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grafkz.ne z żyda Bratllla. ~azuje się, ił!! Bn:\,tlIl

Warsww&ka

.'

. , :~"4::'·Słf'·l1ch'-Wy.kr~*,
•

'Vła~; let~wskje' .areszt()'w~n!

~\vniej

"

,<

'~'*~~~ffr~~!~~~RZE
:,

.

wl;:tWięo'

~~!:rJ~~~%tjt\~'~~~!~mr~~' .'
,'<

"

ii"",~~,mt,.J.pą.:,d.aJ.iiłłn":a~l.tł~Gp.IO:·()łij.~~?~'
' def.W.'~.lfl.·e.t~P'!lliQ_,..
s.t~l".o~m~·~ei~'~~'~r~'~~'·,~~;$;*l~. :.ł\rEootw· funkiclPĄairju~ ~~~ł,k~~ '9R~~ilt ,

"

pr:zy 'tQ~\;:~ę~,~ t~~:ąa,~,ll. ~~:;,,<;tY> ,.' ":\yl~~ iwiócii1' ~~ęw~~ec tegpęi'tlo
.... ,•. ' .,' Ze zI;tłIezi<)~yęlrlłxzy:~~~;~t_!k,{)l;Zęp,
~~nsl~!ei: ,\łinrl:~b~na.·"

IIIIIIIIiIIII!IiIIIiI_IIIIIIiIiIIIIIIIIIII1IIIIIII_IIIIIiI1IIIIi_ _~III!IIII-lIB,II!iIiI!!IIIII_

"HPDl

gdyi propózy~

~owie~łif's~!:;ł:!~r~rQ )liepęwne j, '; ,00J.;ła.rte
~'l'słą.pY~b/ji~t4~ą9h.,
'So~t~,
J;efl~ktQwa4
"',
',., '':·~'_i.:.'
,
",'
'.
",'

aIII!_..

_1IIIIIIIIIIiI!I_....

W .miejscmY.ośef~

Króle\\;ec 8-7 (aw)
Wi.elką

, fala. hUrz, , kt6.ra·

Vv-yłau<nvała

wstało' zniszczonyc-h

się

HeJligenbei, i

..

"'

"

.. ~ ..... ~

,

.

GG~
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nit: ominęła. l'ÓWI1H~ź Prus Wschodnich,
Onegdaj. prze&Zła· nad .cąłym. pra~rje łch ob

.. szczególnie' p~zyd;ożny(h) zostałO ,wynv.a..ąyCh~<.·

.burza., . -która pp.c:zynHa . \\'iele

fi~zneępi)~\'od{)wa!y , wW,ielu, _p~nktaeh . ,usi,lio~ae-.
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Przy, ·1.epZ.BDłmUslo-

.ł?odstaw'ą· pfJkoju8wiato~egb.
·'·'Pa.ryż 8-7 (uw)

'podają; te w' odpo\v'Ied2i ~
zOk4zj-i ś~·łęt9.·, narodowego ,Stanów

Pisma tutejsze'
.la. \tysłaną

Zjedp"{)c2.onych prze~. ptĘzydenta .repubi~· fran{'11skieJ Doumergu'e'a' depeszę,.' w ktqrej prez~;dent
lt'rancji st\ViClfdził, ~e ~'~ęk~za nit k~ed}'kol~'H~k
pl'4yjatD. mie:d2y l' lanCj~ i Ameryką. oparw na

"'';-

•

j

'wspo.mnie:i:liaeh '. :przeszł~Ci;' .,wydĄ, wielkie· owoC~"
.' sprawie utrwalenia' ~~~Ikie'go. (fizieła 'J)OkOj-U'ŚlVi~
to\Vego~ . wystosował ·pręzy:doot Stanów, ,Zjronoc..zo
nych Coolidge, dePe8Z~· Vi· której po<lkreila" te "~'"
.zły przyjaźni ~ę<hZy Eran.cjE\-a .Am~ryką·: są.· ~
silne,. iż ffmie.ło st~nQwiĆ moga,.· p01lwal~·.
utrwalenia pokojuiwi~tb.W~~
<

pi
u

.wiekie o
Sz.kef Powszechnych

w Wilnie.

_ _. ~ - ~.. dniu 3 bm. Wilno· skupiło w swq.:
~ ~inuraeh~!k!wSzystkichza.kątków ~eczy~

