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PowracającegO

z Druskiennik marszałka

oczekiwać będzie

szwadron I pułku
l batalIon piechoty.

Piłsudskiego

szwoleżerów

Sprawozdawca parlamentarny "Ex- TYLKO MINISTER SKARBU P. CZEGodzIna 11.30.
(Jressu" telefonuJe:
SLAW KLARNER.
W teJ chwili zakomWlilliOwano waPosiedzenie seJmu rozpoczęło się o
..
szemu korespondentowi z mtnisterstwa
,*,1
.
spraw wojskowych, te
,odzJnłe lO-eJ rano przemową posła
W kuluarach wyczuwa się znaczne
Moraczewsklego.
ZANIEPOKOJENIE GRUP CENTRO- MARSZALEK PILSUDSKI PRZERW AL
•
wJ ł h d k Bltt
(
N P R) kół KURACJĘ W DRUSKIENNIKACH ł
P
o mm przema a c a e
ner. WYCH, Ch. D, Piast, ••• t re g ~ JESZCZE W CIĄGU DNIA DZISIEJSALA JEDNAKOWOŻ STALE PU- sa.mt swemi zapewniły większość pra SZEGO PZYBYWA DO WARSZAWY.
~TA.
• _
•
•
WICY.
Min. spraw wojskowych wyznaczyLiczni posłoWIe komentUJą dOD1esłeZapowiedziane rozwiązanie nie u- lo już
nia prasy porannej, zapowiadającej
śmiecha się nikomu.
.
SZWADRON HONOROWY l P. SZWO
ROZWIĄZANIE SEJMU W RAZIE MĘ
Na konferencjach klubów omawIane LEtERÓW ORAZ BATALjON HONOUCHWALENIA PROWIZORjUM BUDlsą sposoby jaknajszybszego honOrOWe-jROWY l P. LEGJONÓW, KTÓRE
tETOWEGO.
go wycofania się z konfliktów.
Z NALEŻNEl\U łIONORAMI POWITANa ławach ministerjalnych SIEDZI
~.~
JA MARSZAŁKA PILSUDSKIEGO.

l1-I~tnia ~li~W[lyna IIWał[~na i lamor~owana 1
dokonał wieśniak z pod Piotrkowa.
Morderca zosłał aresztowany dzięki gajowemu.

Zbrodni

_ D,ł~trków, 24 wrzeAnI'a.
czasu. Mimo czterdzIestki ukochał się
,a'lU.,
.
OaJ"owy lasu srockiP.O'o, polożonego po uszy w młodej dZi~wCzyme i zanu'.,
Vb
dzat ją sweml wyznamaml milosnemt
w,pobllZU PlOt:l"~OWa, o~chodzą: w g~~ Łatkówna stale wy~m!ewala się z nie
dzmach porannych, ,pOWierzone .lego PI~ go i unikała towarzystwa podtatuslałecz~ lasYl natknąl Się na z~łokl młodel go donżuana.
dZiewczyny, ukryte w rowie przydroŻe
W d '
d '
id d l u
mu oneg aJszym, ąc o as,
nym,
spotkała po drodze Bielasa.
Na szyi miara ślady uduszenia.
Zbtedniarz czatował na nIą.
Przyjrzawszy się uważnie zamordo- w
wanej poznał iż była to 17-1etnia AnŁ '
6\'
...
na atek, c r a Jed~eg9 z zamozmeJsz,ych ~ospodarz~ WSI Szymczyce poWIatu pIOtrkowskiego.
d

Gdy znaletli się w głębi lasu, Blelas
ł"
i d
poc~ą jej 7 zymć n e wuznacz~e propoZYClę. DZIewczyna oparta Się mu..• I
W6wczas B. powalił ją na ziemię I
dokona'ł na niej gwałtu. Następnie zwia.zat jej ręce i n"gi, poczem sznurem prze
wi l j J s '.. l udusił
a.za e :tYJ....,
Po dokonaniu zbrodni udał sIę z powrotem do Szymczyc.
_
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córki gubernatora ks. Trubeckiego. '

GDZIEŻ CIĘ LICHO :'\/NIOSLO PA.
'.
NIE?
CZY UPADŁEś PAN NA GŁOWĘ? _
_ mORĘ f~JSKIEu NAśWIETLA..
NIE,
BO MNIE NIE STAć NA KWARCO.
iWE --, NIECHAJ BAJEK GOść NIE KLEt
PIEl , '
ZARAZ ZŁAZIć MI I BASTA!
INACZEJ KARĘ WLEP!E
ZA "KURACJĘ NA KOSZT .MIASTA",
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Burmistrz na ławie
oskarzonych.
I

Udowodniono mu dwadzieścia przestępstw.

;

KatowIce, 24 wrze~n[a'. '
:Wczora1 w sądzie ad~inistracyjnyn1
wOjewództwa w KatOWicach odbyła
się rozprawa dyscyplinarna przeeiw
blłrmistrzow~ miasta Mysłowic, dr. Janowi Radwańskiemu o nadużYcia słutbo we.
,Akt oskartenfa zarzuca dr. Radwań..
skemu 23 punktów, z których 20 udowGdniono na rozprawie.
Udowodniono mu m. in. wsp6łwinę
w panamie przy budowie centralnej tar
gcwicy w Mysłowicach, wypłacanie 50
bie pensji 3 stopnia, zamiast 5 (dochody;
mic5:~ęczne wraz z dodatkami wynosiły
około 2000 złotych), urządza!łie piJatyk
ł zabaw za pie~iądze miejskIe pod pozorem czynnoścI urzędowych, zakupno

