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miasła.
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Sa o-lorge. podBało

się. wojskalł rZąUowJmpod;presją obJ.watełi~

Uderemniony zamach. na króla
wy~uchło powstanie. Garnizdń.
wypowiedział

krelta·rza organizacji aliAi'1f!'histyeznej, znaleziono oDszerną" korespo:ndencję;stwierdzają·eą . 'zamiary . a-

narcihi·s.tów~

miejscowy

"l'

.

.chu na~lQi bi92lPaDskieg6,na, tajnetnzebra~u.1t
lesie, pod. Barceloną.

P.~,ej~hisZJpańskana.tere~e, c~ł~jK~~

Anarchiści powzięli żamiar d(}k(),nania zan;ta- I!J d'ti<looalaJJti 1iICZD~h. arasz.f.OIw.aą.

i
zamknął
: się w mieście.\Vysłąneze stoli~y siłyrozpo:=
częły fornlalneoblężenie· Ponie\vaż' garnizon .
w Sao jorge

hiszpańskiego.
!

Wied~ń ~ lipca (tel \VI.) ,
. Jak donoszą z Lizbony ~ w. Sao lorge

po,.,.taftców.

postuszeIlstwb'

na'wez.~anie,dQ ~loz,~niab~~ii

odpowiedziaF ·oHtu(}~nie:,·-Ba . .......ot\Vąrto·.
us..k~diil!,
····:~bi··:')~ioz·pa~
szereg budowli. Qk:tiloJo osób z'o"stałpz.ab~ ,
-" NależY.odzekiwnć· te .;- ~c' ::tiie~it. .
Katowice 22-7 (aw~
tych, do 50 raooych i pokaleczonych. '.
w 'ci·ągu dnia dZJisie13zeg~Od!bYła się' W.zno- stailowisKa • obu .stron:oł w ,ciągU .. PrzYszł~o" .
lVlirno silnejpozyeji oblęż'onych mu~ .
wiona końferencja p,r;~,ed.8ta"\\icieli zwiąików zawo- ' dJnia dQjdlzie' sUtnoW'CZ-o : c:ro~Strajk~ ·,Jeirions.trac.'
sieli oni\vreszcie ustąpić pod preśją obywa~
dQwy.c~ przemysłu gó:'niczego, i·· pracodawców. Przed
teli miasta Sao Jorge.
stawidele, zlWią.z:rÓwwystąpiliponoWnie {} podwyż
Do miasta weszło' kilka pułków pie~ho kę w\yysokości 3d%'na co"pracod~y nie zgo- !lie p~lskiego Ś~
ty rządowej., Szwadrony jaid~.obozują pod dlZiili 'Śi~w~J?ec. ·Czego. Q!br~:2ASt~~ zerwane"
miastem, rozc.:ągnąwszy lańcuchywidet "Ko
mendantgarnizonu w Sa'o J~rge i szereg Wyż
szych oficerów z"ostalo aresztowanych. Zalo~
dze broń odeł>rańo' Po ulicach _krążą silne
patrolepólicji,.óraz . ad hoc. zmobil;.~Gwanej ,Dyskretpy dżel1 teJątęn
mógł z-nieść ł.mań~ów
. straży obywatelskiej.
.obQ~i\ ~8~U~3ł",V(·b,w kraju idjotów..
Wobecpr~y\vTóce1?-ia. sta:nu'pra,vnego
Sosn~ec ,22-7;:(~WJ; ';~ularów UIllieszCZleIllyOO w·~ -f~
powsta~ie uważać należy za ~zlikW1dowane~
W iedizibie .~.(}operatywYRolnej znał,(iziPno
przy dena c:i e nie ~l~mono ~ic :Wi~j.

l

ogień działowy. pQpiikiJlrnlathle
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::e<>s!f,j~~t~t::=;/nw=tU,:e
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nje

Paryż

22-7 (tel: wł.)
Bareelonie axesz;tJol\vała szeret?' anarchlistćw, ktÓrzy uknuli
spi~ek, mają.cy na celu dokonanie zama,.ehu na tycie króla hiszVańskiego. Za·mach miał być . d'okonany podc'zas otwarda tunelu Confranc.
policja

hisz.pańskaw>N2.rbonnei

..
.
bo

_.....................
W

bagażu

flTesztowanego W

r

d'Z-isiajzwloki wisielca przy którym znajd9wała
się ka:rtka z napisem: "Uciekam od życia z pQ"'odu zbytniej . el~ty.czn()sci stosowanych w :pol~ce' p~a~afów ~~asnych i austTjackicl1". .
.
. Kartka nie nosiła zadne,go podpisu. ~

'(G.c1'Y~': nie:,,\VyU)llCtbła"oStatmo·~tj8:
. m6Znaby prz.YP'US2'l0Zac, te

roz"ss;dltly ten' ~ ~

sZlt.ZlęŚiliwy 'niemam.y denat Sltyltał' się z; Pl'aweni j . ,
ko redaktor ' odspoWdedlŻialn:y' a.Dtyr.z~w~o ~.
P R.)

F

.Nruroo,ime,se-

~.~

~,' PI~Zę~y odnjczqr.y~z.g:romaQzeni3, :.bokser, ława

ma zynista
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.' .

zęby

..~. om:unistom.·

.

i_ri· w)'bit~

przezen

'Londyn 22' lipca (aw) ,
nYm w .swoim. 'czasie
:Zawod.iie·'bokNa posiedzeniu komitetu związków:za .. sera zeszedi: z 'trybuny w_Śi~di.~:t(Wą,:iil~,
wooowych miał miejsce humorystyczny in~ . ścl.ł pięści ~l r~ch, przy ,IDi;lcz~f a#,~de

i

cyde.nt. Mianowicie. komuni$ci .zgromad.zeni '., swych zwolenników.. MimQ 'Gu'Ź~j ~ża:W'y. - i.
dość licznie na sali przerywali 'ustawicznie silnego oporu wkrótce wszyscy oJilOŻtc'joJihc

ck rui:. arskl

. przemówienia bądź wznosząc wrogie okrzy~ sci żnaleźli się» w stanie· '·poźa1ow.ania g-Od.ki bądź też występując:z ~ontrprzemówie~ nym f i drzwiami wypluwa.j~cwybite'.~y ,~
.niamtPrzewodnIczący ~wlązków
Herbert opatrując wskutekzbyt:ibez~ględDyCh "fIFf
Smith
nie
mogąc ddkończyć
rozpoczęteg'o prosinkontuz"je.
.",
.
'~." . "
Z tOS7.:aĆ si~ w Administracji ,.Ro%woju" i
~wIlwienia przYPOlunial sQbie o ~~
.~" :, ' .
g
<'.~' "" -.'-__ " ~'"I ...,...~
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Lwów 2$-7 (aw)
•
Mimlo' nioolrl.eli dziś Od rana przed tutejszYm
~ '~tporaźnym toczy~ sIę proces przeciwko
~m napadu na ~ztę

przy ul. Glę{bokię,.

,;

o" .. o

allil

ompeten JI

rll

s;

sącu.

ratora -;ą:d {lic};rznea ró'wnież i ten 'wniosek.·
•
Na tern posiedzeniedzisieisze za.koń~
OczeJr;uje się że w uniu jutr~ejszym n.astąpi ~
knięcie postępowania d-owodoweg o•

Mecenas TrenczyilSki domago.. się równiet
lvnania trybunału za Ii.ekoIDpetentny bowie..n d(}.
thodzenie prokurwtOlrskie trwało wbreW j)rzmieniu
~aw~ dłużej niż dwa t~:Ę:od,nie. :eD re~llce l!roku

. ;SeP zajmował się głównie ustaleniem rolr'ós.;
&rion~eh SJti.ckiego i Sz.tokaiy, przegl~{łająe odnoś
~.~ z dochrozenia i ailegaty~
t;:t~

.,':.

na;pa.:

~ dlo!W{)dJzjił że u'ĆiJZial jego ~

~e ~Yi si.ę jOOy.n,ie do

roli s.rofera

naw-

~ast sam CI'll1onkiem bandy nie był i czynnegÓ;;u~
; ~ału N akeji me brat Dokumenty dos'tarczQlD.e
;P~~ęi pl'ok~a;tor.a m6W1łą jednak co innego. :;~rrak
~i(j rola Weny 'Kraje\.\'Bkiej występują]Cej wJptć i
~ie w C1ba\l"aIDtel":le śWia1(}kao przedsta\via się "Yi'
~etJ!e a1i;t:inlactzej 'OOYVliem oL .&uje się 'iż była

Jhlidw' ~pośredJnim
&i".~

.

iby.

