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Spółka akcyjna „PrzemySł wełniany
S. Barciński i S-ka" zabezpieczyła na
swych nieruchomościach przy ul. Kiliń·
sktego i Tylnej
440.000 DOLARÓW
kaucii, gwarantującej listy dłułnicze
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Hll81E CHORYCH

Łódź, 19 października. ·
Lódi, 19 października.
Dziś .o godz. 11-ej rano przyjechał
Warszawski korespondent „Expresdo . lodzi mirL Prystor. W związku z
su" telefonuje:
tym przyjazdem „Express" · dowiaduje
pól
i
9-ef
godz.
o
dzisiejszym
W dniu
się, iż p. minister
rano wyjechał samochodem do lodzi
ZLUSTRUJE
MINISTER PRACY I OPIEKI SPOŁEokręgowy inspektorat pracy
CZNEJ PRYSTOR.
FUNDUSZ BEZROBOCIA,
P. minister prawdooodobnłe zabawi
w Lodzi tylko Jeden dzień i odbędLie,zakład ubezpieczeń pracowników omyszereg konferencji, poświęconych sprn- słowych, a pozatem wiele uwagi p~wom wchodzącym w agendy minister- święci
\SPRAWOM ŁÓDZKIEJ KASY CHOstwa pracy.
RYCH,
•*•

.,.

NEJ PRZY URZĘDZIE WOJEWÓDZ·
KIM INŻ. WOJCIECHOWSKI.
Możliwem jest, że w godzinach po·
CHORYCH
południowych p. minister Prystor
O godzinie 11-ej rano natychmiast PRZYJMJE DELEGACJE ZWIĄZKÓW
po przyjeździe p. minister odbył w u- ZAWODOWYCH I ZWIĄZKÓW PRZE
MYSŁOWYCH.
rzędzie wojewódzkim ~tuższą konferen·
Nie fest również wykluczo~e, że I
cJę, w której brali udział
P. WOJEWODA JASZCZOŁT, WICE-1PRZEDSTAWICIELE IZBY PRZEMY·
SŁOWO • HANDLOWEJ.
WOJEWODA DR. RóŻNICKI, OKRĘministrowi Prystorowi memo·
wręczą
INŻ
PRACY
INSPEKTOR
OOWY
zagadnień socjalnych w
dotyczący
rjał
WYNACZELNIK
I
WOJTKIEWICZ
•
przemyśle
SPOlECZ·
OPIEKI
I
PRACY
DZIAŁU
a przedewszystkiem

OKRĘGOWEMU ZWIĄZKOWI KAS

·
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o morderstwo w. :magistracie m. Piotrkowa
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' Nikt mu nfe p0ma2at. nawet nte J>Od.D~ień dzisiefszv
żegał go do czynu. Dla mnie jest rzepaździernika.
19
PIOTRKóW,
PIOTRKÓW, 19 paidzJcrnłka. tnajwainiejszym zaś objawem sa wyraź·
obotętną.
czą
1
piotrkowskim
w
procesu
dzień
Drugi
Pod koniec wczorajszego pasiedze- ne urojenia prześladowcze. które są zre
JAKIEJ PARTJl KA.TDZiiq-SKI
DO
Wacławo
przeciwko
okręgowym
sądzie
nia sądu. które trwało do godz. 12·ej w alizowane
NALEŻAŁ.
nocy, głos zabrali rzeczoznawcy-psych- W OWYM RYSUNKU Z DOPISKAMI. wi Kajdzińskiemu, oskarżonemu 0 zaJa~ wiadomo, b~ł on D?Czątkowo
mordowanie kolegi swego, urzędnika
Ja trzy
Teofila Jaśkowskiego, rozpoczął się członkiem ~PS, a ~a~ąc lu~ .at 17 brał
.tisf do popieła
DR. PUŁK. NELKEN I DR. LUNIEW·
przemówieniem stron. Przed rozprawą czynny udział w zycJu pohtvc~~em_„
.
którego
psychopatą.
Kajdziński jest
.
SKI.
P. P. S• .JEDNAKŻE WIELKIEJ ()l;ff!.
sądu oskarżony poprosił 0
Lekarze opierając się na zeznaniach anormalność przed czynem ule2ła oboCHY Z NIEGO NIE MIAł .A.
BRATEM.
z
SIĘ
WIDZENIE
1
w1elu świadków, ustalili. że oskarżony strzeniu, co bardziej zbliżyło Jego niedobrał czynnego udzhłu w fy.!fll
Nie
pokoW
zadość.
uczyniono
jego
Prośbie
Kajdzińskl nałeży do typu osobników maganja oo choroby psychicznej. DoWYDITNIE PSYCHOPATYCZNYCH. wodzi tego list, Jaki l(ajdziński pisał w ju dla aresztantów rozegrała sie wzru· poljtycznett1 partjf, a nawet ~kł:ide~
szaJąca scena przywjtanta O .i;todzinte członkowskich nie płacił. Potem nastą·
Oskarżony cierpi od ~uższe20 czasu więzieniu
10.45 wszedł na salę komplet sedziow- pił okres krytycyzmu do PPS. i Kaid.Lill·
DO PAPIEŻA.
na wyolbrzymiona
Przewodniczący udzielił głosu ski zaczvna okazywać
skf.
MANJĘ PRZEŚLADOWCZ~
W liście tym prosi oskarżony
przedstawicielowi oskarżenia publicz- SYMPATJE DLA FRAKC.IT REWOLUO BEZPLA INY ROZWÓD,
CYJNE.J.
nego.
%mienił imi~ sionv
a za powód podaje fakt. że żona tego ,pobyła tylko platonicina mlł•l~I,
to
i
Ale
Przed dokonaniem zbrodni oskarło chodzi z innej rasy, bowiem ma
:Jllo"'a profturoforo
albowiem oskarżony nie wybjjał sic
ny nazywał swą żonę Karolinę skrócowśród członków frakcii a nawet ant
chwil
kilka
Za
I
sędztowie
Panowie
CIEMNIEJSZE.
OCZY
nem imieniem
a naród sJowiańskJ nie powinien psuć będziecie musieli wydać w tef tak zwa.- zu nie jeździł w sprawach połit:vcz11yc.ta
„KARA".
do Warszawy. W wiezieniu .mter]llizm
pdinieJ zaś w więzieniu zmienił nagle swej krwi mieszaniem sie z inną rasą. nej
Jego zmienił się w idealizm. I oto człe
„ZBRODNI PIOTRKOWSKIEJ"
Dr. stwierdza, że zarówno ów list do
jej imię i niewiadomo dlaczego nazwał ją
wiek, który nJ~dy nie ud:iełat sic pował
_WYROK.
papieża. iak i teorja o wkpływie barwy
••ROL".
życiu politycznemu. zeznał tutai na
nie
Zanim Jednak zadecydujecie o losa:h
Rzeczoznawcy wyjaśniają. że dziwa- oczu na rasę - wszyst o to wskazuje
że zabójstwo dokonane na
sądowej.
sali
pobud
w
wniknać
musicie
oskarżonego.
patologję.
na
czne to imię nie kryje żadnej symboliki
ki czynu przezeń dokonanesr:o. Kwestia Jaśkowskim było
Dr. Łuniewski stwierdza:
I mogło być tak samo przypadkowe Jak
- Ody b~dałem Kajdzińskie20 pierw faktu, która Jest Jądrem sprawy karnej MANIFESTACJĄ .TEGO PRZECIW~\O
ofiara zabójstwa, gdyż oskarżonv z tych
P. P. S.
· szy raz w więzieniu w Piotrkowie, zda- w tym wypadku odpadnie, gdyż os.karsamych urojonych powodów
Jest to fałszywy patos. na który zwrd
MóOL ZAM ORDO W AC SWA ŻONĘ wato mi sfę, że jest to człowiek paczy- żony
cili Już uwagę nawet psychjatrzy. Ody·
PRZYZNAJE SIĘ DO WINY.
LUB KOGO$ ZUPEŁNIE OBCEGO. tc1lny. ledynie rysunek znaleziony przy
Chodzi tylko oto, czy nie ntał on by Kajdzińskiemu zależało na zamant·
Wydaje sie możliwe, oświadcza dr. nim dawał mi wiele do myślenia. Blttsze
i czy jego oświa:kzenia. testowaniu swych uczuć poljtycznycłl,
wspólników
ntenormalJego
potwierdziły
Nelken, że oskarżonv wobec tego ni'e badania
złożone w tej sprnwie są prawdziwe. U· ZABIŁBY RACZEJ POSŁA ZARĘB'9
mógł kierować swy.mi czynami. iakkol-. ność.
wiek rozumiał ich doniosłość. Orzecze-. TO OO ZWALNIA NIECO OD ODPO- ważam, że oskarżony pod tym wzglę- do którego czuł prliecleż naJwiekszą nte
nawiść i który w P. P. S. OC.:irywąl
dem
WIEDZIALNOSCI.
nje to pozostawia otwarte drzwi dalwiększą rolę, ai.I:':ell niewinnv
znacznie
PRAWCAŁKOWITA
POWIEDZIAŁ
pod
była
niepoczytalność
Całkowita
szych wniosków.
JaśkowskJ•••
DE.
W czasie przewodu sądow~o każdy znakiem zapytania. Kaidzi1iski nie ma
••
niemal ze świadków stwier<hił. że KaJ- skłonności kryminalnych. Na skutek o- Nie miał on żadnych wspólników. Zbrobostrzenia swego stanu i afektu. był w dnia mzozeń dokonana była wvfacznie
.
dziński
W chwili oddawania numeru ood pra
DZIECKII:M PSYCJilKI KA JDZl~takir stanie. że nie mó~d rczumteć naMIAŁ JAKIES DZIWACTWA,
sę, przemówienie prokuratora trw l.
SKIEGO.
a mianowicie: lęk i natręctwa myślowe, leżycie swych czynów i kierować niemi. 1
.:Jras•
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Wielki sensacyjny salonowy dramat w 10 aktach
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czarująca DIAllA KAR
llE i znany WALTER !ANSEN
Sensacyjne morderstwo w Monte-Carlo. - Hrabianka Iris Von-Erlens. Oskarżona o morderstwo Barona Von Kuria.
Orkiestra pod dyr. li• KANTORA.
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przedstawienia o godz. 4-ej po

poł.,

sobota i

nitd~iela

o 12-ej. do 3-ei wszystkie miejsca po 1

Pran~:P~~~:kiem 1.200 kilometró~

zł.

na godzinę

Wysoki oficer franco- DJ fiermetę,;~nle •aD1flD1~iuf;fi statlialli
ski rzekomym agenTakie podróże zapowiada znany konstruktor amerykański
łem G.P.U.-Sowiecki
Amerykańscy fachowcy i wvnalaz- a unoszące aoo pasater6w. beda latały strzałowi niespodziewana dalekonoś
wywiad sięga do naj- cy gorliwie obecnie pracu.ia nad udosko z żYbkoścła 1200 kim. na srod:tine, uno- ność.
nalenjern żeglugi powietrznef.
sząc Si~ na wysokości 40 kim. oonad zteDlatego to p. Igor Sikorski każe przy
wyższych stanowisk_
Fundacja Guggenheim'a przezna-czy- mJtt!.„
szłym .okrętom powietrznvm szvbować
łf f
k• J la nagrodę. w wysokości
Pomysł p. Sikorskiego opartv jest wi at na 40 kim. nad ziemią, bo tvlko w tak
W arm,
ranCUS Ie •
1 miłjona złotych p0fskicb.
docznie na doświadczeniach woietmych rzadkiej atmosferze możliwabv bvła staZdrada taj~mnic woj- za wynalezienie aeroplanu. któryby z tak zwana. „OrubĄ Berta". olbrzy... la szybkość 1200 kim. na 2odzinę.
przezwyciężał wszystkie niebezo\eczeń- miem dziełem, z którego niemcv, na oP. Sikorski oświadczvł w swoim odSkowych
stwa podr6iy powietrznej. I oto wkr6t- gronmą odległo§ć, ostrzeliwali Paryt. czycie, ie właściwie nic nie stoi na prze

Jak rosgJskl „l„an111

ce już na Long Island ma sie odbvć pró-..
Do wynalazku tero. Jak wiadomo, szkodzie .urzeczywistnieniu .iego ororo~ba i ~opis. tego ~odzaju a~roolanó'Y·
ntemcy dosżli prZYJ'tdkowo. Konstruk- twa, Jak również że tylko kwestią czasu
„
„
Nic więc dziwnego, ze fantazJa wy- tor dzia.la obliczył str;ał je~o na znacz- jest budowanie samolotów w ten spo5~Ber«: t:!9rO
nalazc6w jest bardzo podniecona i snu- nie blitSZtł przestrzeń, lecz kiedy dtia- s6b, by zapewniały zupełne bezoieczeńlłl•koło•o•
je plany, nieraz o zawr tnei śmia:łości. to zrobiono i wystrzelono z niego, po- stwo.
(1 elegram własny od korespon- Ale z jednym z najśmielszv~h tego ro- cjsk Odnaleziono daleJ. niż to uazu
Pre'legent zdaje sobie sorawe z głów
den ta „ Bxpressu a)
dzaju planów publiczność zaznajomiła przewidywano.
niej dla ludzi trudności latania na 40 kim.
Paryż 19 paidtlemiika.
sie niedawno na odczycie, w~gł~szoEfekt ten był dla samego wvna.Jazcy nad tiemi~. Chodzi mianowicie o to, że
'
•
.
nyrn przez znanego amervkansk1ego z początku nfeztozumlałv. PMnieJ do-. cfśntenje powietrza Jest tam tak mare.
Olbrr:yinłe pgruzet11e we łtat1cus- konstruktora aer.oplaoow. rosjanina, piero przekonano sie.. że działo Wyrzuca it oasażerowie okrętu powietrznego l>O

t:UZ„

przgipleszQI

kiej opinji publlcmej wzbudziły sensa- Igora- StkorSkiego.
cyjne rewelaqe maae~o autora, MauP. Sikorski zapowiedzłat1. że niedate...
rice Laporte- 0 szpiegoshrie sowiec- ki już jest cza~. kiedy okretv powletrzIdem w atmjł francuskiej. Zaproeił Qd. ne, ważące po 100 ton, czyli mllJon klg,j
l
ł
•
do siebie przedstawiciel prasy zako-

:.W:::;;:;~ :T~:: 1::~: .a:i:as~an:~:
szewików,
wszelkie

mają

którzy
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IBSIB odloszenlo
OWS I rontslcandallczng€b
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ZUtYCiem przez
za

absolutnie 11roźbq
TAJEM

-

NICE.