Poniewai z rodzicami dziewczyny
~~~f~~~reju:.i\rf~~~O zt~ p~g::sa ;da;,
w bliższych stosunkach, udał się na-I
Z·· t
k
ł
b k
rada miejska wyasygnowała na nowy,
tychmiast do Szymczyc.
pIątego plę ra wys oczy a na ru.
samochód 7200 zł., nadto szereg skaudalicznycb szczegółów gospodarkJi koNa miejsce wypa dk u przy.by ty w laWarszawa, 23 września wać rozwódką, rzadko mOWląc o sobIe, munalnej. Oskarżonego broni adwokat
dze sa,dowo-policyjne,
Owarne zazwyczaj podwórze wieI- a częściej wspominając o swych stosun M!erzejewsk! z Mysłowic 1 oskarżał rad
Podczas badania lekarskiego stwier- kiego pięciopiętrowego domu na Pradze trach rodzinnych.
ca wojew6dz!wa dr.• J6zwa. Rozpraw~'
dzono, ii dziewczy.na została zdefloro. l' FI
k' '8 . t
I
zakończyła Się usumędem dr. Radwan
przy u ICy onans lej UCiSZy nag e
W urzędzie telefonu międzymiasto-\ sklego z urzędu burmistrza bez prawa
wego, dokąd zwróciła się po pracę' l do emerytury. Radwańskl zgłosił za:tawana, poczem zbrodniarz udusił ją sznu krew mrożący w żyłach wypadek.
rem.
Z S-gO piętra - z jednego z okien przedstaWiła zaświadczenie dwóch wia iellie nieważności d~ najwyżs zego trj'W traKcie energicznie prowadzone- mieszczących się tam pokojów kawaler rogodnych osób, ii posiada sześcioklaso hur.alu w Warszawie.
go dochodzenia gajowy przypomniał sa skich, nazwanych "Hotdem Wschod- we wykształcenie i że jest rosjanką,
bie nagle, iż widział zamordowaną po- nim" w szalonym skoku runęla na bruk córka. gubernatora besarabskiego ks.
przedniego wieczora w towarzystwie kobieta i skonała, nie wydawszy ani je- Natalją Trubecką, poślubioną dr. Pęko
mieszkańca wsi Szymczyce 40-letftiego dnego jęku,
sławskiemu. kierownikowi polskiego od
W dniu dzisiejszym przed południem
Antoniego Biełasa, gdy udali się wgłąb
ZakoUow~to się po chwili na.ludnem dzia~~ d~ńSk!ego Czerwonego Krzyża na rynku walutowym kurs dolara wy..
łasu.
podwórzu. Niebawem ustalono, ze Sil.mo w KIJOWIe.
nosił 8,99 w płaceniu i 9 zł. w zaofiaro.
b6jczynią jest lokatorka hotelu, zame1Co bylo przyczyną, iż targnęła się waniu. TendenCja spokojna.
O powyższym natychmiast powia- dawana przed 5 laty jako żona dr. Pęko na swe życie _ pozostaje tajemnicą.
10mit policję, która zajęła si~ Bielasem, s!awskiego, Natalja, przybyla z Rosji
.
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ód
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. I PRZEDOIELDA 'WARSZAWSRA.
Wieśniak ten pocza.tke?o wyr._
. . !~!"al
' . k' ,
,
Jedm mÓWią, IZ zaw
1m osny 1
Londyn 4368
sowlec lej.
.
l b' . d
.
l któ
'
1ię wszYstkic.g0, twierctząc, lt nie wiK' była - pozostawało to dla wie- WIeść o Ś u Je Je nego z prZYJaclO,
Szwajcar ja 173,91
rem u ostatnio zaufała. Inni twierdzą, iż
Nowy York 8.98
lzial zabitej w ciągu Gstatr.ich kilku dni, L t ~m ,
~cz wzIęty w krzyżowy ogień pytań, u ;J~~n~:j(Ostawskim widywano j" groziła jej komprom.itacja w zwi~zku z
Paryż 25,14
~zyznal się w . końcu do zbrodni.
tylko krótki czas. Zrazu uchodząca zał ukrywanem skrzęt11le pochodze111em.
II PRZEDG1EŁDA WARSlA WSKA.
Domysły rozstrzygnie śledztwQ.~oIar w obrotach prywatnych 8,99-11
ł31elas znal Łatk6wnę od dłuższego żonę - m!oda kobieta zaczęta się nazy
byl
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•
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Kurs dolara.

Ol

a yzrnu.

Ojciec duc

Markiz francIszek de Sads, czciciel zbrodniczej
'Pastwił się

miłości

w wyrafinowany, zwierzęcy sposób nad
kochającą go ślepo żoną.

Lat liczył 26 markiz Donat Alfons
rranciszek de Sade, kiedy w roku 1766
ożenił się. W sześć lat po ślubie dostał
się do więzienia; nie przerwał bowiem
ani na chwilę trybu ~ycia awanturniczego, rozpustnego, nie przestał łączyć
swych przeżYć erotycznych z wyrafino
wanem okrucl1eństwem, posuwaJącem
się aż do zbrodni.
Prokurator oskarżył go o sodomję t
trucicielstwo, a trybunał sądowy w Aix
skazał go na śmirerć. Udało mu się uciec
zagranicę, lecz nie dhtgo Cieszył się wol
Dością.

Pod koniec roku 1774 schwytano go i
umieszczono pod strażą na zamku Miollans. Pięciokrotnie żona próbowała go
uwolnić, dopiero za szóstym razem udalo się jt'j dopomóc mu do ucieczki przy
pomocy współwięźnia, barona de Allee.
Przez dwa lata ukrywał się markiz
oe Sade; wreszcie znów go pojmano i 0sadzono w więzieniu w Vhlcenlles, a potern w Bastylji. Odtąd przez 11 lat (od
r. 1777 do 1788) nieprzerwanie tkwi za
kratam:.
Nie mogąc tu wyładować swego tem
peramentu i swych skłonności erołycz
co-zbrodniczych w czyme, daje im upust - w słowie pisane m, w szeregu
romansów, ociekających lubłetnośclą,
przepolonych bezeceństwami.
Tu, w więzieniu, pisze "La philosophire dans le boudoir", "Les crimes de
l'amour", "Justlne, ou les malheures de
vertu".
Tu też, w więzieniu, dochodzą do
aziesiątki, setki listów żony, która pozostała- wierną, miłującą, stęsknioną ...
Właśnie po raz pi'e rwszy pojawia się
w 'd ruku cała korespondencja margrabinv de Sad e z owych 11 lat, które mąż
Jej spędzlt w murach więziennych. Korespondencja ta nietylkO odsłania nam
wstrząsający dramat familijny, lecz rów
nież jest jednym z najniezwyklejszych
przyczynków do poznan!a niezbadanych
dr6g duszy kobilCoej.
Zona rozpusmtka o inklinacjach zwy
rodufałych (stąd teł techniczny termin
psychopatii seksualnej: "sadyzm"). żo
na skazańca za 'wyuzdanie i trucicielstwo, żona sto ' razy ' zdradzana, sponiewierna - żona ta jest naj czulszą, najsubtelnirejszą, najtroskliwsz3, towarzysz
ką życIa w szczęśc!u i nieszczęściu.
W liście (jednym z pierwszych, bezpośrednio po uwięzieniu w r. 1777) czytamy:
..Jak spędziłeś noc, drogi przyjaolelu? Drżę o cieJ>ie; me mogę być bez cleb1e szczęśliJwą._ Wszystko uczynię, by
cię uwolnić; pojadę do Wersalu do dr.
Amelota... Nie kłopQcz się o mnie, dam
sobie radę.
A jak na te czute, żarem miłości prze
trawione listy odpowiadał markiz? Obel
gami, wymysłami, kpinami ...
Czytamy więc w jednej z takich odpowiedzi' :
"Prosiłem panią już dawno, byś wystarała się o moje uwolnienie. Wszystko jedno, jakim sposobem l Marznę, nie
otrzymuje wina; obchodzą się ze mną
źle. Adieu, ty potworze! Oto mój ostatni
list do ciebie, jeśli mnie natychmiast nie
wypuszczą!"

\Vydana obecnie korespondencja wy
kazuje, że zimno, tchnące z listów markiza, nie zdołało wcale zmrozić uczuć
jegO żony. Zadręczał ją wprost zleceniami, posyłkami, interwencjami u sę
dziów, adwokatów, wpływowych osoo i'Stośoi.

'oie~Jne~ lo~ornotyw.

A ona pisze: "Rzadko widuję teraz
nasze dzieci, gdyż cały czas poświęcam
staraniom o ciebie, dz ieci oddalam pod
opIekę babki. Córka nasza ma bardzo
gwałtowny charakter; syn nasz jest lagodny jak jagnię; całuję go dwa razy
tyle co siostrę, bo z twarzy jest podobny do ciebie.
Niezliczone są listy i kartki, które
markiza przesłała mężowi do celi wi ę.
. Oś'
zlenneJ.
n za na margHles}e tyc h czu'
t
'
ł
. d ynarl11eJ..
ł yc h epls ol wyplsywa
naJor
,.
l
J
'l'
k'
sze uwagi l g ossy.
es l np. mar lza
.
pIsze:
'
.
. .
d
Z kI mam
"a
Clę, uwazaJ na swe z rowie" - to on dopisuje na brzegu:
"Wszystko jest udawane! nie wierzę!"
Kiedy on przez dłuższy czas milczy, nie
odpowiada na listy, wtedy ona mu pisze:
, Jestem zrozpaczona, twoje milczenie
zabija mnie mąci mi się w głowie!" A
on na to dopisuje na marginesie: "Kłam
stwo, ta kobieta oszukuje mnie z nauczycielem rysunków".
I tak trwa ta korespondencja przez
E

6M

".

5 itM!IFII.Tł..'

ZA

całych lat jedenaście. Przez tyle
zadręcza markiz de Sade swą żonę.

lat

Rozkosz mu sprawl~ . że mote kobIetę męczyć, pastwić się nad nną, brutalizować jej uczucia, pomawiać o najgorsze, zniesławiać. obrzucać obelgami.
Stosuje wobec niej tą metodę, dla której
określenia nauka obmyśliła miano "sadyzmu".
A kIedy wreszcie po 11 latach margrabina Ujrzała swego męża na wolnoścf., władze jego umysłowe były już de
cna zmącone. Mózg jego nie wytrzymał
naporu zwyrodniałych chuci, nie zaspokojonych przez jedenastoletnie więzienie. Musiano go odstawić wreszcie do
domu obląkanych w Charleton, gdzie po
latach zezwierzęceni'a, rozkładu fizycznego, życie zakończył...
I oto teraz, po przeszlo 100 latach,
na grobie tego potwornego człowieka
wykwitają jakby niepokalane linje, listy
miłosne jego żony, listy najczystsze do
człowieka najohydnIej zbrukanego ...

"",.,....,~, ~~
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Mała maszyna elektrvczna
zwvciężvła parowozy.
~wiatowej slawy fabryka "General
EJetrice Co" w Schnenectedy (St. Zjed.)
zbudowala ostatnio kilka olbrtymich lokomotyw elektrycznych. Inżynierom tej
fabryi przyszła oryginalna myśl wezwa
nia na pOjedynek lokomotyw parowy~h.
Wybrano dwa najsilniejsze parOWJzy
pociągów pospieszno-towarowych. których sila pociągowa była przeszło dwa
kroć większa od siły pociągowej lokomo
tywy elektrycznej.
Pojedynek odbył się w pobliżu Rockdale u wylotu tunelu górskiego. Lokomo
tywy parowe sprzężono razem, a tyłem
do nich doczepiono niewielką lokomotywę elektryczną. Na dany sygnał trzy
stalowe potwory .. ruszyły z kopyta".
Wśród nieopisaneg(l hałasu. w kłęba~h
czarnego dymu, buchaJącego snopami
iskier porowozu, poderwały się z miejsca i pOCiągnęły z tr.udem opierającą się
lokomotywę elektryczną na przestrzeni
53 metrów. Nagle impet ten opadł - parowozy stanęły jak wryte, chwilę kola
obracały się na miejscu i potoczyły się,
a raczej poczęły się ślizgać po szynach
w tył zrazu wolno. potem corjlz prędzej.
Niewielka lokomotywa elektryczna zwy
ciężyła.

Sprawcę
ujęto

41 morderstw
w Neapolu.

Z

całą bezczelnoś~ją
wyznał wszystkie swoje

zbrodnie.
Policja neapolitańska aresztowała ni~
jakiego Groppa, oskarżone~o o cały sze
rqg potwornych zbrodni i morderstw.
Zaaresztowany zbrodniarz z c'\łym
cynizmem przyznał się do dokonania 41
morderstw. Między innemi ofiarą bestial
skiego mordercy padła cała rodzina chło
pów z pod Ferrandiny, zamordowana Wti
śnie.

Innym razem roz.bestwiony Z!bój za-

mordawał młodą dziewczynę, bowiem 0bojętna była na jego zaloty. Jednocześ
nie "przy -sposobności" zgładził i jej ro-

dziców.
On równie.ż wymordował całą rodzinę niejakiego Camandy z Pistacd i wiele
innych osób.
\V zeznaniach stu'Sznego ba1ldyty nie
znać na~mniejszej skruchy.
Przeciwnie
na wet, chełpi się on swemi zbrodniami.

Mikado chory
Uległ

dwukrotnie atakowi
anemii mÓz2U.

Bawiący obecnie w rezydencji leŁn1e1
w Hayama cesarz j-apo.ński poważnie za
padł na zdrowiu.
Uległ on dwukrotnie c~żkim atakom