,;i:r nim

Obrońcy
~ł 'sI

~:'Popiern

kont::!l:

ze sprawc.ami· napa

ronin!';jllllY; uooiał.

trybunaJJU ,doraźnego
Mecenas' Staroool... '-'je żaedańie 'te-l ]Z S8.:d doraźny wl..
tlD<

..~..L.petenmy.

.~ Vi' 'll.i~,Śl

br:zmienia ustawy I'()Cpatrzeć spra. '
.
d!ni trzech gdy ty,m-czasem proces olą~ ':się jiulŻ' dizień' CzM'aJrty' i na.le'Ly się
spooiie.~ ~ Pom-wa jes:'ZlClZe' dm.i kilka,. UZlUlpeł:nienie do
~wy'-:Wyidiane w rlt~odJze" dekiretu pii"ezydenta zez~. na 1'!OiZipatrzenie sprawy pr.zez sąd ero~y'!fi ClZ'aSie ~zym' n:iJż trzy om nie ' . ~ooe
aJYć br:ańepod uwagę g;dły/Ż 'amdnie . zostało
prZez
~ ~ ..,~w{,ze .~.3dQne, ani też nie był~ 'o~: w. dzi~nniK.u ,wstaw. Qbrońoa l.tomaga· się
;;ri' ot:1ał&'Z--ym ci.ąg.u. wezw.aa::łl1a jako 1!ZeczOtz.naw.cy
w
~.·.~.~a Sejmu T)aszyńskiego.
:.'1j}
I'Ir!zew~ .~ &płnj;l1je ze poza UjZiUN
~iem. dlekretx:lIwanemprz:ez p. Plrez~'dlenta
lbp]fiitej jest rozporządizenie o saedac:h .doraźnych
:'1".....
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CRACOVIA - Ł.K.S· 0:0.
. .(C-S) Wczorajszy mecz ligowy,pomfę
dzy .Cracovią a Ł.K.S. zakończył się wyni~
kiein remisowym, przyc.zem zwycięstwo pO~
winno ,przypaść Ł~K.S., który \v drugiej p'O~
lowie grał z \viatrem i miał olbrzymią prze
wagę· Za\viódł całkowicie atak Czer\vonych,
1JltCraoovla grałą od 15 n1.inuty w "dziesiątkę"
z powodu kontuzji Dollca. Gra n1.ało cieka~
wa. Publiczności 2,000 osób, sędzia Brzeziń~
ski z Poznania dobry.
Ł.K.S,-L.T.S.G. 0:1 (0:2), Bialo-czar~
nL wygmlłć <dzięki rzutowi karnemu, podykto:::
w,anemu przez sędziego Birę za problematy::::
czny faul.
'
.
Turyś~i I b - Union 1:0 (0:0) Tury::::
ści wygrali, w ostatniej minucie również dzię

sp t"
a ra

ma a zatem
bezpodstawne..

.

żądia.nie

,.BIEG" - ,,gZTERN" 9-1 (5-9).
\
Dnia 22 VII rb. o godzinie 8-ej na bojskÓ,
\V.ILS. ~. ŁOLl i
Sek.cja piłkarska P:.T.S:~BJ.~

rozegrała

,ill€CZO mistJ.-rostwlO kl. B :. TOW~ ~..
Sztein, który zakoń zyt się ~wy.o;~twem 1e~
d.rużyny "Biegu" w stosunku 9-1.
'J
Drużyna Bieguwooiu tl'''ID grała ba~c ~
wie. Ataki 'obrona dobra.
_
Bramki zdobyli: AndrzejeWhcz 3. Kudelski
Cz. S.Łuczak 2. Fłiotrowskil. Bramkarz SteiQd
dobry~

I

moc
mec. Sta.rosolski.ego jest

proszki :ria'szego wy .- ,,",
kupnie takowych wyr;' .
Z:nie .akcentowaC i żądoo tylko
. JOOIYGINALNYCH proszków z
~~" znanych od lat :trzy

.'lobu PI"ZY.
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!~S)Warszawa:
Polonja
Legja
4:2 r2:2). Derby warszawskie przyniosły zwy
cięśtwo, jak: z\Vykle, Palonji, drużynie' wy~
próbowanej; w podobnych bojach. Mecz od::
był się w sobotę po południu. Bramki strze:::
l:i1i dla Legj~ NaVlrot i Ciszewski. Dla Polo.:
nji Ałasze\vski, Tupałsn, Ditner i
Szczepa:;;
Diak. Sędzia ArczyńsIó.
",,,f·, f' Hasmoo.ea - Wat'SZa\vianka 3:0 (1 :0).
W~~szawianka spada z każdYm meczem w
fo/niie. Hasmonea zwyciężyła zupełnie zasłu
~~~~BI'anik:i uzyskali Krumhaltz, Grynberg
i t Btoo.erman. SędZia Arczynski.
....' Lwów: Pogoń -Turyś'~i 3:2 (2:2). Bar
~~.ęmocjonujący mecz. ~dzianie' grali do
P:;;;.P'o przerwy wyndk remisowy. Po przer
~ prze:wagaTurystów. Na. Łoisku p~wsta:;;
-<

~.;-,

.~_,1,"

, ~ t· ; , ....,;,

t""~'~~~~,

~WOPy

KOCAltSKlE 'Z 'UDZIALEM
'ŁODZIAN W WARSZAWIE.
':, ~C-S) W d..11Iiu w9Zorajszym W W~

SZaw1e ooby!y' się zawody kolarskie gTUpy
.plimpijskiej·ż udtzJalem łodzian' Między inne
,:J]l:im!>ito rekQrd Łazarsldego na 200 mIT.
~~~,l)odgórśki osiągnęli czas
12.4
. ~.,~ Zybe.rt i Reul osiągnęli czas
.~.~.:
. . , :.. oBieg ~ o

nagrodę

'prezydenta

. . ·'SV.arsżłiwy wygrał' Koszuts1ci.
. , .... '.: Bieg dxnżynowy V\-v~grała dru:zvna'

W

~.'Szymczyk, ReuI; Oksiutycz, . Zybert
''v.~51O min.
~~

łcą.

ki. rzutowi karnemu.
Hakoah- G.M.S. 2:1· (1:0) .
Sokół ~ P.T.C. 2:1.
Ł.K~S.B.W. - Pogoń 2:2 (2:1).
Orkan - Widze\v 2:0 (1:0).
L.K.S. - Ł.T .s.G. II 1:3,

.~wane przez ID&rsz. Pi~kieg{) kltóre
~

h

",_

.;i

-

ty a.wantury, zakończ'One bójką"
p~em
kilku graczy Fioletowych poturbcwano, szc~e
gólnie pobito, Karasiaka. Sędzia p. Kruko)V;
ski. Bramki strzelili dla Pogoni Bacz, Sz~
kiewicz, Mauer, dla Turystów
Balczewki
i Węglowski.
,
,
T.K.S- - Czarni 2:0 (2:0)~ Zwycięstwo
T.K.S. z~.tużone. Bramki
uzyskflli KosiÓ.~
ś~i i Gl,lmowski. Sędzia MallQw. .
Katowice: Warta - Śląsk 1:1 (1:1)•
Nies podzianka ligowa, której leader straCił i~
den.p:unkt na najslabszym przeciw.nlku.Ślą::
śku. Warta zdobyła jedyną· hl'amkęz ~ rzut,~
karnego przez Przybsza. Dla~ka stXze1lił
goola Marchewka. Sędzia JedIiilski zK.fakq.
\va.

..

