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Najmniejszer baJeriny!

Konkursy!

Wejście

-

o godz. 4-ej.

ptol)!t)IDu. &}:KJ le cz II ego , wskuzuj ..l,C ka,:t.dC1l1U jego' pr~

l\',a i jego obow,iązki.'V myśl tyeh postula.t6w

nie

.2ąda. się aby jedna klasa spo'lecz:na "vchłonęła. inne,:
tozf"iązanie zagadnienia. jes t nderrloZUwem jeżel 'bf~~,

r

dzie trakto~rane z punktu widzenia jednej ty\lkokhi.i '
8y ,z pqmdnię.cieu.l innych,' ot,rzymalibyamy Jlatel~

W CZOi"aj w Jlodzinach rannych nocny.
wvwia,;
go trwale zbudo\\'Dmeg'o gma.chu sOcja.1ne.go, \Vedlug dawcami .U rzędu, Śledcze$!o dokollał rewizji
, postula:t6w chrzęścijaIlskieh ,\\cszystkte,klasy spocłecz
w redakdi .,Republiki" i .łExł)resu"..
ne winny się złqczyć "'''l' jednym. ,)'-spólnym harmo~
Chodziło tu ruełvle o sprawv 1l)OU~
llttjnym wrsiłku.
tyc~zne - He o zwykła spraVi"e kryIPinruna-'OclrlaS Bogu,' co bosk.i,e,a. ces.'1rzowi eo e(?,sat'~
skie. I w dziedzinie pańshvow'ości \,,;ysu,vn.. Ko~ció1 mianowicie o
fałszerstwo
dwuzłotówek.
s\\'oje po~q;llla,ty, (Hlsu\vnjąc n'iehezplecim.'ist.wo dwu' które oopełnH' jed'en' ZPNlcownikÓw dru~
sl..:rn.jnyeh teorj.d: lihc.I'ni1iZn:lU odmawiają(~ego \V;;zyst ł,arni~
, r
ko palistwu i wszystko od pal1stwa,prze:z .co "uciś
Znaleziono
w
szafce
bardzo
ohfitv nlti:;
niony" pozostaje bez ·obrony .-- jak r6"'11ie~ !:loc:ia1iz~
terlal dowodowv - który przesłano do U rzę:r
mu, który przez ~t.a,tyzm pragnie 'wszystko hez \yy~
jątlHl od p~u~ł!8hdit uzależll,i6, paraliżując'.v ten spadl.l Śledczeao wraZ z aresztowanym wysoce
.~za8 /'yllw, CZt,\StkO'liVY'

SL.·

wynik odosobniony

ini,ejaty\vę pl'ywa.tną

1

\yszelką

zaś' :i."adIle- '

słuszn::~

i spra;:

wieclliwą, pn~ysądzouą czło\vliekowl, wo1noM.
Oto zarys wynik6"Y jakie otl'zymać pO\Vinnt1,

r! J:~~O~H:' \vychoWy\l{a.l1~ według 7.a,sad rf.~ligJL chrzl?'A.
~citit\llSJ'i:iej, gdyby I'zoLelnie l u ezdwci€\ je w :.i.yelu
stoBo\vt:\.ła -- dążno:§.eią nasią v,tiinno byt:'wł.aS:.d'iVl.!
rel1;ijne \vyehDWj' \vani e młodzieży ahy jClźCIj' nie
obecm~, b(),(~aj na.~.t{wno po!wlelllie Glwć kilkoma kro. karni zbliiył,q siQ cIf.} idealnego Rzezy tu odrodzenia
IDQrnlnag'O .Ł), \\r,ię(~ s,poleezUt:p;() i IHu'ollow·pg'o. y;' tego

oddział., polidi' państwowej. wraz z

tej sensacyjnej 'surawv. z

W związku. Z Jj1)wvż8ZYlll,l .iobiorio
również rewizje
w 'niektórych biu~ąc~
dzienników"
"I,VOX DOPuli" - mówi, że w sprawę ~h
zamieszany .był Jeszcze jeden pracownik.
Dalsze szczeeóły poda,mv ni.ebawem.
W, zwiazku z DOWyżSzymRedakcJa .• ~lłe
puąlikr' ma zostać pociasnieta do, od'PQ,'wi~
dzialllości' - 7..8 rd.edozór~

postępowym ~,Republika''':::nineml'lJI

ł

i

is

s! .

SEKCl.l\RSKI UPóR MAR JA WICKICH"pASTERZY"'.
f
'VV sukurs ks. .,arcvbiskupowf' ·Ko>::: ,~znajdującvch sie w posiadaniu zarzadU:,,'p~
walskiemu.ktÓl'cnll.1 zarzuciliśrnv\v l1uSZVch l'afH". luówi ks .. Golębiowski niiak rozumieć

artykułach pobożny· zalniar

PCi:;;: ba wienil.l 1'0::
bot'ników "nawrÓcon)rc.h"' pfzci,eil na. rn~\l'::
,iCi.Wityzn1 pnt\v do aOlnÓ\V udzialov'I vch przY
ul. Pl'zedzalniunej
Nr. 18' i Fra:nciszkafl;
ezywistlOfJd hardzo \vażnym, lyi(:)I'l,vszol'zf~(lnym nawet
skkj Nr. 29, lJl'2;yszedł wierny uczeil jego i
. ikiem:
- ~tl(\ ctzied.z,iny
nie
pochdaduv "biskup lódt.:ki" C;okbiowski.
. po zt:illawi~t.q
.t\1iano\vicie ·w' N ::.1' Z o 109' Ot'!:!;:1.l1tl :(,V::
. .
,':l$d:itlS':o
'
.,d'óW;?$ lIlfu;onów lódzkh:h ... Rt.mub1icc" z dnh!
nie wyuil;:anh~' cZI~ka6 na. Ilastępne p'okolenit\ lHO;';na i na. obe,(me, wpt.ywa~~ ol'LI)(}wiednią akeją jal\: od(lzytan:lii~ pog/;u!anKil3iIlli i innymi :;irodkamla \v l'Z(l~

Szcze~óły

powodu toczące~o sie śledztwa.. oolicJa trzy:;!
ma w taJemnicv.'-

1

nędzie to
. . .za:l'e~y.
,22~~Tie'~ńla,'·'br. S2~1.nO"vnv ten oJczulek t;l~
'~He zgad.zanlyslę . z.:p~\ ~V~g:Iel1'.;lkim.\Y .twlęr~ l11.ieścit.. >,'\vv1aśnienie'\ \v\kt6reln z l.ltlOrern
dzendu ja.ko~)y wprow~ze~nlE* czynił<iM .l'p.ligljneg'o,
właśchv~/ln . . wszvstkhn' sekciarzorn Z~t 1.11'2 y~
miało \YPI'owoozić .rozdźwięk \y pracy, l pod.ział' I"PO~
khtdenl", ~we,,go . "al'cvbiskUP€l'· równic;2; ZtlrZU~
te.cze:tlstw:a; Stoimy . na . stan9'wililku .' "Chf%eŚcUś.ń~ .ca:"Rozwojowi'~kłanistwo? twierdząc. że we
!łt~va" ....... zresztą 'Stolica' Apostolska ,yydajądswe i wszystkiem, CO
:dotvcnczas
nat>isaliśm.v.
\'Encykllki l ,vy{1il.je Je: ,>do świata ('hrz,egr.ijań5lde~o" uniemn .anislown pnnvdv~'.
Bynaj.ninie,j nie wyłn,p7.umy i:q1l1yth od'J~,l:"litoUckiłCh
N'ie dziwitnYf)ie:z~ola ks~ Gołebio:w~
:wyznaJi. chrześcljaJ1skich--- było,by to nie po ehrz.e~:: skiemu, który w niena\viści do katolickich i
~l)jań~ku -- le.cz Polacy jakokatoUcy w znakomicie narodowvch organóvi,T. urasy" , polskiej użył'
~rte\Y:8:2ającej . 'I;~;ciększa~ci. narodu muszą,' stać 'na żydo-.::maSOllsko ~ sodalistvcznej' nReoublikf"
'platformie' lta,toHcl;;:;ier-:- jes~en::( przekon.r:my, 2e spt'a~
do wylania swych ~b.l1ć)\v' na· ~.1{OZ\vójH
i
wa t.a rozdź"vięku \vywołać nie, .IDoże..
..
"nie\v·dzięczne'· byłe owceS'woje: nie· d2i:;:
Nie przypuszczam; aby::autorowi chodz.no ;) ży:. whnysię -"- powtarzamy, ks. Gołebiowskie;;
'd6\v -- pod tym bo\viem względem stałbyIU zawsze D1U, że pl'a1:!niebiala sutanhe s\yoja i k~~ ar
na iUlle,j platformie nie wie.rząc assymHscji (p. ł,Rozcvbiskupa. \V najbiedniejszYlll ·1.1trzvmać' sta.::'
2t .V11124 r.); a n,ie'będąc 'wojowon1ezym 8inty~ D;ie-'-ale' dZiwimy sie "Repub1ice·'..mahi~Oej
semi.tąjestem zdekla.rowa.nylIra s e m i tą,. Zres.z~ (shlszne. czy nie sluszn.e)pretens,je· Q(). 'po~

·!nie iJ.nó~;crn\': ksiałeczki bo\viCln, ",Tkładko"

·.w

we znajdują' się
Dosiadaniu udziałowcaw.
O c.ze:rn .i P. redaktor .,Republiki" marnie na
whtsne OCZy przekonać sie IuoŻe. tak jak
mYŚnlY sic - t")fzekonali.' Otóż

na podstawie
wkht.dko'W'vch
stwierdzić
n~!.leży-·~czv to bedzieprxyjemrtie :ks. Goł.
c;c,y' 'niC "-że\vkl~i'dki si e.f!lt łv daleko ,W;~lŻ~

tych

ksi~~żeczek

s~Y<.~h $11!l1~ \V,

Wle,J{SZYL;h ~'~lbl()h hvhfł, 'WJJai~

. sHtmc;~U'utełr k1';: Ci30k

;)11l;:;:it

l,.'Odai!