Młęd%'f fmtem.i Lap0rte o'wfadctył, ' że

nie chce wymienić nazwiska, ale głow.
• ~'- . . bl'J. i tak
•
nego w 1nowa1cę OA'eśli 1"'e
' ze
będzie go mogła pe>znać jego zwierzchność, Jest to na.wiefl oficer rosyjskiego
„„
pe-chodzenia, który osiągnął w armji
łta:ncuskiej bar~ wysoki 5tQ,Pie6 i
zajm.uje poważne stanowisko.
Oficer
teo. jest jednocześnie
AGENTEM SOWIECKIEGO G. P. U.,
do którego należy kilku człottków jego
„kałe1' w Ros1'i, Oficer
radz:...,... y, zami....
"'""
ten w lipcu 1918 roku był ~łotikiem
misii wojskowej francuskiej w Rosfł1
która wyruszyła Pod dow6dztwebl gen.
Janin.. zawiadomił on w6wczas bolszewików 0 grożącym ataku wojsk „bia·
łych" na Jekaterinburg i w tett sp«>s6b
przyspieszył ma.sakrę rodziny carskiej,
gdyż w przeciwnym razie rodzina mogłaby wpaść w ręce biało - gwardzistów,

kulę łukiem na tak~ wysok~ć. ~dzie po- marliby, untmby się na te wvsokośO
Wietrze jest bardzo rzadkie i stawia ma- dostalJ.
ły opór póclskowi, kt6re~o szybkość
Temu mo~naby zapobiec. ~daniem
wskutek tego się nie zmniejsza i nadaje :wynalazcy, .budując kabinv absolutnie
szczelne, w którycbby poprostu pasaterów zapfeczętowywano na czas po·

iotemni«:.

·Z Mo'Sl'kwy ctonosziit,, te sprawa fi.
radicy ambasady sowieclcie~ w Pa.ryżu,
BiesiedoW!Skiego tnie przestruje być temaitem roZ'mÓW' w ..owie~c'h koła.eh
?Oli1ycznych.
W rza,dzie ~eckim utrzytnują, że
BiesiecLowskij wysto·sował list do za..
stępcy komis.arza S!Praw zagraniicmych
LLtwiinowa •J;roj.a.c, że w razie zasfosowainia represYiJ wobec jego krewnych,
którzy w kilka

miasto.

dru

później

zaJęH

to

Po powrocie do Francji preydzłelony został oficer ów do służby w mln.is.
terstwie spraw zagranicznyt:b i wysłany w pewnej misji do Marokka i Algieru. Zamiast służyć interesom swej DO·
w•J ofczyzny, oficer rosyiskiego pacho
dzenia ułatwiał konU-abandę broni dla
Abd • el - Krima, który właśnie prowadził wojnę z Francją.
Rewelacje Maurice Laporte są tak
przerażające, że w pierwszej chwili o-

oddych~mie możnaby
bezpieczyć za pomocĄ zarasów tlenu i

aparatów oczyszczającvch.
O jednej trudności nie wspomniał P.
Sikorski, a mianowicie 0 tern. czv rzadkie powietrzeł na owej wvsokości,
przedstawiałoby dostateczny ooór dla
skrzydeł aparatu i dla śmillieł?
lłe.riheitte, miał oświadczyć Litwinowi.,
Prócz tego proroctwa, P. Sikorski,
że wł.aidze fu-aniouskie uwaźa.j-. Biesie- na swoim odczycie, zapowiedział inną
d ki
.
r
1' nowość techniczną, mnie.i fantastycznie
?WS .ego za em1.gr~ta po m:ycmego
brzmiącą, która ma umożliwić Podróże
me wydadzą go Sów1etom.
przez Ocean w ciągu 36 2odzin. Jest to
wynaleziona przez nje~o. tratwa-wyspa,
pinja publicma odb.0&iła ałę do nich z którą si~ już w Ameryce finansuie, a na
niewfar,.. Domaga się ona ni~włocznej które1 po umieszczeniu jej w oolowie
interwencji nafwyżseych władz wOjsko. Oceanu, olbrzymie aeroplanv oasażerwych i wyszukania winnych.
1 skie będą 1!1°gly_ sję zatrzvmywać, ce•
.
! Iem nabrania paliwa, dokonania napraw
Poza akcJę szpiegowskllf prowaclzo„ i przetrz·rmania złej pogodv w dalszej
D.lł wew111łłrz sztabu francuskiego, pra. części drogi.
sa przypomina j~ szeroką akcfę zX.-XXXXXXXXXX•
propa.gandow11 upr&WllD.lł przez łrancuskich komunistów w armp czynnej. C:zgdaj«:ie
Prasa nazywa sytuację bardzo groźną i
REPUBLlł(["
doJnaga się niezwłocznego uzdrowienia
arinji i 111uyuarki fran.cuskifti.
przebyw.aija,cych aia. t~um z, S. S.
R„ lub w razie _P-_rt~sla.·clowanfa ~o
przez agt<rtt~ GPU., Ofłiosi re~~tai~je,
koIIliJ?romłtuiłJ08 d!!ldaino~ sowie~ch
placowek dyplomatye:m'S'1ch ngran1cą.
Amb.a.sad.or franie::uski w Mo!kwie
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Str. la

Mord w magistracie m. Piotrkowa
--~~~~~~

~osala

ealerio tupóDJ

fi'
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„„„·-~~~~~~-

sensa,;gjnvm pro,;esle

piolrfto111sflłm

Brof Hojdzińsh·eao dwa razu· skokol z okno,
hg sic przekonot... «:zg brak jesi dobru

I

.'.'Jlasz spea:iafnu 111usiannifi (!Dl) tereronuje: by się przekonać, czy nie ugnie się on I św.: Ponieważ to iest stary kawaler,

mej

or

..,
IJ -ro

· •

j)oDJn·.ei 11-uia

I

.

u o

więc widziałem u niego różne pudełka,
niedopałki, jak zwykle u starych kawa·
.
terów.
Dr.: I to pan nazywa manJą kawa·

pode mną.
Jeden z obrońców:
- A dlaczego pan skakał druid raz?
ble św.: To Już tak poszło samo ze sle·
•
JAK SIĘ PIERWSZY RAZ UDALO. TO
DRUGI RAZ POSZŁO LA TWJEJ.

nie skakał z okna pierwszego piętra na
PIOTRKÓW, 19 paidzteruika.
Podczas wczorajszych roz1lraw są· bruk. w sprawie tej zapytuje prokura·
d<>wych przeciwko Wacławowi r'ajdzili tor świadka:
skłemu, oskarżonemu o. zamor~ow:m!e I _ Czy skakał pan z okna pierwsze·
go piętra na chodnik9
kolegi swego, Teofila Jaskowskiego
W OWSZEl\1. SKA.KALEM NA
brak było kWm momentów bumorvsty··
cznych, które wprawity w wesoły na- I WET DWA RAZl •
';l
'
•
strój całą salę sądową. Zeznaje brat
Prok •. Dlaczego pan to cz~ttlł.
oskarżonego 31-letni Jan Kaidziński,
Sw.: Nie wiem panie prokuratorze!
właściciel kawiarni w Piotrkowie. Ku·
lefe na jedną nogę, opiera się więc o Różnie bywa. Byłem wtedy trochę pod
chmielony.
laskę.
Prok.: W jaki sposób doszło do te~o
Skakanie z oknolwypadku?
Sw.: Było to tak. Kazałem naprawić
.
.
•
- Od matki słyszałem, ze brat móJ 1 chodnik obok mego domu a po lilkończo
spadł ze schOdów ~ędąc dzieckiem. O· ł 11ej pracy zgłosili się do mnie robotnicy
statnlo był o~r'?mme zdenerwowany i, jak to zwykłe bywa, urządziłem im
podniecony. Ozc1ec mój umarł. na sucho „wstawę". Najpierw ja im postawiłem
ty I był nałogowym a1kob01ik1em. Mat- potem oni mnie postawłli.
ka umarła w roku 1921 wskutek ataku! DOBDA MOJA _ DOBRA TWOJA
•
•
1.,
sercowego.
. Swiadek stwierdza następnie, że (na sali śmiech). A. potem jak Już byłem
brat jego żył bardzo dobrze z Jaśkow-1 porządnie wstaw1onY:, chciałem się
sktm. Razem cbOdzill nawet na zabawy., przekonać, czy robotntcy d<>brze WYkO·
Jak wiadomo, Jeden ze świadków w nali swą pracę.
tym procesie zeznał, że Jan KaJdziński SKOCZVL'fl\i WIĘC Z PIERWSZEGO
PIĘTRA NA CHODNIK,
będąc w stanie nietrzeźwym dwukrot- 1

:Jllanjo fla,.,alei

lerską

Sw.: Tak.

J'aA
1

Jak wiadomo stryjowie oskartonesro
i świadek zdradzali równ·leż pewne nie
normalne objawy. W sprawie tej zabrał
głos dr. Łuniewski. który zwr;:ica się do
świadka z następującem pytanlem:
- Czy ma pan stryjka?
św.: foo krótkim namyśle):
TRUDNO Ml TO OKRE$LIC.
Dr. Łuniewski: Włęc jakto, czy miał
pan czy nie?

si~ c:2ło111łeA
rvujeł

dener-

Niemniej charakterystyczne były ze
znania
SW. MOSZKA KUJAWSKIEGO, SEKWESTRATORA MAGISTRATU PA·
BJANICKIEGO.
Do sędziów nie zwraca się Inaczej Jak:
- PROSZĘ PANA, PROSZĘ' PA~
NÓW.
Nic nie POmaga)ą uwagi przewodni·
cząc~o i obrońców, aby mówił do sadu
I używał zwrotu: „Proszę wysokiego

św.: Możliwe, że miałem.
pański nie cierpiał sąduu.

Dr.: A czy stryj

na żadną chorobę?
św.: O ile mi wiadomo to cierpiał na
MANJĘ KA W ALERSKA.
Zresztą, czy ja wiem.
Dr.: Czy nie zauważył pan u stryiów jakieś nienormalne objawy?

Ili

•
11

... ...

&.
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Swladek otem zapomina i za chwłle
powtarza swe: „Proszę pana" lub „Pro
.
szę panów".
$wiadek zeznaje, że w przeddzień
zabójstwa widział KaJdzińskle20 i do·
daje, że Kaidziński był"bardzo zdenerwowany.
Przew.: Poczem pan poznał, że Kai
dzlński był zdenerwowany?
Sw.: Bo czy to jest trudno poznać?
Jak ktoś co chwila wkłada ręce do kie
szeni i zaczyna spacerować po pokofu,
to JA JUŻ WIEM Z GÓRY, ŻE ON
JEST ZDENERWOWANY.

dsie'l1JJ1;1l«:la, d•iś -- flup,;u i przemvsłODJf;IJ ~~y~a t~~z!~~:d~~~i:i;-P~ ś~~i.d~~m~::