anemji mózgu. Członkowie rodziny cesarskiej wraz z księciem - regentem u.
dali się do Hayama.
Stan mikada jest poważany, jednak
życiu jego bezpośrednie niebezt>ie·czeń
~sfry słamskle Vłolet I Daisy wysłępuJą obecnIe w New Yorl{u, pobierając stwo nie zagraża.
3000 dolarów gaży tygodniowo.
@gaM;

Co

robić,
i

by nie

'1

a

tyć

mieć wiotką figurę?

"Chodzić

na czworakach po schodach?
odpowiada lekarka amerykańska.
-

Nie potrzeba już głodzić się, palić 60
W miarę oswajania się z tym nowym
papierosów dziennie, robić wielogodzin- sportem należy powiększać ilość pięter
me spacery lub spędzać całe noce w dan skoro zaś dama potrafi z łatwością prze
cingach, aby mieć wiotką linję ciała i nie być na rękach i nogach dziesięć pięter,
tyć.
będzie miała figurę 'W sam raz i w tej
Miss Veloa Vemon, lekarka anIerykań mierze powinna si'ę już utrzymać.
ska wynalazła nowy i niezawodny sp-o.Miss Vernon wynalazła nawet odpo
sób na chudnięcie.
wiedni kostjum dla zwolenniczek noweOgłosiła go w nowojorskich pismach go sportu.
i znalazła odrazu wdzięczne uczenice.
Jest to rodzaj pyjamy z sur·owego jeCodziennie przed udaniem się na spo dwabiu.
czynek :należy chodzić na czworakach
Kostjum nie.pozbawiony jest kokietepo schodach.
rji i napewno damie chodzącej na czwo
Na początek wystarczy podró± na rakach po schodach będzie w nim do
czworakach na wysokość jednego piętra. twa1'zy.

Zniesienie niewolnictwa
w

Neaoołu.

Według doniesień

z Kalkutty, zostało od eza
su zapadłej w zeszłym roku uchwały o zniesie.
niu niewolnictwa, zwolnionych w pań!ltwie Ne.
pal 57.889 niewolników. W ten sposób niewolnictwo upadło tu zupełnie:,. Zgodnie z nstawą wypłacił rząd właścicielom niewolników
ogółem
270.000 funtów odszkodowania.

Potworności nędzvBudapeszteński korespondent , Sunday Worker" donosi, że w niektórych dziel~icacb Węgiel
panuje tak streuna nędza, iż rodzice sprzedał.
na targach publicznych swoje dzieci. Nabywcami
zazwyczaj są farmerzy, kupnjący je, by mieć I
nich czasem pracownik6w rolnych.
Ceny ulegaill wahaniom w związku a wiekiem,
płcią oraz stanem zdrowia. Policja lest zupełnie
bezsilna, I nie może przeciwdziałać tej nowel fot
mie handlu żywym towarem, będącym wynikiem
fatalneJ sytuacJI ~ospodarczeJ.

______________________________________ .________~r~~~p~p~F~~~~~~~'~~~r~7~n~p~~~V~______~--------------------~__--------~~L-~
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Kandydat na referenta.

~'UC[(J mnu~ J Zamordowałam ml?ża /"
---::0:-

Mąż-tyran
doprowadził żonę

strzelała ' do

do czynu rozpaczliwego:

niego z -r ewolweruCl

J~st to tragedja młodej kobiety, od- J Uleg'la. A w kilka dni późni'eJ, ku swedane] na pastwę męża tyrana.
mu przerażeniu, skonstatowała, QieuleWacław Ciemiński, z żoną swą ob- czalną chorobę. Przepełniła się 'czara
chodził się w nieludzki sposób. Mimo życiowej goryczy. Marja Ciemińska
, to, iż był o 25 lat starszy od niej, nie do- przemogła strach przed mętem-tyranem
chowywał jej wiary małżeIlskiej. Ta- Rozpacz była tu decydującym czynni..
jemnice jego nocnych przygód znały kiem.
wszystkie nierządnice w Kamińsku i poBeznadziejność sytuacji, spowodo.
bliskim Radomsku. A gdy Ciemińska wana nieuleczalną chorobą, obrażona
protestowała przeciw powyższemu, ka- miłość I ambicja kobiety, rozbudziły w
towal ją w bestialski spos6b. Kiedyś, po !'liei instynkty zbrodnicze. Za poniżenie
orgji pijackiej w towarzystwie nie- 1 straszne tortury krwawą zemstę porządnic, nocą powrócił do domu.
stanowila wywrzeć na mężu. W jej tyl- Czy może mi pan d' ać posadę w p ańskiem biu~ze?...
I zażądał od żony uległości małżeń- ko wiadomy s~osób zdobył,a rewolw,er.
,........ Niestety ... Nie mam dla pana żad nej pracy...
ski ej. Oburzona, opada się temu. Wów- który stale nos~~a przy sobIe, czekając
..... Kiedy nie chodzi mi o pracę, lecz ,o posadę!...
czas posypały się na nia. razy bolesne. sposobnej okaZJI.
,
1i.!!!!!!!!!!!!!!!!.~-!-~~4!5M!!'~!!I!~.!!!!!*§!tI.J~~"""~1:';nt'~!.~-!!!!!!-!!I!
.
!!f~",!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!.!!'
~!!!!!~!!!'!!#!!!!!!!!-!!!
l
przed
dwoma
dmaml
strachu
.:::
przed tyranją męża zostalytamy
zerwane.
Gdy Ciemiński pijany s.lanął na progu mieszkania, jak zwierz chcąc się rzu
cić z pięściami na żonę. w ręku jej bty
snął rewolwer. Padlo kilka strzat6v
błyskawicznie następujących po -sobie.
Ciężko ranny Ciemiński upadł na
podłogę. A żona jego zamknąwszy mieszkanie, udała się do komisarjatu policji,
gdzie powiedziała te słowa:
-- Aresztujcie mnie, ,zamordowałam
tlomagaiącego s:ę ł:1znania
słusznych
małżonka.
męża, bo nie mogłam znosić dłutej· poTu mieszkańcy Gorzelina póspieszy nlewierkl I hańby.
'
.
. Łęczycą, 23 września gwałtownej sprzeczki. Sprzeczka ta
.
'
W wa Ice o s ł u- gdyż
9boje
łch ulokowano
. w !zpltaJu,
. k o prze d wojną odb y t się·d alszym swym rozwoJu
Na i.rot
przesz ł a w 11 mu z ·d
orazną pomocą.
stan zdrowia
Ciemińskfej skutkiem
~Iub Kazimierza Węglińskiego z Ma~ krwawą bójkę. W walce dwóch mężów sznie należne mu prawa, Węgliński od- choroby, godnym jest pożałowania.
rjannę Misiak, zał):1ieszkalymi we wsi o żonę Marjanna stanęta po stronie Ro- niósł mnóstwo ran tłuczonych całego !W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~A!I!!Q.~...".!!~·R,.
Gorzel}n, łęczyckiego powiatu.
g'aczewskiego. Wspólnie przewróciw- ciała i głowy. Prócz tego złamano mu
Zycie Węglińskich na zajęciach go- szy Węglińskiego na ziemię, poczęli go prawą rękę w przegubie. Skutkiem wy
spodarskich i wzajemnych dowodach bić lupkami drzewa, pochwyconemi z lewu krwi na mózg, grozi mu utrata
miłości splywalo spokojnie.
pod pnia. Skatowawszy nieszczęśliwe- zmysłów.
Złoczyńcy okradli kOŚCIÓł
Lecz p~zyszta wojna światowa' i Ka go człowieka w bezlitosny sposób, wySprawą powyższą zajęta się energiwIdzewski.
.timierz Węgli6skl wzięty został do wojl rzucili go w stanie nieprzytomnym na cznie policja.
Łódź. 24 września.
'~ka.
drogę.
~ocy ulbległej dokonane zostało wła ..
Zaraz na początku operacD wo~n- !~~·!~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~;.~!~~~~~!&~~.~*!S~*!~~.!&!b!.
manie w kośdele św. Józefa w Widze.
nych dostał się · do niewoli, skutkiem
wie .
.~ czego· nie mó'g t komunikować się z żoną
Złoczyńcy O'tworzyli drzwi kościoła
' Ta przypuszczała, że mąż zginął na woj
przy pomO'cy podrobionego kl,uc~ ..
, 'Łupem.ich padło 'kilk'a srebrqYdh , kie
. nie. Przypuszczeriie jej znalazły później
lioh6w,
walJ"tości 500 zło Łych.
..
swe potwierdzenie w zeznaniach koleKra,dzież spostrzeżO'no dopiero w go
'gów W ęglińskiego, któr~y zaświadczyli
dzinach porannych.
plac lekkomvs1nego młodzieńca.
wobec władz, że zginął on od wybuchu
Policja zarządziła ener'!!iczny pośd/tt
granatu.
Łódź, 24 września. ,
"Braciszek" zwrócił się z prośbą do w rezultacie którego aresztO'wano dwuch
Węglińska długo nie · mogla przebo26-letni Ernest Sztajgert powracał p. Sztajgera, by pozwolił mu razem z ni osobników, podej;rzanych o udział we
włamaniu,
leć swej straty. W końcu jednak zabli- do domu z jakiejś birbantki mocno wsta I mi pojechać dorożką.
źnily srę rany jej serca i wyszła pono- wiony. Była godzina 12 i pól w nocy.
Młodzieniec zgodził się na to.
Przecbodząc przez Wólczańską przy
Dorożka pomknęła żwawo, unosząc
wnie za mąż za s,ąsiada swego Wojcie- zbiegu tej ulicy z ul. Andrzeja zauwa- z sobą całą trójkę. Pan Sztajgert nie za- SZWGdZl p,jalt naTprzodcha Rogaczewskiego.
żył jakąś mlodą niewiastę przyzwoicie uważył nawet, iż nie zatrzymała się ona
Któż jednak opisze jej przerażenie i ubraną, która na jego widok uśmiechnę- przed domem przy ulicy Zielonej 46,
nleTsze Wina,
rozpacz, gdy przed paru dniami w za- la się zalotnie.
lecz stanęła przy placu Iialera.
ł
grodzie Rogaczewskich pojawU się ów
P. Sztajifer! ",:szc~ąf z nią rozmowę
Gdy wyraził z tego powodu zdziwie
podczas ktorej mewIasta zaproponowa nie, "braciszek" wytłumaczył mu, iż tu
riekomo ' ZI~arty Węgliński.
'
la mu wspólne spędzenie nocy w mie- ' mieszka inna jego siostrzyczka" i po- WO ę Z
O
Aczkolwlek powitano go dość oboję, szkaniu swej przyjaCiółki przy ulicy Zie lecU mu zapłacić ~~ kurs dorożkarzo..
Le U, 24 września.
tnie. Węgliński zażąda! od. Rogaczew J lonej 46.
wio
Posterunkowy policji, przethO'dząć
skięgo rezygnacji z praw i tytułu mat~\ Sztajgert m:zystaf na to chętnie i za~
W chwili, gdy dorożka odjechała wieczorem przez ulicę Ma!1"ysińską· obok
'zon
:. 1ca M'
. ,wolał
na dorozkę.
uderzył
ananny. T en os ta t'III. oparł• Slę
Nagle
do damy" zbliżył się ]·akis~ "braciszek"
, .
. p. tSztajgerta
k. pię- domu Nr. 58 zauważył niezwykłą sce.n~, •
..
SClą, poczem wyclągnął mu z
leszem
W rynsztoku le'Żał J·aki.ś mi~:7czyina,
powyższemu żądaniu. Również i M
, ar': mężczyzna, do. ś. ć· podeJ·rzliwie wygląda- port f el·l USI·t ował wycIągnąc
. , zegare.
k
' ZJblilżył
który pił z niegO' wodę. Policjant
janna oświadczyla, !. że raz przebolaw-/ jący.
Napadnięty począł wolać o pomoc.
się dO'ń, oświecajare mu twarz lampką
szy śmIerć pierwszego męża: ani my.ślI
- S,iost:zyc~ko moja - zawołał Krzyld jego usłyszał na szczęście po elektryczną.
.
żyć z " nieboszcz}'kiem" ., .
nareszcle Cię Wl~Zę. .
HCJ·ant, który aresztowat parkę.
. Proszę mi nie przeszka, dzać, }'esŁem
.
- Co stychac braciszku? - odpart
Na tern , tle między. mml doszło do la mu uradowana niewiasta.
"Braciszkiem" był, jak się okazało spragn,iony - Z'awołał - i nie dam !>ię
W.#.!"I"~~!itM~MiN"MkM *+1'
*ąa
niejaki Stanisław Mikienko, znany w sfe stąd .ruszyć!...
d k
rach złodziejskich i sutenerskich pod Posterunkowy postanowił te na: prze1
pseudonimem "Mikuś". Był on już trzy wać "ucztę" i polecił mu podnieść się.
e
111
Q
krotnie karany dtugoterminowem wię- JegomO'ść ów obrzucił policjanta$tęł..tl
(Ul
,
Jl
zieniem.
kiem przekleństw i pił dalej "kryniczną"
'1'
. '
d'
.
I·
I
"Siostrzyczką jego była Bronisława wodę.
U pl Cluwa )ącego na
WtęzlenH~m
iClanta.
. Dąbrowska.
Widząc, ~ słownemi argumentami nie
,
'...
Wczoraj znaleźli się oni na ławie 0- zdoła go przekO'nać, policjant podniósł 'go

l

Krwawa walka 2-ch
skońćzyła się

mężów

o

żonę

tragicznie dla "niebcszczyka",
swych

praw
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Swięłokradztw' o.

"Mikllś"-rycerz ks:ężyca
.i jego "s:ostrzyczka" z pod latarni

zwabili na pusty
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Uciec~kazłodzieia ze szpitala.