Zjechaliśmy. się licznie do \Vilna, aby opierać na. zasadach religijnych i
tu decydow~ćo wychowaniu młodzieży, członków Stowarzyszenia, by
WUU;UmllU
P.QspbllłeJ ·~bylych pracowników kultury która Vi przyszłości ma wyrosnąć na świado
sfery rodzicielskie o wartości i gO:Ule:CZl~lQt.··.;l·
'~ej~ ·zrzeszonych . w
StowarzysZeIllU mych swych obowiązków wobec Państwa o~ wychow'ania religijnego''.
CiiIz~~.Naticz.. Szk.. Pow~z. Wszystkie hywateli, która ma trwać niezłomnie na ru~ t;
2) .Z powodu żnanych. zajść na ~U!~łJ·.··• •*~
iill: ..~ów Stowarzyszenia. byłyreprezel1~ ~feżach Polski j każdemu' wrogowi _całości uchwalono:
~aJ;ie przez 162 -delegatów i delegatek" po Ojczyzny krzyknąć gro:rnlde: "Wara 9d Wil~
,,'\Vohec . niesłychanego
~Wij~f'Y~ .mandat 0<1" bliSko 12 tys. czloil~ naJ \Varaod granic .Polski!"
prezydenta górnośląsk.iej .komisji
~tej potężnej organizacji nauczycielskiej,Następnie po wzniesieniu trzykrotne:# p., Calondera, kwestjonującego prAwo
~~j4cej wYtrwale już od lat
7~miu
przy go okrzyku na cześć Pana
Prezydenta, u:: dziei;y, polskiej do śpiewa~a, polskich'
~eologJichrześcija&kÓ:inarodowej.
chwalono wysłać telegramy,. do ".Pana Prezy:: śni patrjotycznych \y,::;Polsce , przez CO
i '~f' Ęja.zd'trwal do 7' b. m.
denta Rzeczypospolitej, . do J. E. Prymasę. szal się 'v sprawy pr,zechoclzącekompę'
~. "
Pierw~zy dzień Zjazdu rozpOczął się Kardynała Hlonda i do Pana Ministra W. R~ cje komisjimieszanei~- _Zjazd wyraża
~stwem, które' o.godz. 9 ks.
ArcYb. i O~P"Kazimierza Ś\vitalskiego.
je. oburzenie, ·fl jednoćześniewyrazy um
~pmu.aJ.dJałbrzykowskL odprawił
w kate~Niemi,le 'zdziwi! Vi zgodnym i licz~ władzom p.olskim za ,zdecydowane stan'~
~ na ilitencję Zjazdu i udzielił blogoSla~ nym chórze mów powitalnych, brak ~ ~Iosri sko vi tej sprawie.·
-.
pnśtwa'uczestDlkom· ,
przeds,tawiciela miasta, jakkolwiek w loży"
Po uchwaleniu rezolucyj.. n~. "p_
~ "~::. 1?o nabożenstwie, ,dla, Złożenia, hołdu municypalnej widniał p. Prezydent SoIejowi'. Stowarzys2;enia został pon(}~ię<. 'wyh_
:M~tce BosId,ej Ostrobramskiej tysięczny im ski. Niezrozumiały nietakt władz miejS'k~ch 't dotychczasowy prezęs Mi~hał{i$jąiixskit
~ppriując~:poch6~ delegatów, - u~zestników
był posunięty. jeszcze dalej, bo, wprost wy:; . mu wszyscy obecni -qc~estnicy.,,~gotową.li
iwierilycli udał Się zesztandaraID1 <;lo Ostrej proszono Zjazd z lokalu Teatru Wielkiegv, gą ~gorącą o·wację.
.
;;"-~". -_. ...
Bramy.,
motywując to rzekomą koniecznościflprzy~
Po wyc~erpaniu,. nieżlpi~.;:;,·\;,~:~fi . .
, · ,Bo·, zgromadzonych przemówił ks. pro stąp~ell'ia do remontu gmachu. Wobec takiej programu, odczyta.llo· 'cSz~eg .~~z,. .ktÓ...
'bOszcz Za.wadzki Wzruszeni głęboko słucha:; "kurtuazji" gospodarzy, popołudniowe i drii nadeszły wdrugiro dniu-oora9m.in~.0(:rl ~ł
,~ odśp16walli ',' ~,FOd Twójąobronę",,·- < ·Na·,:,· następlliy~.oh~dy·....·.·.·:plenarIl:e, ·jak równier.i Em.<. ,Ks.; ,Kardynala ·KakQWS~oi:.Pr2esy~ .d~
k6rędokaplicy u~aJa< się dęlegacja złożona posiedzenia KOnllsyj, odbyw~ły się.w groa:; jąc,ego arcypaster?kie hlog()slił~pStw,4,.. S~-~<~:
~. pp.: Atldrzeja' Kotyni~ - K..G1apińsk;iego~_ C~U·g~lł.: 'im. J .. Slowackiego-·
warzyszeniu _.j w:sżystkim~ncz.~~m;.:;&~,. A
. Bayera. i-Wasilewskiej, 'byzloźyćkwiatyi' . . " .
.temat1,;~ag~~lliewyehowawcze z.ąl:i~_ Zamykając obradf:Zjązą~i;;.~:eL' ~.Pl7.~ ~
:wotum ;,uote serce" ze . stosownym iIapi=: w dobie obecnef'wjgłosir' referaf p. prof. Siciński:~wyraził glębQki~,za.dQ~lpl~J:ę ~"p~]
8em. Uroczystość w Qstr(,}l Bntmic"zakoń;:; .... U,:S',B· Marj~n.Zdzięchowski omawiając isto::
biegu prac_ ora;l jeszcze m :,~~sbYier(J.~il . "
ezono odśpiewaniem' "Boże coś PolSkę" i tę prądów komunistycznych i \vielkie, niedo złomną wole nauczvcielst~a b!~nić ad"
"Roty"·
. '
;gtrze~alne przez ogół, groźne i bliskie nie~ kich \vra~ych ~aku~6w ,,koeh~e:. "A''''.ł_~.
iJTwARCIE ZJAZDU W ,;REDUCIE"" .b~zp:eczeństwo,.. nado~ągającel1<' od bols~~ ~e jest najdroższą·pedąPolsJpfl~,:;<:
:», : l:fifl.uguracja Zjazdu nastąpila .o godz. wIckIegoWschodu.
.', .
Z entuzjazmem podchwyconQ
ll-eJ w~ypetniGnej sali "Reduty" przez
. Pro~. Z. "vskaz~łn~ kon~eczność i me ,~'!~J:~echżyje nąjl~śniejsza
~1~~~t6,W iuczest~ó•. Wśród obecnych t?dy )ValkI z,~o:n?njzmem, sięgająCYIT,ljuż ó:r~z ogśp~ew-anq.hYfllll: '~JBoie;
$:śaliZnajd-owa.I1 sit(; J. _Eks. :K::.s~ Arcyb· ob~cni~})o dZIeCI l młodzież. Ucl1\valono wy
. ~~kkGhvi~k. ob+,ady się: Ul{:OtJtCZ"Vi'V
R'Qm\:l~ld .Jałb:rzykow~ki, J. -Eks. Ks. BiSl'~up druko\vać pow~~szy referat p. ~.
trzecirp., dniu Zjazdu, uczestri1ev"
S.uftagan K~zimierzMi?hałkiewicz, Ks. Prał·
. . ~Po tym 1 lnnyca referatach po\volal'lo d~ial.w,. ,w:yc~~czce d9 .WerekJ
.I.'-":u.
'Sa.Wicki~ Ks. PnilatHasuno.wicz, Ks.. -Kan: komISJe.
zior:~Wyciec2{~a ta .zakończylajYi~·Zębl'OV1Ski,. zastępca Wojewody Wileńskiego
Po przer,vie obradbwefp: Z;~ K9ZłQw~ Werkach. ,,'
:.,";::
p:.,;,])wóra}{owski,zasi:.ku:ratQta- ". Okr. Szk· ski wygłosił przeszło półtor~od4inny refe~
-:"._W.. dni~Ch .9 i·_:7".bm. 'więks~Ć',:\Vil.p. l(uc,zewśki, :flrezyd<mt m5ast;a. j Rady ra~. ,Nast~pnie były wygłaSzane, sprawoz'da~ sthik(r\;V':lJczestnicz_y1aw- '.
Mi~js~ięj]>~ ,Józef (j.olejewski, Prezes. TQw7 ~ia t referaty:w 'charakterze ~rgatilzacyj":: T~~: ~~aló~eży r·Nowogr6~~
Pr$yj',l'raukProfesór Alfons Paxczewsk:4 nym.
~
'. '
rTezęs: Izby Skarbowej.p. J an:M·a1ecki, Pre:;
. R~sztę wieczora .~ozestnicy' Zjaidu
ze.s'-I~b;Y' kontr.Pfillstw. p. J~ Pietryzewmd, spędzili -w nader miłym nastroju kole*eń.~
S1ir~a. ;p.A1eksanowicz, Na.cz~ Wydz· Szk. slcim na koncercie-r~hcie whotelti Goorge'a.
~"~..
~~
:,_,-'~.- 'fjf
Po.wSz~ p·,-P. Mło<fkówski! Insp. Szkolny, m. C~ęść kQncer~ową poprzędzil szereg przemÓ
I{lĘLECĘ:Ą'K"ASĄ'-; bHORYGii
p·:B~ Oht6picki, w. '. prezeska .N:O.K. ~e~, . utrzymanych' w 'niezwykle. serdecżnytn
..W .QPltESJt . ,.. . -,
Th:i.td~-'Iwaszkie\viczowa, Dit. Tow. P.M~S. tome·
'.
.' . ~,(
:ł(ie~ce,; S·lipca. ('
.p.:~i,.@da, deleg. T.N.S.W.' p.
Jastrzębski,
W drugim 'Pniu VI-godZinach' pr2;{~;dp~
Zasłabł rohofuikPatowskl,
łtlę1ttg.:' Z:w. 'Wił: MI. Polskiej p. Jędrychow~
~udniowy'Ch od samego.- rana':pracowałyk<# ty przy ul· Chęcińskiej.
.,
.
Słd,; deleg~ Tow. św· Wincentego a Paulóp.
misje. Resztę uczestndkÓwzwiedzalo miasto
Zawęzwany lf4karz, .KasyChor~f
~~~iałkowski or:az szereg innych pokrew:: ~ Dziekanem \Vydz. SitukPięknych U.S:B., I;y.przybyl na· miejsce stwierd.~il· śini~ę .
~y'~h~i4tiowo -org::tnizacYj.- -..