Owiozdg i l'C€e

· mówią

prowd~ · :~;1i;sts~;ne~~~~~~:;~esiewchwm,

Przew.: W jaki sposób zwracał sic
który 1: myślnie przybył w tej sprawie z pan do oskarżonego: Przez „ty", czy
Maty pokoik w hotelu „Savoy" ... Pót- -'- oczywiście - mitosnych... Teraz - Warszawy. Inż. Ossowiecki doszedł do „pan?".
CZASEM
św.: TO ZALEŻY przekonania, ie kradzieży dopuścił się
mrok: na stoliku płonie lamp.ka, rzuca- przeważają mężczyźni...
- Gzem się ttumaczy to zjawisko? starv woźny, który byłby z pewnością PRZEZ „TY" I CZASEM PRZEZ
jąc tajemne refleksy na pełną powagi
- Kryzysem iospodarczym.„ Kup- niewinnie posądzony o niepopełniony PAN".
twarz Marmony ... Wpatrują się we mnie
cy i przemysłowcy przeżywają teraz bar czyn. g-dyby nie ja... Wytężając moje " Przew.: Czy rozmawiał pan z osoczy, w których plonie
dzo niepewny okres, a w chwilach zwąt- myśli, stwierdzHam, że kradzieży dopu- kar~onym w przeddzień zabójstwa?
iakaś meokreślona siła.
św.: Owszem rozmawiałem. ale krót
oczy, które zdają się przewiercać czto- pienia, kiedy „ścisły rozum" zawodzi, ścił się ni-ski brunet, który wywiózł 10
wieka na wylot„„ takie oczy spotyka się szukają innych sposobów spojrzenia w tysięcy do Warszawy. 4,000 do Sulejo- ko ponieważ byłem u nie~o w domu a
wa, a jeden tysiąc dał jakiejś kobiecie ... u~ażam 0 że
bardzo rzadko w szarem, codziennem przvsz?ość...
To naprowadziło na trop złodzieja, który NJE MA M PRAWA WEJśC DO CZV·
życiu, to są przenikliwe oczy tych, któ-1 - A co im pani przepowiada?
- Ja nic nie przepowiadam. odczytu: przed policją przyznał się do przestęp- JEJŚ DUSZY W OBCEM MIESZKA·
rzy nietylko widzą zjawiska, dostępne
NJU.
dla każdego śmiertelnika, lecz również - ję tylko to, co luvie się w linji ich rąk 1 stwa ... Wszystko co mówitam,
Przew.: Czy świadek pracował z
s'f)rawdzilo się co do ioty„.
okrytą mrokiem tajemnicy przyszłość.„ •iw gwiazdach... Dlatego słowa moje są
Takich wypa<lków miałam zresztą bar- oskarżonym?
Marmona nie należy do rzędu tych prawie nieomylne.„.
św.: Owszem, pracowałem,
- Czy może pani opowiedzieć Jakiś dzo dużo...
wróżek, które wykorzystują naiwność
ALE W INNEJ UBIKACJI.
- Czy pani dtugo zamierza pozostać
ludzką, plotą łatwowiernym, przesądnym ciekawy wY Pa<lek ze swej praktyki?.
(Przebieg dzisieiszycb rozpraw
Proszę bardzo„. To byto w 1ed- w Łodzi?
ludziom jakieś niestworzone banialuki o
·
na stronicy 1-.ei)
- Nie wiem ·jeszcze, jak mi się moje
,,dalekiej podróży, która czeka". o ,,bnz- . nem z mias!
· •
sprawy ułożą ... W każdym razie w Łowo1ewództwa l6dzkie~o.
necie, który kocha" i t. 11. „11rzepowiedgdzie przeby;vatam go~dnnie... Zgłos}1 dzi nie zabawię dłużej, niż tyidzleń nie".
Marmona . odbY_la prze~ rozp~zę- 1si7 do mnie Jeden z wyzszych urzęd~t- dwa, gdyż udaje się obecnie zagranicę: I
ciem praktyki studJa nad wiedzą taJem- 1kow samorządow~ch 1 ~wierzył ml się, Jo Francji, Szwajcarjl i Wtoch... Spę- 1
dzam zresztą większą część żyda we l
że z kasy, bedąceJ pod Jego pieczą
ną, byla uczenicą słynnej
Francji, gdzie zdobyłam sobie bardzo roz 1
ktoś skradl 15,000 złotych...
„madame de Thebes•
M
Pytał, czy nie mogtabym mu pomóc ledą praktykę ...
w Paryżu, a obecnie jest członkiem warKończymy wywiad, gdyż godziny '
szawskiego towarzystwa psycho-fizycz- w odnalezieniu złodzieja... Chętnie zaoTen haniebny zarzut rzuca
nego, który skupia w sobie jednostki, fiarowatam mu swą pomoc. Jednocześ- przyjęć Mormony już się roz.poczęły...
wtwarzBILLIEDOVEnie ze mną prowadził ta niezwykłe 'Przyszli ci, którzy pragną się dowl·edzfeć
traktujace swój zawód poważnie.
ANTONIO MORE·
co kryje się za zasłoną nieprzebytej. nie- .
- Wywiad? - Marmona uśmiecha śled2'two głośny jasnowidz
NO w pot~ż- Rl od,ga<lnionej przyszłości...
inż. Ossowiecki,
się pobłażliwie. - Przywykłam już do
nym dratego... Ody tylko przybywam do jakiemacie
goś większego miasta, niezwtocz.nie zjana tle
wlają się u mnie dziennikarze.„ Zaintere1
suje Tlewno pana mój „system", prawda?
REWOLUCJI
Otóż przepowiadam przyszłość i odgaŁódź, 19 października.

Iżnie kobiety i zaslągafy rad w sprawach
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dui~ teraźniejszość, posługując się

chiromancja, i astroloda,„.

to odczytyWanie
Chiromancja Wie!kiej Tajemnicy z linii, które posiada
każda dłoń ludzka„. W linjach tych tkwi ·
wierna prawda, nie wszyscy tylko umieją ja odczytywać... Astrologja - to odgadywanie losu człowieka z gwiazd, które jak wiadomo, mają wielki wpływ na
życie ludzkie... To są rzeczy napoz6r
niewiarygodne, które zbywa się lekceważeniem, ale ostatnio - bardzo poważne
silv naukowe poczynają się - coraz ży
wiej interesować tak zw.
wiedza taiemmt„.
jakich sfer rekrutuje się pani kllJentela?
- To zależy ... Dawniej - przed kilku laty - przychcdzily do mnie· przewa-

- z

z dniono dzień
SamobóJsiwo

W bramie domu przy ulicy Górnej 3 '
na życie 24-letnia Weronika
Pasternakówna. Wezwane pogotowie
stwierdziło otrucie esencją octową i po '
udzieleniu pierwszej pomocy w groźnym
stanie przewiozło desperatkę do szpita- '
la w Radogoszczu.
targnęła się

~~UUWl[KlfJ
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IQ

Zccdruc:ie rgboml
Wczoraj wieczorem ulegli zatruciu
Dgauh'U aplffek
grzybamI, soożyteml na kolację Juljanna
D~ś w nocy dyturują apteki: Wójcickiego
i J::u1 Jerkowie, zamieszkali przy ulicy
Suwalskiej 3. Wezwano do nich pogo- •(Napiórkowskiego. 2?l. W; Danieleckiego (Piotr• 'kl kowska 127). Ilmck1ego 1 Cymera (Wólcza!l.ska
t • b d
• J k
t owie..
e.r ową W s. ame ar ZO c1ęz m Nr. 31), J. Hartmana (Młynarska 11 J. Kabana
(b)
przew1ezl'ono do szpitala w Radogoszczu. (Aleksandrowska ~1).
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Humor sobo!nl

Dabriela d'Annunzio
Znakomty powieściopisarz I dramaturg włoski Gabriel d'Annurizlo napisał
j osta ~nio dwie nowe sztuki, k'torych tytuły brzmią: „Sen wiosenne~o poranka" ł
1„Sen Jeslenneg-o wieczoru".
·
I Obie sztuki mają pokrewne tematy,
1jak to wynika iu'Ż z tytułów. Stanowią
' one pewną całość. D'Annunzio WYPOw!euział się o nich, ~e stanovila. onfr , :~orone je~o dotychczasowei ,twor~zos~ '·~e„
cttralne1".
1
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wielkiej wytwórni FOX·FILM. -

-

Dziś

,_,·OFIAR N
.

,

'
i dni na•tępnychl

.

'

Realizacfa genialnego twórcy

.Si6dme~o 11ieba• . j 11Anioła
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ulicy" FRANKA BORZAGE'A

(Pierwsza kobieta . w

życiu)

Smiertelna gra o miłość między dwojgie!D ludzi wś~6d .~dwiecznei pustki lodow4!j.

w'Jolach~ ułłwnycb: Naj:!:~~\:i:~v:k::~: MARY 006Aft Najb~h:~~Y.~::;~~-' CHARLES fABłfL 1raz łWAft unow J MAR6DłU Jl~ft.
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tajemniczy sposób 6-letnia " dti,e~c~ynka
niejaka Karolina Per.rett, . zam1.eszkata

Polsko znóW -IDO iUbrg!

N~~:etz~l~~~jtmi

N?-r~h

na wyspie
w
Przypuszczano wówczas, ~e ;~~iecko
W puszczy Białowieskiej; która jest sku. Dla zdobycia kości słoniowej
Japonja posiada ogromny rezerwat to zostalo porwane przez m@ryś{>w, tuprzepięknym dziewiczym lasem Polski, dżuma najazdu myśliwych pada na slo- zoologiczny, obejmujący dziewięć róż- bY-lców Nowej .Zelandji; przez ...zems_tę, w
wy;!inęly .żubry. Smutna pozostałość bar nie. Dla uzyskania pieniędzy . za wzięte nych kategoryj. Liczne są fam miejsca następstwie nieporozmnień; ·jakie · Powsta
barzyńskiej gospodarki nlemców w cza~ pióra jakiegoś ptaka miljon strzelb gnieżdżenia się wielu• gatmtków pta- ty śród morysów, gdy cmentarz ich zasie wojny. fakt ten odczuliśmy. wszysciY mierzy w ich serca.
ków.
' brany został pod wytyczony tamtędy tor
1
jak bol7sny cios. Żubr, królewski z.wiet~
Te bezmyślne i barbarzyńskie już nie
Na Jawi~ !11a być wprowadzona ~sta~ kolejowy. Od tej chwili przepadł W:.$Ulki
TJf!lskie1 fauny, orzeszedł do histom P<?lowania, Je.cz prawd~iwe rzezie, dok~- wa, zab.ramaJąc~ ~ywozu. wielu. gatu~: ślad po małej Karolinie.
.~
01ców naszyc~.
..
nywane z premedytac-J_ą na przedstawi- ków z":'ierząt d~ich! a !11 1ędzy mnem1 ·
Gdy oto krewna zaginionej ujrzała
Ale me dopuśc1hśmy do tego,. ci~lach świata zwierzęce2'0 doprowadzi- nosorozce. słonie, tarJZrY i~d. '
·
obecnie, bawiąc w Taneatua, kobietę biaDzięki usilnym zabiegom właściwych or- ły~ wreszcie do· tego, · że niektór~. przez
We Włoszech, w Alpach Grajskich, tą w towarzystwie morysa, która posłit.
ganów państwowych, żubry v,rróciły do myśliwych .sTJecialnie „ulubione" -.~atzm- istnieje wielki narodowy park w1oski. U- dała tak wybitne cechy · jej rodziny, ł:t
białowieskich lasów.
ki zwierzqt, zaczęły l(inqć zu71elnie. Re- tworzono w nim wiele rezerwatów dla u- poczęła ją wyipytywać o jej przesztość.
Stalo si<: to zaledwie kilka dni. temu. ka ludzka zgotowała im zagładę.
chronienia od za1tfady pięknej rasy koKobieta ta, żona naczelnika moryDzień, w ~tórym prz~ie~ione z zagraniWtedy dopiero wdały się w sprawę ziorożców: Kozi?rożec, w dawnych la- sów, oświadczyła, że cale s:we życie prze
cy wspamałe okazy zubrow. .znów stanę- właściwe organa państwowe i zaczęły tach llcz?,1~ roz!11~eszczony w całych Al- pedzila wśród teg-o plemienia lecz, że pały w Białowieży, był prawdznvem wyda- regulować dewastacyjną w świecie zwie- pach, dz1s Jest JUZ tylko w parku ~aro- mięta, w jaki sposób tam się dostała.
rzeniem, a cała prasa triumfalnie witała rzęc.ytJJ ,g-Os'Podarkę myśliwych.
dowym.
·
·
Cdy· towarzyszka mQrysa pęka~a.:f:a
ich P?Wrót.
.
Na całym świecie mamy dzić ustawy
Afryce ś_rodkowej utworzono re- swą szyję, krewna jej poz.nata w niej naNietylk~ u nas, lee~ we :vszy~tkic~ ochronne, przepisy, regulujące zapędy zerwat dla słom.
tvchmast ową zaginioną przed 30 laty
nle~al kra1ach, bezmyslność I chciwośc myśliwych, oraz spec,ialne rezerwaty, to
Tępi.enie zwierząt przynosi często Karolinę Perret po szczególnej bliźnie,
pieniędzy. doprowadziła do katastrofa!: miejsca, w których zwierzyna-ma zape- skutki nieoczekiwane. I tak· naorzyklad jaka pozostała jej po oparzeniu w czaneg-o zwierzos!anu. Wy~alazek bro~i wnione całkowite bezpieczeństwo życia, w słowackiej cześci Karpat zupetnie WY- sach dziecinnych.
palnej. o~azał się na};!roznzeJ~zJ;m. i na1- Nie wolno tam nikomu polować, a nad i ginę.ty niedźwiedzie, padając ofiarą nieRadość jej całej rodziny nie miała
wl~ce1 ms~czacym w odnze~ienzu d~ zierzynq rozcia~ana jest s11ecfal.na o- ' przytomne] pasji myśliwy-eh. W "'.yniku granic, lecz w tak cudowny sposób odświata zwier:ece;!o. Zapalem myśliwi, oieka.
- te część Karpat zupet.Jlie nawiedzać naleziona kobieta oświadcz-yła, że tak
ogarni~cł P~SJą krwaweg-o ~portu„ szaleNiektóre gatunki zwlerząt 'domagały f)rzestali turyści zai:rr~nlc~ni, ~tr~ci~- już pp:ywykła do sweito obecnego życia
~!" bezl!tośme i ~zpotrzebme wyn.1szcza- się energięznej interwencji -w~adzy przed szy nadzleię svotkamq ;'>lC ~ medzwie- i otoczenia, iż pozostanie na11a1 przy
1ą.e.z.w1erzynę, me myśląc o t.ell!„ ~e wre- Ich ca~kowitem wytępieniem~ W Kongo dziem w TJOied.vnku myslnvskim.
swoim czarnym mężu, który jest nielaszc1e - pewnego dma - moze 1e1 zabra- belidiskiem dla zdobvcia cennej kości
f rancja po zbyta się zupełnie jednego da osobist0ścią w swym nieucywilizowaknąć zupełnie.
słoniowej bito rocznie okofo 3n· tysięcy z n·a jw!ekszych bogactw nrzyrodzonyc;h, nym światku.
Oczywiście, pasja myśliwska kiero- słoni. Nie widząc i11nego sf)Osóbu uchro- jakiem jest zwierzyna. We Francji do·
••••••••••wała się przedewszystkiem ku zwierzy- nłenia słoni od wygiriięcfa, ' riąd belg-tj-.. stownie ni.ema dziś na co TJOl<IWiM. '
IC
tU,e oryginalnej albo też spe~jalni~ dl;a skf zafoży. . ·" ki ' zi~owy w Kon„
ODI~;· . ·..
swor:h zalet cenionej .. Spr.zymierz~'6~ go, w kt~1 '" • mtf ~ą ~~ _te \!C~i~'·
.· ·
.
" .Członek fow~rzystwa opieki nad
m_yśl1wych w za.• ladue zwierz~uy Stala czne, •d~
a Die. paij(u nie 1
' .
·1r
~· · zwierzętami wygrasza przemówtente na
$tę moda. Wyrok mody: w tym Y<SKu wolno. '
; · ·1 •
l.~.9 ~.~
tem~t w-Yższości zwierząt na ludźmi:
modne są wężowe skóry - skazywał ·na
Bobry. z11Ów ce.nlone· wVsPKO dla ~e U • , .
...
- Koń naprzykład stoi o · wiele wynteuchronną śmierć miliony ty~h f!adó.w. go piękne~() futra: .timl.dni oyTy pez ·o~,a;.:
. Ćhoro'bv wewru:lTzne i atler~!CZl)e,,
łże~ od człowieka„ Sa.mi ~esztą dowoJedno hasło: w tym roku nosić. będzie- I nic zeń w Jvorwe,rtii. 'Jl ~OkIJ. 1~~ ·na. ta~
dz1iv~ tegc;> codz-1.enp1,e memal. Gdy odcle płaszcze z tygrysa - pogrązyć mo- . tym tere111 ę 'tego kra..1u btvf61uz. tyll<~ lf)O
Il •
ft
1111,
li
, . Ił I! . . ID · bywa1ą się wyśc1in konne, wszyscy
gło.by bez reszty w otchłań niebytu licz_ bobrów. l .ap. row. a'(. fzóTio:_._o..,tb. ronę ' Qó. bra,_
TlłJ Są1rpn1·a
lbie~ną na plac, by · Przyjr_zeć się temu
ny ród tygrysów.
·
a za nie(fozwoloh'e · ~oolt>.\V~nfe, w,y.zną. .
·•
•s
:; .
.,__ widowisku, ale czy widz.ielfście kiedyś
,. Prócz mody bodtcem nieodpartym
czan o wy~okie kary: Oztś :thowu Norwe.
· tr. 1 plt:tro,
·
konia, któryby biegł na plac, · ~dŻie odnlszczeniu zwierząt - jest nadzieja zy- gja ma tysiące bobrów.
tel. 64·21
przyjmuje od 9-12 i od 8-9 w. bywają się biegi lekkoatletów ?.„
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t~k• ..:... zawotafa nagle I nlin
s.? spJ-5tue!o!ł poc_zęła rapto-