~~~!~;~~~ro~~~~ry~~łę~~d~~~~w~~ó;i~ przPIT~~i' sŁawił

chdał' ~

mu O'P6r i nie
..
Radomsko, 24 września. _ bą o ogień do papieros'a. Posterunkowy! twem sędziego Kozłowskiego, w asy- dać się dO' komilSarjah~.
Przed dziesięciu dniami do szpitala, zapalił równieIŻ. Zaciągnąwszy się kil'ka- ' ście sędziów lIIinicza i Jurkowskiego.
Sprowadzono go WIęC tam przemocą
Iw. Aleksandra w Radoffiis'ku przywie-l kJrolnie dymem tytuni owym zCIJpadł w ka I Sąd skazał Stanisława Mildenko na Okazało się, ilŻ był to niejaki Jan Szwed.
ziono chorego aresztanta ZO-letniego Wa , mienny sen. Jarosz czekał widocznie na ' trzy lata więzienia, Dąbrowską zaś na I ZatrzytIllanO' go w lokalu policyjnym at
clawa Jarosza, skazanego na 9 miesięcy' tę okazję, gdyż podniósł się szybko z łóż j' 8 miesięcy.
' dO' wytrzeźwienia.
za kradzież.
ka i związaw,szy prześcieradło oraz ręcz Mifj.l);~§_iiił&I'8W#!!*".
CMHiiM1MII8IiIlilIIIIIIiIlClm
PMf!IHiili\i.$J
Przy łóżku je~Q w sali szpitalnej w niki spuścił się po tej zaimprowizowanej •
~ągu dnia,i n~cy czuwał p01icjant, uzbrOI lince z.pier~szego piętra na C'hodni'~.
Rezp'ecZnle! lest chodZIĆ po atrach
. Jony w karabm.
Pomewaz w szpItalu wszyscy bylI po
D,
I
Jarosz, który podczas choro,b y zacho ; grążeni we śnie, nikt nie ,zauważył jego
• •
Ł
wywał się zupełnie spokojnie, czuł się I ucieczki. Dopiero po kilku godzinach pO'
ostatnio lepiej, to też w dniu dzisiej- ! licjant obudził się. Zaalarmował policię,
IZym mi'a l już wyjść z szpitala i PO'wró-1 która wszczęła PO'szulkiwar~a zbiega. Na
Łodz, 24 wrzeSnIa.
ku przed domem przy uhcy PiWnej 14
dć dO' aresztu. Przed kil'ku dniami
ślady jego jednak nie trafiono. Po'sterun
P. Aniela Borowiak, robotnica za- potk~ęła ~ię i upadła, doznając cięższych
wie<lziła gO' jego kochan'ka, która
kawy Usiecki zosiał aresztowany. Jak mieszkała przy ulky Wróblej 6 szła wczo obra.zeń CIelesnych.
.
niosła mu żywność i papierosy,
stwierdziło dochodzenIe, papieros, kŁÓ-j raj o godzinie 4-ej nad ranem do fabryki
Przybyły lekarz udzielił jej pomO'cy. .
NatbHższej nocy zwrócił się on do rym poczęstował go :z;biegły więzień. za przez ulicę Piwną.
Wypadkim tym zajęła się policja, któ
C'Zuwają~egO' przy nim policianta z ' proś I 'wierał znaczną dozę opiUJlIl,.
Nie zauwwżywszV wyłomu 'W chodni- ra S'Oisała Droto'kuł V!lłaścicielow;' domu.
,
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.,Expre S" U dyrektora K sy CDry h,

dr~ SambOfSłtiegD.
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Lekkomyślny sędzia śledczy wydał nakaz
wania dro S~U~ nie mając żadnych podstaw
Łódź,

surowe oblicze sędzIego okazało się, że nej i urzędu prokuratorskiego za nadu.
władzy. Nie bylo bowiem ża
tl1unikat
kasy
chorych,
donoszący
o
tern
żo
pobrałem
za
pracę
moją
poświęconą
I
dllych
istotnych
podstaw do wydania
- No i cóż lekarz powiedział mężowi
pani? ..
że dochodzenie przeciW dyr. Sambor- bankowi dyskontowemu. To był jedyny nakazu aresztowania.
-- Smutną nowinę ..•
sldemu w związku z aferą bydgoskiego zresztą zarzut pozbawiony wszelkich
-- Czy w samym banku były jakies
-- No? ..
banku dyskontowego zostalo umorzone.' realnych podstaw.
nadużycia?
-;- Z,e. nie powinniśmy się już s'podzie
W 1924 r.władze banku dyskonto__ Urzędnikiem banku nie bylem, nie
' Jednocześnie anulując swe poprzednie
wac dZICI...
-- Wasz lekarz jest naiwnym ... A CZy uchwały zarząd kasy chorych wezwał wego zwróciły się do mme z prośbą, a wiem prz.eta co się działo tam "w środ
. dr. Samborskiego do podjęcia urzędowa bym przyszedł z pomocą w uzyskaniu ku". Mojem zdaniem bank był fatalnie
to od męża zależy?...
nla.
dla banku kredytów. Kredyty te były prowadzony pod względem finanso,..
nieodzowne dla rozszerzenia działalno- wym. Nie widzę w tem jednak cech
ści banku na teren całego Pomorza. Pro przestępstwa.
ponowaną mi ofertę przyjąłem i spisaTragiczne
nieporozumilenie dzięki
W dniu dz1siejszyrn zechcą się zgło
łem odpowiednią umowę z wiceprezenIe poniósł
srć do administracji HExpll',e ssu" (Piotr- któremu nadszarpnięto cześć człowieka sem banku.
kowska 49, z frontu) roobywcy premii uczciwego, skończyło się całkowitą jeżadnych strat.
Po otrzymaniu od banku odpowiedÓ6me go konkursu z Hsty Nr. 19.
' go rehabilitacją. Jeszcze w ciągu dnia
.,.
upoważnienia przystąpiłem do pra
Przedewszystkiem muszę stwierdzić:
• wczorajszego posłuszny wezwaniu za- niego
ey,
badając
w
pierwszym
rzędzie
stan
że
wbrew pogłoskom skarb państwa
rządu kasy objął dyr. Samborski urzę
kredytowy
Pomorza.
Chcąo
rozbudouie
poniósł żadnych strat. Głośno byto
dowanie.
Ażeby zaczerpnąć szeteg źródlo wać pożyteczna. placówkę i przyjść z zwłaszcza z tego powodu, że rzekome
wych informacji o tern co się w banku pomocą drobnym kupcom i przemysłow straty miał rzekomo ponieść Bank Gobydgoskim istotnie dzialo odwiedziliś com wyrabiałem dla banku różnego ro- spodarstwa Krajowego. Otóż niepraw_ my wczoraj d-ra Samborskiego, który dzaju pożyczki. Prowizji jako takiej nie da. Bank Dyskontowy otrzymał z Ban
I poświęciI nam cząstkę swego drogiego pobierałem, tylko po kilku miesiącach lm Gospodarstwa krajowego miljon zIo
czasu i interesującą nas sprawę wyczer przedstawiłem władzom banku me pre- tych. Pieniądze te UŻyto na wykup wetensje łącznie z pokrYCiem kosztów ksli, znajdUjących się w Banku Polskim
pująco oświetlił.
przejazdów
i t. d. Pretensje te były z żytem Banku Dyskontowego. Ponie- W pierwszym rzędzie -- rozpolało
przez
bank
honorowane
i należność za waż weksle te w lwiej części wystawio
czął dyr. Samborski muszę zaznane były przez drobnych kupców i przeGa!l!cegal stał właśnie ptze-d wysta- czyć, że aresztowano mnie nagle. Nie moją pracę otrzymałem.
wą jakiegoś sklepu, ogląc1ając najmodniej wiedziałem poprostu o co chodzi, o co
Po aresztowaniu podczas badania mysłowców, uratowano ich w ten spoBze krawaty, gdy połotyłem rękę na jego
przez sędziego śledczego usiłowano za- sób od ruiny, a z drugiej strony zabezmnie posądzają...
"rumieniu i rzekłem:
szachować mnie ogólnikami. Oświad- pieczono pretensje Banku Polskiego.
-- Dzień dohry panu.,. Czemu pan się
~ak przygląda 1...
Konkretnych zarżułów czono mi, iż pobierałem z banku pienią- W ten sposób pieniądze uzyskane
dze. które mi się rzekomo nie naJeżalY: od Banku Ciuspodarstwa krajowego
-- Aj moje uszanowanie ... Ogromnie
było !...
się cieszę, IŻe znbwu mogę z panem 'PoAżeby zarzuty te poprzeć dowodamI przelane zostały znowu do instytucji
mówić .. , Mam kilka bardzo ważnych
_ Jakie byty konkretne zarzuty przedstawiono mi kilka jakichś pozycji państwowej. Ażeby jednak Banku Go\praw...
przeciw osobie pana dyrektora?
wypisanych z ksiąg buchalteryjnych.
spodarstwa krajowego nie narazić na
-- Czy chce pan sobie coś kupIć z ga
I'anterj.i?..
- Widzi pan, w tern właśnie sęk,
ewentualne straty oddano mu do dyspo
- Nie ... Oglądam tylko ceny... Wie że żadnych konkretnych zarzutów nie Sędzia śledczy będzie od- zycH większość akcji Banku Dyskontopan to je6t bardzo cieltawe...
było. Inaczej nie zwolniono by mnie z
wego.
powiadał za nadużycie
b d"
d
Gdy nie jes't em zajęty, spaceruję po
Możnaby sobie w tej chwili pomy"
Piotrkowskiej i oglądatn 'Wystawy... Bar- więzienia, a tern ar Zlej umorzono 0władzy ..
śleć, że zabezpieczenie to nie jest istot.
dzo miłe zajęde ... Zawsze mOlŻna się cze chodzenia ...
~oś nauczyć...
__ ... Coś jednak widocznie musiało
Umorzenie sprawy nie jest dla mnie ne wobec finansowego zachwiania si~
-- Naprzyklad?...
być? ... _ wtrącamy nieśmiało.
pełną satysfakcją. Nie wiem czy panu Banku Dyskontowego. Otóż w tym wy
-- Widz.i pan w Łodzi m6w! się ciągle
_ O tern właśnie zamierzam panu wiadomo o tern, że wniosłem przeciw padku stwierdzić trzeba, że Bank Dy,.
I:e dr,ożyZ'na spadła, .. W'Szystko ta,niej~.,. mówić. Otóż kiedy stawiono mnie przed sędziemu śledczemu skargę do izby kar skontowy nie był bankrutem, że przeży
..
staty,gtyczne dowodzą na zrusadzie
po- ~
• e
fiiM&WWł4.iI.Qi§!!!iiMiił* w
e'M,., W!i!Wpp! . - wat tylko przesilenie, jak zresztą wszy..
rÓW'nawczyćh tabelek, że Wiszystko ,s tastkie niemal podówczas banki, którycb
niało o kilka procent.
dotknął ząb inflaCji.
Chodzę więc właśnie po JIlie~cie i ob
Przez pomoć więc Banku Gospodar
&el"wuję ... Widzi pan, ja się nie znam na
stwa krajowego uratowano szereg drorÓiŻ'nyc<h twbelkaClh i teoretycznych IOZmalą być
bnych przedSiębiorstw, była to więc ze
waża'l1łach... Mnie moż'na bM'dzo ł'atwo
w
przekonać. bo nie wiem co to znaczy na
strony Banku Dyskontowego akcja nie
zlmv.
przykład "parytet gospo'darezy·'. "poluy
tylko
że nie przestępcza, ale wręcz huŁódź, 24 września.
cie złotowe", ,,:sita nrubywczah iM ... Ale
Łódź, 24 września.
Konieczność uporządkowania stosun manitarna.
j'a mam dzięki Bogu oczy, które nigdy
Vv swoim czasie projektowane zosta k6w w kolejnictwie na terenie uprzenie za.wodzą i kt6re lepiej W"y1jaśniają sy
lua'cję niż 'Sto tabelek porównawczych ... to utworzenie rezerw zbożowych w o- mysłowionego województwa łódzkiego,
wplątany do
OtÓż m6j w zrok powiada, że nic nie środkach przemysłowych, a między in. skłoniła wladze rządowe do wyasygno
sprawy.
.sŁaniało... Niech pa'n zao:bserwuje ceny w Łodzi. W sprawie tej przedstawiciele wania dodatkowych kredytów na robona wystawach sklepowych... Od kitiu wszystkich prawie łódzkich stowarzy-- Jakie zarzuty są przeciw pozosta
ty inwestycyjne w tern województwie.
mie,sięcy wi,s'zą te sam.e kartki .. , Na ta- szeń współdzielczych, zasiadający w
tym
osobom oskarżonym o nadużycia?
belkach nie znam się, dlatego im nie wie radzl'e spożywców stwierdzili, że magi- Umożliwi to bowiem zrealizowanie w
najkrótszym czasie projektu budowy
-- Dokładnie się tern nie interesowa
rzę, ale wzrok mam dobry i muszę wierzyć cennikom w sklep'a'ch ... A cenniki strat 16dzki nie będzie mógł p~oiektu te wi'elkich warsztatów kolejowych. któ- tern. Nawet nie wszystkićh współoskar
wskazują na to, cie w Łodzi nIc nie sta- go zrealizować, ponieważ nie posiada rych brak silnie dawał się odczuć zwła ionych znam osobiście. Czy zarzuty
niało ... Poco więc bałamucić ludzi ... Nie na to odpowiedniego aparatu organiza- szcza kierownictwu łódzkich dworców
'wytoczone przeciw nim są istotne, tego
każdy ma przecieiż czas, żeby poświę cyjnego i urzędniczego oraz ponieważ
towarowych, a to z uwagi na wzmożo nie wiem, ale sądzę, że i w tym wypad
cić kilka godzin na spacer po mieście i nie przejawif dostatecznych chęci w
ny ruch w przemyśle włókienniczym ku dochodzenie lada dzlefl zostanie uzwraC'ać uwagę na wszystkie wyshwy
tym kierunku.
~Iklepowe ...
oraz z uwagi na eksport manufaktury morzone. Jednej rzeczy się dziwie. DlaSkutkiem tego kredyty, które mialy łódzkiej zagranicę.
-- A w domu, olbliczając swój budżet
czego wplątano mnie do tych wSzYstnie odczuł pan żadnej różnky? ... Czy być przyznane Łodzi ze speCjalnych fun
Budowa tych warsztatów ma być kich spraw chociaż z pozostatymł os:mr
wydatki pańs;kiesą takie same? ..
duszów min. skarbu przy niskiem opro- podjęta w najbliższym czasie, co przyiOllymi nie łączyły mnie żnd"e stosun- Prawie, że nie uległy żadnej zmia centowaniu. nie zostały zrealizowane i
czyni się do zmniejszenia liczby bezronie... WydaJ" tyle, ile wydawałem ...
Iii.
Zresztą, przyznam się panu,.. Troszkę samorząd tódzki nie może się spodzie- botnych w całym obwodzie piotrkowJak pan widzi z wielkiej chmury po
się polep'.!zyło ... Nie wiele, ale tros,!;ecz- \vać wydatniejszej kwoty z tego tytutu. skim.
wstał malutki zaledwie deszczyk. Dużo
kę."
O rozmiarach tych warsztatów, dla
Wskutek tego kooperatywy i wspól
- Mniej pan wydał w tym miesiącu? dzielnie łódzkie podjęły na swoją rękę których budowy mag,istrat Piotrkowa krzyku o nic. Ale przy SP() ,OhllO~c; i 1lic
-- Tak ... Widzi pan, w zeszłym mie- energiczną akcję w celu przeciwdzioJa- wykupuje szereg realności. dać może zawahano się zaszargać i oorzuci,: b ło·
siącu w celu pokrycia wszystkich Wydelt
wyobrażeni'e fakt, iż będą one stale za- tem czci człowieka, który ja1\: teraz doków musiałem sprzedać wielką otom[ln,~ nia zbliżającej się na zimę zwyżce cen. trudniać okolo 800 ludzi. Jednocześnie bitnie się okazało, był ofiarq. tragicznea w tym miesiącu wystarczyła tylko nUl- tembardziej. że projekt budowy elewa- ma b y ć podjęta budo\va domów dla zala kozetka... Troszkę się polepszy to ... torów zbożowych w Łodzi również nie trudnionych w warsztatach piotrkow- go nieporozumienia - ko(]czy z west·
chnieniem dr. Samborski.
Troszecz1kę...
Bolsld.
jest aktualuy. (e)
skich pracowników. (e)