prof. Dr. Fetdynandem-Ruszc2;ycem, kt6ry tek udar,u serca. .'
. .' . .
,
. . Otwarcia dokonał Prezes Stow. M~ przedstawił dzieje i piękno m~-Wi1na, zwie':;
Podburzeni .przez agłtatoró:w
~iclfiski, witajac wszystkich obecnych. Na
dzono górę Zamkową,
Bazyl1kę, oraz ko~
cy,. rttszy1i ku Kasie.~·.
. ",,+..~"'rł-.,..j
;'~t~swego"przen1ó\Vieniazazna:czyt że ś~iół św. Piotra i Pawła na Antokolu.
wnętrza, --gdzie ni~~Zaęur
StQWftt-zyszenie. jest organizacją. ideową .iza
Na dl'ugiem-.. posiedztffi:iu. plenarnem dy~ b.ićurzędników.
~:ową,nau-czycielską··niezależrią od . w~ły~ 'skutowano między innemi: na.d
spra\vami
.
Paączas szał11Qtan~:Fslę .UTh-·.,.rvc•.,.'(fJ
~6w :p,artyjnych i politycznych. ZadanIem sfużho,venli:i t. d.'
Kasy Chorych
tfoli~j~; ;"....' .......""-'t"t~
StQw.JjOOt 'słuiba :dli dobra Państwa. \v myśl
REZOLUCJE.
wzburzenif>. tłunTłl4
i~6~:c1iiześciJa,ński.ch i narodowych, pod
Z ogólnej iloŚCi kilkunastu·· uchwalo~
~b~i~ .szkolypo~vsz. oraz wywalczenie od nYC'D wniosków' podajemy tylko te,
kt Ó" e
tOEwgNSTEINA:' NI& ZNAiEzIoJio.'
'poWi~dnich
'pracy'i bytu dla nan mają szersze znaczenie!'
~yn -8.1
ezycięla.SpołeczenstWo winno zrozumieć do Ą
l) "VII vValny Zjazd Stowar zyszenu1.
Wysła.ny na POSlll1ldrWa~
, lok
ńiOślbśćtyrihd~ż~n, i z nimi \vspó!dzi:~2Ć_
Chr7. Nar. Naucz· S. P. stwierdza, że
ze 2..Ir ro-łego bankiera ~.
Programowe przem6wienie zost~ Z~.'" względ6,,~ redft~o~icznych'sno1ecznY['h i ,,'-r, cH do Dover, nie natrafi"r
foncżotieoe1nemizapa1u sło"Tami:
: ~'_~c\yych wychowat~'e młodzieży w~nnQ się
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Prowo:ttacje ;niemleokie.,l1łl

I

I,sltu 1 tUmy prOl>'gan.
~czucia Ilarodowe. ~a sląslcle naprzykł"
Si szc~ególn.em
zamiłowaniem wyświetlaj.
nię;l1ieckie filmy, przyczettl ze swej stron"

wyslugują się propagandzie niemieckięj ~
ten sposób, że napisy,
objaśni~nia fi1nu
j t., d. stale. pod~ją, w dwuch'językaeh, t.' J
obok polskIego Jeszcze całkiem niepotrzeb
llie w języku niemieckim. Tak'więc
',l1ła
~. pieniądze w wlasnem pań$twiekrędm."
meJako bat na własną śkórę, nawef nie zastanawiając się nad skutk~ takiego' 'P~stę.
PQwania· Rząd zaś; który pod innemi wzglęi
dami tak dba o nasztl opinię, zagraniczil~t ~
tym' wypadku. jakgdyby ,nie widział nie~
pł6czel\śtwa, grożącego .nam z tej "~t~ny
Społeczeństwo. spodziewa się ,'. jedA~~' ź.
~d nasz poświ@i te.raz należytą uwag.ę lei
niegodz.iwej propagan.dzie i. sparali2uje~,., jl
wszelldemi środkamj, jaloe ma .dn' dyspoz,
<iji, - przedewszystkiem przez ograpiczęni.
zezwoleń (licencji) ną' wyświetlanie . w' P~l~
fiJtp.ów pochod~eni.a niemieckiego. Jęsttona
lepszy, bo radykalny środek, gdzie, chodzi ;
ki.eszeń czyli punkt, na którym . Niemcy' sa
b~rązo czWymi.
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SPOWlE1)~M:ORDERCY,KSIĘ CIA.

FELIKSA JUSSUPOW~:
(DOKONCZENm)

Aby

p@yśka.ć xaufam,e' Rasputina, kt~

musić uśunięcie wysokich u!zędników paKstwowych, na korzyść swych· protegowanych
Zaproponował mi·."nawet te'k€t ministra.

reg~. postanowiłem zamordować, zostałem je
gp pa,cjenterp. i' poprosiłem go o· wyleczenie
JPpj~ z. 1;~ęk()ine.j chorohy, . której
objawy
Wtenczas nie miałem
j~ na.jmniej,
m~ dQ~ł~e opisałem. Wten.cz~s roopocZtP
~zych wątp~iwości co do jego wipy. Utwierla si~ najstrąśzliws-z,awalka między nami. dziłem się jeszcze bardziejws-wym postano
B~lo tQ ppdcząs Iilej
drugiej
wizyty u wieniu: uwolnić Rosję od jego djabęls~iego
J,siarca"" Piliśmy najpierw herbatę, a potem wpłyWU.. Ustalilem sobie· także termin .zgła~
przeszliśmy do jego gabinetu. Tam dopiero
dzenia go. Dnia 16 grudnia 1916, po grUr~tot"
poznałem. siłę jego hypnotyzmu.
Była ol:::
wnych przygotowaniach' pojechałem po nstar
brzym.ia. Leżałem' na lcża<ku, .podczas kiedy ca" i przywiozłem go do siebie; aby go o,
onwpatrywal mi sięw' oczy, zbliżając i od::- truć. Dałem mu w pierogach taką dozę jtU1
dalającna przemian odemnie swą ,twarz.
ku potaso,vego, że wystarczyć to powinno
Podpada1em pod władzę jakiejŚ tajemniczej było' do uśmiercenia kilku ludzi. On Jednak
siły. Członki moje stawały się
bezwładne,
to. wytrzymał. Jedynie ,zrobiło mu się słabo
głosu nie moglem z siebie wydobyć a oczy
Powiedziałem mu wtenczas' ostatnie slowai
moje zachodziły j aleby' mgłą. Jednakże o:: .,Zrobiłbyś lepiej, gdybyś patrzał na krzyż
parłem się jego przewadze.·
Gdybym.' był i modlił się". Na to pOdszedł on do mnie j
pod~egł, byłby poznał mOje zamiary. Ud~wa
uparł pa mnie swój wzrok. Nagle .. jedfiak
lem zupełny sen' hypnotycznY. Jego zadow<r.= opanował go strach i spojrzał' w'kieruDku
loriy uśmiech pod koniec tej ciężkiej walki krz.yża. vVykorzysta1em ten'moxnel)'t,żeby.
między dV\Tlema
osobistościami, kiedy m~ go zastrzelić. Celowałem mu w serce." Z8.ry-::
wił "dobrze mój drogi, wystarczy na. pierw~ czaI jak dzikie" zwierzę i padł na' ziemi~
szy ,-"aż" przekonał mnie, źe 'nie 'odkrył m~ Byłem przekonany, że ten straszny wr6gRc
jego podstępu. Udało mi się' 7:<!obyć jego . sji już nie żyje·
_
zaufanie.
Jego olbrzymia siła utrzymała gojed,
Od tego czasu,. będąc przekonany, że nak p'rzy życiu. Kiedy za chwilę . \\.,.6ciłef:IA
żapanó wa łnadelnną, ....:. w czem starałem się do pokoju, stwierdziłem, że' nie \>ył 'zabity.
go jeszcze bardziej utwierdzić, -odkrywał Skoczyl nagle z ziemi, rzucił "się na mUlO
. przedemna.:' cale bestjalśtwo swej duszy. OlS chwytając Il)P-ie za szyję. Uda.ł9 ~się wyrpowiadał mi o s:w'ych oI-gjach z cygankami, wać 2J jego uścisku, ale Rasputła . wybiegł
o swych praktykach religijnych i o ludziach, na ·dziedziniec. Huknęły za nim cztery, ~
którzy żyją VI Sz'Wecji i popierają go finan ty z lufy Puriszkiewicza, ·kt6J:e' go ~
$OWO~ Opoviiadal mi także, w jaki
sposób cie uśmierciły.
korzystać z swych wplywówna carową by wy
_~..Ą~ ,~~~~~ $·.~,1
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"ROZWOJ(l. PonleCL2ilałek, dtiia fj lilJeą ·I~roltu.
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Insygnia Jagielonóww

niebezpieozeństwie .

arII. Pił!D~~ i~Dj~lie ·~O tUflekouania.
te
włiłri
.
,fOf. , rll~i
.,onero
seł

P

sanacyjny,

lI!ł
Jes . _·
,.~
red~
ackiewicz, o

wywiadzIe z mars

Piłsudskim.
W

organł~

~j~Y'U
_~ ~

Sit:

monarrcliist6w i konserwatystów

B. B.

w

wileńskim

,,sJlo!Wie" reda-

Maekięmicz pi~:

~w

dniach otwarcia· Sejmu .artykiuł p. t.
Oittrojowame KQnaty:bucjJ" a pot€!lIl przy ,pier~ konflikcie· Sejmu z Rząiłiem w jednym z
.-tykUłów umieściłem frazes: kOnflikty idą, wr"
~jmy wesolol
były