-

~nk~~~;[;:~~ie ~ie ~~~r~fNk:t~l;<;~~a~~~~-

z~!~~:~·ol~~e~ ~~dv:i~zięcz,na

ny
za to
-Pt>~•;g, ·prz>!..:.u~ ;::y : oo~. 1:r_._ Jai<iJv z
- • ~hodzi ~ . Rollego - .powiedzial
marmuru. stJ.I )rzed ~ty11 : :IJ.rc·m
_wyrazme Szyllm~.
-.
,„
:- ~h.'il, b'.erz m:1:e wolno d Wala n..osmutniała znowu, op~~~ita
kusąa Wa.~rk:t. - Aie trm razem za. swą zgrabną. ostrzyżoną główkę i ~~st
płacisz!
chnęła ~łęboko.
.. . .
·
- \\;'ala, ja nle o to.„.
- Skąd wiesz o tern? - spyti!a. ciNie chcesz, gardzisz mną!
cho.
·
.-: Nie, \Yala - o:<iPO"".iedzia~ spo. - Mas~ krótką pamięć, nie przypókQJme Szylhng, staraJąc się otulić Wa- mmasz mnie sobie z auta, gdy jruko si.olerkę szlafrokiem.
fer Chłostek...
· .
Gwałtownym ruchem z.rzuciła okry
- Nie przypominaj mi tego _ popro
cie, r_ozwarła ramiona i zawisła na szyi sita Walerka. - Jesteś Szylling 0 · ,z,<:1,dSzyllm11;a.
nym Chłostku nic nie chcę wi edzieć. To
- Kocham, kocham cię nad wszyst- byto przykre nieporozumienie . brzY.d.ko. ciebie Jednego na świecie! Ty mój ka maskarada. Na szczęście d~ięki Krajedyny! - wołała Walerka, tuląc swe snodębskiemu wszystko s i ę wyjaśniło.
na~ie ciało do ukochaneg_o. :- Nic ci wię
_ Czy masz do mnie żal za to? _
C~J da~ nie mo~ę, tylko.s1eb1e; tyt.ko s~e spytał Szylling.
c1~ło, Jestem biedna, me mam me wie_ Najmniejszego, kocham cię .i ~oceJ - s.zeptala c~ule Walerka.
. . chać zawsze będę. wiedziałeś 0 mhic
:...-: Nie teraz, me teraz - bronił się wszystko, prócz historji z Rollem.;. , ;
Szylhng:
- Właśnie o to chodzi, sprawa- Jest
- N1~? -;-- spyta~a posłu~znl~ Wala. poważna, niebezpieczna i pilna - po.wie
- Us1ądzmy tuta1 w kąciku i por.oz- dział SzyUing.
mawi~imy spokojnie - Dobrze, kocha_ Czyżby, 0 ile ja wiem, to Kilim
ny, dobrze.
. .
.
.
wyrwał Roll ego z opresji.
.
·
-: Przy~rYJ się, .~t?l się szczelme:- Łże, jak pies. taki ·s am ananasrjak
pros1l S~ylhng-, ow11aJąc ze wszystkich Bach _ odpowiedział Szyllin1t. lecz zastron drzącą Walerkę.
milkł zaraz czując że Jirazil czemś
-: No dobrze, j.uż dobrze, ale _usiąd~ 1Walerkę. '
'
.
·
tu bhsko przy mme. Byłam głupia, cos
_ Tak to łotry_ potwierdziła . Wa
mnie porwało. sama nie wiem co. Buch lerka
'
nął jaki.ś ~łomii;~ we f!l"ie. A ja tak ~o~Skąd ty jednak do nich?
cham c!eb1e, mo1 ~lodki Janku - oświad
_ Ach, to długa historia, to nie teczara się bezladme Walerka.
mat na dziś, na moje poszarpane ·ner.--- Tak. lecz tu chodzi o rzecz bar- wy.
. .
dzo poważną · - przerwał Szyllinit.
w_ ala -:- zwrócił się stano·w czo
- Wiem, ~asz narzeczoną. ,
Szytling. - Czy chce_sz zrobić ~obry,
- Skąd wiesz?
uczynek, a przytem dobrze zaroo1ti:?,
- Krasnodębski mi mówił.
(D. c. n.). ·
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·- Co to - zawołał przestraszony f szewską, którą można · kupić, którą móżS_zylling.
·
na mieć za marne grosze, którą można
. · · Walerka powstała szybko, przeszła poniewierać.
kflka kroków i padła na kanapę. Głowę · - Milcz! - zawołał . Szylling -- sawtuliła w róg.
ma stebie buntujesz! Tak kobiecie móNie slychać byto jej płaczu, tylko wić nie wolno.
drżen i c jej ciała wskazywało na hamo...:.. Ja jestem kobietą publiczną, roii.twany spazm wewnętrzny.
miesz? Należę d~ wszystkich mę.l~zyzn
Szylling stał bezradny nad Wa!er ką. do ~ych wszystk 1 ~h. któ~zy płac~. A
_ Wala, 0 co chodzi, co za n agł y chciałabym być. mną! Nie che~ być!
wybuch? - btagał o odpowiedź, stara- Albo z tym skonczę, albo skon::zę ze
jąc się gwałtem odciągnąć Walerkę od sobą.
.
<>parcia kanapy.
·
-: Z~st3:w! - zawoł af prz~razony
1
' ·W ala szaronęła się · mocno I rapto- Szylhng, widząc, ie Wa.erka
s1ę~a do
wnic odwrócifa się twarzą do niego.
szufladki.
_
_ Czego chcesz, czego mnie drc-: Nie. bój się, p~zy tobie tego nie
c·zysz, czego wy wszyscy dręczycie zrobię. ' Nie będę cię kompromlbwać:
.mnie tak okropnie. Nienawidzę ,was. je- tt~k, służba, po.Jicja, orotokuł, ~az.ety 1
~teście podli, nikczemni.
jesteś skompromitowany.. V'! po~oJu ko
. ' - Wala! - zawołał Szytling.
koty... łia, ha, ha.. - zasm iała się Wa·
_ Nie jestem żadną Walą, jestem lerka.
dla pana Walerja Przybyszewska, pro·- Wala, błagam c 1 ę, uspokój się się opuścić mój pokój!!
prosił Szylling, biorąc, wpół Walerkę.
Szytling stał zdumiony. Ten na~ły,
-:- Ty mnie .bła~asz; naprawdę? nieoczekiwany wybuch był dla nkgo spyta}a Wala, UJęta nagli! .;zuh•m tonem
zagadką.
Szytlmga.
..
- Bój się Boga, nie krzycz, cały h•)- Tak, proszę cię, zakl!natn Cię! Mo
tel się zleci - starał się uspokoić Wa- Je biedactwo, k0chanc!
.
letkę.
.
.
.
Wala uś11!-iechncła slę iak'oś dziwnie,
- Niech się zleci, n:ech widzą, ze tu półprzytomnie. ·
mieszka awanturnica Walerja Przyby- Tak, znów widzę żądzę w twych
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- -,PRZYBLAKAL sle pies wyżeł. Wiado.mość Karola 8, m. 6, od 11-12.30.
WDOWI.EC 28 lat, Inteligentny mitel

LEKARZY SPECJALISTÓW

powierzchowności pragnie poznać panią do lat 30. Cel matrymonialny. Posag poią.dany. Oferty sub: ,,Izrae--

I OABINET DENTYSTYCZNY
PRn' OóRNY M I<YNKU

PiotrBowska 294. tel. 22·89.

lita".

(przy przystanku tramw. pabJanlcklch)
Czynna od 10..el rano do 7-ei wiecz.
w niedziele i świeta do 2-ei po oof.
Wszystkie specialnoścl I dentystyka.
kwarcowa,
świetlne. lampa
Kąpiele
elektryzacfa, Roentgen, szczepienia,
analizy (moczu, kalu, krwi, plwocm,
wydzielin itd.) .. Operacie, opatrunkL
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystvczna oraz wenerol.._
&lczna dla chorób skórnych ł węne·
rycznych

specfallsfa chorób wenerycznych. skór
n:Vch. włosów ł ltl()czoi>łricwych. Leczenie lampa kwarcowa ( oromienlaml
Rentgena.
PIOTRKOWSKA 144. RóO EW ANOE

W roli

PORADNIA
Lekarzy-specjalistów

Zawadzka I.

wycb. Naświetlanie

głównej

ttiiW~iiki ~ołowiei[IYk

specjaiista cho
rób skórnych
wenerycznych
i moczopłciowych

uL ~~Ld~:-~a

5

Chor. skórne
i
weneryczne.
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Dr. med.
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Nawrot

Dr••

powróciła.

2
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1 wenerycznych
w n;edz, od 11·2 pp.
dla nieza moinycb od 2 do 4 i 7 - 8
tylko kobiety i dzieci
cenv lecznic

-----1----------1 ------

Cegielniana 8.
k45 ·49,
CThelełon
or. s 6 rne
, ~ w~neryczne. UBIORY meskie. damskie obuwie.
2
swetry_ n!l wypl_ate- Piotrkow;;ka 37,
!:.Prlyi!J:-~1/i
-·· - -·--- - ··-·- llI we1śc1e. 1 01etro.

az.zs.

Leczenłe lampa kwarcową. analizy
krwi I wvdzielin PrzyJmułe codziennie
od 11-1 i od 6-8 w. w niedziele i
świeta od JO do 12. Oddzielna poczekalnia dla pall.
Od 1-2 w LecznkY (Piotrkowska 62)

przyjmuje od 3-~

ul. Zielona N'!! 6

najnowsza produkcja
1929130

ehoroby weneryczne. skórne I wlos6,,.