W pismach

"e.
\Vydawanie premii.

24 września.

aresztoku temu&

I

ukazał się oficjalny ko- oskarżono mnie o to, iż rzekomo za du- życie

Tragiczne nieporozumienie

Skarb panstwa
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Chłodno i głodno
b'ldzle podczas nadchodzqce!

Warszfaty
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nieisBn
Hrabina

,
Ożenił się ze służącą
l zginął potem z lej rękI.
•

Tułstoj
Cireta

Garlas
l Inni.

10 aUt6w pisanych krwią, łzami, męką I golgotą cierpień
arcyludz Ich -

Związek zawłYdowy warjałów
chciał objąć szpital w zarząd własny..
rliebywałe

zdarzenie w Kopenhadz:e.

Nowe hasła ~połeczne S'tały się tak po
pularne, iź 40taTły nawet do domu obłą
'\tany ch.
W kopenhaskimszpHalu warjatów
zwanym St-Haus-Stift, znalazł się obłąk'aniec, ciet1piący na manję organizowa
nia związków.
Była to choroba łagodna więc pacjent

tetu wykonawczego udał się do naczelnego lekarza wraz z wybraną delegacją
z żądaniem, aby zarza,d szpitala prze.
szedł w ręce warj-atów.
Lekarz lIbył chorego kilku uwagami,
ale sytuaQja zaczęła być poważna, albo
wiem warjaci przybrali groźną postawę
i za~~ozi1i zdetfłol?~aniem ~ud):~.
kład~~J.omo6 a In er,wenc)a s
y za-

cieszył się względną wolnością.

I

SPO-I

Okoliczność Łę wyzyskał w ten
Ttrzeba było wezwać sanitariuszy l
eób, ~ż zorganizował wariatów, przepro- innych szpHalów, aby uspokoić war jawadZIł formalne wybory, ułożył statut Łów i unie'sz'kod1iwić ich związek zaWotowarzystwa i stanąwszy na czele korni dowy.
69)
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P. Kołtun wobeo tego wypłacił Ajdlł
Warszawa, 23 września:.
s~ dZieje zbrodnI, której dopu 300 zł. l Wypra wit jl\ 'Z domu. lecz nie zal
ścila Się Ajdla Kamińska na osobIe swe stosował się do wyrOku ł przyja,ł do sie

Dziwne

go chlebodawcy, a
i męża.

następnie

kochanka ble pierwszą żonę.

Pewnego dnIa Kołtun przyszedł GeJ
jej zamachu padł Jankiel Kol- ogrodu na ra1lll.ke z kochanką. Po godzI
tUfi, bogaty przemyslowkc garbarski z me wpadł do domu blady jak trup z 0Kamińska.
krzykiem:
B~ł on już żonaty i miał czworo Gzie
- Żono, ratuj! Ajdla mnie otruta!
cI, gdy wdotll lego weszła Ajdla w cha
Po paru godzi'nach n'ieprzytomnośc.ł
rakterze służą.cej.
Kołtun zmarł.
Pan domu zapalał do nieJ afektem
Sekcja lekarska wykryła w jego żOó
skrytym t początku. pojem jawnym z.ulądku
obecność czekolady I znaczną do
pelole.
zę
arszenni'ku.
Gdy tona filie mogąc znieść w swo:m
AJdlę Kamińską aresztowano. Sąd ~
dQmu t go stallU rzeczy, wyjechah, p.
kręgowy
skazał ją na 4 lata więzienia,
Kortun wystarał się o unieważruen(e mat
który to wyrok zatwierdzony został
tet'lsŁwa l ofenll ś1ę ze służącą.
wczoraj
przez warszawski sąd apda~~yj
Rodzina skierowała sprawę do sądu,
który zdecyUował. ze oba małżeństwa ny pod przewodnictwem prezesa Ortow
winny być rozwiedzione.
sklego.
Ofiarą

JERZY BOLS~I.
ko ttlebezpiecznego warjata. Będziemy grozi nam nowe niebezpieczeństwo.
:-________________-.. mieli znoWu 5Pok6J na pewien czas.
Dziś zbieramy się wszyscy...

-tiu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~.I
(Dokończenie)
••• sierpnia.
Cala sprawa gmatwa się coraz bardzie.j. Btaszczyk posiada dokumenty,
które nas mogą zupełnie skompromitować. Z Grzybkiem już załatwiłem sprawę. SkOńczyła się już jego rola. Co zrobić z Blaszczyldem? .. Nie mogę poprostu zrozumieć czego on chce? .. Zwykły reporterzyna, a udaje detektywa...
••• sierpnia.

zawlekliśmy na górę. Wyobrażam sobie jego minę, gdy wróci do domu.
••• sierpnia.
Nareszcie!... Jesteśmy znowu wolni!... Btaszczyk siedzi w szpitalu. Stryj
już stara się o to, by go zatrzymać tam
jak najdlużej. Wszystko skończyło się
szczęśliwie.
••• sierpnia•
Tej nocy miałem straszny sen. Zdawalo mi się, że stoi przy mnie Btaszczyli: z nożem w ręce... Twarz miał okropną... Z ust lala mu się krew ...
Wzniósł nade mną rękę i mówi! jakieś
slowa zaklęcia... Obudziłem się z krzykiem ...