narz~ię w~pólpracy

o przet\Vwzeniu .red~nki

i

to

~odnej

Sejmem. Co jak . CQ, ale tęrarg m~na
nie na.raża:jąc ę.ię na ko:utrovyerĘjęł g-łaśn o
PQwiel(1.:zie~. ze szlak wypadków poszedł po innej
Hlllji, żę wywia(l m..a.xS<;lał;k-a, Piłsu4skięgQ pr~Y7.flał
ra'Cję tym, którzy szukali \v SeJmie me praey. ozy
~-oo.y,lee:z właśnie k()Ufli~,t.ów.•.

życz.y!ibyśmy

także

tendencje
~zeciJwnie do itenrle.rucji tyc.h naszych
arty-

•••••••••••• mlJti!IJ" 11.11 .IIIIIIUIIUI ~1

:,:PO'zostaje tylko

~miana

Koustytl1:ji mi

por\\iooa wywiad

właśni:;

ZH-

marszałka Piłsudskiego.•.

••. Oozekiwa,rue aż przyjdzie

l\I

I

zamach

stanu

tej

w~n{i

To

;J,e'l :~lrnn..·II}

qkUli!.

pf~.YS!ti') Ja~Qnłp~ęq~f)j;,

kunsek\\-e~ił

przyjdzie dng;G\

(;

MA

korzyfłtn~ m.

pn.:rtyjl1łctVi:(!lU

l

s('jmowł~'!'

twem. lvla;I'Ę;z. PHsu<lski s~ukając wlatdt,y~ któJ.'aby
korzeniami nic tkwiła w partyjnictwie, w W1~
rae·h~ w
dem agogj i i namiE;1IlOściach, ~ojd:lie do
lego, 113 taką wlad!zą .jest tylko:VIonarehja. \V uko!'onówamu więc tego, Ct) .juz <.boko:n.a·l lłnie pozostanie mu nic innegot jak to, co uczynił ::\apoleon,
gd:' włożył żelazną koronę lombardzką na głIoIwę.:•

P lity
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KTO RZĄDZI w ANGLlI i FRANCJI.

~()by się, ze w
Anglji selekcja posłów
uwaa;ana jest za obowiązek barcLzo powa1my, według PJ'.zYjętych ogólnie w tym kraj u kodeksów
dżeru:te1meńskioh. Ok3lZujesię, tak nie jest. Żydom
WIe .~. im~e sobie c:holXl!by.
niesfychanile łwtwo piąć się w górę po angie!skiej
*
dfJ' abinie społoozmej. Uzyskują rueTa.z szlachectw'o,
Nosografj:ą. . narnyrv'i~. się
w medycynie ten
dość
wspotmniećlO\l'ldów .Disr.aelich, Be2IConsfieldów,
tej ~ .• ~. ~e opisowo cborQhy, ok::eśia
Readlingó'W,
sir San::me16w i tylu innych. Wła
icih .cecby.
ściciel .400 restaUil'acyj londyńskich
i -wielkiej fir'Ił'
my herba'Cianej Lyons nazywa. się poprostu, Le"\,\o'i
Więzienie św. Pelagji, ~.nstlalowane w r.
f192 w Pafi"Y?JU, prz€!ZI1aJCzone było specjalnie dłR i poc'hOdo:.i z m.Ł<:!,dzi,pcdobnie jąk wielki prze~.polityctnl'1C'h i. oskarzonycll
o. prl;t~3tłiJ} . ~yslowietC' pal'l~! Andre ~itroen roote. Cytryn. Zięć
p. Lyons'a Lewi na.zywa się Mr. Sllbermann i jest
stwa. tfraŚOIwe. Wię;zieme tO zburlZO-110 VI r. 1899:
wJ;aścdóelem
lwiej części akcyj świat-owej sławy
*
fabryki tanooznej Abdłulla, zalewaj~cej S\V'ymi wy~ym krajem w Ameryre, który nie porob:ami nietylkio Anglję i jej kolonje ..
8iladla .'WfCale telefOll6w~ jest republ.iJka Paragwaj.
Ił
Pośrod posłów i pOlityków· Lra:!lcuskich nie
hrak
również
wysOko sięgającego Izraela, dość wspo
~ tytkio gamta amerykańska w
wielmnioo
nazrwiska
Bl:um, ScJ1r3imeck, Valensi, etc. Do
·Iłm rotma.cie s~jecoc1ziennie, przy n-a.tego
szeregu
naJeży
dmisiejszy minister handlu
~~ 500,000 ~p1alI1zy, 90 ton dr:rewnej map.
:Mojlżesz
Boikanowski
(poohrozenia polSki,ego (?)
ą.!l"OC2D1ie zaś 00,000 :ton.

RZECZY CIEKAWE.
NosO!ID:anja nie ma me wspólnego z n03e1Ą.

•••Ale tera~
ięł~u,nr

stanem

sobiE:ilby~-~

wanie n'Pwy~b praw

ch~ą,

.mo Sejmu, oktvojowan:ie jej zg6ry. To

państwa

nie jest dla

W

współpr~y

R74du z

Wywjad z Marszalkietm PHsllldskim jest naj~niej8zYłOl wypadkiEml historyczThytIĄ jaki się
~zył W· Pg~ 00
~mayhll
stanu z maja
1926 roklu,
.
M'niełSKrOmneIDU dziennik8.Q"Zowi, przyniósł
ten ~ hi&toryc,zny to jewcze czysto OSO'biste zadowolenie, że wtrafilem kilka mie-sięcy temu odlg~ tewypadiki, do któryoh naszmusze. tełazna konsekwencja troski o państwo. Narpi..

W klubie jedynki

..

Itttt6w. Coosami tam

i to

r
II

Brat jego p: Sel'g'e BokaOOwski bj:ł .~przed WOjUąi0\
po;chodzenia rosyjskiego, na OQ wskaauj€ Zr9ał-~
lIThlę,
mOOlle za r2.asów fNtncU8~-ro8yjskdegu a·
ijansu. .Tempora mutantul', maJny obecnie be:
porównania więcej .p6łrcxi.ąkó"'·ł an1teli się zd.a"
wało.

-Ciekawym prL~n~iem ~~traeji
wpływowych
jest ·fakt,. na który
menceau zwróeii.ł u wagę podczas wojny - a mia.nowicie, że na 19 cenzorów lranc:u,skioo . w ParyŻL 14 było
\\'j"(ln,ania 1ll(}jJ.e$zow~go .. ,~rał"lA~ ł
sekretarzem samego p.Clemence.au był' )fa~ z
domu Rotszyld, ale z tych ·mnięjązyeJl, niebeł'
bO\vych Ro.tszyldó\",·, jak zresz,tą sekretan:-zem p..
LlyOd George'a p. Louis N&"Ilier, dawniej Bron';'
sztajn, bórn in Tarnów, może k.ua.y~ Lejhy Tl'Oekiego, a. może nie.
"Dobrze jest ocierać się O wielkie p1anl~
i owielkid::. lud-Zoi" powiada J)r2}'s,ŁQwie t~e
na Podolu.
dP sfer
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"A
powiernicą
Greeby
była
owa
pokojówka,
21)
HALL CAINE
Nic mi zlego nie uczyni J. myśl.
której narzeczony~ syń dozorcy więzień t d~ la Greeba, idąc za odźwiernym.
III
starczając choremu pożywienh4 posyłanego
Zastała Jazona w mrocznej, wilgQt:n(ł;,
li
przez Greebę, nie uważał za stosowne ro~ dasnej kaźni, której puła.pu dosięga!
- On go uwolni~ pomyślała Greeba i bić z tego jakiejś tajemnicy. I dzięki jemu \Ve dnie trocJlę światła dochodziło
nybko powzięła plan działania. Sama poJO:: po kilku dniach cale miasto obiegała wieść, otwór w ścianie wielkości dłoni. w
:dzie do wi~eniazobaczy się z Jazonem i że młoda gubernatorowa. pozost~je w ja~ jówka nieco rozświetlała mrok ponury.
:prośbą gorącą potra.fi go nakłonić,. by p~ IdeM· stosunkach z więźniem, który usiłował zieńsiedziaf na l~wce' z twarzą
:rzucił myśl o zemście j
pogodził się z jej
zamordować jej męża.
wychudłą, o przeźroczystej bladości; włOS1i
.. mężem.. A gdy Złotowłosy wróci, z pewn<»
Greeba, nie wiedząc wcale o tych po , podczas chlJroby ostrzyżono mu tuż pl"ZJl'
:.ścią nie odmówi jej ułaskawienia Jazona głoskach, otrzymawszy przez pokojówkę głowie; na .stoliku, obok dzbana z wodĄ W
on, ten wspaniałomyślny, ukochany,. który wiadomość, że Jazon czuje się lepiej, pewne żary bUjne, rude 1 niemal ta.k długie jak włD
nigdy me odmawia! żadnej jej prośbie. I w go popołudnia: wymknęła się z domu i
po sy matki, gdy ongiś rut wybrzeżu opadły _
ten sposób ona, która była powodem waśm, kilku minutach stała już u bram ponurego jej plecy pod zgrzytem ·nożyc handlatzL
ęogodzi tych obu i zbliży ich do siebiewięzienia.
Nie poruszył się nawet za wejśoidil
Zajęta wykonanieni tego planu i popła.
Odźwierny, sŁysząc jej żądanie, ska~ Greeby, chociaż wiedział. że ona tu w~h",
kując na. samą mysI ta!k: radosnego obrotu ca mieniał z przerażenia, i dopiero po długjcj dzi, lecz z głową wspartą na dłoni, pat:r!i)*ł
tej sprawy, z ni:ecierpliwością wyczekiwała, chwili wyjąkal, że nie śmie brać