(;}chv(l:!1C!'

. w. swem wvj~tśitiej::1iu.iV1iedzv innvalJt f\vłaZv
li, większe, sumv ("O do domu !la.F:rt:lllCiszka:6.
sklei)' Ręke.wicki rs. J300w ratach t'S~ 5t,ltJO j
pomniejszych - O}Jri,.~cz te~o'posiada wl~k:;'
sze .na 590 rs~~ HU.f:>:;1.iny Jan z żona jedp.ora:J
zo'.vo30:ł5 1910 480 rs.; Stil.chowiec'R6~a}ja
z końcem roku 19)0 4(77 1's.• nasten})ie 93rs.
i t. d.' aż do sumv 721 ts .• 'Gostat Ignacy ,1.
'i\larja, Z końcem 1910r. rs. 343 nastepńie
:ratalni aż do sunl\" 469 l'S~
; Co.do<dólnu n~l:' PrzGdiall1lane$' Wkłttd
ki wnieśli:· .nliedzviulivttli'Htt2iel . Józefa rs.
2745 w l'€ltachPQ 1000, 800~9001' 100 5ir.s. i
11lni.'ejszy~h; rrut!'ek .Jakób '1's. 2000, kop.. 02
;w ratach. 'po 20, 35.. ' 50,>30, 313.05: 392;1,9{",
2,2(1;1"s. jpom:niejsz~ch; , Starcz.ewskiW(w.;
sami ~ydzi uje uwartają assymHację za ntemQ~li- ważnetlo orJi;1an1.1•. że ... daln się wziać' na. kft~ Wf~tniec :ts. 1'025 W ratach"110 70~ 20.' SOi} .300"
(p. M;y'ŚIN:avo doWł1.z25.1 :rb.) Religjajest czyUM
wal: i nie stwierdziwszy .bQw,iem.;i~(!w.'Qi<ł~;N, 402, 30~,38, lOO.rs~i:ll'.\nieJ$z:vch. ,'. ,:/.
u ...""".!',..... nieodzownym i pr7.yrodzenie. u:iezhędnym dla
czy :fnktv poda"Ilc przez ks., Golęb,lowskle::: . . . Czy tak wvgladEda "rublowe~' i ndW\l~
. ezłQwieke.Wy.sta.rczy ~ibadAĆ pr:zestud.jó\v~ać dzieła gOod'p'()',·"iHdaj~ lJra\vdzie~ . •. . . . . ulllie~cnaJ .' ~,bez rublowe' .. wkhtdki, !k$~ bisktlr.:de?i Czv to ~
n ...1.-lS/
, o raligji u ró~ychlt1. dÓw iMfOdw~
óSięgną'
'
ć trzeba
namyslo~l"
kto"'re··"·w'·
g'd'tn'eJ'
r'.""e II- io.w,e·,·.,dwieście,cz,
y,'.,cz t.e.•,fv.sto.·""ub·1·1·'.4·":·sl"'ł
'. . .. 1". "1.~rJ·.r:Jt..nl·enl·r..'
r ",o.
....,.
. . ....
...
.'".
.
h
~ 1
15.: <ao\łł\
. do przed~nwtu Chrześcijaństwa, ldedy: t(j<wwysoce, czy nip 11,ie~~,vvjaśl1ia '" a jeno sora \ve' dQmów nyc. ' \\1: ci~~u dwóch la tn:t'zez' po.łedvńcZv.ch
ii:)&k na owe czasy, cywl1tir.owanym świecie sto.roźyt- u1arjaS\1ickich jeszcze bardziej ·zacie!nnia.'·ądzl~ło\vęoVl?··
..
' . . ..... ,
;:f :nym "szał pog.ailskkh bogów dosi-ęgllą! swego ~.e..
' Ks .. G,ołębiowski,y ,vvJasllien1u swo~
I CZy ,więc dziwić sie n,ależv osiUk~'
~tu '6 .stosunkis-polecme '1: moralne dO'sięgły naj. jem powiadftmiędzv innemi :"... cłlvba saril nym ropotnikom. że chea cieżko zapraco:w~
":!igłębszych nizi,D. 7.gri,il'izny', wówc:oo...CoJ wszyst.kje wy- . "Roz\vóC przyznał ,że ,za dwieście CZY. na~ :Q,e swoje oszczędności z powrote;m.? " 'J
,.
umysły z Platonem to zw. ,)boskim" na wet czterysta rubU. skladsJ,lychw;<. c i a J ; f u O innych tef!o:rodzaju wVjaśnle~
ma.rzyły o oc;1rodzeniu l'el:igji przez n~9MMp:1a- dwóch lał budowv'dQmu wrublówvch Jubks. Gołębiowskief!o i liście p.Stencla: innym
Boga,- a nadszedł, On wówczas gdy napraw dwurublowych skł~dkach . tv,!!odniowvch
razeln. Dziś chcemy tvlko' jeszcze' ',. rAZ; :la~
ale kukońcow& s,tarożytnemu :światu, (Podkreślenie nasze: Red.} nie xnóżna·nabvć
znaczdvć,. żęnie sJ)ocznielnv. dotad. dopbki
Chry\Stus aby głosić urbi et orbi: "miłUJ
nó. własność olbrzYn1ie~o'dolnil" itd-::A dalej:
pra,v . a Jako oliwa nie'wvklzie na'" wie~~ch i
)1Ml~iO, »k siebie s&mego''.
"Swiadc~l:l reszta ,q ,te!n ." (ni~.:v· Qjw-ycofa,nht do~ókik;s ..Ko"ralski iks. ,Gołebjowski nie
B.
c1z"
h ś" ń t
be
'wldadekpl'zezudzlało\vco\v!l . Sn,łaca.ne· 1.łderzą,Sle w .skruszQna,piel'ŚJm,·e tie
... bJ.ł:ł.,.','
leJe c· rze~"ClJa s bi'Qrąe
,WA, pod
,z uprze
ks,·ia,żecz.k
. -i.·.·.w.k.ładk.o. . we.a,.k
W.
dOD:QS,~n.y
...: .me,a., culn. .,a,
.
,n....",'.A'Dl.·
,z. adając
PUlUktu .'.
his'torjoz.oficznego,
uwagę
~
, . t&re.
j
( Sl,·. e, '4l.ntddl.1ia
. l
l .. tn". g.ło. sem
. rl~" .t-fW~~
'l'Qzwój W ciągłej .~\y~lucji dl'ii~jó,,,: lU~~7..k,iiJl) .' nir ,posiadaniu ":zarządu~raf i" 'P'odkres enie.Ila
~e~ut:V!:lc preten.s •.~ tych Judzi. ktQ:rZV:l.W:~ao,
h""p,'IOIrń' l"kle po:pełnlć moO'h Thle1\:t6rzy sze.Red.>. i t . d,..•. , '. " . ' .....•
.'., .. '.'
" reJWle~zęp0szh 11~.t' lep i. c.łi~obietni~. ,~
9'lę 1 ...:- ...."'JJ. 1 ,"", ' . '
. ..9 .' . ~. ... :..
O .j~ki"'h::.
a.c.·.li
.wk:,·ła·.;r,1';.··01:t~.~
11
-W'l
czy nauki Chrystuso,wej," -~erral'e
humanum
"'" "- . kSla~.·.e.c,.zk,
~ q,.J
Ufi.ny,-,
.
....
. : ....•..• i~ .,.,~
1
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bd lat 2000~ Chrześcijn,ńshvo zdalos\v6j,źycio.. .

...