Zamordowaliśmy Jankę!... Trzecia
zbrodnia ... Bylem do tego zmuszony. Za
proponowałem mu dziś pieniądze. Nie
chciał przyjąć. Wpadł mi do głowy bajeczny pomysł. Zrobić z niego warjata.
Stryj przyrzekł mi w tern pomóc. Udałem się z Józcfową do jego mieszkania.
••• siet·pnia.
Janka była sama. Józefowa wszczęta z
nią rozmowę, w trakcie której podszePolICja domaga się wyników ob serdrem do niej z tylu i powaliłem ją na zie wacji. Stryj napisał odpowiednie zamię. Józefowa dokonała reszty. Trupa świadczenie, określające Blaszczyka, ja

I

••• sierpnia.

•••

NIesłychany

Jesteśmy

wypadek!... Blaszczyk
uciekl ze SzPitala!... Ten człowiek jest
doprawdy fenomenem! ... Policja nie
mOże go znalet6.

września.

zdradzenI.

• •• października.
(Na kilka minut przed śmiercią).
Je~em sam._ N~ pozwoli~m ~k~
••• wrześnIa.
mu tu wejść_o Policja jest już na podWó·
k .
, . . rzu... Popełniam samobójstwo... Pamię~
Btaszozyk U rad.' wszystkIe m?~~ h- tnlk zostawiam na biurku... Nie robię z
~ty; p~~a?e t,do strYJa. Z~wiado~Il~smy niego żadnej tajemnicy... Teraz mogą
JUŻ po Clę; e on ma maUJę ~rześ.a o~- już wszyscy wiedzieć ... Nie żal mI ni...
czą, polegającą na doszuklwamu SIę czego ... Szkoda tylko, że kończęźycie
przest~pstw.
samobÓjstwem... Trudno... Nie chcę
wpaść w ręce policjI... Towarzysze moi
• •• wrteśnia.
i tak zostaną aresztowani... Za chwilę
Złapany I... Teraz już nic mu nie po- wejdzie tu policja ... Mam jeszcze jedną
może!... OdzySkaliśmy skradzione li- kulę rewolwerową... Jestem zupełnie
sty ... Jakiś chłopiec znalazł je w lesie i spokojny... wypalę tylko papierosa...
przyniósl do szpitala... Str-yj spalił je Palec już na cygIu ... Pozostała mi w ŻY,
w piecu...
eiu tylko jedna czynność i wypalić papierosa ... Nic więcej ... Potem - koniec...
••• wrzesma.
Papieros już się kończy... Palę zupel~e
.
normalnie... Nie przecIągam ani sekun-<
MIate~ ~nowu ~rzykry sell. ~ym ra dy ... Jeszcze chwila ... Na schodach sly",
zem przystllła mi SIę Janka ... Lezała na
k ki Id::! Papieros wypalony..
'
szę
ro ...
'....
•
~D
·d i ' Żegnam panów'
ziemi b ez ż:yci a... St raszne ....

I

• .. '

września.

Coś sle znowu popsuto. Zdaje się, że
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Budynki

świątyni są

tybetańskich

filozofów.

Oospodarl. wiejski za,b;t
żonę, teścia j teścioW,ą,

a następnie sam

--:0:---

starsze,

aniżeli eg ~ psk~e

mor~ l~iorowJ.

pozba\Vił

pirarn:dy.

siQ

życia.

Warszawa, 22 września.
tJstatnio jesteśmy świadkami jal<iejś
strasznej licytacji tragicznych wypadW jednym z zakątków świątyni uda ków rodzinnych, jakiejś psychozy, któto mi się odkryć ciekawą relikwię: mia- ra z ojca lup męża czyni szalonego mor
nowicie mumję mędrca, który umarł dercę.
..
M... ·
Między gospodarzem Wlad·v slavfem
umJa ta sIedzIala w . Piątkiewiczein a Jego żoną we wsi Cho
przed 3.,0 laty.
krześle, odziana w tybetańskie narodo- rzek owo pod Warsza wą, . wynikła
we szaty i wyglądała raczej na śPiące-I sprzec.zka. ~hodziło o to, że Piątki~'Y..! cz
go, aniżeli na tego, który już nie żyje od ~yda!ll sluzącą, która była ulublemcą
. k'
C' ł • kk l . k
. Jego zony.
owo la10, Ja o WIe zasuszone I . NaŚbujniejsza fantazja nie pozwolija...
zofie, było doskonale zachowane. Przed by przypuszczać, aby wynikiem st:>rZemumją leżał na s~ole żółty manuskrypt czki na temat tak powszedni były' 4-y
niedokończony, nad którym nieboszczyk trup~.
.
za życia pracował.
Kiedy sprzeczka. st~w~ła Slę.cor,at
gorętszą, żona w umeSJemu oświadczY
Mistyczna atmosfera świątyni stwo- ła, że raczej wypędzi z domu męża', ahirzyła już cały szereg legend wokoło ż~li ~ozwoli na u.sunięci? s~użącej.~)iląt
zmarłego mędrca. Między innymi zape- kle~lcz uczul ~Ię ~eI? śf!1lertelme. do ..
.
"
, •
tknIęty. Schwycll clęzkl zelazny klucz
wmono mme, ze po jego smlerci ciało francuski i zaczął w napadzie furH btÓ'
kilkakrotnie się poruszało, a pewnego nim żonę PD głowie i plecach.
razu na trzy dni zniknęło. Kiedyindziej
Na krzyk Piątkiewiczowei przyb'fęgl
znaleziono manuskrypt leżący na stole i na pomoc ojciec jej Freyer. Oczom . star
,
,
.
.
ea przedstawil się wstrząsający widok.
Piątkiewiczowa słaniając się, ost.atdokonczony. Owo zakonczeme zaWIeralo cały szereg proroctw, odnoszących kilem si'ł broniła się przed ciosami. Wrec
się do przyszłości świata.
szeie runęła ria ziemię, brocząckf'wfą.
Ludność doliny jest niezależną od' re~iątkie~icz tymcz~sem r~ucić ; się ·,na
..
.
teścia. Funat zadał starcowI wgtowę
szty Tybetu. Nie znaJ.ą tam potraw .mlę- 5 tak ciężkich ran tłuczonych, że cli OlU
snych, pożywienie składa się z miodu, pękla czaszka.
potraw strączkowych, jarzyny i owoW tej chwHipodbiegła do Piątki.e4
ców. Również pieniądze są tam nieznane wicz~ te~ciowa. Sza}epiec wyjął błY'"
.
...
.
skawlczme rewolwer I Jednym strzałem
NaJcenmeJszeml skarbami śWiątyni powalił ją na ziemię następnie dwoma
są liczne manuskrypty, wielka ilość map strzałami pozbawił się życi'a.
. .:
i instrumentów, służących studjom astro
Oto jeszcze jedna, mrożąca krew w
nomji oraz astrologji.
żyłach tragedja rodzinna.

widzreJi i czego Mędrzec

z przed 350

Jałv

:-:w

Pierwszym, który przynosi o niej aujest chiński historyk i archelog, dr. Lja Sin, który niedawno temu świątynię ową zwiedzil. Swoje spostrzeżenia opisał w "Shangai Times.
Oto strzeszc~enie tego Ciekawego
tentyczną wiadomość,

artykułu:

'7'

Klasztorv środkowego

Tybetu.

I
l.

Podpalił

110-

dom·. :.,~

stanie za to przed '.,

l

sądom doroźnvm.
Radomsko, 22 wr~eśnia~
Przed kilku dniami wybuchl pożar w
domu mieszkalnym niejakiego Antoniego Stanika, w osadzie Pajęczno pod Ra
domskiem.
Mimo energicznej akcji ratunkowej ~
której udział wzięli okoliczni rrtlesz'k aucy, nieruchomość spłonęla doszczętnie.
Lokatorzy domu częściowo tylko·;'zd:o
lali uratować swój dobytek, to te~ niektórzy z nich zostali znacznię poszkod~
wani.
.
Ponieważ powody pożaru przedsta.
wiały się zagadkowo. poliCja wdrożyła
dochodzenie, mające na celu ich wyświe
tlenie.
'
Rezultat śledztwa byt nieoczekiwany.
Jak się okazało pożar powstał wsku
te~ podpalenia, spowodowanego przez
wlaścic'iela domu.
piwnicy tej nieruchomości znaleziono balony z naftą; a także stwierdzo
no, że ściany były oblane tym płynem.
Zbadany przez policję dozorca domu
zeznał. iż widział gospodarza. wychodzącego z piwnicy na kilka minut przed

Tę tajemniczą świątynię Lja Sin wi-

dzIał i zbadał wtasnemi oczyma. Przeby

wal on w niej kilka tygodni jako gość
mnichów - filozofów. $wiątynia ta znajduje się w jednym z najniedostępniej
szych zakątków chińskiego Tybetu. Aże
by się do niego dostać, musiał dr. Lja
Sin przebrnąć przez największe trudności terenowe. Jest to p.ołudni~wa ~zęść
pustyni Gobi. Są tam trudno dostępne
wzgórza, zasypane piaskiem i kamieniami, zarośnięte rozmaiteini roślinami kłu- '
jącemi, które należą do charakterystycz
uych okazów tamtejszej flory.
,

vi

.

- Wreszcie OSiągnęliśmy - opowiada uczony chińczyk - pokryty śnie
giem płaskowyż, wysoko położony nad
morzem. Jak wielkie było nasze zdumie
nie, gdyśmy stąd ujrzeli dolinę doskonaużyźniQną, ciepłą i zaciszną" a na niej
kamienne budowle, których styl wprawił nas w podziw. Budowle te były majestatycznej piękności, a w ich środku ~

pożarem.

Stanik został aresztowany i ma staw najbliższ,ych dni'aGh przed sądem
doraźnym oskarżony" o podpalenie domu
mieszkalnego. Stanik chciał uzyskać
dość wysoką premję asekuracyjną i z te
nąć

le

znaj~owała się świątynia życia.
Pochodzenie tej świątyni i tych gma-

g$.Pg:?dĘ,Pt~p,~!uH*C~1;~~n~7:;..

fanatyczny hindus, ktMy· oez chwili odpoczynku odprawia od 5 lat
, dziwacznej pozycji.

=

modły w-tel :

~ówz~M~~bu~ui~Mn~ova~~~~~!e~W~~~-~*~~~~~!.~~~~~A~~~~W~&~_~~~!m~*~f~~~~!

nitu, gubi się w najdalsżej starożytności.
Faktem jest, że są one starsze, aniżeli
wielki chiński mur, niż najstarsze pagody indyjskie, a nawet egipskie piramidy.
Powód, że wiadomość o tej świątyni
nie doszła jeszcze do wiadomości cywilizowanego świata, tłumaczy się tern, że
z jednej strony świątynia ta jest polożo
na w okolicy tak ~iedostępnej, a z drugiej strony fakt, że wszyscy mnisi i goście, którzy przyjeżdżają na. naukę, przy
sięgają i ślubują absolutne milczenie i nie

Zwłoki

zaduszonej dziewczyny

znaleziono za cmentarze·m wojskowym w Lublinie.
Lublin. 22 września.