------

ed
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P. Kii~·ger
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DR. MED. ' - ~~~~i;:'n!ir~~~;· ~:'n~r~'.Kb~~zDaY l~~ specialista.
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Kurt Wytrzyc I'
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chorób
30 skórnych. wenervcz
lnych i moczopłcio.I
wycb
SAMOCHODY ••Tatra" i „ford" w do.
brym stanie do sprzedania, ul. Kilińskie : przeprowadzlł
•
nUCHENKi
się na ul.
2()
go 85, Sufal.
.,- I Ę CYKI
IP 10trkowęka70
• poleca
sprzedam 350 zł. (róg Trau1Mta)
Specjalista chorób fISHARMON.JĘ
Koz' ·n k"
tel. 81-83
20
sk6r;iycb. wenervcz· Sienkiewicza 15, Kosińska.
ml e
IPrzvimuie od 8.3o "
nych i mot'zopłciow - --·
G' ówna 51.
Przvim. od'8·10 i 5-8 KUPIEC inteli1tentny, znajomość bu- do 10,30 rano, od 1
Leczenie lampą lchalteril. korespondencji, języki poszu do 2.30 pp., od
kwarcową. Oddziel- ,Kuje Jakiejkolwiek praćy, wymagania do 8.30 w., w nie· fllllłll
E!llifi
20 1 dzielę i świ ęta
na poczekalnia dlalskromne. Oferty sub: „tt 100".
od 10 do 1-ei
Pan.

~ ~ Olon~r
' •

P• t.

••••••••••••••••••••••••
Sl
Już czas!
zakupić losy I kl. z Kolektury
Loterii Padstwowej

1 moczopłc~o·

.
Elektr?łerapia.
Leczenie lampą
lampą kwarcowi.\..kw~rcową.
Przyjmuje od
przy1~u1e od ~odz
g • 8 do 10 rano 8-2
1 5-9 w1ecz.
od 5-8 w. wniedz. i święta 9-1
Dla pad od 5 - 9
.
Dla pal\ ~ddzielna. oddzielna poczek.
Poczekalma od 3-5 - - - - - Doktór

ny1=h

Pizyjmuie od 8-11
Przyjmuje codzien•
i od S-9.
w niedziele i święta nie od 2;-6 i 8-9
w1ecz,
od 9-1
Oddzielna pocze• w niedziele i święta
od 10-2
kalnia dla oad

złote.

ANURZfJA 2. TEL.

cea1e1n1ana 25

Telefon 26-87
Cegientana 43
S
Tel. . 41·32.
pec I a Ił s t a c h o
h b
rób skórnych,
Speciahsta c er6
sk6rnv.ch wenery~:i I wenerycznych

Tel. 44 • 92

Czynna od 8 rano do 9 wieczór,
Od 11-12i 2-3 przyjmuje lekarz-kobieta
W niedziele i święta od 9-2 pp.
Leczenie chorób :
WenerJrCZnych, moczopłciowych
I skórnych,
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem i urologiem
Gabinet światło-leczniczy
Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.

' Porada 3

POW_róclł.

,,CA SIn O"

wenerologiczna

Doklór

H. bo Bm wołkow nki

Entll 3t111nillCJS

LICKIEJ.

Ewaniellcka l, Telefon 29-45.
PrzyJmuJe od 8-2 f 'od 5-8 w. Dla pań
oddzielna ooczekalnla.

l

Dr. med,

LICA
GRZECH

S. Kantor
Wef~cle

MONTERZV samodzielni do robót kanalizacyjno - wodocia~owych potrzebni Inż. Menkes. Narutowicza 44. 20

WKRóTCB

SZl.OTE
D. med.

19

ul. Nawrot Nr. 15. I pietra front.

Dzielna 9

I

Piotrkowska 141, tel. 63-49.
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Na mocy koncesji, wydanej przez MAGISTRAT m.

~ urządza;~kl-yłwleffnena

...

aa

Ili
Im

„„
„

lllil'D!I
lllllBll

111tetskteao

ŁODZI

1aa1rkanu.

otaczającego Ógród Kolejny ze strony ulic: Narutowicza, Kiliń
skiego i Skwerowej.
Park Kolejny znajduje się przy samym dworcu, rnic:dzy
trzema najruchliwszemi ulicami naszego miasta.
Reklamy świetlne, wykonane . najestetyczniej, oświetlone
w przeciągu całej nocy.
Reklama świetlna jest tania i celowa.

b~dą od zmroku

1111 '\ee

Reklamy iwietlne w Parku K0!2iDWYDI

;
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slupach

Sienkiewicza 39, tel. 24·47.
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Piotrkowska 50, tul. Zl-36.

Przyjmuje ogłoszenia do wszvstkich
pasm świata na korzystnych warunka1:h.

G R AT I S

sporządza kosztorysy, udziela rad i wskazówek redaguje i

tłumaczy,

dostarcza egzemplarzy

dowod~wych.
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Robotniczy

startował
nie
cz
Patklawi
Dlaczeuo ble•u
dludodv •iansow gm

wyścig

kolarski na Krzywtu

W

'Jak się dowiaduJtmy odbędzie się w

w Paruau

z~!!!c

p!!'•

w dniu dzisieJszym o godzinie 7-eJ
wieczór odbędzie się w ko~ciele św. Krzy,
ża uroczystość za~lubtn prezesa Ł.Z.O.P.
N-u dyr. Skibickiego z p. Haliną Micha·
lowskt\.
Do tyczeń sportowej Łodzi, dołącza
r6wnieź redakcja „Expressu" swe najserdeczniejsze gratulacje.

dniu jutrzejszym na szosie w KrzyWiu
kolarski na 50 klm. organizowany przez R.S.K.O. w wyścigu tym wez- . Ublegl~j niedzieli odbył się w Parnu o nagrodę Roosevelta wogól~ w tym romą udział najlepsi kolarze, zrzeszeni w b1e~ długodystansowy o nagrodę Roose· ku nie odbędzie si.ę. Tymczasem bieg od. velt a do którego miał startować nasz był s!ę w ubiegłą niedzielę. ale zaprostowarzyszenlach robotnic~ycb.
szenie Petkiewicza nie zostało f)odtrzvznakomlty biegacz Petkiewłcz.
HlstorJa j-est dość zawlła. Zaptoszo„ mane, wobec cze~o atleta nasz nie brał
lt
ny do udziału w btegu tym Petkiewlcz \V nim udziału. Nie moina powiedzieć,
TurJ1Cł
udał slę tlfted paroma ty~odnłamł do Pa· aby francuz!, nasi koledzy sportowi, byli
.
ryżn, gdtit okazało si~; te bieg ten został tu zupełnie w porządku.
meczam z 0 Cracov1q
składzie
Bieg ten został wygrany przez atle~ak się „'Express odwladuje skład orzelotony na Inny termin„. Jak wiemy
doskonałym
w
Oeazertsa
belgijskiego
tę
powoz
w6wczas
startował
Petklewicz
został
nie
Cracovią
Turystów na mecz z
Ł.K ~-u net m'1cz z Rucham
jeszcze ustalony. Jedno jest pewne, ~e dzeniem w i_mrych zawodach, bUac wsiyw,czasle 14 m. 46,6 sek. przed francuzami
Jak stę dowladujemy w składzie t.
- Demy (14 m. 47 s.), Leclerc, Marcha.ll
w składzie drużyny fioletowych zajdą stkich swoich francuskich rywali.
l)rzeciwko Ruchowi zajdzie ma.ta
S-u
K.
Potem dość długo mówiło si~. że bteg i łnnyrnl.
niektóre z.miany.
zmiana, mianowicie pozycję Ieweg-o ł~
cznika zajmie miast Aldka, Janczyk. Po
zatYnt drużyna Ł. K. S-u wysta.pi 'fi
swym najsilniejszym składzie. Ek8l\&-o
dycja Ł K. S-u., która dziś o godz. 3-ej
popołudniu Udaje się do Królew~ldeJ
Huty, prowadzona jest przez o. Wnukowskiego.

wyścig

przed

Zmiana w

Turyści-Cracovia
~roaroDI

so6oin i(li
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t. T. S. G.-Legja

nled•ie lnu,;li impres

sporfOOJIJ~li
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słę k~z k~~~wi,5 ~~0Jed~ft~~?Pił%a;~: ·A międz~ Bl~g~~zi P~:~~ie .do
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E

JISZGZB o Dll• dOSZl Jm
m'1czu Ruch-I:.. 1.\i.Q.
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sza wa) - Widzew. Spotkanie towarzyw niedzirilek większość bokserów Sokoła wska Manufaktura) w. ko~ucfa: Wale- swym naJsih1!ejszym składzie, a mian0odchodzi do woJska. Odchcdta ! Mało~i· rowici (Kruschcnder), w. piórkowa! Cy- wicie: Klajer, Frydman, Ootdwak, Krapskie.
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Rumunia proponuje bowiem
Sokół - Orlę. Zawody towarzyskie.
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walki Szamota - Mazairac w Warsza- gi Ł. T. s. o. - Le~Ja wywołało kolowie, podkreśliła, że su.kces mistrza Pol- salne zainteresowanie w sferach spor- na dotąd w spotkaniach grupowych
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dozorczyni
Wilnu~

Wilno, 19 patdzlemika.
Do wydzlalu opieki społeoznej magistratu wileńskiego zgtosifa się wczorai
oryginalna petentka, mianowicie Agata
Krawcewiczowa licząca 111 lat.
. Staruszka trzyma się krzepko, widzi.
doskonale i do niedawna zajmowała
miejsce dozorczyni w jednym z domów
w Wilnie. Zajęcie to objęła w 91 roku
życia I przez 20 lat pracowała sumiennie.
Wydział opieki przyrzekł sędziwą
staruszkę ulokować w przytuliku miejskim.

Karę cielesną

w woJsku

zaprowadzają Wągry

Budapeszt, 19 paMziernika.

Węgierski minister honwedów (odPowiadający naszemu ministrowi wojny)
złożył w parlamencie projekt prawa, domagający się

przywrócenia w wojsku
kary cielesnej. Projekt ten ma wszelkie
widoki przejścia w parlamencie.
Autorzy projektu mają na celu, )ak '
sami gloszą, podniesienie gotowości bojowej armji węgierskiej i utrzymanie na
wypadek wojny żelaznej karności. M0tywują oni swój projekt w ten sposób:
„W czasie walki karność musi być przestrzegana szczególnie pilnie, kara musi
następować zaraz po dokonaniu zbrodni,
czy występku; kara cielesna jest wobec
żołnierza o tyle odpowledniejs·za, aniżeli
kara śmierci, gdyż zachoWiUje go nadal 1
zdolnym do walki.

'Jak Jut donosłlłśmy, w wlelldch zakładach automobllowYch Talbot pod ParyJa.ponka, panna Hittonis, zdobyła obeżem wydarzyła się eksplozja, która soo wodowała śmierć 6 robOtników oraz cnie w Berlinie, gdzie odbywają się nieciężkie obrażenia cielesne przeszło 30 osób. Powyżei podajemy dwa zdjęcia z miecko-japońskie zawody sportowe, kilmiejsca katastrofy, przedstawiające akcję poszukiwania wśród gruzów.
ka rekordów. W biegach osiągnęła ona
wspaniały WYnik: 100 metrów w 12 sekund; 200 metrów - 24,9 sek. W skokach: 6,075 metrów.
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Donoszą

Paryi, 19 października.

z Narbonne,

że właścicielka

otrzymała
przesyiłkę pocztową, zawierającą mater-

pewnego sklepu tytoniowego
iały

wybuchowe. W chwili otwierania
pacziki nastąpiła eksiplozja, wskutek której właścicielka sklepu oraz jej pomocnica odniosły ciężkie obrażenia. Wlaści
clelka zmarła w kilka godzin później w
szpitalu, zaś stan ekspedjentki jest groź
ny. ~ledztwo policyjne nie z;dołato dotychczas wYkryć Siprawców zbrodni.
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W Canon City (St. Zfedn.) więźniowie zbuntowali słę I zabili 6 dozorców. Po{l·
czas osaczenia zbuntowanych więźniów przez wofsko, w wtęziieniu wybuchł pożar, padczas którego zginęło w płomieniach 7 więźniów. Na zdjęciu: pożar gma
chu więziennego.
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GENERAŁ

PENG,

dow6dca a,rmji północnych Chin, kt6ry
był w 01>ozycji do nankińskiego rządu i

próbował wszcząć nową woinę domową
w Chinach, został aresztowany przez
generała Yena.

Samosądy
ustawowo dozwolona
w Moksyku
Berlin, 19

Z .M.eksyku

października.

donoszą

o sensacyjnych
zmianach, jakie prz·eprowadzone bę<ią
w obowiązującej tam ustawie karnej.
Zmiany te wiprowadzić mają do ustawY
karnej i usankcjonować prawo lynhu (samosądu).

Prezydent Portes Gill na zasadzie

pełnomocnictw, udzielonych mu przeq;
kongres, wprowadził do ustawy karnej
postanowienie, że ojciec będzie miał pra-

• wo zabić uwodziciela swej cónki, a w raoddała się dobrowolnie
ładu··1 także i ją
przedstawia
nasza
Ilustracja
Nadrenję.
dotychczas
okupowaną
scowoścl,
Plota niemiecka powiększa się niew wypadku zdrady małżeńskiej stronek karabinów maszynowych, wyruszający z miejscowości Ems do francjf.
~nacmie a - stale„. Ostatnio - 17 b. m.
poszkoJowana będz~ mia~ prawo
na
~~~~~~~~~~
spuszczony został w Wilhelmshafen na ~~~~~~~~~~~~~~~••·~·~~~
wodę uwidoczniony na naszem zdjęciu,
zabić małżonka ~~az u:vo~ziciela .. Usta~~,~~~~~~~~~\1~~~~..,~\i~S
przystrojony uroczyście kwiatami, krą;~J~~a ma weJsć w zyc1e z dmem 15
~~~~
j~l~~~~~~~~~
. •
żownik „Lipsk".
.