.~~.-~~-~-----.---.-_•.•.•.~.. ~•.••.•..•.•.~.~;~I.)i._,

.~e sceny 2 taką pra,:vda. iwyrazistQsciij ~~~"j~ :
,kr\vawe dzif3je ~ :~a::tCal'Slkie~ R()Sjd~~e W\ktv.,mi..
To co}'?' ośdół uczyni to c1łast!:,:roż~Ttnego roz- 'poszczycić~s~rst,lt:lemi::za.łe'f:a~mitilm6\vr'OsYjśkiCh.mol"oli wzdragaslę':y od<tyebapt}~tifejz U'lł'~gU1'
;\ii]~l.aj~u: ·~!ęś~~ta;..-.: zróhl i dla naszego lIstroju : . :. . •... :1\ ,wi,ę~, :pr~~de,v~zyśfkięm:na \Yfl~N.,'w' nIm . p~nny~1i,że t,q ty l~<> krlVa~ą;!;J.)r~eĘl:!łÓŚÓ;"Jt:tó;r_!
'spqłecznego*) .i Ilt'tr!)dowOgo ·frzeba tylko ,zW3ługu,jet:re~ć:przer:aź'p.~ijca.ll.aS S.\Vąl .s'tral3i~~wą,grO ·dY"Il!le.fw~óći,a'?ł$k.~Ę~$~ttU~ :'fosiWa tylkO 'w;' tiUl.
w~awdziwe ·zasedy ,głoszone pl'zezCllrystu~' . ząipOriuJ.'(}ściEh ZdB:jesię,. tf3.wszystkiapOdzlemne
celp-)a:tiy,:zohydzić, był~rcn ,Wla.dc6w.JiW8JK,:·,,:.:·
.~~łID.i~:~~ezOjc6w K(tśc1Qła, '... ' ~ .. :ltlO'cazi.ed.~oczy!y ..s;wesUy. "aby.D0ł1,stgl'(lw drama~
'Zdaj~'słę,rt;'e: cel~~ 'oEtl\gpjętY;'gd1!';1\\9
. łał. lt.FolJd'fSk.i,
tu zgnębl~,t'zll!isZGzY.Ć,llpoko':rzy'c· l;'rzueić'pBd stopy
tnie opra~Q.wa~~r~cetl:arj~z} i takat ~;or&z,~
. ' , .' krwa.wychsatrap.6w. '
strzQ\vska reżyserja;,$tw'o:rzył~'" dzieło, 'zu~wlMł
,;ib:!'~i~~tloldjQ"VIl~jedno, zpnmnl1\QJi!lYr.hGrozę o11razu . po\vięl-tszu jeszC'zetło, zup.elnie
nie ()cU\varzajt\ce trage:t.lję rwą.ce@O sią do.···~
Qg~t01$~~oueprzez WjelkiGgotepnD
poeba'Vvione slol1ec~nej pogody: 3,(1bfitujące 'v sza- ludu !'osyjBk.iego.
"""'''"'''''''.iI'~-A.Gl., ~ł~'~:nt:;tlilB!.:'.1NOva.rum·' która jest \Viel~
rag o})razów mrQcmyeh~ ponurych i prz,cr3.żających
Uustrac.ja. muz.JC:~ i W~ ~ . . ~
y egz'arnm.

'.'

~ 'j,Luna~ti·."Oasino": <i, Car ,Alek.s~lldel'.D.
'ł)ca.r·Alek~ą.11det:U"je!śt;fi1r.Ytem, lnOgącyni:slę
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Nieznana rasa ludzka.
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SIEDZIBA DUCHóW"
Co"pl'era, w Hzy u:l!i e, na via dena
j l){)dclrdl mieszkanie ni1jśei.~lejs2,ej l'Envizji. Nic jed··
doll.l.) \V kt61'yr.n dzill\ją sir. uie~
lJU.k podejrzanego nio zm1.1eziOlln. O zlo(łziej':'lch nie

WYPRAWA w GŁĄB BBAZYLJI. ,
Anglel\Skie i amel"yka,ńskie stowa,l'zys~nja
geograficzne pi,)p~trły : WieUi:t:\ wypra.\vę n,auko-'l,'ł'ą
JJ,