~

I

II

I

Po 'ostatnich :rozgrywkach tahela gier
ligowych przedstawia się następująco:
1) Warta gier 14, pnt. 21,2) I.F.C. 14
gier, 20 pnt., 3} Cracovia 14 gier 19 pdk., 4)
Wisła 13 gier 18 pnt., 5)Polonja 14 gier 17
pnt., 6) Pogoń 14 gier 15 pnt., 7)
W arsza~

r li

•

wianka 14 gier 14 pnt., 8) Legja 14' gier
pnt., 9) Ruch 14 gier 13 pnt., 10) Czarni
gier 13 pnt., 11) T.K.S. 14 gier 11 pntTuryści 15 g:' er 11 pnt., 13)
Hasmonea
gier 10 pnt., I4)1.....K·S. 14
gier 9pnt.,
Śląsk 14 gier 4 pnt.

-eeo--'
KUPKA - STIBBE.
Na wczorajszej reducie
prasy odbył
się mecz bokserski pomiędzy Kupką i Stib::
bem. Zwycięży! Kupka po trzech rundach
:na !Junkty..

TRÓJMECZ SŁOWIANSKI W PRADZB.. ,
Na turn~eju slowiailskim w Pradze
pływaniu pierwsze miejsce zajęli Czcsj
punkt. przed ~ugosławją 148 pnt. i
lU
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--~~~_"-ąA ~"'_:·.:~~!}if"·_,,:-_~~

~. ~

~~. .

II

Znallasenacka rezolucj~ ~r2eciwkQ
Reformaoja. 'Lutra, jak zresztą wszel~
nauce szkolnej Re1igjiKatQlickiej~ ta.ki wy~ kie.hęrezje, POZOl'nię, tylko sprowodO"w~ą'
daJ:a. moralny liope6, ~'e musit!lonpodraźnić . zQSJtała przyczy'palllLdogroatyc~nęroi; rzeczy~
,wiste pobudki były natury materjalnej.
sumienie, spoleczeństwa, i wywołać z ,jego
Powainie myślące' i objektywne' jed~.
e
strony odpowiednie' odd;ialYWt\n1 i w formie nostki w krajach .dyssydenckich, p~zyznąifb

powzi,ętych na l:o~llych zeb~alli.aoh

dziemy: Refornltlcja, tworzącko'ścioły

t. zw.

narodowe,zerwała najważniejsze Więzły .., ,

chowe, jakie łączyć mogły narody '~dzy'
sobą we wspólnej przynależności .m~j
do· jedynego Powszechnego Kościoła Katol*

kiego.

'-

i.tieom.

Skutkiem bezpośrednim, były
ż'e zasadniczo· wkrajachty<!hpanuje mater
bezustanne
walki bratobójcze jakie od tego
jali$ityczne pojmowanie dziejów. Gdyby nie
by!'D Reformacji, nie bylobyzapewne Wol~ czasu trapiły ludzkość, a których oojpotwor
terjanizmu i Encyklopedystów ani Racjon3P , niejszym objawem była W· Wojna1914'
~'
Uzm.u, oraz' z nich powstały Indywidualizm 1918 roku.
,
liberalny, .który wywołał' kolektywizm socjał
Wstrząs wywoła.ny przez W. Wo~
i O. P. z' -dn. 9-Xli. 192,6 roku.
ny,którego znowu ostatecznie do cna zma~ oraz to, co się dzieje Vi SSSR., wprowack~'
Oddziaływanie społeczeństwa, fa.l~ swą terjalizowana forma komunizm;
powoduje ły ludzkośĆ świata cywilizowanego na ~
trafUo i do pp. Senatoró'vklubuBB.Nie~ ezupelny;'rozklad sp~łeczeństwa, sprowadza.: gę opamiętania. Stąd' te wielkie iloś~i kan,
którzy z tych 27 BęBych, 1:c.tórzYbza rezolu~ jąc je do roli zwykłego bezdusznego ssaka wertytów na Katolicyzm, stąd. to Dieustann~
odwoływanie się wielkich umysłÓw' i spoleca
cją glf?sowali UZ:r;Iało w9bec tęgo za, potrzeb~ roboczego, koląj:no również rozkł~dającego
ników
już nie argumentami materjalistyCi't"
ne rzucić na 'tę sprawę snop' p~~mie,nj, czy ~ę, za życia, we :vl~8nyc~. ,,:yd~iel~nach ..
, . l
.
'
,.
' .
,Oto owoce, Jakle 'dZ1,Sla) po kIlku. WIe nemi lecz duchowemi (Pakt Kellog'a).
sW1et nych, , zohaczymy.
'.
kachzbieramy z zasiewu Reformacji. Uprzy
Nie jest dopomyślenla, jakiekolWiek ~
Promienie rzqcone przez sen.~l· BB., tomi11jmy sobie, że wówczas wołano precz
rodzenie życia,' jakakolwiek solidarystycZe
znane nam są z prasy. Niektóre,n. p. sen. Katolicyzmem, w czasieW. Rewolucji krzy~ rui pmcaw narodzie i między narodami. be&
Romana, prezesa klubu· BB.,. trzeha. zaliczyć czano precz z Chrystjanizmem a dziś wrze:: i. odrodzenia się ludzkości w zasad~ch nauki
- Chrystusa i przed zwycięstwem ' zU,PeineJa
do tego rodzaju 'promieni 'nieświetlnych, j~ szczy się po prostu: precz z Religją. '
kie wydają riiektóre wytworyprżyrody, n.
Obdzieranie
człowieka
z idealeiw nauki społecznej Kościlołn Klat. Wszelka't.
p." masonerja;należ~ one· do In()Cno de~ szczy'tnych, jakie czerpać może w nauceKo zw· paneuropa pozostanie ,tylko. czczą 'utopj4-

kontr:; ,
;ręzoluoji, w' którychspołec~~ństwo'daje wy,'
raz' swemu nie~łonlneUlu postanowieniu 'nie::
dopuszczenia' do skaSowania "strasz.nego" o:;
kólnika .p~ Bartlaówc!e,csne.'go 'min.istra W.: R.

z

ściołaKatoIickiego, rozluźnienie więzówmo~

struktywnych: .,czego bolesnym d)a lud~k9ąciraln,ych:'którerozpoczęła Reformacja zn,ala::
'pi:zykladem je~t Mek'syk:,:
'
"
z~y swój epilog dziejowy w Sowdepji- oto
Sen. Żagleniczny,z tegbsamegoodla~ 'meta, doktórejd6jść,musi naród;w któ~
mu BB., rzucił za to zupełnie jasny promic11 ":rym młode pokolenia wychowY'ltllyby
się
,(abstrahując od innyehwywodQw 'napast1i~ pod hasIe,m: precz z religją .zes1koly.
wych) w Dniu ~olskim z 8 bm.; piszeon
SUąrzeczy w swym kulturalnym
pOt::
tam: " .... Okazuje się że cała rezolucja nie chOdzie, ludzkość musiała się grupować naro
ma. żadnego sensu ani zl1aczenia". ,
da.mi. '1?la czę'go, o. tern tutaj mówi'Ć nie bę:::
Skoro jednakowóż ,27 senatorów (BB)i
4
V\I'fł!I!.!'M"
+
.....
dało się obalamuci6ptiez.·bardziej sprytne:::,
- 1

się

\vniosko~awcę ŚOCtj~:::

go, jak
stycznego,
p'oka.zuje,
Kopciilskiego, me
pozos\ :pe
nfl,m nic innego jak'powodowa.ni
miłosier~
dziem chrześójańskiemwołać: darować im,
albowiem nie wiedzą co . czynią!
, Z powyższego.' nie wynika, abyśmy Zlre
zygnowanł, założyli ręce. i .. czekali, co bę:::
dzie? Nie, musimy nieustannie dać
wyraz
swemu niezłomnemu postanowieniu, ··że .mlo
dzież nasza musi być wychowywaną .'\v za~
sadach Religji 'l{atolickiej', musimy- -również
dbać' o to, aby w prz)'szlości nie wprowadzi
li nas w matnię ludzie, 'którzy naduzywają
zaufania spoleczenstwa~ przez któ.e zostali
wybrani (rezolucja Wileńska),
co staje się
boleśn~ejszem, wtedy, ,kiedy te ~)ednostki
mają sobie powierzone ksztalcenle młodego
pokolenia. '
,
ząda.nje wychowywania. młodzieży w
zasadach' Reli.gjt J(atol~c'kiej ,nie ID9Zemie&,
nawet pozQru, jakqby wypływało li tylko z
formalistycznej tradycji. O\VSzeU1 żądanie to
ugruntowanem jest właśnie na. najdawnięj~
szych' i najśw'ętszych tradycjach . Narodu
Polskiego, a to dlatego, że pobudkl rCloralne
na których opierali się nasi. 'p;zo.clkowie są
n~emniej dla: nas żywotne, Jak 1 ~llemi będą
dla naszych następCÓW.
Kilko już wiekowe dcśw:adc.zenie 'ZU$
p._,lnie
dobltnje pouczv.,Io~ iż wS,zelke odszcze.
P 1. l
ieństwo odKatol~cyzmu, bąd,Z to w l?Osta~l
Pindvferent:yzmu., oą d"z to '.1. ~,i(O
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Czyż można, coimnego