•

i .

Oddztały wojsk francuskich opuszczaJą systematycznie, m e1scowość po mieJ· zie gdy córka

li

.w Łodzi 4.00 m!eslęcznle.-Zamlejscowe 5 zł.
P renu mera t3.miesiecznie.-Zagranlca 7 złotych · miesięcznie.
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Odnoszenie do domów 40 uoszy.
_.„
Godziny przyjęć reaakcii 6Redakcja l Administracja, Piotrkowska 49.
Po pot Rekopisów niezamówio
rfelefon adminlstracfl 2"-14.- - - - nycb nie zwraca się. - - 1felefony redakcji 27-24. 36-4.3, 36-44
.

Za WYdawnictwo „Republika" sp. z oir. odpow. Władysław Polak

Ogłoszenia: ZWYCZAJNE: 10 gr. za wiersz milimetrowy Cna stronie IO-szpalt.)
W TEK$CIE: 40 gr, za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
N'EKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub. oo tekście IO zł. Za
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiej-scowe o 50 proc. zagraniczne O· 100 proc. drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. _ Najmniejsze
·
zl. 1.20. poszuk. pracy 10 groszy.

W drukarni ,.Republiki" si). z ogr. odp. Piotrkowska 49 i 64.

Redakt-0r odpow. Jan Grobelniak.
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Obrazek porfow·u

Po skończony m połowie ryb w porcie szkockim leżą tysiące beczek z rybami, przykotowane do eksportu.
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Kto w Europie nie zna kawy, kto jej l_ba Brighta) nerwowość., i wszelkie sta- • bezsehnOśdą, widzeniami i drżeniem serwować można bardzo ciekawą zmianę,
mianowicie wypadki i' zdarzenia schodzą
.riąk i nór.
· ·
.
·
-~ . ,
nie lubi; kto. nie zaznał jej dobroczyn-,1ny podniecenia.
Przy zatruciu chronicznem wystę- c~r~z częście.j ~a dr~gi pl~n. ~ ·cz~łowe
Dziaf anie kofeiny · chemicznie czy•
nego działa~ia? .
Wszystkie _uzywki ko~einowe, Jak stej jest moczopędne, ·przeciwnęuarlgi- puje -· u zbyt gorliwych wyznawców te- n;ue1sca w opowia~anlU1 za1muJą fzl~zo
.go napoju zmniej~zenie anetytu, zabu- ficz'!e rozstrzqs~llfC!·-niemal '!aukowe ~a
kawa, herb.ata .1. kakao trafiły do Euro--j czne, toniczne i pobudzaiace.
Przy zbyt obfitem snoźyciu czarnej rzenra w trawieniu, wzdęcia, obstruk- dam_a u~zuć, "!Ysli z wzrusz~n. bohateroi11.
PY yv 15 wieku 1 od tego czasu zyskały
sobie . pows~echne prawo obywatel- kawy, mimo jej dodatniego działania, cja nawykowa. sen przeryw;my przez Życie m.dyw1dual!!e ludzt Jest ob~nie
widzenia smutne i straszne, wzmożenie uwzględm~ne w pierwszym_ ~z~dme --:
·maga. wystąpić obawy
,
.
stwa .1 uzname. ·
pobudliwo:ści, bicie serca i drżenia rąk, wszystko mne ma tył.ko. s~uzy1,; J~ko tro.
' '
poważnego zatrucia~
0Jcz~zną kawy_ Je~t Afryka srndkowa, gdzie otrzymu1ą J_ą z drzewa. zwa- I tak zatruc.~e - ostr.e, 9bjawia się podnie-, jak u ., nałogowych alkoholików. Próc~ .1Y.POWY,m tego rod~aJu 0~1awem Jest noneg~ ka~,0 ~cem. Nasiona k~wy! podob ceni em' - nef.w~w'el-ą seFca, : wim-ożonem tego koostatujemy- u nich · częste l,l.61e wy· utw~r. francusk 1e~o P.isarz~ Henryka
głowy i osłabienie zdolności płci-OweJ. D~vernots p. t. „,Maxime. · Kslązka ~a poni~ Jak i1sc1e hr:rbaty, zaw1eraJą alka- ! oddawaniem moczu,
w·nna byla nos1ć . racze]. ty~ul „Nząbezlo1d zwany kofemą.
vieczny wiek mriżciyzny", albowiem w
.
.
.
· . -' ' ,
Alkaloid ten jest identyczny z alka·
tak!m wieku znajduje się boha~er przeżY'
loidem zwanym teiną. a znajdującym Den.,.u··ftło
waJaC'Y z tego powodu tragedJę.
. ww
lB
im'B
·
się w herbacie.
. Maxime ~est ex-Don-Juanem, ~x-boą.- ·
„
.
„
„
·
Dawniej, zanim poznano skład .che-,
wgrgwac: Z_,bow bez boi u w1wa.ntepl. Jest type~ przedwo1ennego miczny obu tych alkaloidów, uważano
Ponieważ w St. Zi-ednoczonych każdy wem dziew'ięćdziesięctu dni~ · w stanach pa~yzan~na, kt?rY posiada doskonate ~aje za substancje jedynie sobie pokrewne. Obecnie, dzięki pracom Muldera, ze stanów posiada własne prawodaw- Washington, Arkansas, Jowa, South Ca- zwis~o i - n!c po~ate"!· To, .co. ~ial,
wiemy; że są to dwa ciała ze sobą 1-den- !-stwo, toteż istnieje tam wielka różnoro- rolina, Tenesee, Missisipi i Georgja nie stra~Ił ,W. czasie WOJJ:}Y. i obecme Z'.\;'Je„~
'· Idność uistaw i co wolno, w)ed_nym. stan~e, wolno dawać napiwków pucybutom, fry • pr~yiazm z mł?dymi „nowobogackimi ~ ·
t~czne, y.robec tego •
kto:zy pra~ną i-ego towarzystwa •. oir.zy
uzywa się nazwy kofemy dla obu tych to zabronione jest w drugim 1.odwrotn1e. zjerom i .stużbie hotelowej.
Połowa. wszystkich stanów posiada m.u1ąc ?d mego nf!Uki fJOf!!adowe, Jak zyć,
Wśród tej powodzi ustaw nie brak
alkaloidów.
.
Roślina, z której otrzymuje s!ę ziarn- też i takich, których niepodobna inaczej przepisy, regulujące długość prześciera- UZYW!lC, kopha~ i uwod~ić..
det na łóżka w hotelach; stan North Ca- . Mimo, ~e m~ 1!1a memędzy, Jest .on
ka kawy, jest niewielkiem drzewem o nazwać jak mianem dziwactw.
Oto kilka przyi\da<lów: W stanach rolina posiada ustawę, nakazującą, aby Jeszcze nule widzian_ym we ws~:>:st~1ch
wiecznie zielonych liściach. Kwitnie
ono biało, a owoce jego są czerwono- Louisiana, Utah, Wyoming, Ohio i West w sypialniach . między łóżkami było ~ow:ar~ystw~ch, l!ro.k Jego postaci i mmb,
żółte, soczyste i kryją wewnątrz nasio- Wirginia mężczyzinom nJe wolno nosić przejście wzynajmniej na -dwie stOl'Y Jc.~i otacza Jego imię pozwala mu sprzą
na szaro - zielone, podobne do fasoli. cylindrów w teatrach; w stanie Nebras. szerokie; w niektórych stanach dentys- !ac.~ Pr:zed nosa SwY~h bogaty-eh przy.
Nasiona kawy zawierają 1.5 do 2 pro::. 1 ka nie wolno Jednej I tej samej osobie tom nie wolno ogłaszać, że wvry Nają .;~ciot memal wszystkie ~apotyk31ne kobiet~_. -Ąle. wr~szcie Maxime ,konczy 55
kofeiny. Napój, zwany kawą, sporządza ro.zbić namiotu w promieniu pięciu mil zęby be.z bóht ,
rok t..Yc.ia ! konc:y w ten .sposob tak zwasię obecnie z samych tych ziarn, pod- 1 od poprzedniego namiotu przed upły. .
ny sw6~ me~ezpieczny wiek.
czas, gdy dawniej przyrządzano go z
~Z1!J~ się. JUŻ st,arym, czuJe,. ze nie
,
.
,
,
całego rozgotowane20 owocu.
W
stanOWlska
tego
zaJmowac
lmoze
Gaśnie kodotąd.
zajmował
świecie,JUZjakie
·,,.
a
ww
_
~_
Iii
ZwyczaJ p1c1a kaw~ w. pubhcznych _,..
niewieśserc
zdobywcy
auireola
niego
lo
_
.
.
.
·
.
„
lok~la~h roz~owszechmt. się w muzut- .
_ SCii dobre, ole ZO drodle cich, zostaje on starym, śmiesznym, ka·
m~nsk1ch k~aJa~h Wschodu .w lS-ym
rykaturalnym zabytkiem przedwojen·
w~eku. Ka,w.1.~rme ~e zwafy si7 „sz!rnla: 1 Swego czasu Ang-Jja posiadala dosko-1 Berlinie.
Wrócił on przed kilku dniami. z dłn- nym, który nie może już tańczyć, p.onieprzy k~wie zbiei:a~! naie. ryn~d zbytu w krajach Amerykł Po~1 rdd:osci b-1dy~
się I! .z i~ wy 1 111 1 u~~en i ~ :.oz~r\wiall l1;td!Jllowcj. Podczas wojny światowej i g"iej~ -WdrMy. ~e>ttł~a']ł\'ć''W~'.!c"'ł.rzed- waż ińtf:.tiY, , gó" p'.CJd<rgra; nie tnoze uwo~
tam rz~czach iauip 1 relig~l. 1d„ !Spra~ później coraz bardziej utrwalać się tam stawicielLprasy~s.~e. WL:aźeniaJ~ ,ufa.komi- dzić kobiet, gdyż zesfarzat się w okrutny
••
.
-.l~v.1-~-znawca-ftpf..a.\Y.~t>e1ii·M~~fi:h wY- spostb;
onewaz Je "~~ .". zaC:?l"'ł przemysł St. Zje-dnoczonych.
wac1;1 sp. ecznyc ·
Konczy więc swą rolę. Po ostatme1
Nie chcąc pogodzić się ze stratą tak · raził się ,optymistycznie co do przepro~awiarniach t~ch propagowario 1:-eraz
idee ~ol~omyslne, byly on~ przeslado- dobrych klijentów, Angl.ia wysłala do wadzonych z oa:ristwaml Ameorki polu- schad~ce, ·na którą z~olal uprosić swą
, Ameryki poludn;owej k:s. Walii, który na dniowej układów; sądzi on, że towary ostatmą kochankę, konczy wyst~zat~ z
wane 1 ~zy~ie kawy zabronione. .
Kawi~rn~e zamyk~no, a zwolenników · wsnan!alym krążowniku ·objethat 'wsiv- angielskie •mogą tam zdobyć nowe rynki. rewolw_ęruw serce. Dyskretnie, cicho, Jak
Gdy za.Pytano, jaka jest .ooinja w orzystato na kulturalne.go cztowie~a. us~kawy więzwno, a niepoprawnych po- Ist'kje kra}e, podejmowany' jak. przystało
na przedstawiciela tak potężnej dynast)i. tych krajach: co do towarów an~ielskich, wa słę z fego świata, w którym me moze
• _
prostu
.Widać wysitkl w"tym kiemnk.u nie ~d'AbeplOP . odpowiedzial. że ogól1nie uwa- znaleźć już dla siebie ~ieis.ca.,
wsadzano do worka 1 wrzucano do
N~ tern k~ńczy się powieśc~ która z.apriynlosly pożadaoych przez ang!elsikićh 'żaią· je tam za doskonałe, le !Z za drogie.
.
~o~~·
W czasach pozmeiszych okrutne to kurr>ców i przemysfowców zmian, bo w Mieszikańcy południowej Ameryki wole- sluguJe na -miano bardzo wspołczesneJ I
pra~o .złagodzono, lecz_ naldaJano ~a tvm niku. wvie,..)hał.z p0cł~hna, ..misią.lm::d ibv, aby towary; były gatunkowo · n.ie: · _ .dzo psychologicznej. Wspólczesne ży
kaw1arn1e bardzo wysokie haracze, kto- ci'Abernon były ambasad0r angielski w tak dobre zato jednak znacznie tańsze. cle nie przywykło Utować się nad kim. k,olwiek Wspókzesne życie cechuje sza'
'
,
'
re szly do pryWatnej . szkatuły sulta~ · łona dążno§ć użycia, a do tego trzeba
·
. ,> ·
, ' · ,· ·' · -~ -~ ~: -„r;_, «~-~~., l;'. .'
nów.
·· mieć · dwa warunki: młodość i pieniądze,
.~.,.,.,no ·
Polacy poznali użycle kawy dzięki
, a przynajmniej ten jeden, ostatni: pie.
'L ~
&'8ll'
,
stosunkom z Turcją. Król Sobieski za~, &
J~śli mężcz~~na potrafi, mote
b•• Żdobgct premie~ osehura.:gjnq l!lio,dze:
znalazłszy w ~amiocie wie!ki;~? wezybrak Pieniędzy ókupic swą stuprooentową
_
'":;S'1 , _
. ,
ra Kara Mustary znaczne 1losc1 kawy,
Donoszą z Aussig (Ozechoslowacja) wyipłacona ,na wyip<:<dek jej• śmierci w 111ęskością, ale gdy mija jego wiek nieofiarował je zasłużonemu w wojnie tej
polakowi K~lczy1iskie~u ~ przyc:o1!11l s:ę o wstr~ąs-ającej tragedji, jaka p~zyda- tym razie naw~!· gi ,yby popę!nila o_na bez_pieczny,, ~dy !a c.ec~a. 100-prJc~u!o
w ten sp(isob do załozerna w W1ednm rzyifa się w domu bogat-ego tamteJ~zego zamach samobó1czy. Klauzulct ta podmo- weJ męskosc1 sta]'e się JUZ tylko mrn10pierwszej kawiarni przy ulicy Schlos- · kupca niejakiego Karola Wachi. Zawia- sła . zrnacz.nie koszt polisy, nie zraził-o to nem wspomnieniem, zostaje odrwc-ony, .!
zapomniany, a n·a ·'jego miejsce wstępują
domił on mianowicie policję, że powró- jednak przewidującego małżonka.
sergasse.
.
. . ,
.
Kawiarnia ta prze~r~ala o!rnb s,t1~ c!:v&zy po wesoło spędzonej .z przyja- _Ostatnia ta okoliczność jest prawie nowi.
9to C<? ch~1.ał powiedziec f?uv~rno1s w
lat, a fakt ten dowodzi, ze pola"y ~nal. ci~łmi nocy ?o domu, , .zastał zonę swą, decyidującym dowodem, że zbrodni na 0 _
!tt~ dawn? :Wpływ kawy l-:a orga:11zm, kt_ora P?'Pe!mła samob~Jst~o yrzez po- sobie pani Wacha <lopuścit się własny , s~eJ pow1.eśc~ 1 przł'znać nalezy, ze i:c~y
jej m~ ~. pragnący w ten sposób otrzy- ml to z w1e.Jk1·~?1. m1st_rzostwem .. Ksiązka
wiesz·e~ue: S.Ję. na futryme d1 zw1.
JeJ wartosć 1 spos_ób p;wrządzania._ .
Oprócz kawY_ ; her ~atv„ znamy. J~~z- . Na m1e.is;ce, wy-padku zeszła ~atych- mać 100 tysięcy k<;Jron premji asekura- p..t.. „Maxime Je~t Jedną ~ n~Jlepszy~h
ks1ązek psycholog1cznych, Jakie ·ostatnio
cze trzy używki, zaw,c.rając.e kofeinę. miast kom1sJa sle.uzcza. Po. dokonamu o„ cyjnej
ukazały się na pólkach księgars~ich.
•
ględ zin trupa członkowie jej orzekli jedSą to: koła kak~o i gwarana.
· Pic'k.
·
Kawa herbaca i ka ka„ są rozpow- nomyślnie, że nie może tu być mowy o
szedmio·~e w EurJpie, tamt0 za~ r~J~I'.- samobójstwie, gidyż pani Wacha z~stanv znane są tu tv~ko jako l :kL Za no- la zamordowCl-na i morderca symulował
mocą pewnych nl(•tod ch-:n11~7.11y:;h TTIJŻ. popel!flienie Z jej strony zamachu samo-~
_,..
..
na z kawy wy.l.1,ieh; kofe:nę 1 otrzy .. bójcze.go.
Wa~
Karol
zaop!njowaniu
takiem
Po
mać w ten spos6'J
sa6iła prsuio,;iólA~
cha został natychmiast aresztowany. Juz
t. zw. i.awr~ z1e1oną.
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należy kawę nahvwać nie mieloną, :cez r~e obc~ązaJąc;e .{o szczegóty. O~azało
ziarr.istą, zw ta :JZCza, :le m!elor.a ła- się bow~em, ze Wacha. znęcał się na<l
tw,eJ jest pbdnh :ć. Sp-orz~dzamy kawę swą? iln~ika lat star.sza, .zoną, V.: okr?tny
rzez gotowanie zielonych ziarn w sposob .. ze utrzyrrr:>:wat stosunki z .w1~l?P -lS gramo' w na szklankę, kawę zie-I ma_kob1e.~am1 lekkiego prowadzema.' ze
10
ekurował Ją w
h
t t h
p tk "
zaas ·
lona zaś przygotowuje się przez gGto- w os a me czasac
. w proporcji 20-30 gr. na asekm:µcyjnem . ~owarzys~1e ,, en s
na sumę .100 tyisi _cy czeiskich koron z
·
.
w~]'e k
sz Kan ę. d .. ki· zawartości kofeitJy dz ia zastrzeżeniem, że suma ta z·ostanie mu
ww
e +§W• ML
, .
awa, z1ę
'
ta pobudzająco na system nerwowy, n~; .i ·,· .- _
·,: --- -,._ · - .'·11··_ .. : cdzoYJ?eiJ.aukz· rywci_iaons~~.ne .i serce, Wskazania
...
sen'111ość, zatrucie opium i opiatami, mi·
grena, neuralgja, koklusz, astma.
Przeciwwskazaniem jest: wiek d"zie
cięcy, artretyzm, choroby nerek (choro- ~~