\V dzli~ln,icy
ole, ?irw.jd.l.1:i~ się
pułkownika
Fa;łi\Tetta, 1:t6ry
zoolio,ł już
poczynić
!.
'Nilh.'! 1 niezroJlumiale rZGczy.
moglo llyl~ mowy, pon:iewa:i; żadon zamek nie hył .ze~
wa.iue odkrycia W,Pel'U .i Bo1iwji, a. . teraz w PQt~;;
',I"1'7,yp.ii}tI'{lwy ten do-ro ochrzczony zosta,l przez
psuty, n, podług zeznall 1)X'zybylych później pp. Ii',jtta, szczacb Aluazonki szuka pomników przedbisto.rycz
mleszk,a,iŁCÓ'rV m,ja,nem "Siedziha. du·
ioli,:uic z bielizny, .ani garderoby nIe zg.inęl0.
nej cy\viUz.acji ludó'rv, roies.zkają.cych ta.mdo·t.ęj
1(l<k,oUeZny,ch
~;chówu. Jedno z mie.szkail w tym nisz.'byt sympatyczJest ró ....'l!lie.ż 'ivykluczO'llY Jakikolwiek figiel ze
(~hwili i odciętych od świ.ata pr7..ęz nieprzebyte blo<te
j laB~~.
. '
•' "
i>nym domu, zajmuje od lutego te/g'o roku ad\vokat st.rony ludzi, lubiąeych "straszyć".
~;'DoIm.enico Flttl1iioH, dyreki;ól' w/1elkiegó biura kine·
St.rai \v mieszku.niua.d\'l/okat.a poz·ostała całą
Pl.1łko\vnik Fawrett przygotowyw,ał się ·d:€Jd,ej
~ . . ~tog'ra.fkzueg{). nod:dn~\' jego składa się z 6 o·sóh.
noc, halu,s,)' się powtarzały" rHe podejrm.nego jed113.k
\vyprawy przez lat 18. Jest przekonany, 2e znajdZie
",'
\V part:, tygodni po WIJl'O\v13idzeniu się do IIlies,zzal.nvażyć nie hyło rnoina.
w tej czę~ci Brazylji, której nie tknąła dotychczaS
~:kJ.'\ni.a, pp, Fi.tta,loli usłyszeli w pokojach j~kjeś dziw~
Sqsi0C1zi adwoka.,ta. zeznali policji ident.Y(,.7:nie
; 'opa białego człowieka) dwa miasta, które zacho ..
na bał.a,sy. \,'-v pi'el'wszej cll\yili nie zWrócili 113. nie
LO samo, co o})o'.viedzia.l ad\vokat. Do ))Siedziby dnv, u,ty cywili.zację, starszą od' egipskiej o 10.000 lat.
f,tipecjalnej uwagi., lecz gdy po chwili sprzęty domowe
dlÓW" ud.ali się też w ()sltatnich dniach reporterzy
Mil8J~ta
te z-awdzięczają .sw'Oje odosoooienie·
~;,poczęły Slif} przenosić z miejsc,a na. miejsce, ogarnęło
różnych Ili;sm rzymskich.
trzęsietdam ziemi i innym kataklizmom, które 04licbl sHne zdene·nvowanie.
V\' czasie, gdy liczne towar:zyst,wo siedzialc) w
grodziły je od euro.pejczyk.6w.
.
Vv" kilka dni potf'im, jak opowiad.a.uthv,ok.at,
salonie i pani Fitta.ioH opo''rviadała· nowoprzybyłym
Ta,m, nie zaś 'W Mezopotamji. znajduje si~> W(:I
;ja.kaś nie\vidzialna ~na wyr\"'r'ala z rąk jego :G1.1ny bu~
1.l1'zędniknm polkji oraz dziennika,rzorn o tych fenodług Fa \vrettapkolebka l udzkof1ci.
\r -WIlię ou,\vy i rZllcHają w kąt pokoju.
' . rnenach, jak,ie zdarzają się \1/ ich mieszkaniu, ))<11.1Obydwami,ast,a, z których ji:~dno jest praWdi;J ..
,
Innym zn(,;w razem otwierały się nagle szufla~ 'chy" jakby nu obstalhnek za.dokumcmt.ow.,;;l'.ły swą 0- poda,bIlle zniszczorne przez ka tas h'o f y .żywiołowe, są
li.ay j cała ich zn.w3,rtoM \vyla:ty',vala na podlogę"be(~JiwgĆ. lJslys2,n,no .str.a,s.zny huk w kuc:hn,i,'v\',r;;zyscy zauiieszkane przez ludzi rasy hia.łej, uie zaś przez
li,tJ') raptem krzesłł"t 7.,a,r7.ynaly krążyć po pokoju.
ol~ecni zer\vD..li się z krzeseł j pohiegli zohaczyc:', ('O
Indjan. ,Rasa ta z,apewne jest zdegenerowana,' ale
A:d\\'okat .całą .siłą 'v\loli siarał Sif~ uspokoić sicsię stało. SkodstatoWD,no. zi.f zdumlfm,iem, Żf~ duży
mogla z.achowau pamiątki swej odwi,ecznej, odięb~
bie oraz swą rodzinę, pe·rswadując im, 2e te ta,jemni. kuchenny stół przenIósł Alę w inne 'miejsce, ni'i s1.ai nej kultury,
, eze zdarzeni,3. \V ich mieszkanIu i3l:\ dziełem jakiegoś
zwykle. Ponie\va.2; w kuchni n,j,e było iywej duszy,
Już dnIa ~4-go lutego rb. FaVI"l'ett :ze swoj~ "!y
Itpx'ytnego 2arto\\·nisia.
. i ' 'nikt nie móg~ s'llbie wytłómaczyć, co było powodem prawą przyjechał do Rio de Janeiro i r.,tamt~\vy
ruszył na poszukiwania, Świ.at naukowy .z:ąiecier
Gdy jednak te d'ZI.iwne fenomeny po\vrt3.rza.ly slę tego tajemniczego faktu.
pliwością
oczekuje spra\ovozdafl od u,~zonegq, któz po raz, Fitta.ioli z\ovr6dl się do policji, prosząc,
Gdy wszyscy w oshlf.iieIliu stali jeSzcze w knry mial je przysyłać co pe\vlen czas drogą ra~liową.
f',. y zechciała, rozto.czyć opiekę nad jego rnieszkani;etll.
chni, nngle poczęły latać w POWi(~tI'Zll przygotowa.ne
Przeprawa prz.ez puszcze za.)Jruria mu z ·pewp.o~ią,
1.
Bez,zi\vlocz,nie zostało wydelegowanyeh k,irfl:u
113. obiad karczochy, uderzając silnie w głowy (.~bec~
ffl1uk,cjonarjUS,zy z komisarzem na cz,ele na vi'a daBa nyrch. Fruwanie to trwało kin~a minut, poczem l~ar,viele czasu.
Tl'zeba bylo pokony\\',ać nietylko tl'u(lnoiści tecb
!~LIsole
Zaledwie jednak pol1cjawe1'zlo. na schody, czochy spadły na ziemIę.
niezne, ale ta,kie \valczr6 z d:zikiE'mi zwierz~ta~i..
rpro\~;,l(lzące do mie;s;zkani.:.l, ktÓre o tej porze stało
Tajemnic7..t1. jaka.~ sU", ja.l;. utrZj"Uluje adwoka-t
robactwem i~ ehorobami.
'pustk.,·lmi i bylo 7.Jam.kni~~teJ da.ł się słysz..eć stamtąd
tlWzli(~ła się wprost w ostatnich czas.a,ch na niesziczęSir John Scott Keltjes, jeden z najwybjtnięj ..
straszny huk. Połicjanci, spojrz,&\vszy na siebie ze ~liwych h)kator6\v,
:;;zych g'eogra.f6w angielskich, jest pr7.ek{),na,nyj,~.e
'lzd.umiBl!1iem \vhi egli, pędem Ila,wy;l;sze pi~tro i ~'7..yb\V domu "Siecl.7.ibyDuchó,y" znajduje się wiel~
Fawl'eU dokona l)dkryć olbl'zymiej wagi unu1<.Q\vej.
:'('ko o-t\Yorży,udrz\vi lducZi:J.,n'li, danemi im przez udwo
ki hlalo-'::zary k9t .zwany Bllrl.cl'.~hio.
P,:dobno
Fawrett jest wedlug Iliag~o badarzom \vielkich za..
Ci
Oezom poHcji. pr.zedsta:\vH si(~ na,d5pudzic\vtl.ny
wszystkie t.e n.ieJ,lNtwdoptJdobnt' fe·f.loItlony zdarzają
,"Vs,zystkie pl~awi.e, znajdując(:') si{~ w pokojach się wtedy, gdy, kot.jesL obecny wmieszkttniu. Z dtwi 8ług', Dowiódł on, niezbici-e, :l.e w Ameryce' połud
niowej, tyk;ięcy milk\'Iludl'u.to'rvycb .niezbacianego te~Yl3!",pgp,rze\vr,a.'C,ttlle, D:1.I3. teraCe\YYI'~uc~~ęl 2.
II:\:I g\dy '"sympatyczne" z\vi€'I'z\~ lokal opusz('za; pmlll. 'renu z.amje~zkuje niezna,na. rasa. .ludzi, !Jocbo<.'tzl.'..
let:ały.zw,i:nięte, wkt\cie •. p~ciel: J. ~?łdrYJ)o.~ :,7w'nlm ń;:bsolutny spokój;;
rozrzucane po . cs.rlY.lDl p,)k~ju, za.ś toaletka z lustrem
. Poszuki\vanJa p()lkJi nie za.trzymał~r się jed~ c!t.(~h .zape.wne od Kazó\v, kt6r~yw tenle'prz-eb;vte
niest1uczonem była wyw~6conaDa ziemię. SZll!1a,~y: , uak nq. podejrza:nyrll kocic; stal:'it się ona ;3t.wierd:I.i(~ ., pU;S2CZ€:~ (Htieltli przed na.po.dem Europejczyków.
Zn.a.komity uczony Ryszard BUl'tenr6wIlie*ow komodach stMy ót.wo'rem; a c..ałezilajdujt\ce się w ' ~t6rs z lakat:or6w"Siedzihy duch6v,t', po'~·iada tak
powiada o dwóeh miastaeh t u~rytych w Brazylji.
·D.tlcb stosy bielizny leżały na podłOdze.' ' . '
naclz~vye7..a,jne me.-l;tjumist;rc.zne .z dohwś ci.
'Sam natrAfił t.am na ludzi. którzy nigdy d?ty,ch~
Urzędnicy poUcyjni. (JDs,tawili V\~$zy.stkie drzwi
, I
czas nie ogl::\d:1li bi.aJych twarzy i kt6rzy mu O~~
~aa"".i.'.'''i
powia.dn.ll
o istnięniu miast' za.nil.eszkaW.ch prze:t: ja
lilii'
SIl

:i

I

t

••""........................

o'

aSanla, a z d"·rO.,18.

§) Wiedeiiski doktór. medycyny i filo::
,~odił 1-Icnuann SchroeHer, wyda,! obecnie "\tv
. Wiedniu broszure, w której rOZ1Jatnlj~ kwe:;
,zu:ży'\vania ener~ji przy pisaniu ,pa nla::
Stwierdził on np., że nisanie na nla~

. ,.

ClIJII"lTn11J;l

~a uderzenia pulsu przecietpic
uderzeńt a jednocześnie
pomnaża

, ..............,.,..."

o 60 proc. liczba odetchnieć.
!Jest rzeczą interesująca. że przy nieu
If)$t'lUllelD .pisaniunamaszvnie,
wYstarcza
najwyżej trzy godziny. aby dOPl:o
(lo 21.rpelncgo. "wyczerpania, i
dzieli pracY dla maszynistek
da tylko. w takim razie. ieżeli·
ania .
tana. jest innemiza::
również . chwilow.emi
daJaC~enll·

masz'1nistkom pewien od::

Schroetter .omawiatakze w swel
wieksze zaburzenia· w ·:z;drowiu•. na

wskutek pi$ania. na maszynie. :1ile
sie. jedn~k ·do~ć .. :rzadko. !L . ta~że
cierpienlach mus:kuł6.w .1 palco'\\"
ymlsteK.

Schroetter dochodzi' m~edzy . innerp.i

~jlOS,KU, że

lliel'raktvcznem Jest . uczen1e

nnmaszyniews~stkiemi 1~ .l.lal~
10~palcowa.. ~etoda« ~at?oźvczona
lUt fo:rteplanle~ IstnleJe lednakza

pOllliedzy klawiatura 'forte:::
klawisze. fottepianowe
i .dlater.!o·nadaia, sie do.tecl1·
dczas ~dv, pisanie. na ma
'. .. .
'. p wIców. . a zate:m

altlO!\'llneltn

; je~t.· tu' ',. 'od'f)owied~
.
p.isaniuna,

W1n;n:l~D,a zużytych

prZYSp

OClll'Rlrlia

silvtak.

.....mm
..

k.~41

wy2sZt;\ l'as~.

Istnieje mnóstw;) te<wji\v:f!ród antropologów
, co do tego" klm mogą ,być 0\\11 tajemniCZY, m i&'.'i ,z..
kal'lcy. Niektórzy twierdzą na,"vet, ~e to ~ogU być
po,tolnkowie fen i ejłlill, ale jest tO.I'aczej f:a.:p.tll"styCZ
neprzypus'z,c.r..enie. Inni zn6'w' l.o.ówią o.lud-ac1:rkon
tynentu Atl:alltrdy ) które. już pl'l.cdmnj>onemlAto~
.siągnęły "wys,okl poziom cywilizaeji i zn.arlY ·elek~
trycznośc) oraz środki . komunikacji ,n.adpc'@<,Yiet;rznej.
Pułkownik

Fawrett .spodziew.a.Się, ~e ISI",yojfł

::<,vypr,aWq .zdoła WyŚWi16tlić. te 7...ag::a..dl;l.ięIlia.~.