na siebie przed sieb:e jakby obumarły.
;
tż Jazon o tyle przynajmniej wróci do zdro
odpowiedzialności za następstwa, tego czy;;,
- Jazonie - ozwała się Greeba, .jeI
P1'lil, by mogla go odwiedzić. Tymczasem U:1 nu. Ostatecznie jednak, nie
mogąc się ~ stem upokorzona do głębi duszy. Ja to·dOt
dalo· się jej dosta.rczać choremu potajem$ przeć stanowczemu żądaniu Greeby, popro prowadziłam cię do tęgo stanu. Wybac~ lil4
,lie. :rosołów i innych ",płynów krzepiących~ wadził ją ciemnymJ wąskim korytarzem, wybacz! Ale zycie mego męża było
~cJsiła, że wszystko 10 pozostarrie w taje? nie przestajqc przestrzegać, jakmebezpiecz bezpieczeństwie i nie ~edzf$.łam t: co u.ozYJ1lti.mcy, nie wiedząc snać, jak trudno zach~ ..Je dla bezbronnej kobiety pozostać sam na
Ciągle jeszoso
siedział nieruchom,.
~:.. ~ ~ gdy oowiemicą jest kohietfp'am z tak potwornym złoczYńcąnie dając znaku łycIa.
(d.eJ\·}·
",

I Ź

io

--I

.,;

'.,

tiI

>

Vi"

"ft1iech
Kłopoty młodegoParyzanina
G~acze są n(\jbardtiej przesądnytni' :u{ł~mi
Ną teru. tle j.9Ę.egrała się ni€:dawllv w
M(,)~w Cł;wlo nięzwykła tragedja. ~tó:rej bchate~

w 4wi~lę.
~ brł

młO<dy' Pa-ryianbl, 2fj,.letnliniynier\

,l)ufręąne.

b'w

rani~ śmjertelnd.e ilJ,żynięl'a"

Korly~tflj~c z wYWoz~~w lętnjch, wyję,cllał
nię~wftQ nUfre~D:e na pQłu.dnie ',~ &agoś.<:ił fÓ"
zapQ'lL,ał się z,ię:tną

Ż()Il,~ }W~~I.I]>'~l\rWGą belgijskiego, panią ln~ 'ChaN:o-

gnet. Uro,cza 'brunetka '\\'ywarla' na Pa.ryżaninie
bardtzo silne wrfł,żeuie. PO'C'1zął. wszelkieini siłami
star-a ~ się c jej wz.glęjy. ale daremnie. Palłi Ina
:Nlav,1ilła się być równie,.; cnotliwąjru.~ 'piękną,ClhQciat
mąż jej był już
czło'Wifkiem
s'taJrs7;yID i,~ho~
w.anym.
Manfred zagl~dał niekiedy dlOKa,syna; ,grał,
ąle b~z,o. ostro.żnie.' Pe\V"'Ilego ra,z,u,
ogaamęł-a S'
~amiętn(lść 'g11"" Nie 'szło mu jednak. Trac.il, coraz
większe stlimy: NiemM
z1"orz..p·a;c,zoIW c~ł już
zapI"zestaĆ Wt,aby p-rzynajtnniej 'PQz,ootamić ś(l
me pieniądlZe na pOw:rót do P&iyża - gdy'w tem
uj'I"Zał panią Ctiarcognet, która
staJlla W pclIblilZu,
przyglą..dą.j t\IC się grającym.

, W &WlCIZa.9

~dł,a

Manlredowi oryginalna
. myśl do glO\Vl,Y.'-:" Mówdą - pomysIal - że kto
niema erozęściaw milośoi, ma sU.rzę§ciewgrze.
Tymczasem u 'mnie to PtZysIO:wH~ się hie sprawdoza. Gd(ybym jednak 'poprosił ,pania. c~ognet,
aij;)y postawiła zą mnie?
Po 'cbwili,'wabania U/ClZynił tak rzeoz,ywiśeie.
Pani lna,wid!zqc 'pJ'lZygnębienie, .tO,'::v1ująeę się na
twarzy młOdego człoWieka,' uczuła. '1it.(JŚe i ~ ..
la slę. Los UśmiechnĄł się do ni~j~(· p()' : '~
sie leżał lm prz,M' nim p()katny 8t6sbanknotóW.
~:"kh:dv OOEc7.,eś1iwiony inz.ynier ,Ir.a@1ął .si~;p<>Ózie

____. . .__

J_m.l..~

z

widząc iJUnę'

aj]

a
Ull?

wymierz;a. sam $ODie' ~ ,
IJCpelnia samobójstwo.
Spraw{bziilo aię W tym wypalCli1{,u rzeczywiie:ie
przyslowie,że sze.z~ście W grze !srezęście w mikY
śei nie idą ze sobą w PMlze.t.
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z murzynką.

BOW BAZIE ODMOWY PRZYS ZLY TEść ZJADLBY GO.
t~a.talCh znalazł się Edek
prz.ekazctałcenia się WlJl'aiZY za.wd:jane.
Dowa: żona oskarlYlągx> o biga,mję!
Mur~ni sta.Ii się wllasno.reią JeSiO
Króle.
. Pa.n Uows ,twieoozi, ',żeniie popeł:nJił' bi!gaskiej Mości., Oto jedlIla. strona roedlalu.
mji, że me złamał miary małZeńskiej, ,że nie C"
A ter3JZ druga: ,
hraJZu. 'PiI'a\wa", ani nwraloośd.
Od ,chwili dQstrunia się dJo niewoli Ułpłynęło
- C2Jy>ż ma..łzenstw{). czł-owiekla żonatego z
14 miesięcy. Pan Dows cies1Jyt się zupełną sweJ».
06rką w.l1nez,yjskiego ka.cyka ~e ,być UlZI)alne
'dą rucib.ów
i ni0rBlZ stykał sdęz biały\Irili. N~e uza bi~mję ?Z~1:aSZlC1Zla, te ten drugi ślUb odbył
wa2Jalł jeldinak
za' wslm~ne ,7iatwi~ swojej
~ę ':pod presją moralną i riawyspach odi.leglej Po2lOny, gdmie si-ę mą.jć1U1je, ani c:zem się zajmuje (JIIOi'"'
ldln~ji?
dotbno cmeKa.ł nau:reg.ułowoo:ie nalamoŚlci. ,m karaTaktwi6.rdlzi paiIlJ)owg!
bimy).
Pmym.us 'mo.ra1Jl:y' w.y.g18ił'a w ten sPosób:
PrawdJopOdabie nie pozna1JIUby~', 'fiigdIy
Pan Uows posf-adlowi,l . szypko się ,wzlba.gaJCić.
tego rorIJdlzia1U z księgi PI'lZygód swego m~*
W, tymcellU' p-0lje.chlal na wyapy polinez.yjgd!yby nie Illi:ooyskreCja:' jednego Z 'l:Im.rZy!lÓW, ~
skde w. iowarzystJwWe c1lf.erecl:l ,murzynów, mopar
;remu u$Jllo się.21bioo i wrócić dIoKirunadly.
t~ezy się pr.zerorniee w stare strzelby, paJCiO.rki i
żatndairm.~i'a
amgielska l;tlIWOl1ll1iła'" paD&
innearty1mIły, lJl!1l'j€yCe popyt w tym kraju.
Otiws z r~ ~y~ f odStafwBla do. ~, gUzie
Za.puściił się
'WIg:łąitl ląc,1u, i hy l
rroh!wytf.any
cdpowiedlnie właJd!re za~ ~ 1liefortrunnym bigaprlZęz
Koc.Y'ka wyf§pY i, .zmus:rony dO poślooie
mistą.
niQ księiJnilC!Zlti krwi, pod, g{r~ w r.a!Z.ie odImowy.

',W pr.ykryw

'Ii

m

~ła:

ni"

III

I

przez

wina~' .. ;

Młodlzi udali się do rest3Jur.alCj;ika.synQW~11
gd!zi.e przy kolacji sięd-zieli d{) p6źnejgodrzAiny. Pani Ina opowiooziala inżynierowi, fe 1l1:\z jej. j-es.t
O nią potwo1"Ilie z8lZdirtJlSny igroziłjejkill~'akr()tnie
śmiercia w raz.ie ~dlr.arly. Dziś rano w1prawdz.ie mu
siał v,'Yjoohae na kilk.a dni w, ~a.żn)11Ch, j~teresacl1ł
ale mrIDo to' ona musi się mieć na: osłrożnośei.
Wtem utwiera.j4 Slię d:l,zw{ gatbiheturesea-

"

swoją żonę. Następnie

kilkakrotnie,
bardzo po·ważnie.

Ożenił' się

;~:}

nte Carlo.

w

r

lić z pjękną 'I~ WYFrfin~ ~~ G!~, ()~~Wńła;, ' kc.z'

11sz.ek

w

- NieQmyliłerosięl
Po.Qzern strzela: ,kru . Obojgu

Man..

'

wnje-,t do i\1i(inte C~rlQ, fhllU

ura.cyjnego, Wpada:, prz~rnysłó:Włe'C
towarzys.twie;. inżyniera, ,W?ła;

II

liłnoc

r

'11
<',

.Na zj~ie T-wa M1ęd\Z.ynarudoWeg.n ,,ATetfc"

w Lening,rad:zJe;

kl!:óry

się OObyłpod

prze'MJd,ni-

C'twem Fr. Nansena, omawi.ano głównie w ~c:ze
gółacb ' projekt wyprruwy do', ·Arktyk.i w r. 1929' na
~tet'O'WlCU LZ 121, budowani ().J?ec~e w Ftrle~
dri-chSlh.a.fen.

W svv-ej ~~y 'st~~" P9w1.e-wny zatl'Zyma

,~~,k-~~A

.

się na st8ICjaeh, projektO\V'flnyen VI :ee~ai'błf
i na Alasce, celem zaś. tej wyprawy ma. bl':<
przep1'1O!Wadize.nie sWdjóW nad, wrkJty~ które ma-ja, dIop:rowatdJzić w ·wyni1tiu do zorg~0'WaB.i6 sta.
lej komJunikalCjd powietrznej prze~ 'biegun północny
nHędlzy Niemcami ,a St\a.;nafIniZjedrn()ęZ:(}~.WJ'fl
pra.wą będzie kierował Fr1tjQf Nansen.
. j

.!!!!!~~~·~_~!.!ł!,!!!e!t!?ą!~/!!!!t,!!!,!!!'!'!~!,!,!'!',!!!~~;!"~.~~!~A!!,~t1~!!!!!!!!!!!!!!?~~~~!~~~!'~'~,!.'!!!$d~
__
~~~,~~~~~~~,
~_~~~~~~~~~~rl!~E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d!f!!!!!!!!~!!!!!!~
G.