Paryżu rozegrał się

do -·-e·bo''
sąsiadki,

SO-letniej starej panny
onegdaj w swÓjej
W
Jeqnym z domów priy ulicy AubervTI· Joanny Delecluze. urzędniczki" fabryki
liers· 'krwawy dramat, którego bohater· perfum.
Onegdaj, po wyjściu ojca, , _panna
ką jest obłąkana kobii;ita. Od. dłuższego
już czasu papna Marcelina .Bonnet zdra Bonnet zaprpsHa swoją przyjaciólkę do
dzała objawy· choroby umysłowej. Są~ siebie na kawę. W czasie przygotoWYsiedzi zauważyli, że wypowiada zdania wania kawy rzuciła się nagle na nią z
świadczące· o utracie równowagi umys- długim, ostrym nożem myśliwsk1'm 1· zatowej. Niedawno oświadczyła kilkakro· ~ała jej kilka' głębokich pchnięć w serce, zabijając ją na miejscu. Potem po.
tnie:
-:- Jestem oilarą spisku, który uknuto oelniła s1mobóistwo, wbijając sobie nóż
przeciw mnie. Aby go zwalczyć, · muszę w serce.
Obie ofiary krwawego dramatu znazabić. -Potem -zabiję siebie i ·pójdę . leziono
kogoś
w kałuży krwi, która oblała na·
do nieba. · · ·1:
Mvśl ta dręczyła ją widocznie bar· · wet sufit i ściany, ponieważ ciosy zadadzo silnie, bo wprowadziła' ją wkrótce w jwane bvl:V przez obłakanc- 7:. szaloną
.
czyn. Panna .Bonnet ·mieszkała z ojcem furją,
'
i miata j·edyną przyjaciółkę w osobi-e

ILUSTROWANY DODATEK .EXPRES5U WlfCZORNI!OO•.

BIJNOR i 8AT1'RA
-~u:-

Zródło

presenlóflJ

- By't bym dziś miljonerem, gdyb~
niie ten przeklęty postęp techniki...
- Bo co się stało? ..
- Mój szef kupił maszynę, kontront-

- Bardzo mnie cieszy, że pana poznał~m. i:rdyż mogę panu zwrócić naresz-

cie te 50 ~lotych„.
- Zupełnie o nich zapomniałem„.
- Psiakrew!„. Gdybym wiedział!..

Reklamo
Pewnego dnia w wyższej klasie jednego z ~imnazjów żeńskich na tabli~y
wypisał ktoś następujące zdanie:
- "„Ja całuję najlepiej Lili".
W chwili, gdy napis został wykoń„
czony do klasy wszedł nauczyciel. Nie
było już czasu na starcie napisu gąbką.
Klasa znieruchomiała z przerażenia.
Po skończonej lekcji Lili musiała się
zgłosić do nauczyciela. Koleżanki w
wielkiem zdenerwowaniu czekały na
wynik sprawy. Wreszcie ukazała się
na kurytarzu autorka napisu.
- Czy dostałaś karną pracę?
- Gorzej.
- Zostaniesz po lekcJach?
- Gorzej.
- Więc wyrzucono cię z gimnazjum?
- Ach, gorzej! - odparła Lili. Musiałam dowieść, że reklama odpo-1
wiada prawdzie ...

jącą kasę„.

- Chodt, Marysiu. ci ludzie pQkazui ą nam najg-0rszy towar...
-

Wła$nle,

wiec

moglibyśmy zakupić

kilka prezentów...

W~t z sobą llłlY, mój przyjacielu
Pr~ezwoość wszak nie zaszkodzi.
Na twarz zaś nałóż maskę gazową,
Ud;ądzjmy po~róż ,PO Lodzi •••

Oto Piotrkowska - góry, doliny,
Teren !ak widzisz bogaty„.
Odzienjegdzie asfalt p0ktywa Jezdnię,
Naogół dawne masz „łaty".„
A oto widzisz gmach Kasy chorych,

Czy dodać mam komentarze? .••
Sam, przyjacielu, chyba r<numłesz,
że obok - plac na cmentarze..
A co z tym nowym amacbem

Nic niewladomo, ni.estety.
w nim będą nowe mieszkanl,
A może - miejskie szalety•••
Może

Pani Dorobkiewiczowa w eleganc-J
kiej, jedwabnej piżamie leży na kanapie
w swym luksusowym buduarze. W uę- ,sw I -b~ ~ A ~ widzisz .kupca łódzkiego
· Wygląda Jak kiepski tragik.
.
wnej ~hwilj przyciska guzik elekttY:pmgu staje pokojówka. „
- Czy pani dzwoniła?
- Czem mogą służyć?
- Chciałabym zostać dziś sama odparta pani Dorobkiewiczowa. - Proszę wygonić muchy z pokoju ..•

chcą
zrobić

tiamoinoił:

czn~a

Monii

· ~odrói po

-----

" '~ I - "'1 .' GtoSza z kieszeni •mu nie wyctągnle
NaJ„viększy chociażby

I

•

Pan Kantorowicz oświadcza się:
- Pani Różo, pan-i jest najjaśniej
szym promykiem słońca w mojem zamglon~m, zachmurzonem iyciu. Parti u•
śmiech upadabnia się naksztatt zorzy
porannej, a spojrzenie pani dziata na
mnie, jak błyskawica w czasie naiwięk · Któż z czytelników -.,Rewii" nie jest
lokatorem jakiegoś domu? ...
szej burży ...
A w jakim domu lokatorzy nawzaNa to panna Róża:
nie uprzykrzają sobie życia, w jajem
- Cóż to ma być u licha, pr7.epowtednia pogody, czy oświadczyny'? ... kim domu nie słychać codziennie kłótni,
w jakim domu nie dochodzi od czasu do
do bójek, do interwen.:li pogotoPierwszg krok czasu
wia,. policji i straży ogniowej?
Rozmowa dwuch gości w „GrandJestem lokatorem i wiem ile niew:nCaf e"."
nej krwi lokatorskiej przebwa się ~o
- Czy moiesz mi dąć papierosa?
i dni
- Chętnie, ale słyszałem, że podob- dziennie, szczególnie w nietlzie:ę
świąteczne.
no starasz się odzwyczaić od palenia?
Chcąc chociażby w części zaradzić
- Owszem, ale przechodzę. naraiic
i wpłynąć na uspokojenie umysłów
złu
pierwsze stadjum: odzwyczajam się od
opracowałem poniżs;;y relokatorski.eh,
kupowania papierosów.
gulamin, nadający się do użytku lokatorów, sublokatorów, sub-sublokatorów,
sub-sub-sublokatorów i t. d.
Oto mój projekt:
1) Nie stosuj się do rozporzą":lzer administratora domu, gdyż skl~nlesz z nudów!
Z) Okna i drizwi zamyikaj z wielkim

KANT.