.

hlprJHii:zny r,~h~ Ziunleszk,::t,łyc~~ w

(k)Zllllkc)Juita p(:llsk~t l.l{~:;~(n'm
do \lV~lr~~a'wv~' p(;lowk~

q;ad.\.~klul'\l\\'ttł{) wjO'!'zytel~l

nU, of~6lną sUTnę

kmnli~!ll:hl weł:!lelne~o

nkh

tutu radowe.uo j~j imienj~l.
pod Pl'zewodnlct\vt':rn

rnk, tj) po

KURS Ni\ PO,MNU( MICKlE'WI(~ZA
WW.lLNIE.
k) (}l.:łWl1Y k011'litct l::n~dowv 1)Qrnnika
}\.(hrU1U lVlickic\vkza \V \Viln.lc ()11!łasza kol'l::
,na 1)onulik }\clnrn~~\lVlickiewią;z;~ J)ą pll:l.~
Ctl l{1tt1,lsZO\vYln ,v \~'nnie,; Projekty ~Olnni:;:

kr.1TS

k~it t1r.~tktowane~(J; monumentalnl.eeboćze
jnterPl~etaca

n;;lIeżv

})1"Z\1SVJ:tlĆ

\V

lnodelu ~i1)SOWY111 pod adresem: Głównv
Komitet Budowy' Pornnika l~. MickieWlc!~l.
\\lBno. Nn,gród . trzy: 10 tvsiecv~ 8
i
6. tvsięcy złotvoh. fI'*rminkonkut'~u
z dniel11 l lute'!.!o 1926 T.
'"
-.:.-~-

•

I

(,,,,) K\\',e,~tJa, f>:iprawledl,i'weg'ti rl;J:t,\\i1~lllni.H Z(Jlw*
\vJq-r"",,{I, ZD.{',lą,g'Iliętych w "Y'ahH~,ia i',lntej lJX',Z<:d ~V1JjL'41eCłlClblrze mi sio zrobiło w ro"vie ę pa
, odpowiedział żvdek~ dti:ac
wiec wvskoczvtem n~ ch wi::

poruczniku!"

tytułujesz

...l)anie
:ie jestelu ze
lliego ~niewnie
się

..... "',' ......<,,0..'1,.1

flłow'c,':

za

zaleciałem?H

vn.

BU_OIR JD)WA:aDA

!)j~Ier.: I)J)ecnie
był" ja,1\: \viadonw bm'llzo·
t,eźopo"vj~(:nć l,)l'iyjado-

Edwa.rd Vll,

Jerzego,
Lubił

.a.negooty ze swe-go 2.ycia.

b

rt

nl~h lrami,~)

Je~

nast~puje:

W€lzssmego pora.nku, gdy, monarc.ha,
po pustej (l\\'CZ~l,F.I :pla2y' \:v
kąph>,l()w(~j

Brj~btoIl,

ll1il.glf~

st.a:nął

nilU IlWJy, (}1xlapt~'t' chlnIliee i zapytał J nke, neJly

11(tWet kap{.'Ilusza:
-- ;Pr4.\ni~! Xt6r{l, li:I.V!"U'.JIU,,",
Krbl
na Z~.:l.ł'l::1t

j

!J{)wif.\(,l::?,inł

mu

- - 7...n,\'V{)lał chłopaJL

tu) a,by
:::tle

7.olJ.u.czyć

l,rbla, te ..

ju~ dłuiej nielJ(~(h!

('?,pkal

tk}UlU!
Masy. lSłu(l;2tl()~i(~! 1
t.n.k~e Ilil1 l\ł~dl~ el,nl.;:nl
ho 'lil.a51dwl(~ :uie warki !U,l.t.l~,y.ąć ,'i\ll..bj~ tyl('

1Jq ("'1'8.Z ZODDwiąuul, zM.e.lqgnit~t;yeh w lJULl'll;f.lGh pol~
skich, była<, julr. w'tladoIDu, jednym z rH1,j,b;a,rdziej 2',Awi
·',łych Pl'oo},l!tu::r:,6w, zwlq1anych
l:lc/;:;;r'('dnio:z. t{;'>.f/):rUHt
walutowł;\ j

w(~b.odzq('yeh

skład

\v

prograxx:m

naprll~

wy Skarbu i g'(}SPOd~l..I'ldtw,fl spnloC'2mOg'o. K\vest.jtU, po~
. wy:ts z,({., a,kttl~...lna nietylko w Polsce, ale t.ulii,o WH

wszystkicb
zła. jedn~k

P&l~stwa,eh) dotlnl1ętycb 5n n,a,ncją, lln3..1~L·
l'oz'\vią,zanie tylko w ni~wie:lu Z tych

swoje

pallsf,w, pl'zyez(';rn rozwh,\1.,t:\,n,ie
l'07.lmr:l.I:\dzenitt l'l~ezydcnf.a

14.5 1924

o

j~j

w PolSlce \\'

Hzeczyposp(}lHc~l

dr()(.l7:l~

z dni:).

lH'Ze1';Q.(~h{)waniu

zoho\vlq.z.J;ll przywatnop,ra\vn. je,Sf/; IlH)Ze riaJl,ardZll:01 wyczerpull\cem, onej ..
mllje jw\vlero "·fl!:7.~r~fk.te f.:to!,:mnltł obHg'at.or:tjne .i sta.
ra. rslQ ltaWy rodzaj tych sto~nnk()w ro~wią.za(: za, 7.0.);
1'.

1.osol,\"[l!liem jakllujunle,f idąecj hf3ZWZgl. s%łu&znogd,
ka2ącej l.rwzglqdnillt!~ ,1Ho'ówni interes
dłuiiD,jl\:a i
,,'lerzycia].rl., jak dalekotyllw na to poz'\.v81n konjeC'z~
noAć Mcho\,\'oniu rÓ\\"I1C1v"ngri gospodrc.zej
li1omimo, iż juk p<:fw.icd:dano myAlą Pł'~c\\'od ..
niq \'i'Rpornn iurw.gn l'07:}J01'7.l1dzenlu jest. :iali n a.jb::u'dz.iej sprll\-'" i (Hlli wo rozwiązanie &t;fil4unków (JA lig\a,10
l'yJl'lych. 2-iIJ!bwj(wyeh wskutek hroku sfo,łego mjco\Nli
ka w.a.l'tośeI, rozl')()l'ządzenie to Sllotkftło sIę nietylko
1. niezQ,<!<;lwo-lc:mfem, ale na\\'et l pewną. OP07SCjq. pod
11 iec41ną pl'zez aT'tylulły, 2jU7,.d~1 l ,vif:lt~e, mające niL

('elu

uzy~kDnil"!

zminns sto,wek II l'z(\J'3chownnia

W'H'7.ndzr.nill rH·z~'jętrch.
Ptmkte,m \vyj;;ein
lly r07pOl'.zndZf'llia,
si[ul~myt'll py'zez
[Ol.1ę

t.,;

\V rCl2

:ąr,Hneji lUl tem tle jest, Jnko
jne Ohl~i:):yly \VfŁrtn;;(i Po
i pI'ilcW i Ż0 skutkiem f,(lgo

dmnng't1.G IHJthli(·:;;jpTliu
f:l.t<:II nlu jedZH.lk'ło

n;1 •.:t1~~~Wł.

22.2M.806.05
'Pl'Zerllerlo·wa.
śrj~~i:lnitn

"I.:~r.l H.l.kp. Pr;t,c,;t, J:MI{~ Sl<::u1rlrD\V4 zaś
lH·:t.m'~tdJ(l\\':,Hlh.~ 1(1 i'.o:~taln 1l,~laImw
\\;\>,dh"l'g l'ela~ji
1 ,dJ.
:!,rIOO
'eo tworzy n),;.{,lo I.n·f)<:(~nt J,)tl.t"yte

,kornitet J)l"z)'.iechl

s\vobochl

~umy(,,"l1

Rkn1i

pr1.0rŁU· l! o ..

"",..,.:1. ••••:,,;:> ...... ,

t1..
l ,:",

:;.;ł:~...'!,):,',;I,~\!;I , t,1, ~g . 1",\1 ~:
I.ł,

1.

r)

:\'t,I:~':~,a
~(~~ Z. dI,ll,l\,
11}';lo\\~\'s~\:i'"lsta-vvnych

1, . .