V'!

barakach na polu za cm~nt~rzcm
wo~skowYr:n oraz za. koszal:aml ,Pl echoty I t~borow ~~ale~I.?nO ub.te~I~J n~..::y
zWt~kl 22 let~leJ Zom ~UgaJSk leJ ze sladalTII uduszema na sZyi.
W odleglości kilkudziesięciu krokóv;
od mkjsca zbrodni znaleziono w karto-

l
I

flach pfaszc:z, pantofle i pończochy zamordowaneJ.
Sprowadzony pies policyjny powiódł
prowadzących śledztwo w kierunku ko
szar 3. dywizjonu taborów.
Istnieje przypuszczenie, że zbrod:11 do
puścił się na tle zemsty osob~srej jeden z
- JeiŻeH "P~n .mni~ nie usłucha, ~f,.p.~t
podoficerów, który daw:l;ej utrzymy- pan wszys1'kie zęby, a potem będzie pan
zgrzytał zębami ze złośdl...
wal z ś. p. Bugajską bliższe stosunki.

..

..
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~o~re

i
Ile
~łronJ ~ol~kiei Ii~i ~iłkanki.ei.
Stary svstem rozgrywek ze
niektórych

Heja Konopacka! - Heja Pifsudsiii ł
wiwatowali szwedzi na cześć mistrzvni świata
Konopackiej i bohatera Polski.

zmianą

okręgów będzie

najodpowiednieiszy.

Według krążących ostatnio pogłosek
tl~lski związek pirki nożnej nosi, się z zamJare~n zaprowadzenia ,:v Polsce lig pił
~ar~klch na wzór Austr!l. l'ylyśl z~sadniczeJ reformy rozgrywek piłkarskich n!e
i.est no~a .. Ju~ niejednokrot,l1ie ~ar?wno
W ,prasie, Jak 1 wśród orgamzac]J plłkarsklch toczyły się dyskusje, w jaki sporób uniknąć wad dotychczasowego systernu: który w za~ysi'e przedstawia się
obecme w następuJą~y spo~ób.
. • Cala Polska ~o~zlelona jest na 9 okr~
row, z których kazdy rozgrywa sw~ mi
st~zostw~ w trzech klasach A, B I C.
MIstrZOWIe ~oszc,zególnych okręgów
lIasy ~, P?dzlelel1l na trzy g~upy, ~ozrryw~Ją . między sobą spot~ama pólfma.lowe I fmałowe o tytuł mistrza PolskI.
qł6w~a wadą t~gO SPQso~1;l rozg~ywa-

lU mIstrzostw lest fakt, IZ w mlędzyrrupowych rozgrywkach biorą udzial
lak słabe drużyny, jak Lublinianka i 1 p.
~. legion. z Wilna, o klasę gry, a czasalU:' i dużo gorsze od przeciwników. Drutyrty zaś znacznie od nich lepsze, jak
IIp. Czarni ze Lwowa, Wisła z KrakolVa, t.I(ą. z Łodzi, czy też Legja lub
Warszawianka, z chwilą zajęcia dalsze.
r() miejsca z swym okręgu, nie odgrylvah ju~~ żadnej roli przy dalszych spot[an:acho m:strzostwo Polski'. Wynikiem
tak przeprowadzonych mistrzostw są
rezultaty meczu Lublinianki z Pogonią
I Cracoią oraz 1 p. p. leg. z Polonją i
fJ\.S. - Na czem więc ma polegać
~rzyszta ,liga pil~arska? .- wszystkie
lepsze drużyny poszczególnych miast o
mniejw:ęcej wyrównanej klasie gry ma1'\ tworzyć grupę, która rozgrywa między sobą mecze z systemem punktowym. Tak więc z Łodzi należeliby Turyści i Ł.K.S., z Warszawy Polonja, Legja, Warszawianka, z Krakowa Craco-

i'a, Wisła i Jutrzenka ze Lwowa PogOlI, Czarni i Hasm~nea, z Poznania
Warta, z Torunia T.K.S., z Górnego Ślą
ska LF.C. i Ruch. Byłaby to pierwsza
liga. Jeżeli więc do I ligi należałoby 0kCllo 15 klubów, to druga Iig,a liczyłaby
resztę A klasowych zespolow t. j. 39
klubów, oraz poszczególne klasy B okrę
gów.
Jasną jest rzeczą, iż system ligowy
spotkałby się z aplauzem wszystkich
klubów, należących do I ligi i mogących
iiczyć na większą frekwencję publicznoś~i na tych meczach, jakoteż z głośnym
Protęstem pozostałych klubów. dla których jedynym dochodem są mecze ze
znacznie lepszvmi od siebie przeciwnikam!, Jeśli nawet pominąć fakt możności
nauczenia się czegoś od silniejszego
przeciwnika
,
.
. .
Tak radykalne z,,:łatwle~le sprawy
rO,zgry..wek przyczYni loby Się. nlewątphw;e do skazama na 'YegetacJ{; 39 k~ub?~ A-klasowych, kt~re wśród przecl\':
n,k{~v.: ~klasowych ~lle będą ":l0,gły an!
~stmec fmansowo, am też podmesć swej
klasy gry.
.
Dlatego też w chwili obecnej najracjol1ainiejszym byloby zachowanie do,,;
~y~hczasowego sposobu rozgrywek, po
mimo jego rażących usterek; natomiast
należaloby pomyśleć o zmianach okrę-

Jak winna powitać sportowa t.6dź tak niezwvklBgo gościa?

Łódź, 24 września. Isportowa Łódź stawiła się jaknailiczniel
W niedzielę, dnia 26 b. m. na boisku na wymienionym boisku i zgotowała miW.K.S. odbędzie się pięciobój lekkoatle- strzyni świata, godną jej sukcesów 0tyczny pań o mistrzostwo Polski.
wację.
Liczny udział najlepszych zamiejsco-. N;e,:h Konopacka, której imię znane
wych lekkoatletek z Warszawy F Łodzi, Jest JUZ w bardzo szerokim świecie
zapewnia tym zawodom zupełne powo- gdzie przysporzyło ono laur6w ~łej
dzenie. Zwłaszcza przyjazd mistrzyni Polsce, tak malo niestety na polu sporświata w rzutach, Konopackiej, której towem znanej dozna w Łodzi przynajprócz 'Yarsza,wy., nie oglądało żadne ~nniej ta~ieg~ 'przyjęci~, jakie zgotowali
z pols.klc~ bOisk lest dla sportowej Ło- Jej~ bynaJmnJeJ. nIe, naSI polityczni przy..
dZI wlel~ln:t zaszczytem..
~clCle, szwedzI. , ,
f. R.
To tez zyczyćby sobIe należało, aby
-----

Przed niedzielnym

pięciobojem

o mistrzostwo Polski.

W naachodzącą niedzielę na boisku (CracovIa) oraz f'reiwald6wna '(MakaW:K.S.-u, odbędą si.ę zawody w pi~clo- hi), z Poznania - Frydrych6wna, zŁo
b~Ju,ko?~ecym. o mlstrzost'Y0 Polski. - dzi Nowacka, Kolska ,ii Wencka (ŁKS).
PlęclObOJ zaWiera następUjące punkty: Z zawodnic~k ,tych dwie są rekordzist60, mtr:, 200 mtr., skok.w d~l, rzut dy- ka~i ś.wiata.: Konopacka, w rzucie dysklem l oszczepem. Obhczeme punktów sklem l Czajkowska w biegu na 500 m.
według miejsc. Do zawodów tych staną
Obsada sędziowska na tych zawonajwybitniejsze zawodniczki polskie, a dach będzie nast.: Nacz. zawodów- e.
mianowicie z Warszawy przybywają: Bajer. Sędzia główny - delegat PZLA;
Konopacka, Wojnarowska, Jablczyńska. k:erownik biegów - Chelmickl, rzutów
i Gorlofówna (AZS), Grabicka. sadkow-,- Loba. skoków - Stark, starter~ów.
ska i Czajkowska (Sokół-Grażyna). - por. Szymański, lekarz - dr. Rozenberg
Przekreślenie dotychczasowego po- Z Krakowa przybędą: Lonka i Jasna
.
dzi~łu wraz z ustanowieniem nowych
•
~kręgów, któreby w miąrę możności lą
czyły drużyny o mni'ej więcej równym
pcziomie. wptynęłoby dodatnio na og61ny rozwój piłkarstwa, nie zabijając slab
Łódź, 24 września.
botę 25 b. m. spotka się 28 p. S.K. z wf..
szych zespołów i nie wprowadzając reW
dniu
dzisiejszym
wyjeżdża
do
leńskim
1 p. p. leg., który przed. niedaw
wolucyjnych zmian w dotychczasowym
Warsza wy zespól pitkarski 28 p. S.K. nym czasem uległ stołecznej Polonji
K.
ustroju.
celem rozegrania zawodów o mistrza- wysokocYfrowo.
sJwo wojsk polskich. Zawody te odbędą !!!!!i!!!!!!!!!!!!!:'!'!'*!-!-!!!!!!!
Dorażka
wygraną
s:ę .dnia 25 t 26 b.. m.. na boisku w Agry. ~
k'.lli w Warszawie l zgromadzą nastę•• , •
•
Budapeszt. 23 września.
pujące klu~y: 6 pułk lotno (Lw.ów), 1 p. Łódzey
mł"
.
Najlepszy biegacz świata finlandczyk p, leg. ~v~llno), 63,P. p. (Torun) I ~8 p.
Nowy JQrk, 23 wrzeŚnIa.
Nurmi, który niedawno zostal pobity S.K. (Ł odz). Jak Widać z tego, lodzlame
W dniu 29 b. m. w Katowicach roz·
; W Bostonie praska Sparta poniosła przez Widego pragn.ie zrehabilitować sPGt~aiąc się z .niezmiernl'~ ~i1ną konkuPl. erwszą porażkę podczas swego tour- się i w dniu jutrzejszym staje do biegu rencJą. w któ.reJ będą tl}1;lsl~h wydać ca- poczyna się turniej tennisowyo mistrz.
11~~. w Ameryce \V stosunku 2:3 z rIalI na 2 mi~e anlgiełskie, pragńąc, pobić re- ły, sWÓJ wys!tek dla zalę~la czołowego 061 nego Śląska. Z Łodzi wyjeżdża na
Rlvler.
.
kord \Vldego na tym dys.tans:e-9 :01.4. miejSCa W pierwszym dnIU t. zn. w so- turn!ej ten cały szereg graczy z Stola..
, _~
.
-ddiiHH_ rc.wem I Steinertem na czele. Prócz ten
, .
nisistów łódzkich wezmą w turnleiu udział tak sławne rakiety, jak Czet~er
tyński, Marszewski I wielu innych. Z zawodn1ków zagranicznych udział
I wezmą węgrzy, niemcy, czesi, jugoslo! wi[j,nie austrjacy i rumuni. Jednocześ
, nie odbędą się mecze tennisowe pomie,.
dzy Górnym Sląskiem polskim i niemiec
kim, oraz mecz Za~rzeb - Katowice.