wywnlioskowa6

z hołdu i uznania złO'ŻJOnego ,w.' ·Genewie
przez Al. Thonlas'a owocodajnej ,sile. jabw '
wydaje. praca,społecma ,Kościoła ,Kat.', '.
czem parę dni temu, tu na ~ miejscu ,;PiIJ
saliśmy.
;.,
Oto dlaczego chcemymłodziet '. wyclio
wa~ w zasadach katolicyzmU;
, K. '..-
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TWIERDZĄ~ żE MAJĄ PRAWO NA PADAĆ', NA; -POLSKIE ·UltZ~DY"
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Rozpoczął siQ ,.. sąd doraźny
nad poczem o godz.. 12 przystąpiono do ~
';""'"
&prawcaminapadu na pocztę lwowską prz~ omwani,a oskarżonych.
ul. Głębokiej.
PrzyZnaj~ ~ię oD!i' do udziału W ,_pe.
Na'law;ie oskarż'ony~h zasiedli: 21~le::: dzie, tłumacząc' się, że' jako CiZłOllllOO'Wie .... '
fui Włodziinierz Ordyniec, czeladnik ślusar~ kraińskiej ,organizacji wojskowej ottzymali
ski i prywatny, uczeńs,eminarjum nauczyciel ,od swych dowÓdcÓw taki 'rozkaZ l' lako kar
skJego, 2O.t)ełni Włodzimierz Myrosz, ,absol~ ni członkowie rozkaz ten wykonali:
went szkoły handlowej, Eugenjusz Kaczmar
Uważają, że ukraińska
orgamzacja

ski~ 18-latni absolwent 5 klasy gim.nazjal:::
nej, 2o-letni Iwan Płachtyna, czeladnik e~~k
tromonterski Eugenjusz
Skicki,
18..:....1etn:i
elektromonter, 2O-1etn,i Jan Sztokla, szofer.
-:Po odczytaniu przez przewodniczące:::
go MaEckiego t'ozp'Prźądzenia () wprowadze~
mu sądów dorflźnych na terenie lwowskiej
apelacji, prokurator Sywulak wni?sl

ustnie

oskarżenie.
Po przemówieniu prokuratora, obrońca

dr· Gluszkiewicz prosi o odroczenie rozpra::: ,
wy na 24 godzin, celem .umozliwienia obro~
nie porOZUlnienja~\się z klijentami.
Pro'kur.
.
sprzeciwia si~ te. li ,wnioskowi, proponując
" .
~
odro. czen.ie ,rozpr ,wy tylko.' na 1 godzinę, .
Trybun~ł za~pxobpwal wniosek prokwatora.

woj skowa, jąko dążąca do oderwania ziem.
ukrahiskich od Polski't mmała prawo takie
rozkazy wydawać. Zeznają bardzo ,pewni
siebie i bufuj~;
Zaznaczyćn.aJ.eży, że, obecny sąd

w myśl, ustawy z grud.
nia 1927 l., która ·wbrew dotychczasowemu
terminowi 3~dt;rlowemu p~zewiduje
dla: ~
dów doraźnych terInin ~dniovry t o' Ue ,na
ławie oskarżonych z;asiadawięcej, aniżelf je-

den obwiniony. Wszystkim oskarżonym,' Z'
WYjątkiem niepełnoletnich, grozi kara śmiers:
ci. Rozprawą' kieruje sędzia Maliclti
przy
współudziale "sędziów Angielskiego, Bend~
szewskiego,Zgóralskiego i Dworzaka.
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Cassel, w
sztandarami p;l"zyhyli do
~ st~y;tD.ego miasteczka, jesroze obec~ie ob: Jfar~ llllUraml. ŚIl'edniowłooznemi. Niespełne
rł.

rozWiniętemi

:jrt..~

kaJ.ometl'ów od. InOl".Za; ił pię6d:z.iesiąt w
(łti~ na:Póilloo od. Lille, leży OIWa mieścina,
łiW .~~ały' si~

:

czasie WOjillY .światowej,

w

żog.i. Cało€.ćpo.mnika
CZ'ui\\";3Juie

e.harakterY7JU.ją

cechy:

dJwie

pr;z.yJJyliśmy

Kiedy

8k~~ zastaliśmy

na owe' wzgórze cassel-

llIU'o\vlie lu.d'z.kie i

niepr.tJeliC1JOale

mnóstwo sz.tandaróW. F,rancja składała godnie hołd
swemu wielkiemu Synowi. Na UI'OCZystość prz,~-

,

dost.ojniey
bl·U.-.·t·u
............. n··a czeleJ
g ,n. .pl'\~re

::wódIz

senatorem Devaine,
reprezentllją;c}'iID.
prezydenta republiki. wszySCy
pr~ędsta\l;'1ciele d;yplmuatyc,zni państw akredy;tlowanych przy prezydencie republ1ki oraz \Yielu m-

:~.,dieeyldIujące

w rezultacie o z.wvc.i.~~twie'."
J
~
.
\~, a pOgromie Ni~.
. '.'
\.
Hisbja nUeś<Ciny fla.ndryjsk!iej sięga waJe~ko :wsteo.z:. l:at 2000 temu Jwjusz Cezar - . wielki'
rz.~kli: - polecił wUtdowanie twierdzy ;.eastell;um - na W\7Jgómu, g6.rujqcem bezwzgIęctnie
.. ~ ełlłym terenem, posiadającym z tej racji .. Ogro. .' ~ ~e strategiczne. Oto' począ.tek -castel- '
':h1an - Cassel OO~ stała się ta twierdza ·riieji;:'··

genl€lrałlami

Gourau.d,

eUBkiej, p. Hanoiaux.

prem.jerowi

i wyczekiwanie.

inl·"'··~em
uW

.........
~

Petain~

Bl'l· ~~~
........·;l.n.rn

Hur,Wiwą owację

zgooowAOO

Poincaremu, gdy: na t.rj;!Jun~~ u.kawa

óię jego

charakterystyczna l nie'l."fykle POI ularnA
stanu pokrótce od;wc,.f2yl bieg ~..
jów \ynjennych, zwyci~~twa sljauw,v, lego skuto
ków - restytucji państw ciemiętonyell, \i k"tóry4h
rzę-dzie hyła rowruez polska. Gdy premjer poinea...
re na zakoil.c:zenle swego, przemÓWienia wnióał
OSo.ba. Mąż

silnym głosem ok:.rz.yk tJ' Vive le Marecllal Foch",
zdało się, te rozszalało morze; bijqe ro.zhukunetll.i
bałwanami () skalIsty brzeg...