',I
li,',',:::"
',I:<i plhu."
',:1,,:':
},{J\\lHH;lkdlIL

,'I,':'.,,'.,.,.',

T<.lWn1';r.~'::'\'Wtt, l\.I'(·dyt.owl!!;{om. \V.t"tl'i:!-zawy w dniu
H);~!l

rnku w.vno,~,n ~UH;~ :mlqJ. zu. 1. rb.
W tt'U spo~;6b 7,.f.l..ter,rt ~alD~

ocell.ni

U

:
le hl:P94(~t'\li'
~

M

l

-

- Ze Sto"\varzvszenia łtandlowc6w Pol::
skich(Pi'otrkowska 108).
.

Polska l, urt.uazja .

Zarząd SiOWt:trzyszenin I-Iall'Cllo\\,c()\V
Pt)lskich prosi s\vvch czlonkt)\\' o liczne '\\'2ie
de udzialu w obchodzie :1n.!o J\1..;lj~1. Dod sztan
d~lrcrn Stowarzyszcnin.
Zhi61'ka w Sto\\'nr.lyszeniu o. l1odz.
9.30 rnllO.

z powodu

k~ltas6'ofv
nod StarO~Hl';;

ltole,\owej
delU 111inistcl' kolei wv::
slal kondolencv jna de;;
flesze do rninistra kolei
lveoubHki
niemieckiej,
Z nrft~rv.
\~l kurttu\zH \vohce obcych
Nikt : . :. . j~lk Polska . nie 1l1a wrn: tt\V Y ...

Pl'Ogral11. l"u:QCzystośei!

-

w ol'gmli.z<;lcji

Rob.

Obrzecśijallskich.

Ztiór.1J1\:tl \V (lr.ldz~in1.adl o godz, 8,:'\0 !'LUlU.
Zhi(n'ka. ogl'ylua. w DornIl LLHl(l\\'~-lH pl'Zy .111.
.Pf'z(~Ja'.7..d. Nr ~14 () godz. (3 rrlJllo.

(~dzie śmie.rć. ślub CZy urodzinv~

Pierws2a depeszfl :t VV~lrszawv.
Gdv w VvestfalH na kopnIni.
Stu Polaków dusza gt:1ZV..
'1'0 Rzn.d Polski śle do Nien1ców
Sl)ókzucia swego wvrazv.
Kiedv w Polsce na kolei
K~atastroh't sic zdarzyhl.
'To rząd Polski znów do Nien1ców
Kondolencje swa wvsyht.

\VY'mul'sz z ol'klf'Btt'ą na ('2c'le ({n l\:ll,(.edt'y na
ogólne o gOLI,z. H rH,no, iH'lyczern zll:inny zns1unio wjcniee nu. grollio NieznHlH.'gu ŻOlniC't'%H.
N~lhożctl.Si\\'o

Po lHl;hoż()iJs(\yi(~ PO\\'Tói, !.to Domn Ll1do\\'pgo,
gd7.ie \Yygloszą od])(}wied,nie J1l'zcmÓ\\'lell la: "lvlcpprell.n1ent Cl'bszl\.O\ysl\.i, JHi·s{'l II.ar·usz iiImi,
Po pOludn,iu 7n~ o ~.,l.·o,d:tji'n ie rH'j o(n)E:th~ slQ lJro{'zyslO AkadNnje na 1\.l61'ydl pl'el~kej(' \vyglo8zq:
,) w udziale l-szym Zurzew 1\:s. !\IH'<.i.Ś, i lWOr. 02.nk.
~) \V oddl.l.n]O llI~im \\ijdzc\v pro{ vV(~.illkO\v::.:,ld; ;~)
\V oddz,jale IV D:\ln'ó\\'ka.K. Dl:\lłl·O\\:~l.;:j i inni.
. 'V pÓini(l{lz.ialt'k zuf; \1/ sali· Dornu l .. 1.ldowpg'o
przy ul. Przejazd NI'. ~H· o godz. 7-(~j wie('.zc~T'("ln o
i:ll.t1,eZf.'!niu 1\i)nst.y tucj,j :\~go mu.jn. rnówiG 1)t~d7Aic ław,

CZy Rznd Polski SWV!l1 zwvcz::dm:n.
Bv nie uehvbić grzeczności.
Kond<.)lenc.ic 1)ośle Nierncorn.
Cidv n~un zaC~lnH hlmRĆ kości?
FUl..

R111ar(HJwk~z,

poc:Zf!rnKolo Mlod7Je.Źy Clu'ze~ei:iuil
DC'Ulokl.'aej<i odŁ\YOl'ZY ohl'azek sconiczny .p. t.

sklej

-

~,l{ośe iuszko

'\Vewtol'ek. Vv ouz. n przy' ul. Og'l',.od(~Y<;I;l.i ~H·
wyglosi {'dczyt o Kon~\','y Lu,C:]l :J-go rm:t,ja ks. }.H'a},at

,....,. Kalendarzyk ..
Niedzielo dn;~ 5 maja Ogt Konst. 5 Maja
IQ:a:Jtelnia To.\<! Pf'l2,j~uO;loł Fra.!ll'llc~li ..

B.

WidowiskSi.

Teatr M;ejski po pot . . LUI:'1 \!lenednl'<
"lj\(jeczQrem !.SpadkQbien:a •
łG

~~o~UłarDY

'SI
Ai.o

c;lmi"~
~,~n.a

1"1\1,:: kS1\l1der nill
M
ilP3J ,KrólOW2 gór

"

··...'Iiii·.~··' 'r;~lłJl:et~no

"

II.

!n

stając .'W ~a"vHl'tych SZtw~~gacll, dtt.jemy d()\\'6d~
że
będziemy gl'łMli.e Ibeczypospolitej Po1s:Jcicj)

1:.ll'On;i4

l>ronU~ '. hędzi:Ctl1łY rHl8'zyeh zd()l)y e.zy rQłłOt.nłi~zycl1, juk
8~mlogodzJ!l1ue.go dnil.:l. );)l.'Jl,eY,ubcz,pie-ozenh't od bez
ro'boćia,urlop() ;~\v;jąt ·kaA·,oUd::d,ch" Kasy ChOl'ych
itd. stajl.1c jCf.lnoc:r.eśnie dO' wł'lJ.ki Ó tlnlsze ln'a.,,'a

8 ...",.u,1 ..lUno . ' "Wicemf1Joner"
Spółd:ł.:iełnł fr.c .. f.'alństwo• .,eh

w

~,$Saujnl"

PQtm udC)wy ~.W czepcu url;>dzonyJ'
Reslu"$a "Pod czarn~ Ua.gą4l!

IIl'

l'ł
'"

f!l'CapAteksander U,,~

(:.i wydaly ll':'lsi.łnHlj:\e,~ ()d(~:nv{:, \V 1\:t61'Ł"'1 Inif~(lzy inIWIOli glo:"i:
;,St.n.jc'my w dniu 3 rnaja pod lw~l{,;.m H'wiQ{a
ogóhw-mu'odo\\'pgo j 9: wi1!T.:.1, l~l'(tey. \V dniu tym każ~
<ty l'ol.loJni1\. i k::lŻ(la. robotnica. winu l ztllnanife:-ito....,n\{~ o swy~'h sze:zytnydl :id()ałrtu.~h.
nzJ(~(l a nmja Jest dni(nn vV~'z\\'o1t\niu, rohot.nil;;~\'
z
.. pod... .jtl.l'z:łna ~o.ir;d~,YJląX.()tQ~,:~yl"'l ('!~~·l:\\'(>I1(~j. l)łutego tet

Udeon ,. Wfaaca$Wiata'"
·R~d.ta" Teń.:itóręgo pij~"o t~arz)"

IP

"

'/j)l'\Qśc1l.iszko pod Rlft.cłaWi·

l'ohot.nkze.

00111'8'0 uSamoch6d. t;r~ 11"
JjiHejski KlineihałoglNillf Oswiatowy
• fI Wy~pą
(lm'ai'l)tch"~ d!ar.lzieCl·l,l:'rzygQd)'

Johnsona

$i:!

SiemJj·e1(~i.

\V zwirp:k II z po\vyiszą IU'Dczys(ośdq. Ol'gtLl1,i·
zaeje l'Cfh(}tnlcze~ stójąre :n.a. gruncie dll'zośeija.1'I,s.ki,m
j !UH'Oelowym, tt nic 111lf:{hYTwrodowyrn jak soe.jtl.liś

f'io1rlco"Wskia 195 (lewa ot) ot~t'lrta od 6- 8 w

-

jedz je".