I

fteeulan1in dla lofloforó111

·sen

Panna Jadzia, samodzielna korespon
dentka w firmie „Blau i S-ka" przedstawiła szefowi do podpisu monit, zaadresowany do firmy „Pytak i S-ka" w Dro
hobyczu.
- Ależ, panno Jadziu - odrzekł
szef po przejrzeniu listu - w ten sposób nie pisze się do klijenta ! Wpra\vdzie kupcy nie wykupują dziś weksU,
ale nawet ze złym płatnikiem należy ob
chodzić się taktownie. Pani będzie ła
skawa przepisać ten list.
Panna Jadzia przepisa.fa list i przedstawiła go po raz drugi szefowi.
- Jeszcze nie tak jak należy! Troszkę za ostro! Nie
odparł szef. zależy nam przecież na tern, aby stracić kiljenta, chodzi o to, żeby on jeszcze się do nas zwrócił. Pani będzie ła
skawa jeszcze raz przepisać te·n list.
ale w formie łagodniejszej.
Panna Jadzia przepisała list po raz
trzeci.
Tak, teraz jest napisany przyzwoicie„. - odparł . szef po przeczytaniu listu. - Ale nie mogę pani w niczem
pomóc. Mimo wszystko będzie pani mu
siała po raz czwarty ten list przepisać.
Z mojego interesu nie może wyjść Hst z
błędami ortograficznemi. Bo musi oan i
wiedzieć, że „złodziej" pisze się „j" na
końcu, „oszust" przez „u" zwyczajne;
a „cham" przez „eh".
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Smutne to miasto, mói przyJacłelu,
Choć masz w niem wszystko na raty.
Lecz czy to w kinie, czy na ulicy
Wszędzie tle same dramaty.„

•••„

uww

W resiauro«:jl
Muzyka przygrywa gościom w czasie obiadu. Kelner przykrywa stollk
świeżą serwetą. Rozkłada widelce i tyż
ki. Stawia przed gościem półmiski z potrawami.
- Cóż to jest? - pyta gość, wcią
gając nosem i patrząc na kawal mięsa,
rozłożony na talerzu.
Lecz kelner jest mniej prozaicznym
człowiekiem, on nie myśli o jedzeniu, on
słucha muzyki. Melodyjne dźwięki nastrajają go rozmarzająco. Akurat w tej
chwili ptaczliwe tony skrzypi·ec jękiem
przeszyty salę restauracyjną.
I nagle to dziwne pytanie gościa:
- Cóż to jest?
Kelner odpowiad:
- Kawatek z „Wesofej wclAwki'•, pro
szę pana„.

hukiem i trzaskiem aby wszyscy ~ąsie
dzi wied-zieli, że jesteś w domu.
3) DYWMIY, palta i pościel należy
trzepać na schodach w godzinach moż!I
wie najwcześniejszych. Uchroni się w ten
sposób sąsiadów od ewentualnego zaspania.
4) Oblewając kwiatki w skrz:vnka~h
na oknach, nie szczędź wody. Sąsiedzi
podziękują ci najwyżej za bezpłatną ką
O.:zuwii«:ie... . _:."
piel.
W czasie pauzy na podwórzu szl{ot5) Skoro usłyszysz kłótnię sąsiadek
na schodach, podsuń im krzesełka: ko- nem. Rozmowa dwuch malców.
- Czy ty wiesz dlaczego kury wybietom zawsze należy się szacunek.
6) CiekawY't11 dawaj zawsze wycrer- kluwają się z jajek?
- Oczywiście, bo one boją się, że zopujące informacje o swem pryWatnem
życiu, pamiętając, że wiedza to potęga! staną ugotowane wraz z jajkami.
7) ćwiczenia muzyczne ł śpiewne odbywaj zawsze przy szeroko otwartych
oknach, niech ich szlag trafi!
8) Nie zapomnij kupić wściekłego psa,
który napadałby na bezbronnych sąsia
dów. Bądź - co - bądź jest to jakieś urozmaicenie w szarem życiu lokatorskiem!..

Nie.ole

W Grand Cafe spotkało się dwuch
- Snito mi się tej nocy, rzekł p. X.
do swej przyjaciółki - że ożeniłem się z gości. W pewnej chwili jeden rzecze do
drugiego.
pewną ogromnie brzydką niewiastą.
- Pan wybaczy, ale muszę już pójść
- Jak ona wyglądała? - zapytała
do domu. Przypomniało mi się właśnie,
przyjaciółka.
Po kill\u dniach pan X. rz~ł d-0 tej że służąca nasza wyszła i żona moja została sama w domu.
samej przyjaciółki:
- Jak to dobrze, że pan mi przypo- \\jesz, Greto - tej nocy śnito mi
- Proszę mnie Qliuazić jutro o 7-cJ
się, że ożeniłem się z pewną niezwykle mniał - odparł drugi - ja również mu- zrana ...
szę wrócić do domu.
- To jest zbyteczne ...
- Czemu ten berbeć tak wrzeszczy? piękną niewiasta,.
- Dlaczego, czy pań\Sika żona też zoA na to ptzyjaciótka:
- Dlaczego'?„. Kto mn ie obud zi? ...
- Bo przez omyłkę zaszczepiono mu
stała sama w domu?
-- Ody położy się pan do ł ó ż k a , sam
- A jaką suknię ja nosiłam?„.
ospę przy pomocy igły ospę przy pomo- Nie, ale . służąca ..•
pan się przekona„ ..
cy igly patefonowej.„
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Mili „recenzenci w ogrodzie-zoologicznym ·w New Yorku pczy słuchują Się koncertowL

,.a

· •·

Oryginalny pomnik dla polei?łvch n~
wojnie wszechświatowej odsłonięty. został w tych dojach w miasteczku
Scbneidemuehl w Prusach.

· · . . . · 1 - Proszę - rz.ekfa głośno pani Ira papierów„ - Zostawiłem je w swym
. , _· ~ -- ·. · : . · .. ··· · ·: ,- może pan wejść do pokoju, spraw- biurku.
- Jak dobrze żeś przyszedł - od.
dzę zawartość pudła. .
, .
. ·
Posłaniec nie 'oponował. Weszli do parta pani Ira - wyohraź sobie ...
ł'an Karol; czytając zr:ana gazetę· kawe. Jak też" oń wy~1ąd·a:? Musł mieć
- Co 5ię st at o?
.
i>TZY: $niadan}u,. z"'·-róc!ł _sJę w.· pev.:nej chyba '. ba;~dzo .' mę~ka, . . twaq. -A'ch ..:__ -~koju..
_
- Satyr...
Pant Ira otworzyła pudło. Nie zwró···chwili do ·$wej zony, zaJętej. nalewam~m ·westchnęła pani lra __: Jcik bardzo·,prag- Wpadł do naszego lTlleszkanfa?
.: . . ciła uwagii na .suknię. Myśl jej · zajęta
'
· · " ·''. ,_ 'ń:ęfabym go· zo!Jaczyć...
·kawy · do !iHżfoek.
· - Tak!
Nagle klasnęła w dłonię. Pr~·ypotfi- była o~obą posta'ńca~ kfóreg-o posą·. - Słyszafaś już, o tej str:asżnej --Iii....,.. I gdzież on ·jest?
nialo jej się; że ~diiś · przed' 'południem dzała ·o ·dokonanie· wszystkich napadów
·· ·
śtorji? ·
- W sypialni!...
- O jakiej? - zapytała pani Ira. · miał właśriie :przynieść z ma~azynu po na bezbronne kobiety, jakie miały miej- Czemu więc nic nYe m6wlsz? Mu
·~No, 0 '. fyńi:' awant:urnikri. Straszna :sfanfoc„nową suknię wieczorO,wą: Mo- sc_e w ostatnich dniach.
'nl'sfoirja!' Jakiś satyF grasuje W.' Da8iem ·że fo będzie- wfaśrtie ów. saty.r.? •Wsłak . M.łodzieniec w !iberji sprawił na niej simy zawiadomić policję! Musimy go
zatrzymać· ! Prz.ec·ież to sensacjaLNie·.
. mieście! Napada na bezbronn·e -k obiety gazety wspominały, że on: wdż1:ew~ ·cha me?-WYkle wra~eme. ". . · ·
_
.r zachow4ie się ·jak · łotr-! Czyś nre sty- r:a:kterystycz.ne· stroje, by go' nie :pozna- ' Byt -przystoJnY, młody, prężne ciało zwykły wypadek!
Pan Ką.rol z rewolwe-rem. w ręku
no! Może 'to on hę.dz.ie ~ ppinyślała pa- zdradzało wielką siłę, a wys-0kie czoło
. szala wcale o tern? ·
Pani lra · odstawila dzbartek i z:apo- ni Ira, i na samą myśl o tem"rumi.eńce .i niec.o: :wypukłe" oczy nadawały jeil:O wpad.1 do sypialni. Na progu stał drżątwarzy rysy szlachetności i inteligencji. cy posłaniec z rozpaczliwą .miną ria
-. ··. - ·
· mniawsŻy ziiipełnie o ' śniadaniu rzekła . wystąpily na jej twarz.
.
Najsmutniejsze było to jednakże, iż twarzy. ·
· - Na wszelki" wypade}( pobiegła 11a'. . ,
· ·
·do męża:
- To on! - krzyknął pan Karol. ........
- Doprawdy-?: Nic o tem . nie - wie- tychmiast do swego .buduaru, wtożyła młodzi .eniec zachowywał się zu_pełn~e
najpiękniejszy peniuar, rozczesała wło- ·bier·nie; Nie. pomagały ani uśmieszki pa.: Mam cię ptaszku; .i rzuciwszy -się nań.
·
działam.
~ To niemożliwe. Całe ·miasto. o sy, przypudrowała twarz, ukarmino~ nH-ry, ani zai;hęcające spojrzenia. Po- skrępował mu ręce sznurami.
Blady posłaniec z przerażenia n;-:.
o tern mówi. 18 nieszczęśliwych ofiar. wata usteczka, przyczernila: rzęsy+ za- sra.niec- spuszczał _wzrok, · przestępow.a1
Policja: w żaden sposób nie może go różowała policzki i gotowa do przyjęc!a z 11agi t1ą.. nogę i co chwilę zer kal w stro- mógł <łni słowa wypowiedzieć na swą
nę. drv.yi, jakg<lyby szukał okazji do obronę.
uapać. To jakiś wariat; szalony! A wy- gościa zasiadła w salonie. na kanapie.
Wargi dygotały mu z przestracliu.
.· Około godziny 11 rozległ się dzwo- }lCl~pzh ·
glą<la podobno niepozornie. · Mlody,
przystojny chłopczyk: Aby go nie· po- nek. Pani Ira sama pobiegła na kurytarz ·. ~Yewn~e go trz:ba ośmielić - po· Zresztą pan Karol nie dat mu nawet
dojść do słowa. ·
znano, przebiera się w różne „cparakte- by otworzyć drzw~. Gdy odsuwała za- myslata pam. Ira~ - 1 ~zekła ido~no:.
Schwycił natychmiast słuchawkę terystyczne stroje . . Raz przebrał się za trzask serce zabito _jej ·z przestracnu . .:·· , -:::-: „c~y ry1e c1ek.aw1 papa moJe m1~konduktora. ~ramw_ajowego, .innym ra- Na progu stal posłaniec i Wfelkim pu- sz.k.~m~•. moze chciałby Je pan obeJ- lefoniczrią i zadzwonił do koni.endy policji.
.
.
: r,z.e.„ !:,•; „ · _
-~ .
· '.
.
zem za pohcJanta, a wczoraJ występo- - dłem. .
_: Hallo! Czy to komend.a policfl?
Pani Ira oniemiała w pierws~et .' , P~~~an1ec zrobił zdziwioną minę,
wat jako chłopiec do posyłek z maga. )ecz. l?o~zędt za ~anią do1!1u d~o srPialni. Proszę . natychmiast przystąć do mego
,
·.
chwili.
;.
.
.
zynu„.
mięsikauia policję konną i pieszą! ZtaCo się tam dz1alo- me wiadomo.
_Doprawdy? .. - dziwiła się ciągle . - To napewno on!· ,- pomyslata.
pani Jra _ to ciekawe, to bardzo c·e- - Taki przystojny i tak dziwnię patrzy! .. fa~~ jest jednak, że gdy po- kilku patem satyra, którego poszukujecie iuż
· Posłaniec sktonif się, wymienił.. na- mi1nuta..cJ1 •> f-Ozlegt .. się dzwonek przy od kilku dni, i który napa aa na bczhronka we.
Po śniadaniu · pan Karol pożegnat żw.ę firrryy. która go v.rzysta~a. i. ,wr~-: drz~viącł~ .. , \\~ejśc_iowyc.h.. na kurytar~ ne niewiasty! Proszę się śpie:szyć, l{dyż
swą żoneczkę i : udąt się.,do biura. P. Ira czyt pam Trze pudło, chcąc , opusc.1.c m1e wypadlfl, p~m Ii:a .z r?zw1anym włose!ll ..sprytny ptaszek może mi się wymknąć!
- Pośpiech jest zbyteczny, - ia§. ,- . z~ladfa z przeraz~ma, gdy a prq-gu
rostą.ła· ,: ~amp.. ŚI).i;:i.danie jej stało na szkanie. ;. „ . . ,· , . : . .
panie - od~art przQdown,ik przez
11.\awy
.
·'
.
·:.:
za?:
·
.
e~o,.mę
.
~~-.~
~Jrz.~.
fJOll};.:s!a.lą,
..
P?dstęp
me:
.pew.
... ;r._.o
stole nietknięte .. . Sit!dział.a.. zad?I?a.·tia, ,„ : ~
- To ty Kar_oltf: - zapytała dr_zą- telef.on. - ~!bowiem satyr. 0 ~tórym
pam: I~8:-'.:-'-- ..U:myslme.Lczym '.o/Ia~ęn_1e,
niewiedzą 9 co .s1ę;·wokół 1;11er,dz1_eJe.
pan wspom1·na został ju7 \\ czorai · '.\
:
· · - Więc dopr~wd,y .- nw~~ła 7 . w iakgCiYQ~ ~?p~t - w_Y.J&c, l?Y.. pote1!1 z111c- CYFII: gł_o-se..m. , , . . . ..
·
- fal< l - zapomm~łem · pewnych czoret}l aresztowany„.
mieście grą;suje ·sa-ty.r_, ~T,o 1,tlU~1, bYś·~re- nacka rzucie się na s:wą óf!a~_ę,
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