28 p. S. K. o mistrzostwo wojsk polskich

Pierwsza
Sparty \NUrmt· nie dal·e za
w Ameryce.

I

tennlsfscl na
strzostwach O. Slaska.

I

I

Nowy kaoitan związkowy
W. o. Z. P. N-u.
Warszawa. Z3 września.
Na miejsce dotychczasowego kapitana związkowego WOZPN.-u, kpt. Misiń
ski ego, funkcję powyższą objął p. Antoszkiewicz.

Czetwertyński

bile
Marszewskiego.

Warszawa, 23 września.
W dniu wczorajszym odbył się na
, kortach WL TK. mecz tennisowy pomię
. dzy mi,strzem Polski Czetw~rtvńskim, a
mistrzem '·' .... rszawy Marsl,ewskim.Snotkanie to wygral Czetwertyński bijric swego prze'ciwnika w czterech setach 7 :5, 6 :3. 4 :6, 6 :3.
00000000000000,*,0,*,,*,00000~

Wytworna

pubIlczność wyścigowa l1a

zawodach w Monzy"
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Zuchwały

niBwldomsgo.
napad bandycki. Tragedia
Zamiast proszków,
zażył

Zdradziecki wędrowiec wespół z kolegami-ban-

dytami

trucizny.

obrabował gościnnego wieśniaka.

Łódź, 24 września.
W skromnem mieszkanku przy ulicy
Cmentarnej 3 zamieszkuje schorzały,
niewidomy 47-letni Tomasz Bą.nasiak,
oddłuiszego czasu pozbawiony wszelk,ch zarohków.
.
Wczoraj wieczorem niewidomy. ktćry stale przyjI!1uje zapis~ne. Il!u pr~ez
le~arza pr.oSZkl, omylIł Slę l mIast ruch
zazył trucIzny na myszy.
Po kilku minutach poczuł gwałtowne bóle, wobec czego zaalarmował okrzykami sąsiadów.
Wezwano doń lekarza. który PO
przepłukaniu żołądka odwiózł go W sta
nie ciężkim do szpitala św. Józefa.

Bandyci, . zrabowawszy 1140 zł., powiązali
domowników i zbiegli.
Częstochowa, 24 wrze~nia. ry, gdzie przechowywał pieniądze. Od.
Na zagrodę Ale~sego Horocha we dał bandytom przeszło 300 zł. wyd oby-

wsi Trzepirów pod Częstochową w nocy ze środy na czwartek dokonano rabunkowego napadu.
Oto jego przebieg:
W Środę okolo godz. 7-ej wieczorem
tlo sołtysa w Trzepirowie zgłosił się
jakiś podróżny. prosząc o wyznaczenie
noclegu. Jako dowód osobisty przedsta wił książeczkę wojskową. wydaną
aa imię Jana Choińskiego przez P.K.U.
Warszawa. SołtyS wyznaczył mu kwaterę u miejscowego kowala. Wędrowiec nie udal się jednak do kowala, a
poszedł wprost do Horocha.

te ze skrytki. Tymczasem reszta oprysz
k6w stanęła przy łóżkach śpiących domowników' na czatach. Bandyci, kt6rzy
poinformowani byli, że Hor,och ma w do
mu więcej pieniędzy, nie zadowolnili się
sumą, 'doręczoną im przez steJ'oryzowa
ne. go, wieśniaka. Zażądali wyd~nia reszt.y
d
L
H
h"
d ł
plenIę .zy.
ecz oroc OSWla czy, z~
oddał lilll wszystko. Wówczas bandycI
rzucili się na niego i zakneblowawszy usta, związali. Toż samo uczynili z resztą
d
k
N'
'l' d
omowni ów.
astępDle pnystąpll o
plądrowania mieszkania. Po przeszło
półgodzinnem poszukiwaniu zrabowawUjrzawszy kartkę sołtysa. Horoch szy jeszcze 840 zł. wszystkich powiązaprzyjął go bez wszelkich zastrzeżeń.
nych zamknąwszy w komorze - odeszli.
Po kolacji. do której zaproszono weDopieronazajułrz rano, śpiący w ;staj
arowca. domownicy udali się na spo- ni przy koniach parobek Horooh6w,
czynele. .
.
,
wszedłszy do mieszkania, nawpół uduPodróznemu. zrobIOno postame w sto szonych uwolnił z komory.
dole .• Lecz prosIł on gospodarzy. by po
Jak widać z POwy1Ż'8 ze go, domniema
zwohli mu pozostać VI mieszkaniu. - ny Choitiski nadużył gościny HOl0ch6w
?n'śb'; swą umotnyowal chorobą reu- celem wpuszczenia do mieszkania, będą
matyZ!n~. dokucza]~c~go m~ boleśnie cych z nim w zmowie opryszk6w. Zawia
przy kazdem zzlębmęclU. P?mewat by.. 1domiona o do'konanym napadzie policja
lo, d?ść chlodno. Horochowle przychy- wszczęła energiczny pościg. Narazie bez
1I1~ SIę do prośpy. wę~ro.wca. Pozostał rezultatu.
WIęC wraz z OlmI w IzbIe.
Wśród nocy pogrążonego w glęb,o- II!!!!!.!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
Kim śnie gospodarza rozbudziło gwal\owne szartmięcie za ramię.
Przy łM'ku z rewolwerem w ręku słał
podróżny, przyJęły na nocleg. A d'alei
•
jeszcze S-iu uzbrojonych mężczyzn.
6 I ż
• - W st~~aj ,i oddaj pieniądze I Tylko D Z i
i
u:,ig~nL"f~f':
clcho, bo SmleI'Cł - padł gromy toikaz

Wl"ellrt-e
:"
spłonęły

łóżka i prowadzony
przyświecających 'mu ele'ktrycz
ną latarką opryszków udał .się do komo-

prze1; 2.

.,

iLij

ft

Wczoraj
rowe filrmy ekspedycyjnej Nahda. Pa~
stwą płomieni padły wielkie zaoa .. y weł
.ny oraz jedwabi. Straty wyn.>5'.l\ rrzeszło mi1jon marek.

poł.

F ... •

~ an~-Kinl Cha~lin
na OTWARli[ SIlonO!
N.ajnowsza kreacja króla ekranu
I humoru.

na

o.aniu się

I

PREZERWATYWY
najlepsza marka światowa
Ządać w składach aptecznych
lIptekach. perfumerJarh I w składach optycznych.
Ceny sprzedaży detalicznej
za tuzin: Nr 1203 1 dol. ameT
OlLA jut ud ,wod%~~no naj-

starszą przodującą markt,
światową. udowlJdnione naj
bezpieczniejszą.

OLlA ma udowodniono Dajwiększe rozpowszechnienie
Pełna gwarancja za każdą
sztukę.

c

N

ZEt

A

.

według motywów

Puszkina.

• .
Londyn, 23 wrzesma.
mUlY[ln~
Po o~n~sie upał6w nastą'P~ły ~l~w~e
~JJ~n
~ U U
U
deszcze 1 mgła, ~{ó~e wyrządzIły j~t v.:l~
'
. '
1e szk~d: Szczego~?'le w p6łnocnycll m~eIIWYkOnan~ przez. znacznte zw,ększ~.
s:owosc1ach Angl)l straty są bardw WleI ny zespoi orkIestry pod dyrekCją
kle.
M. CHW ATA.

nie

10 wIelkich spazmatycznych aktów humoru,
wojny europejskiej z roku 1914.

-I- Radio Oum-l-

swej kreacji

Ka~astroł fałne dels.~cze
I mg y w ng )1.

spal~

-

I niedzIele o godzinie 2-el,

łez, wzruszeń i śmiechu.
Ul

ROf'lifba -llu'tr!l[]·!I

NOwCoskonała kija ~~~

[~arll! [~aJllDa J. 1." arie a
Początek Ul śwl~ta. soboty

a niBśmierlslnsj

dzielnicę urzędów.

rannych.

Berlin, 23 wrteśnh.
usiłował dobrzeć do ma.gtstraŁu. Policja
Specjalna słutba teleg~ficma "Expressu".
usiłowała rozpędzić demonstrantów, lec.z
Z Wrocławia donoszą. iż wczoraj po została zaaŁ'akowana przez tłuIIJ,bezrof)ołudniu mi'ały tam miei'Sce krwawe star botnych.
cia bezrobotnych z policją.
Policja urzyła broni. 2 osoby ~ostały
Tłum złozony z 20 tysięcy bezrobot-l zabite, 5 cięzko rannych.
nych urządził pochód manifesbcyjny i

w przed' miertnei

Berlln. '23 września.
Największy hotel berlinsk.i .,Kalserhof" został na:byŁy przez rząd za cenę 8
i p6ł miljona marek.
Hotel ten będzie przebudowanl' na
Ibiulta rządowe.
.
Rząd niemiecld \)ragnie bowiem W':.7.y
sŁkie urzędy państwowe skupić w jednym miej.scu i zbudować ~·pec;<tlną

~

-

o

"Dzielnicę urzędów"
buduje w Berlinie rząd
niemiecki.

. r awe starcia policji z bezrobotnymi
pięć ciężko
Dwie osoby zabite,

udoI h

pod Berlinem.

września.
spłonęły znane- składy ~owa...
-G·IiE±I:J·II~_'-_""'mI._--IIII.gP:ll!_m.,MMII·
~;:4111;_ _
""

,

demon str. w kinie "CZARY".
Poez. o g.2 po poł. w dnI powsz. o g. 4 po

towa-

BerUu, 23

e c :::::z;(
I.
"
przera'Żenia wieśniak POI'" gnlsty PoIwór

bangfr~~iały
z
bez szelestu z

składy

rowe

CE'

wstał

I Dz(~ I dni nast,pnyclń

-- Obraz ten osnuty na tle
UWAGA: Dla młodzieży dozwolone.

dni powszednie o godzinie S-ej, ostatni seans o godzinie 10-e) wlecz. _

.--------.---------------------------INSTYTUT PiĘKNOści w4-~t~..żu Rutynowana
otwolzył oddział w Łodzi
CEGIELNIANA N2 6 m. 8.
43-63.
iurz~dzonv stOsownie 40 ostatnich wymagań nauki
techniKI pod osobistym kieTunklem lekarza-specialisty
Godz przyj~ć; od 10-7 wiecz. Panowie od 2-4.

Telefon

nau[lYtielka

I fran[U~ki@go

Południowa

N2 23
le\. 40-26
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