M. COLE

j

142}

l ij Stant ~,fit HU~ onaRan Ifi tlu
Prowaazoll'(} niekończące się nal'udy w iliupo<wstawaly jakieś' nowt ltj~
tuj~e opóinienia;
trzeba było podpisać nie~!Czo-

ne Franklma; ciągle
ną ilość

dokumentów...
.
Ostateczne wykonam e testament·u Radle 'i.a
.f"'lo naturalnie, odł,Gżone, aż do czasu póki
zos~ }
,.
ta .
' . rvf."'.c.za)'ąca jego śmierć, me 1.08 nte wytQ.jem.ru.ea, VIJa
•
k' .
..
lub też c.- nIe straci SIę cal QWlcte na..
jłlŚnioną..
k l ' k ' · , 'ć
,
'ń bhrlz'e kiedy ~o W1e~ wyJa.sm •
dt&1e1, it można )"1 ~ ~
•
.'
Ale możnOŚ~ rozporządizama , maJątklem Rad.oŚć f9z1eg'le, ... ole
dletta dawała l. t~l:1,.tl.l~ Pac::quetvawi
, .~
drlałania, a zresztą - zdobył on j~ż .na, ,Wł~~
fiV
k 'ną sumkę pieniędzy, d,'zlękl pomyslne]
t~kę l ~. a~Cjami &Dglo-azja,tyekie;roi. Nie od.r..zuspe li aCJl
~u. k:
j chociM
formalności
lo ~ę bre ku gvVJW h wa
nie stamow:Hv one istotnej
były

czasem rnęcz~e .. •
t.kt1d w ree.lia!o,",·aniu kOnCeS]l.
•
. y
. mieszkał już u lorda Eahnga