Hoezni~a 3~go' Maja wJnn.o.. bY4 \\'Ja~nie llul.mn
(.lt,uchy i radosneg:o pOkrZ(łpi,:~;nJCL Sf1i:l'C tlw.l,r.it'ją l~p

.

s~eg{JJIJ1,l'..u.•

l'{),bO-tllke i rohot.nicy.t
fJowi.ed:(,~uy,:l,t~ ł'(~2.l:'ojbotIJ.5c,u:t, mu.nIfesf:.l,ljąC

Obywatele

.t.'\.ttjce'"

"ią4l::;Jl~ z ei;\.tyruN~l.rode:m, {)kil:l.:z;uje. salę· 1: tęiy;znę duu
e~a r~;fbót'l.lkn polsk1ego.,. któIJ" ezu:!~ttę1J).i
jd7j{~ buQo\v::l.Ć umHo\va:nq Oj<;zjf:z.nę.

__ pozdrowienia dla ':'(ars:mwy'.

YV. dniu

dzislejRzym za, poS;rednielwem s.;'2tawty,
'J&f. 6 p. prezes Hady, Mit.-jsk,i<~j :wyy,łu,ł tlo :\V,arSZł).wy
~stępującą

depoozę~

Ilych

. ~. lebJ'anłeWłlat6'W :i pOboroow .Ubrz"o1jall.'i..
• kiego ZwiĄZku Zaw~ulow. . .
W.. dniu. .onegdil.js'zYilll- w sali Domu Ludowego
przy ~ti(;y; Przeja.zd·,·llf. 34 ?:~yl~ sIę' z0b::anie .del~
ga.tów. i pob\)rc6w ChrZeś,C!Ll'aJliSklego ZWIązku Za-

wme ;3Jl',tyk.uly statutu,. za,tw'iel'dzop:ego
1~ r .. przez Uy.ząd Wojewódzki.

1925 r~

.(->. Pre·zcs·dr. B. Fichna".

~wego Przsrqystu. Włóknistego) n;a. którem om.a
SPl'.aWę dzis,jej,szego
święta 3~ma maja.
:Ze,br4ID,i postanown,~ wziąć cZyllilly udział w pacho..
ze .8Z~ndaram.l i tra,nsparentatni Z wi l.:l7.iku.(pa.p)

.. Z.poU_bow3nle ro.bOł~ów

do. Franojl.

pa~twowJ Urząd Pośrednictwa Pr8;Cy otrzy_potr,zebQ~~nie na. wyjazd robotnik6w dofran

.

na. prace .rolne i do prac sztoblsioWfch; oraz rze
do tM;.ny.c)lg&lęti pr,Z&m.ysłu. (J)9,p)

:r.