A gdy marszałek stanął u podnooa pomnika
i zahl'l7..miały fanfary, ruszył bb.l'wny korowód ~
dar6w, p·ulków, organiza.cyj młod,ziety, org.anilza.
Na lm-zesłach zajęli O!prócz wynnrl.eThionyeh
cyj
zaWod{)!w}~e;h i<llt., chyląc je nisko
d:o stóp wc
l'Q'Wnież 'miejsce gen. Haller. Na hoooro\\'eID miejscu
dza
.....
Stał
niemy>
z
lekkim
Uśmiechemna
ustact
~adJ: bohater .urO<eziy.stości, sędziwy~ a przecjeż
1m kliuczem ziemi flandryjskJiej, a pOdczas woj:en wspaniale wyglądaj&cy marszałek Foch. Na nim. i }ll'.zyJIUował hołd! Ale zdało się, że nie dla siebie
śred!nit()~Y\Cih częSto gęsto 'szalała tu poźGga
\Vzrok jego prz.ymglony ulatał he~ daleko,
też
wyłfYC'Zillie s-poozywały tysiące par OCz,u i spOj;WOjenna.. W masie w10jny śWliatowej st,ala się Caslwu
polom Szampanji, st(J!kom Argonskiego Lasu
rzenie d!z.iesi~tek objektyf'\<YÓW ap1ratów fotogT.atf:i.~,se1,~ . ~e wazn€!ITl Ś!rOd{)wiskiem
operacyjvVogezom,
gdlZie \V gr.Otbaich spoczęłY iysi!.\Ce boba
nych.
terskpeh synów F'valncji. Ieh imieniem odbiera;
Uroczysf..ość zainau.eouro.wał p .. Botlaert, p'l"Ze"
,Na· w.Jl1lti.OSłem Wzgórzu c.asselskiem, skąd
hołd On, pogromca Niemców, sk:ro:rnny s:ym;bO
wod.ni'C'zą,cy kQmWetu budowy pomnika. Od-sllO'1lięcia
lV~ . Sięga ku morzu,
glra.D;i'C0tIU
Belgji, i Niez.wycięstwa.
·,Wie-.e i ty!2mym nhviOOn sz.an:npańskim, stanął po-. pomm;k.a <l!oikonał mer (burmistrz) . mi.ai8ta CasseI.
I . nasze SZJt.amd~ry armji błękitnej skłonU:
G4y .o.pa-dła zasłona pomnika~ zagr.zn:uiała burza o
· ~ ~~o p;ogWIDW Niemiec, sędziw~
sięlrornie.
Qlkl~, oJr,r.z.yków, nie mają;c.a końca. Tlum włe
·~Fooha.
U stóp marsz. Foclla legł wspani.aiły wiiemer
l~esj:ęci(iltysięClZiI1y rowzalał, pokazał
swój iś.~ie
.
:Na stosu:nki zachoc'LniOi-ooropejsJme, n1ie
z bia,ło;C'zerwonemi barwami. P.orwała nas f.fhl~ l~
g~i>tiki teIlllPerament. Tak lllCZiCZ(}nO w.telk~eg} wc·
;;.~ diUlC\heim. s})U!llałczego bizantytDlizmu rzeaz
ka, t:.rzeba. było .pójść naprzód. TyJlll:1Zasem składa
dm SlpirlZymiemony;c:h armij, d;o który1C!h równ.re2:
';O niesJly.c.hana, aby czfQwiekow.l ŻlylWemu,;;ak wieI
gen.
Haller wod'ZOiW1i francuskiemu gorą.cegratuJa
n.aiLe2ially
pułki po1SkJe, pOf\vierzone Hallernw: In tez
'~.. tet· ~ jeg10l zasłlUIgi, staWliano pomnik. A
K~t .Nar.odiowy
w Paryżu z Romanem Dm.o-w. cje w imieniu u1\Vielbi.ającej go Polski. Serdecar.
i~·~·się- ~ jak ~ ~ fi
sEi.m. na ooele.
uścisk dłoni był ~~ ,a przecież Wym<m-'ną for
~~ "c~ Się· ,piW~ z.p6Il ~ji'"
mą podJz.ięki.
Wielką.
zasługę
OOiej,ową.
FQlC:ha
41a.ąilł
imJ,e:wśtód: ·~~a· ~egQ.
Na ~ Noiłiu siedl7li na. koniu, t()- niem "nieśmi-eorf.elnych" cvloo.ek Aka.a~mji Fran..
fł
Ulana W ~j sp:iJży, ~ w ~hf1l po.:~ .~ą·F'raIoojIi. Gi-tąpa - ~ec ··i k:oń ......

ny.ch.

na-

:8t~ śwJię1nie ~0Il:łJiwwana., ~ pmamy, ~ w ~ym ~le i po m8.strzQ'VY"Bknl ocl<:~ .TwS!1'l.Z ~ai1kaF<l!C!ha, zWir6cona kJu

POWSTAŃCóW

'w.

.~, gldlziie

z 1883

w przy.ziemia.cih ezai się c:biytrze
:uiea:mi'eckieg.o od!wetu. Mamzałek Ćtzeka:
·byBt.ry jeg!ot :wiZiJ.'IOtk wroija się .cmjiIlie w dal mgliste
~ ~ W4e1iki wód!z CE1.1~ Rączy koń Wy

przeciw dloanu Nr•. 5 przy ul. Góra Bm.a.łl;owa robOtnicy w~ ~, d<lbl'ze ~wanyQh szk:ie-

,~

w tej S'PrawDe.
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~

J~.,. ~
~ .~

~

~

..........-:łll'l-....!
...-.~)S!Zy

Cibrapy,

jakby:

~1,l..
-l~
wojennej

let6W.

po-•

W4t1Die podic;zas robót kanalizacyjnych na

Spooja.1na kamtisja

p.c:zepJ:"Q\vadi2liła

bad:a.nia

:w~ ~w ~ baldaii nalety.

LUB źOLNmlłZY

tal •••

NAPOLEOŃSKICB:

Z·1812·1(.

ll

ptl.l;SZJC;Za.ć, t.e są to kości pow~ z
1863, kIt.ó
rycll moskale. &tr~U na plaou Lukiskim iw P.'
bl~ góracll,

lub żOł,nierzy MPułeońskdClh, k:ti
rzy zgi.."lęli podICzas odwrow. :wielkiej w,p:& ~
~·w 18121;.
_....~.'. v v " V """-'y .,...l.,j"..
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mi ~,te UWaltam wasze postępo.\V'Qnie
zt· nóie71byt ~ałe. N,i,e jest jed!naik mmm zwy...

r:mę

CfiJ8ijem miesu;aić się 00 ~yribi

~ .~.m;nire ~

:§~. Cl!li:lIDZysi~ ze to .wsz<y;stko

~eSt

,~-'

J

~ ~ ~

','

,~

jeEltem

Janem

wierzysz -IDlOigęicl.
: IZ. łat'WOśo:ią tego ~ - gidy 'W1l"ÓlCimy znoWu
. do ~ ~~ lest wieJru. iud:zi :w ~
,

'W..k:-,

~ m1

te

8;-

•

me

-.

.

"~' ~Y: IImle liiiedyś ~..

~.

~. qg;,y n!ema ~ tutaj, na. SyOOrji, liltó-

~ ~ cię, ~ diostaiłEś siJę

· albo .~ ~ Ciię

W

de, w~;
w.ięZi~ jaiłio Pas-

~?".

~~ ~ są<-alie n:ieInla nikogo ~'GG
J~'~ ~yrm ~ć na ~iat. SIU..
'.~ "~ 'Wiem na słmv1O! Czyż nie wyjaśniłem.
• ~~ia? Bądźmy ptI'zyjacióIlmitH
.
"Jestem twoim. ~z.yjac;iełem bez vv~zg1ędu
.. w, ~ _jes:teś - i .?il:atje mi' się, :te ci teraz Wie
~ ~ Smerfłoi1f,' przykro mi, ~ w ten sposólj
i

~ pana

w nasze. spra:wy<'·.

~ 'skłOnił się•.. ,,żY'ClZę panom dobl"ej
- ~ - O Ue () mnie Ciood,zi, m{)~e.cie __
,~~ ~ ~ ~ f\1V.6l1m, tylko :?O'doba ale ~
<

.~

j

"

me· WS,Pb

~iWS'Zy

samym.

.-

..