pnes

Pasquett me

1151 pla<-'U B

erkele v

~1

ale udało mu się wynajAć ob--

azerne i W1godnleUlrz~Q!D.e DJJieszkanie w dzielni.cy Adelphi, z dl1lzemi oknami, zktóryc.h ruztacza! się wspaniały widok na. rzekę. 'l1Utaj przyjmował swo.i.ch gości i zd<>-byl. sQbie' w krótkim
c.zasie k6łko przyj8lCiół, któl'zy' n.ie mi eH słów dla
wyrai,eonia mu swego zachwytu i sympa,tji.
Ale miał jednego wroga -:- Vanzettiegof 011)I'zym nigey IDU nie mógł p~zebaczyć odprawy,
jaką.
otrzymał przy pietwszerr. spotkaniu. VanzBt~
ti gtracH dużo pieni;llzy: sprzedawszy 'w najgors.zy:m czasie z.na.c-zną Hość akcyj '. anglo-a.zjaty;ckioh ~ l nie mógł jakoś pozbyć się po&ejrzenia
(j,ak ",;jemy, niezbyt dalekiego od prawdy) że
Pasquett l'błmyślnie doprowadził do spadku kursu
'akcyj, aby móc je kupić po ,niskiej cenie - i że
tp byłu ])O\vodem,' iż nie porozumiał się wcześniej z
dyi'ektoj,'ami 'Th.ll\v., Vanzetti, nigdy nie podejrzewał
na serjo lorda Eal1nga, że to i on był autorem t,ego
pomysłu. alepodejrzewal Pasquetta i SZlCZerze
go za to niena.widził. Pasquett robił, eQ mógl, aiby
sobie zjedńa..ć Vanzettiego ...,.. 11e cho.cia~ olbrzyrn
był wobec nieg-o
glI'Zoozny, ze względu na ,,;;spólność
interesów - - z trudnością tikryv.ał '\\" jego

obecnosci UiQwc!e moohęct.. Dau:-emnia lord. Eałm,
próbował. -obrócić WS\zys.tko w tarto Vanwtti ~ie'
ustannie powracał do sWKJdc:h preteIlByj, ZIWi~'"
nFch ze sprzedażą akcyj 1 , chociaz - pr.zJy" o.becne{
nvyż.ce kursu z.a1:,obH na akej8JCh, któremu ,j&-'
szc:z.e po.zostaly, tak dłUŻO, jjż pokrylWruQ to ·ZD!8Id....
wyżką poprzednie stra.ty.

Artur

Wharton,

Który nie

dOmyślał

się

wcale manipula.cje pasquetta, ora"z swego wuja ,v~cL'Ywął ~ięz Pasquet:.cm często - , i wkrótce sta...
li się gorą.cymi pm,yja;cdI6łIni.. Gdy tylko 'ka.Qa...
dyj-ctZyk hył w Londynie~ cm i ~ bylli nier~...
C'znymi towar2iyszrumi. KoI'esp:oooowaU' ,. ze go>bą, 'W!
czasie podrÓŻy PalSql1.etJta do SttaJńóvI Ziedln!oic!zO
ny-ch - i' ArtUir stał eię jego ~()\viem1łóiem w sprawie, k~óra naróW1ni z interesami ~ystwa MgIo-Azjatyckiego - najbal'ćliziej le:{ja.ła mu' na serou
Jak wiemy, mSoły p, Culpepper, miał 'c6rk4-'
Gdy \Vilson pojecha.ł dto Parame, uucrzyła. go_
r6wno uroda tej dl2jie\Y"Ozyny~ 'jak i j~ ~
na pierwszy, rzut oka, inteligencja l taiłotowne . .
chowa.n;e, Artur wi.dział ~ Culpep,per Wł~
<

.. e: IW .

"1'* ~l
HI.

~ENDARZYK.

lipca - Weroniki P. Zen.

OBJĄĆ ON ;MA RÓWNIEż PRAC;;

TE~"17RY

'W dhlu

wczorajszym o godzinie
~ lO;:ej rano w sali Filharmonji przy ul. Naru~
Łowioza 20 odbył się wielki wiec :robotników

~eatr

Miejski: -"Jutro pOgoda".
, ' r.featr ~Ini: - ?J'Tak. to jeSt Łódź'
. ;reatr Populuny:.:-: "Co on robi W nocy"
Goog - ,,Zona

s.ię

4

~łraik~u~n liDY . tt~li rOIDOU~IJ•.

KRONIKA
PonIeóziałek ,9

l,hs

budowlanych zrzeszonych wZwiąz~ach' Kla
sowych przy ul.' Zamenhofa 17, Związkach
,,Prąca"; Zjednoczenia Za,wodowego PoIskie~
go. oraz w GospodZie Czeladzi Mu~arsici,ch.
Wiec,' kfóryzgromadził kilka" tysięcy
osób zwÓł~ny zo~tał w sprawie niepodpisą~
nia umowy' 'na sezop. hieżący z pxzemyslow~
cami .budo\y!anymi, którzy jak wiądomo ()=
fiar-(}'\vali l'obQtn1k:om 14 proc. podwyż]P pla.c
zam:ia;st ź~dail.lch 35 proc·

nie dowie" ..

WIDOWISKA.
C~! -. Re.wja "Sakum-Pakum"
Luna:- ,;Co' może kobieta"
Splendid: - "Ludzie 'bezpraw~'1
Gl'and~Kinó! - '. ".Za cześć kobiety~.

Odeon:-' ~ dźwiękach tanga"
Czary: - )iandłarz z Amsterdamu"

u.NAtIZĄCJL
OtwQl'zona została dyskusja nad akoS4
strąJkową, trwt'-jąca kilka godzin" \V d~
aj! tej zabierali głos przedstaWlolt44 " '
szczególnych ~wi~:eków robo~nJków b~.~

PaZ1

nych~ jak r6wnież przedstaWlciele nnł\~
strajkującyQh mal~ł któr2Y róWŃ9j Źłłłlł
ją 35 p:roe. podwyzkl plao. . ...
Ogł()s~ona ~ostała ~ObłCJA W sp....
w~e natych,m;i3s towego rozPQCzęofa su.jku"
p:rzemy~le budQwlanym. Rezolucja ta ~
la jędnomyś1nie przyjęta pr~ez VllfłYstkWa
~hra.nYQhf którzy wYpowieweli się la $ą:.J
kiem od dnia.4zisiej$zego. fil)

COrso: -

,,Dzwony ~eczo:rne" \'
'
Miejski ~. o.św. __ ,,Królewicz

'D'om Ludowy:

o

,u t

fjołk6w·'.

WiadoQłóścibieźąC8.

ł 11111.0 ~i.•iel.

.Ulgi, wojskowe dla studentów
tJttąd·

wojewódriki ~ z ministerstwa
spraW; wewnętrmyeh okólnik w spraWie ulg WiJlj. ~h dIIa 'studentów.
W ~ tego. okólndk-a, studenci z pcśrćd
~ roctmika ~905, ~ na komisjach
~ chwili poboru icll ~ 'ora.z w roku na."
~ym ~eni byli
do kategorji B., a. w ryku
~ ~wani mstali do ~ji A
arajt\ prarwo do odroczenia. słluifiby wo~ej L
~llłu Itu~' dłQ 25 W :ł;yci&.(bi.p). •

unie

ZAZNA.lĄ.MlA.ó SlJf lUiDZIE OB,EQNlE z ~W4 OS~6Et lłóżNYmJ SĄDów ~ ił~•
Pmed kilku ~ Sl.t'~ztAWaI}.y w l.odiz:i
w n;Lieszka.nliu p~y tĄl. Pi~rkP:1V~ęj 1~
m-ejaki "dloktór',w Reiss; po&'D~walJ.;Y: ~z' policję
.,,' ~ ~i, LwoVf3:; Kiraltowa, Gniezna ~.
Pan ".dlokJtór'~. pracuja;cy.. jako asystent kli-

został

był

,.tiki dr. 2'Bdd.ewiClZ3y

. klem.d{;ntyst~~'

teehnt
p~

w rzeozy.w.ietości

który paza

~~w,~yc;h ~ M~Y'\Y1ał
'~Wylu~~u

od ~eb

oo

~ a gdy.S4d tagn~js!Ly \W~,~.~ po
rą.cb:unki, łO.tr Prze~yw~y ~~e s~ ~
okręgów,

~ ~ materja! ~
kto,m" ReisS«' (~

--

.~

~

~

~

-; ~, by. szuPć IlPlW.1
Q{iw-•
U~ie1a i ~ p,nze~Q dp ~

siałszowooemi

ŚCIłIl się

~

pewmej~y~'

niem sobie tyt!Ufu ·p.rof~a

i po.s1iugiwaallem się
dyp!Qm.am! uni\\'lar&yteokmmd, dlopu-,
Sif..e.l'~
nad'U!t.yć
p:ny\CQ;em
w katbdem z
...
...
..
-