WR~'V~lt<lt!łt-h ·~tw 8połeczeń.stwa;. urz~t1$Ć>od.,
~9lliel'e-ncj~, utrzymywać ,jL:o-l;,\ti~ti z

~~~iZ~CJ~JP~,. ~Mo1icltiew:i, w kr~Jll .ł
d~leptpw

c..:~:!.,.;

~zj(;\f4y;

z .' ',- ',cłł i

cyj

__•.iWAł~•. I*,~

sztnfeta.rzut dvskicm, ciszczopen1~ t'frant1:::
tern, rzut kula. skok: o tyczce 'W:6WVŻ i
vnhl.L

Pordsv ork.iesiTv i chóru

~rvlccz

l) o1icv:inC&.ho.

ni Ud nożneJ 'P(~1ic..iac::Żandanner.ia. eWA;;:
czcnia z 11S:u:ni noliCyjn"lni.

rrnk intereslI.incv proi.!r1.ll11 r:dc\vntt:>liwic
do 11arkl1 ... Żr()(Uiska'" tłumv ciekll~

ścht~nle

wvch.
Poczatek o
Dla tne.

~.!od:l.

2

p.' IJ. Vv'eiścic

bez:

Uroczystości w «bliu święta N~n'odo-we!ło.
\V pad,-u ks. Pon.intD\\skipgo rJlt'znle;i,nit, O(}
koncPJ'j tl (ll'kiQst.lT, W(}js,l,tl \V' l'j Clt'gu nb:u,ie wiol1(ą :'"~
hU\Vf; z pokazami. Hal'cer,,,j;,\vo
Lódzk,ie.
Program \tVjplki.eh \vy;;cigó\v w He1en{lwh~
1) Bieg lW:l'ys%ltJ~\C',j G olo·(~%:e.(l toru :1 nugrody.
o godz, :3 J m. 80 po pnlucinJiupun,h:tua.ln ie. '.
~~) Bieg i3-go InaJa. dlłt jeidców 1 l-tJa.sy.'C) 010'(;"
:,i;el~. - - -:t nagrody.
.
8) Hi·eg· NU.I'odowy ella je,:i.det'n.vll ldilsy ;; ol';;l'/il
l.e'ti :3 nu,gl'ody.
4) Bieg ':l.mel'yka.itSki 10 l:o.'inut - H 'nagl'ód dla

--

pl·zeds·ia\v,ICli~~H 8-D'1'łO kluw6w.
5) Hi,ego TUł'ysi,ye'lJoo

:3

.
:rnHitill,l'ny 25 ;()k.ł'ę!łe:6

nfl,gTod~r.

1)la

je~deóww pełne,rn

ui.nun.dUl'owa.rl.i111,

g) B,ieg. cłaJ.l1sk<i 4 (~j{rę?,(1n,ia.· . ·3 lltt1.g1'Od.y.

a

'7) lJleg :Ha,ucUkapo 4, l~kl'\~że-nLa. . ·.. il.ltU.gl'ody.
Po Sk011ezO:ny,ch \\'y~,i.g·adl defi1U>d.a· WtiJ.zy.~t·
· kich l'owCl'zyst(nv przez ul. Pom,'(lIl'skq" PiotrkOt\'i'-sklł
Pr'zejazd d.o lokalu Tow. UnIion.
Jł)źd·ey

de:filują

z

'!li~\'pDJol1elni

poch-odw,c,w:d.

\\7 ~!:j;;eiB dla, nprzystępnJieui.u, s1..e.!:'lC1khn W&l'S'tw'~)m
uczes1.niiet.wa ll&talono s.i.eiłząf'e 50 gll'(~Zy;' S1;iOo~ 29
gl'(),I;,zy.

-

Bezl:Ji}atI).c ln:zoo.stawi0nia w :M1eisJdm, lU,liIle

m.atog:raiie

Oś ...datuwy:m.•

\\1 yd7.ktl O:!i,\Yii~l ty

i K u1-tury

}:t1."t,y,poulliJ14);,

dzislaj~z P9'\VQall . H.~'.if;in... ' ~ł ..&v, u1l't;ja)

w e>jścl e

., M'ieljskit'>.go K'.iU'6<lllltt:tO'gr,a1h· ()Śwlloawwego
pł;:lJtne.

iż

00

..

'~ooz

~

Poczqtf.~k se~l;nsó\V, o goU2I$ni-e: l~

3, 5. 7] 8.45,

· ·w.iec7..

-

:D:dsi~, obchM.. u

D'MIdlow06w ~

.\Vśród. urac;r..ysf,ooei uf.l\Sii,ojszych ;o;aplaa:>. pi.er;
v;:s.zy lnł,(~dizy 4J.l:n-emi W'YSllwa . Sif~ uJ.'ooz,Y19toać W

PQ1;sk:ieb (PJotrkowSlka:
1(8). A \v ląc et. go,<lz. 4-ej popó!. z:b1era Stię l~M;I()(.l
SZt~ nars'ze .poko] en5e
d:óec.i, l,..tól.'ym IOiuóstWQ crl!i-e,s
p,ód:l,ia.ueki lliie1f'a~obJfiwa. 2ahawa7.o.sz<!zy,(~i w,r.o.s.~.
łych stlt;duszkueh :na. z.,u,WSZ(t cześt~ :ii p,n,:t:nięć d:l~_ :!i:wi~
ta. ;na.r·oo9wega, Dla stal'szyeh,kt6rz'Yi.sl.Q :Zll!ier,.'~jf\
() . godz. 7::re.j:. ,,"-iecz. !}}."zyszykowauo .p rogrmn , iktóI'~ly

· St.ov;.'a:rzys7-t&lltiu H.a;ndlowc6w

.
- UdziałP. P.W t11i1'Prezach' ' urtądza~ Sto,,,? F.· ;Ę.,a.deVi-'iSkiego. '
dzisieJ,sz:vm.
.
Pokcmce-rcde wyś.m.ioo.ity. Jaz7-",llBa.nd· i'herbat:DowiaduJemv· się, ze miedzv ronem!' i' . .ka· pGzwol!i spęd,7...ić reS1JtQ :wiec7"{)l'U na tancu i mU.ej
.
polic:ia bierze czynny w imp~ezach . . . ·urzadza~ pos:a\vędce.
nych w dniu J'31naja.
. ......... " .
W .dniu

SJ

tlnJ.a 1-2;, I,

. Artykuł! I. ,~T-wo kultury.' .ka.to1icldej", . jest
zrzcs.zeniGm ]i;;atoHków obojga. pIci a cha.rakterze
społecznym, mające na celu rozwój, pogłęhienie;
szczepie.nie kultury katolickdej.
Art. 2. Do urzeci>ywistn~eni.atYch

celów To..
warzys'1,wo ma prawoorg.a,n~iowaa odczyty, wykła
<ly,kdncel'ty .' reUg.iJne i ohchody;wydawać mmso~

pi.sma. ks.iqżld, broszury~ ćzi.eła tre,~ci religijnej; . na~
ukow~j i społeCZnej; ję(lnodn.ióvyki;.{)twiel~ać i pro..
wadzić

bJblj-oteki,. czytęluiie, ocVrony,' szkoły;' kur..

.Y <lo<'kształea.JąA!e;

'.. S ""al'lfstwa KultulY. KałCłlloJdeJ.
wo kultu*,ykElit{}UekJ;ejbę(l·zi~ .CZllWłtenad.
treili'1'()UE\moralnOścipublicZl);ejzwla,szeza. . mł()
H.,..i~A""'ET.' dE\2yćdo· ro,zwoju ducha l'~ligijnego ~:n~r6d

k~,:

Niech d.i.iel'l 3 maja .za,brz,y:ui cwhe'ul ra,d-QŚ(ii i
Sllę/zbierają.C! go~];z:. 7.,.e.j wi-e(',z. pr.zyszylii.o.wano pro~
mif(};'nl wśr6d. jednej ,;z.iemi.
.
.
gra·m, ktbry' . .zadow()]i. na..iwy[bredrHe~ze gustu.. Orga
Niech żyje ś\vięto P:ra(\y3, ma.Ja.<!
· n;lza.tol'zy przy łiOl'J.yli, ,,"s~lkJch stal'ań, ,ttJPy. wykOlna~ •
Nlech żyje wyzwolenie chleba .pOlskij,ego z pod ·nie ch6ró\v,przed:s{aw,ie11Ii,a tea.traluQgo j. 2 obra.zów
jarZ,1J1U .roit~dzynl.lrodówki ł
,baletowy,ch ·st'a.ły na adpowiedn;fm poo1otmie artysty·
· c~mym. PrograIXi ~p,oczm.ie przem6wu,exl.ie pre~eS.a

"W dniu ś\v,i~taN .arodowego Prezes B.ady, m •.
~9d~i w im.ieu\iu ruu\J.liCtŚcl ~le .po'z\lrow,ienia mi,as.t,:
etQłecz.nemuWarszawle w osobie PreZ8s.a Raf.ly ):flCJ
skJejf senatora. Igrl,aeego-!30,};iilskieg'(l. I:..ódź 1 Łłr.łiia a
~jn

rękoma.

Pn:;!:!ranl Z<:lPf)"Wlada sic nader cieKawie
a rniul1ov.·jde: Ć\\'1czenia wo.isko\ve. strnżac~
kic, fi:%\'cznej Sl)raWI10śd (~!inlnastvka.)~ 1Jolb
c\'.ine. s%errnicr.kn. wfllk:a \\,]'0C7.. Lekko~ltletv:::

domy ludowe;

sZlł ita1e ; Pl'ZY"

tulki" kluby .dlJt\ dzi'eci, d-oroy noclegowe.
My~liWzn.i{)slie- .zadan.ie. społe,ezne .• ogl'oDlrie
...,.;.. 811e jc~a.· zreazowanle Qs>iągnięte. hyć .moP;e tyllto
przez sl~u:pjęlde'wszy~tkich sz.lac!:letnycl1 duc:nów,

:t>iat:fo:r:p::uę zasad Chrystosowych J wpro
,icb, ...w'życiu publi.cznem. To też cd liczby
czł()n:kó~vf;~eh ·'wY:~ajne j. \vspółpracy a. ·na wet '.' rnater
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W dniu 23 kwietnia r. b., w pałacu Prezydjum Rady Ministrów, nastąpiło podpisanie umowy arbitraiowej, kolejowej taryfowej, handlowej i likwidacyjnej
a Czechosł~wacją. Zdjęcie nasze przedstawia moment podpisania umowy przez ministra spraw zagr. Skrzyńskiego i ministra Benesza

pomiędzy Polską

(Zdjęcie

specjalne dla ,Dodatku ilustrowanego")

W dniu 20 kwietnia przybył do stolicy naszej minister spraw zagranicznych Czecho-Słowacji, Benesz, celem podp.i~a nla umowy handlowej między
a Czecho-Słowacją. 1) Powitanie min. Benesza na dworcu głównym w Warszawie przez min. spraw zagr. Aleksandra hr. Skrzyńskiego. -2) Bene .. z
wizytę prezydentowi Wojciechowskiemu w Belwederze.

Polską
składa

Nr. 17

Str. 2

Procesje wielkanocne w Hiszpanji
I

-Ąo492Ą

3

l) Fragment z procesji: Grób
Chrystusa niesiony przez
ulice Madrytu.
2) Ostatnia wieczerza .
3) Grupa oficerów gwardji królewskiej.
4) i 5) W Wielką Sobotę, podobnie jak u nas, młode Hiszpanki w malowniczyc h
sirojach odwiedzają groby
Chrystusa w kościołach .

Z

życia

politycznego

Jedna z wielu wycieczek polskich do Pragi, jakie zorganizowano w ostatnim
czasie, składa wieniec u stóp pomnika Palacky'ego.

Dymisjoiiowany gabinet. francuskich ministrów Herriota.

21 czerwca zostanie odsłonięty w Nimes (Francja) pOQ1nik Ernesta De nis
( zm. 1921 c.), znanego,.,pczyjaciela Czechów, który położył duże zasług i przy
- zbliżeniu francusko-czeskim.

Delegacje polska i czeska, biorące udział w konferencji handlowej w Pradze. Przewodniczący polskie; delegacji prof.
dr. Kutrzeha (X )

",_D_ o_ <! a -=t=e= k=:--,-:=l= u s t r o w a _n y ił
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Zdjęcia prT.edstawiają

tony Fokker, 7.nany

Stc )

aparat lotnic7.Y systemu Fokkera, który obecnie uważany jest za llajbezpiec7<niejszy ze wszys tkich dotąd skonstruowanych . t) Mr . .i\.nkonstruktor angielski, wybiera się na przejaid.ik~ na aparacie własnego pomysłu . 2) Mr. Handley Pagc (X l najstawniejszy konstruktor aeroplanów doby obecnej sprawdza wykonanie nowego samolotu.

pr:zemysłowicc i

Wyścigi cyklistów za motorami odbyły się podczas tegor ocznych zawodów świątecznych w Herne Hill pod Londynem. Zwyciężył student politechniki Bartlett.

Z zawodów sportowych Cambridge-Oxford. Trudny etap - jazda pod górę o znaczl1ym wzniesieniu.

Zwycięstwo jazdy poJskiej na międzynarodowych konkursac~ hippicznyc h w Nicei.
Rtm. Królikiewicz na Picadorzezdobył pierwszą nagrodę ks. Saubaudzkie; w drugiw
dniu konkursu.

Wyścigi samochodowe w Brookland (Anglja), którym przyglądało się
tnydzieści tysięcy osób, odbyły się w końcu kwietnia b. r. Powszech ~
ną uwagę zwró,cił

jednocylindrowy automobil "Jappie".

Znakomjta śpiewaczka opery war~rt;awskiej p. Zboińska--:Ruszkowska w otoczeniu
kolegów.w dniu swego 25-1etniego jubileuszu. Wystąpiła w operze Don JuanFol. J"n Malarslo

Balon "Captive" stojący na kotwicy w Cristal Palace w Londynie, zerwawszy więzy
spadł na dach domu należącego do Sir
Rasona, ex-premjera Australji.

Część

Nr. 17
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Zarz'ld wystawy Sztuk Dekoracyjnych przygotowuje
niespodzianki I rozrywki dla zwledzaj'lcych. Zdję
cie przed.stawla urz'ldzenla kolejki, której' wagony pę
dZ'lce z szybkością 100 klm. na godzinę, napotykać! na
szynach będą grube mury, usuwające się w chwili, gdy
katastrofa zda się jest nieuniknioną. Opadac! będ'l
z zawrotną szybkotlclą do rzeki, której fale w ostatnim
momencie cofną się I utworz'l przeJście.
miłe

Pałac

zabawek na wystawie Sztuk Dekoracyjnych w

numeru, 'która powinna

zainteresować

nasze

piękne

Paryżu.

Czytelniczki. Ostatnie modele wiosenne.
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W nocy z 4010 21 n a 22 kwietnia r. b . ponownie wydarzyła się katastrofa kolejowa koło stacji Rogów na Iinji Warsz awa-Kraków. Wykoleił się pociąg k u rJer ski Nr. 5, dążący do Krako wa. Par owóz I trz y wagony ocalały. RClJZta wozów
w ykoleiła się . Wypadków śmiertelnych ole bytu; Rannych opatrzył leka r z z Koluszek. Prz yczyna katastrofy n ie jest wiadoma.
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