'Fa~~ ~. cię ~ 0i:iY; jeSteś Jianem Pas-

Ni!c

~IJiiko.muo.~ ~u". I

przerwal Artiuir-'~--~·~··i:.pow~ ~wit

_

Sip1".3lW~••

fulh

"Chocl?Zm:y b~ na ~'. Ja~u'~; ~

proponOlWQł Ar.tiUT. Pasquett »re DIleoopoiVlled7.:lWl })ez,siłoWa sik'ero\V"Bli się raq.em k;u~ d!rzw;iQlll. 00-

::i

~. {;dy

siałi ~z ehwiłę - oświetlenIi ~
minął kh jaJmś CZ'k»wtieik. Zauwaa.y~~.. ~a - ~ się::oo. tWaJrlZY jego

!~~iową., -

~~ się 2.:y;We ~O\Wolwe.z
~

~lllO, ~u -

zaWbl'ał -

Silę

stary rrzy,jaciel Pasque.1lta, albty'Sf,wieP"

jego

~

słówl

niez.naj.orrnego i

Śimiał się, 'lllIj""\vanym, c.'ym'Crulym

oblać

kanieJ"

,'pozwól, że ci pI"2.edt~;t~ię mego PI"7l1jaJClil
la, p. A.rtura WibairlWna. Art~ to jest p. Dm:
SoutherI4 który ongiś by1 moi·m ~ w k~'&\if
ni. Pójdt6iesz z nMni, dobrze?"
Ahwr gorąco uścisnl\ł rękę mtly ~Qt'T
i wy.r3IZił swoją ·rOO>ość z ~ spalikama. W ~
C7sy

samej,

odIcIzu'vit:ał nieOlpisaTIą

ui1gę.

eaae

tow:

rzystwo skierow.M.o się zpo!Wrotem do :tiOtel!u..

Jak okarz&llo się z ro7.l1DJQl\vy, BUły Southel
r.zooN: praeę w ktoipalni na ~tliJU wojny'wstąpił, jako i~Y'llierJ d'O M"IDji
sowiookiej. PN
trwał wojnę, 0!NllZ wszystkie rewoluc.je - i w:r6t..
00 kopalni, jako ~nik mąciu sowiookiego. Pt

tyka
P.asq.uett spojn:'\za.=t na

i pr.zed~t Chod1imy

Artur usiai;ł w milczeniu pmy stoliku, ~
ko zabierająegłOS - i ~sllllC.buj~ się WS!~
gdwiet, u 'lid1a," nkm1 d~'lUch staryOh pl'\ZlYj.acióL

nieOIpisaa:lej ułgi og.a.rnę1D Artura, giW usłyszał
to powitanie. Akurat w OiClipoV\iednim momerro'e
zjawił

klraj

w,omośd, CIO

pow«Lu spot-

~'W>3il'eś się Pl'\'Z.eZ te wsz,ys.tklie lata ?". Uau1.llC!ie

d!mć prawdzD:WIOŚĆ

ozków. rlSiki sam ze m:rue niewolnik w t.ym

roześu:nliechem. "Hal-

lo, Billy - witaj mi, drogi CIb1opcrze! Zn<l'Vf'U je~
stem wko:palni - w.górze rzeki!. A cM ty ro:b!isz.?
",To sam-o, 00 zawsze - oopowiedzi!1ł. przybysz-':' si~dJzę W jakdejś lGIzli'Ul"ze kolo Krasno.j(lll'ska, Je.~tem terBlZ nad:2.loI'C!\ kopalni, stary pI"Zyja.
ciel~ pod zarze,-<4em ty;ch
8Owi~
pnyjem.nia..

nie go nie ooohodz.Ha; rmia.ny W ROSji j.ako rzecz, małej wagi, btorĄiC pod U.WGtylko v.-pływ, jatki wypadki te miały na jego ty<
osobiste. Uwataił, te kierow8J.l4G pra;cą, robotnik
jest łatwiejsze obecnie,. W U$troju· sowioo'kiim, I
w kapitaUstye..znych pr2~iębiorstwocb pnzed w
ną.. Bolszewicy - były ~. w~ug· lliego, nśroief
ne ~t.otył' - MerabUi wtatenie ludzi, którzy w
du\ o CO .im ch~
,(D. c.:o.)
;.. L .... -&.A".:...· ~ toWał,

•

Tysią,ę szkjeletów~
Znany pubLicysta. ,angielski lord' Perci:; , fję, wyobrażającą ;tęgie$o jegomościa ,z czar
val Phill.lps nadesłał do "DailyMail" cie~p nemi wąsi:ątni.. Łysa,' czaszka szczerzy, z,ęby
wy opis katakumb, znajdujący.ch. się w Paler w ironicznym ,uśmi.echu - na Jej skroniach
mo; w podziemiach klasztoru O-Q. KapucyJ:: zwiesza siępołamąf,l?yw1 anuszek ze sztucz~
nów. Jest to zgol a niesamówitemuzeum x:ie czmych kWIatÓw-, ze
spiczastych
rall110n
~

boszczyków~ które natchnęło być może mU1
:zyka Saint Seansa do stworzenia, posępnego
"Tańca Szkieletów".
'
- "Widz.i.ałem mumje królów Portuga
lji zamknięte w szklanych trumnach - pi~
szp. sir Phillips -oglądałem zwłokifara~
nów, ale nigdy nie odczuwałem takiego prze
rażenia 1 jakie ogarnęlo mmegdym
zstąpił
do sycylijskiego państwa umarłych. -- W ol
brzymiej, lurocznej piwnicy"· podobnej
do
sali opuszczonego muzeum ujrżalem
pod ,
ścianami', szereg nieruchomych postaci. Wy~'
obrł1źCie ~obie podziemne' miasto umarłych"
którzy trwają w beZl'uchu llbrani W stroje
rozmaJitych epok, ilibystatyścł biorący ~ u~
dział 'w rewji
mody. Kupcy i
~erze,
świeccy dygnitarze i kanarucy" matrOny, i
chiewice w białych welonach, podlotki. i
dmeci. - Obywrutele Palerma,którzy pomar
li do r. 1881 spoczywają w otwartychtrum
nach inni - przymocowani Słi, do ~'tnUrtl ~
pomocą powrozów-Jest ich podobno "OSIWm
tysięcy~.

let ten' był ongiś młodą panienką., Obok 'stoi

dole kolysących się na powro~ach ~
ców. Jest ich kilkuset. Wiszą rzędem pl'~_
mocowani do ścian munlje w la.cłunnnacli..
W podłużnej sklepionej sali zastygła w bez
ruchu procesja zakonników. Kazdy z nich'
ma na plecach ka,rtkę, na której
wypisaao
imię nieboszczyka i da.tę', jego zgonu.

matrona ,w czepku ,podwiązanym pod szczę
ką w której chwieją si~ dwa zęby. Pomar~
szczone bronz;owe, mumje dzieci leżą w ka~
mie:qnych niszach.
~
NajstraszniejsZe wrażenie .sprawia wł:;:

przechodnia, wyszCzerzone. zęby śmieją się
złośliwie, z przerażonej miny turystY, kt6r.y~.'
nagle uświadamia sobie, że jego jaśnie 0świecona' osoba kiedyś w prdch się' obróci

zwiesza si~, podarta, atlasowa suknia. Szklie~

Puste

oczodolyzdająsi~ patrzeć

Ba

!IfJ

!lm

ler·l.
TAJBM:NICZA CBOROBA NA
StrasZ'lilWe dni gt"o.zy p'~y1i pasaterawie pa
'1Insulint1y", kJtó:ry20 eter...
WICa hr.o!puścił BataWję, uooją.c się dJo Roterdam.u.,
Na pOokaądJz.ie w chWili O&j3lZJćllu pMlol\vałaa.'bl:D.oIafe
ra.' rrulloŚC'i i ~iOWoleniJa.
ro~a, ho!endtersk!tegQ

Oprocz', ' HindJuOOw
dtzIie prurOWOO, ~~a!ZilÓ

t GhilÓ1Cz.yJrów na

się

Wie1u

potkła

POKLADZIE tłI

:PAROWCA.
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Nast<apną ofi~ tajemni~j ~

"',"

•

)jył ......

tni' Cl»!ńic~ykł syn mliljO\ll~ z ~~
OdlwOllano, oozyWliścia wsz.)~tkie~ww:

t
pro.:

jeldlDw.ane na SItatklu, siroa6(}lWazlQ' ~1. '~
CIZb:m.1roWie llllllSieli' 'wwz pebnić ~

kltórej

~y

eur.opejczyków,

W

oklr~ sq>idiaW.

,W ozaslte

ZUIllaIrł, j~ . peWłeul ~

TennB.\Stroj 'radosny prysnąłgdJy piQJtego
dJ/ii'
dnia po 'odjetdlzie 'pewiia star>SrZa palIli zmada wskItttektwjemniezej ohOOOibly gardła. ,~.z ~
me,zldloł3ił: określićohar~teru ~y•.

k.lasy,kt6uy jeablad:

z

~

-

pmej~u "~~

lm.6l:",ZW ,cj:esżWlt S'h~; uad!zieją powro.tu WoojCf2lY.'Z;D!Y.

ezerw_

Oi:& p~

l-e,

~ i dtw~~.