~wki Z.

bJ~ ~ w c~ mątry~

Pie rowniez

~y pol\e.YiIJe ~

~ora

-

~

•
przez Dieznanycli spraWCów '. nalpaiini~

ci zostali i pokłuci nOżami oraz pobici. tępe~
mi narzędziami: 27~letni Wolf Pelsman, zaID..
przy'
Franciszkańs!kiej 38 (rany cięte i tłu
. ~ głowy i twarzy) 2&:letni Stanisł~w
Szczepaniak zam· przy ul. Pomorskiej 10 (u~
~y kamieniem w głowę).
~

ul:

KtoRJka .pGlICJ)na.

p.

PodIa,biał ksiązeczki
3 potem lUłlt id jotę.

w.

K. O.

ubi~ ~ polireja ló<łlka doikh-

~. I"~i

w

mektói'Y.tCih

podejrzanym hOtelach
in:!:t.eJmi ~ ~e~
W1lclIaIw.a· OsbroIwakiegnt stałego mieszkańca

~ i ~y

, go'

2!);.Iefui Stefa.n Zajdel·
:repera. 3 przy zhregu uliC

Narutowicza raniony trzykrotnie tępem na
w głowę..
.

rzędziem

W.smza.~

PImy ~m 'malezktno dlWlie k~

ki' ~~ośai~we PKO.
la

Dal więksma,

sumę

~

tam

poc:.zął'.

dbe.z.ła

do

~

i

on

J)II'IZyaem jedlna.

QnleW&o

pięnięd!zy.

od8tta:wtiono do

~fiafWy

l

symuloWać ob1iąlmmie lee\Z

~a
zł~ejeD:l,

te ma do
wab.eIc ez~

policja,
ca.yDienita z fał
osa.~O\D.o go w

U'f'82lCie. (hip}
. . . .e;!R

W dIOiu

~rai~

na

szosie -Str,K15rw-

7'gierz, odbywaly s.ię wyścigi kOlarskIe zor~nizowa

przez

toWarzySU\\'O

•

27~letni Józef Bartczak (Wójtows'ka 4)
przy zbiegu ulic Zgierskiej j' Lutomierskiej
uderzony nożem w głowę.
29~letni Franciszek Orzek· (Tatrzallska
27), przy zbiegu ulic Tatrzańskiej i Napiór~
kowskiego, uderzony trzy razy tępem narz~

'1zrem w

A.~_.

Z rOw·ern.
lJe

przy ul.
Wschodniej i

Zanl.

WlIiwersy.tetu

głowę.

. 22~letni Stanisław~Wojcioohowski(Ta
trzańska 37) przecięcie ii'bżem ust i ~bicie

23~letni Jan G~ewicz (N~PWtkowskiego. 151) wlorzopy tr~y ~y ~
'v glow~

24:1etm Leon Rosia.k
(Gni~nieli~
18) na Wroc!awskiej 4, ranny
trzykrotnie
l'}()źem

23;:letni Mieczysław Strzałek, szeregOf
Strzelców Kaniowskioh.
trzy rany głowy zadane tępem narzędziem,
(rozbicie nosa).
.
"
wfec ~go pułku

22-1etni mężczyzna nieznanego· na~
ska, przy zbiegu ulic Północlllej i Solnej ZOl
stal pdlduty ",ielokrotnie nożami w pierś i
głowęG
.
\Vezystkim wyżej wymienionym udzłe
m pomocy lekarz pogotowia ratunkowego,
bądź, pozostav,.;ając ich na miejscu,
~
odwożąc ich do szpitala. (P)

robotnLczegfOl.

~ wy§cigów

tycll, jeden z ooz;e.stników Al..
fO!DB ·WdOwia.k,rzamieszk.My przy ul. Spa.cemej 5/7
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
Wskutek pęknięcia widełek przy rowerze,

.Dp8di .ulegajĄC cl~ potłuczeniom Całego ciała
f romiclu głowy, qra,z rozcięciu twarzy w kUku
miejsca:ch.
~ Wdowiakla zawezwano pogotowie
Kasy
Oloryeh,. któregtl lekarz po u.<fzielen1u P()IV-""'Cy~
~iód BO w stQ.uie ciężkim <lP;> s1JPi<tala 'Wt ;jó.ta Jp) .

·:Por ch

led kle

W dniu wC'zorajszym w d()mu przy ul. DwOr
ski:ej 30 28-1etnJ Antoni i 3()-letnia Anna, małżon"
kowie L~~",1e7 ora.z 43-1e,tni Jakób i 3O-1etn:a

krrwawym ~apasQm woj-owniC$y@ trla~ęilJtw
}:'wotyli 3ąsiedlzi. kt6r.ty rozbrółU kb I -.WCJwatt

Anna., m.ał:!onkm...d"" Świętosławsej

policję. \Vszyscy

juź

od

dluższ~{}

czasu darli z sobq koty. \VezQrajponownie
ws.zczęli .z sobą sprx.eezkę.· które następnie prze~

ist.ooxyła, się Vi l..;~jkę

na

notę

i

~eklł!rY.

Kl"I!I4

tytrn

zapaśniey

\l'dnięś1i

~.j

Nil

\vięcej ciężkie rany cięte j !'ąb~nt". pOXńÓcy ~elil im z.a"ez'.vany l.:.~a.rl. pogQf.trwia r~(r"e~; (p

lipca 1928 Toku.

. Pożąr.
Onegdaj o godz.. 1{r~dec~r<· ,wypuC'I!l ogleń
'W piwniey· składu ,ma.terjał6wtecbnk~nych'· ruch,tera przy ul. Przeja.W. 25.
.,
III

Ogień muważyłajeclna z lokatorek

po"
ÓIliloEiła aląrm,
wywołało p.iani~ę, gdyż d{)m
.1f,Sl .gęsto zaludniony, a ciasne .porlwórze. :utrud:&.a,;.
klif akcję r3itowni~zą.
.

I

co

.~1l miejsee.pl"t.Y:bylY dwaoddzialY . Sflt~iYo
gniowej, Oraz naczelnik bezp,publ Bielecki J po
półgOdzinnej akeji ogjeńUgasz(Jno,nie. dC.pus~za
jąe do rozs7.el'7:enia si~ na(l~lsze ubikacje skła...

k8pelmllfr.,~,
ęslr, VI. oHdz. Sf ra!y Ogniowej· Ochot..
.Nabożeńątw: o : j:~~ą~ne odprawio~e zostanie w . kościele św•.JÓzefa dnia9h. m
..0 godz•. 9.30. Wyprti\ył;:dzenie. zwłok z tegożkościola '. na Stary' cmentarzkatolicJti .
nastąpi dn. 9 lipc~ (tgodz~ 6..ej pop~,. Na' smutne te obrzędy zapraszają żYciliw"ch.
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