:1

~ śmierć ~a ~,w ~
~niej ~. W::O~'"·"~

f.

Zakonnik, który oprowadzał'- po tem.',
panstwie umarłych ~ngielśkiego. publicystę,
Zwroltizm.arłej Wl"ZIUOOOO, dla ~. Pewna
19:';1eJt.nia d1Z<.iJewc~ll'l:&, poch~az. ~.AmsterdialI:M1.
odznaczał się
m.aJomównością; "to; też, sir
Phillips nie dowiedział się ,', bliź.szYch' ,s*~gó rzek.ław:tooy: - Jeżeli Ja lllIDą"ę,nde, :rmea:j!Cłie ,mnie
łów związanych z dziejami o~odziWu.eg() , do mJOlrza... Za.WlieŹICłe cial~ !naje do ~~ymY...

"~j

cmentrurza.
,
W mdłem swietle woskowegO' "stoczka

~wl~~.

Los ZI'ządtz.ił, te, wk:róltoo 'potem ta właśnie
m1!OIdla. d!zieWlCl7lY'na uległa tajemniczej' oho.r01bde i
~a. Spełiniono jej oStaJtnie ż~e., ZwłOkd "msu1ioci'a" poWiiOl'lJia do. HQlan<1ji.

•

fJjlówn.y; ~1Dista ~ padł.rłi- ~

I~,~ ~y~ I jego ciłalo
JDOir.f.a.
.,
.

A-den,

. ~o

:wł,}
~

My t,t~" ~ ~ 'w po!l'eił'
zanotoW3!l1'() już 9 w.~dk6włmierlci.

iii
'i{

W Siuezie :z.rastmykni.ęto ,pas~ suro~

uk'azywaly się kolejnopergam1nowe oblicza,
. auty;&trep1;Okoiklqwą i zabrano jej zapas., ~acj$
, cza.rne oczodoły iwys.zczerzone 'zęby .nie~,
odtąd ~mwdła., się. Nie, zaillOlta.wabO ~ ~
boszczyków.
.
Zaaedlwiier' upłyn~d!z.ień je<nm' ud śmiem cej wWJadku śmieroi.
Stoją oni rzędami pod' ścianą, bez~ nlioOdJej HQlend:e.rkd, kiedyj'Uź zmada pewn& pa..
W Po:r.t~Sa,i\d; ,JnśUlil1ldBQ ~ .~
bitał!tlne 'pałuby w lachman1Wh, wśród któ:. . sot~rka. 2-ej klasy, a po niej' 'miarą trujemnicrrej>eho taamę, w czas.ie kt:.6r,ej ~ me, ~ ,~ ~
rych połyskują, szamerunki oficerskiich ·mun~ rooy,padł plęaiOlletni chłopiec,;
p~,p~a.
.{,
durów t ·wen.i:itsię fijoletowe strzępyną S~
Wśród pasażerow"Insu1rindY"
wybtrobł'a
I:nstylfmtoWli JJaikterj()logilr.~ w ,~
tannach prałatów, pÓW1ewają wiotkie' ko=: p~a. 'Katdlemu się ooawało, że jest CIhroIl."y, ~ o~no 00 zbaIdla.nia' ~ć n&l0t6"W, dbJoIroIbowycili;
ronki panieńskich welonów. Jeden ,niebosz~
stWieMtza.łu 'siebie oz,naki tajemniezej choroby•..•
OkazalJJo 'się, . że ~ił(} tym' r~' oDiezw~
czykprzechylił głowę na' .ramię, inny ,trzy~, NEb" pk)Ikład'Zlie wirllzń,ał<> siJę, pasażerów z :busterkami z.łlrśJJ1we' wypadik!i anginy g,rurdlla~
'-"I ....
~
ma W kościstych palcaoh pożółkłą foto.gra~
w rękach. Wszyscy z t.I"WOgą. oglądia.1i swoje' :g.wrtdD:f4
.,l
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IV.
PRZEBACZENIE.

.

&zskuteczne poszuk.iwania żeglarzy,
wysłanych za Adamem Fairbrotherem,po~
czyly Złotowłosego, że należy, się teraz skie
rować w stronę przeciwną. Dlatego, o1ńija~
jącw1e1ką Zilt6kę, na ~schód od.~e~1i, ru~
szył odrazu na poludnIe, w nadz:eIze tym
razenl :WYp'raw~ będzie uwiel1~zona, . sku!~'
kiem pomyślnym. Burza, s~al~Jąca~~zez~kil~
ka. dni na całej wyspie, UWIęZIła tez, 1 , Jego
statek w pobliżą :wybrzeża;'zv: 1oka ta.. j~d~
nak okazała się korzystną, gdyz umozuwila
dokładniejsze zasiągnięcie wiad~mości ~ u. nad
brzeżnych mieszkańcóW. A. wl~don:oSCl te
były tym taZeln bardzo pOCIeszaJące ••Otona
trzy dni przed przybyciem stat~u Złotowło~
5eg~, garść roobitków ruszyła. pIeszo w głąb

II

lądu, na zachód, pod pewną opieką. przewod' jej przebyciu, biegł na wybrzeźe i łódką rtI,If
niikaz Seydesfiordu.
szyI Kuzatoce ł drżąc ze szczęścia., lecz tak.. Uradowany pomyślną wieści~, Złoto:: . że z trwogi tajemnej, zali lata ubiegłe nie
włosy wydał rozkaz bezzwlocznegoodwrotu' zmniejszyły tego wdzięku i słodyczy, iczado Reykjavik, by stamtąd konno, drogą wi~ tu, nieoddzieluie złączonego ze wspomnie, clącą do. Thingvelliru ruszyć naprzeciw Ada~ , mem Greeby z lat dziecinnych. A poźniei'
ma, którego podlug.wszeI'kiego' pr'a\vdópodo~ ten zachwyt, i zdumienie rozkoszne, gdy sw
biellstwa spodziewał się spotkać w wielkiej nąwszy z niąT t\varz w twarz, Ptijanemi oczydolinie,zwanej Otchłanią świata..
f
ma obejmował jej delikatną" zarwowioną
Doszedłszy do tej konkluzjli,postano
twatrzyczkę l' duże oczy o: ~m wejł"ze.
'wił tym razenfzabrać ze sobą Greebę, bo niu, w tej chwili załza:wlicme,i miękkie ~,
podróż lądowa nie narażała jej na żadne nie:::
chy smukłej postaci i ,przyspieszone falowa
, bezpieczeństwa, a jemu zaoszczędzała bólu nie piers.i, świadczące, zarówno j9k.jej drź~,'
rozstania- W ciągu. teJ, kilkudniowej rozłąki, . cy glos, oglębokiem w'zruszen.iuprzybyłej'
gdy ani na. chwilę nie tracil z oczu i pamię~ Ta fala wspomnień podsycajłlc gorąco jego,
ci jej drog,iej postaci, gdy bezustannie dzwo~ tęsknotę, cisllęla mu teraz na usta Dajsl~
nit mu w uszach jej śmiech srebrzysty, po s,ze słowa pieszczoty. Ty:fko, że n:ildt _
. tysiąckroć zapytywalsię\v duszy, jak mógł mógł na nie, odpowiedzieć, nikt słyszeć, fil
, całe długie lata żyć zdała od niej~pozbawio~ rozumieĆ, więc zlewa.jąc się z dchem na.
ny nawet wszelkiej o niej wiadomości. Tak niem fal, i melancholijnym szmerem .~
myśląc, po raz niezliczony przeżywał duszą' 11lyn.ęlyw dal, na czarnych skrzydłacli ~

chwil~kied:y otrz~mawszy

z'Qortu

wieść' o

.~ ~
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"l'ttlZWOl" PoniedZialek, dnia 2S .lipca. ,1928 roku,.

,..

o

K,

"-

~ .-, ~ --~

... ---

---........_-----. ~.-

łKA,

KALENDARZY~
:Poniedziałek, 23 lipća - Apolinarego.

WINNA NAST&IĆ W: CZA sm, NAJBLIżSZYCH DNL

TEi\TRY

Jak już donosiliśmy, w ministerstwie zku farmaceutów, przesłucha. pracowników;
pracy odbyła śię konferencja \v sprawie straj aptek kasy chorych zarówno farmaceutów,
ku farmaceutó\v w łódzkiej kasie chorych.
jak i pomoc niewykwalifikowaną i złoży rar:
\V wynIku tej konferencji, \v dniu port w okręgowym związku, a ten zawiadotawalerów"·
dzisiejszym przybywa do Łodzi
specjalny mi o rezultacie inspekcji zast~pcę ministra
.Gong - "Żona się nie dowie".
wysłannik okręgowego związku kas chorych, pracy, dyrektora departanlentu p. Szubar~
'WIDOWISKĄ
celem zapoznania się z przebiegiem zatargu, wicza. O ile min~sterstwo pracy dojdzie dQ
pasmo: "Ksiązęca kochankaP
jego przyczyną i sposobem ltlnvidacji bezro wniosku, że zatargu nie mo~na b"dzie ~lJkwi
bocin,
co obecnie nie jest rzeczą łatwą, po:: dować drogą oficjalnego zarządzenia,. zwoła
'Luna: "zdobywcy, Oceanu'"
nieważ w grę weszły k\vestje "honoru" i o::: na zostanie na wtorek· do Warszawy konf~
~p1endid: "Za krew braci".
sobistych obra~eń godności.
rencja wspólna zainteresowanych stron i pra.
',Odeon: -- "Bohaterka sensacyjnego. procesu"
Delegat okręgowego urzędu ubezpie:: wdopodobnie tegoż dnia nastąpi likwidacja
Czary: - "Czarodziejka"
czeń odbędzie naradę z zarządem kasy chc~ dlugotrwalego~ zatargu. (b'p)
COI\lO. "Budujemy na kredyt'4
"-tych, a nast~pnie z przedsta"wicielami zwią~
Dom Ludowy: ~_~OOoMiepki Kin. O. ",Kean"..

treatr

.Miejski; -: J
fIea,tr Letni: - "Tak, to jest Łódź" Nr. ~gi.
1featr Popularny: - "Chata za wsią" i "Klub
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Z drożyzną

DWIE FIRMY W ARSZAV/SKIE I JEDNA ŁóDZKA. :
Pozostałe firmy łódzkie wycofały się wo
statniej chwili, gdyż nie chc:aly zgodzić się
na \varunek, lfy wadjum w wysokiej . sumie
pozosta\való do dyspozycji magistratu w '~
kresie przeszło rocznyn1. i to w
gotówce,
gdyż magistrat nie chciał zgodz~ć s~ę na ZQ$
bezpieczenie hIpoteczne, lub inną gwarancję,
~1 firmom lódzkhn zależało
na posiadaniu
większej gotó\vki, która jest niezbędna przy
wykonaniu ciężkich warunk6w budowy, by
szybko robotę wykOńczyć, gdyż do,~dnia. 15
grudnia domki mają· się znajd-nwać pod da,:
chem iza każdy dzień spóźnienia przedsi~
biorca ma płacić illagistrato\vi. 1000 złotych
od domku. (hip~
,

Po kilkudniO'wych naradach i konferen
z przedsiębiorstwalui budowlanemi, z
10 firln, które . przystąpiły do konkursu, na
,zwalCzania ·drożyzny.
budowę domów robotniczych, pozostało tył,:
. "
.M.hlisterstwo zaleca me
ingerowanie ko 4, a mianowicie dvvie
warszawskie i z
:fl kształtowaniu się cen artykułów
żywn()::
łódzkich tirmy l. Tyller, oraz połączone flr~
'ściowych i pozostawienie tej akcji pod dzia~ my J. Tyller i "Konstruktor".
Jariie konkurencji, co zwykle, jest najkorzy~
Magistrat postanowił cddać budo\'H.
~jsze .dhl ludności.
'
tylko 4 bloków po. 5 domków io ·~dostaw~
w wypadkach nieuzasadni():: tych bloków rozpoczęła się konk:urencj,:L
aych ~wY:z
'~ladze mogą ustanawiać ceny która ~Qńg~:yła się 'Oddaniem trzech blo;
i tQ w śQislym kontakcię z instytucjami spór k6w dwum firmom warszawskim, a lniano.::
dziel~ "z' któremi należy współdziałać w ' wacie" w"arszawskiejspóióebudowlanej i kra
walce.z me.uzasa~ym wzrostem 'dro~ lowemu towarzystwu budo\Yłanemu,
oraz
'~~P).
"
łódzkiej firmie l. Tyller - l bloku.
tkz~d

wojewódzki otrzymał nowe ~
~nie w sprawie współdziałania w akcji
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,"~,A<~~At

Jtocne
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ćjach

•

tramwajarzy
II

~ z.~u z nieprzej.ednanym stanowiskiem.

kategorycznie. ~
~ plac dla pr3!oowników tramwajOlWYCh, , od!~ło się onegdaj
'W nocy na ter~nie remizy, walDe' xebr~tIram.wazj,ar.z.y,

~j

akicili

pOOwięoone

omówieniu

pra.cOtWtnił<ów. Na wniosek jednego

zebrania został
na zebranie' pm.ybyło
Uled!wlie' kHk~set pracowników. Terminu ~Witóroe
JQ ~ n~e nie U!Stall!Q.JlO. (Pl
eUQnków
~n;y

7JWiaplru dalszy
z tego wz.ględ!u,

ci~

z
()..

że

l\Jo-6~'~-d"y~ury

a.ptek-'--

Dziś W nocy dyżurują następujące at::
pteki:: L. Pawłowskiego (P~otrkowska 3(9),
S. HambU1'ga (Główna 50), B. Głuchowslde~
'go (Narutowicza 4), J. Sitkiewicza (Koperni
ka "26), A. Charemzy (Pomorska 10), A. Po~
tasza ~P1ac Kościelny 10). Jb)

.C

I

K.E.Ł., odmazwiającej

_eklcj

lo~t~1
~.'5

ZOSTAŁ ROZWIĄZANY

Wczoraj odbył się na \VodYln Rynku
wiec lokatorów,. zwolany przez to\varzystwo
"Lokator" w sprawie zniesienia
podwyżki
komornego od mieszkań jedno i dwu::izbo:::
wych.
,
Po przemówieniach przyjęto jednoglo
śnie rezolucje r domagające się wstrzymania
z:wyżkikomornego od małych mieszkań, UP:
~zymariia ochrony lokator6w i budowy do::

t r
PRZEZ

,

POLICJĘ.

mów r obotn,iczy ch.
Po wiecu \vszedł na mównicę koinuni~
sm; ktory krytykował .działalność towarzy~
siwa nLokator", następnie zajął się spraw~
mi politycznenli atakując rząd polski:
Wiec ten przerwała policja1 na widok
której mówca skry! się w tłumie i wkrótce
plac został przez policję opróżniony. "(bip)
,
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ZAXONOZONE ZOSTALY POŻGA NIEM ' PBZOOOWNlXA P. P ..
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Przed

w
szeregu

koń(r.em

___

a,

'!

strajku

'SC_

k01lcU ubiegłego t y.g o dnia w całym
przedsiębiorstw

Krwawa awantura wydarzyła się wczOIraj skiego ., z nożami, pr:z.yezem poranili go dOtkliwie..
pliu:'l:lBalu.ck1m ZZ-letni ozeladnik rzeźn1cki za· ~ Przodo\vnik Marjański nie tIr~c ~imnej krwi.
njiesz.k~ły przy ul. Aleksandrowskliej 35 napadnięty ~w·.zdkiem \vezwal pomocy. Naiilbiegło kilku post&został prząz 21-1etniego Alfreda
\Vajnkajna (Raj... ..:''i11nkowy{;.h. IUonOiwiez Wajnkajn i Badowski z.otera 23), i ' 35-1etniego Stefańa Bado,\-vskiego (Spa::-.iaii zatrzymani i odprowad!zeni 00 UI-iQ komi..
cerna. 4) - Obyd\vaj zaczęli ~ bić ostrymi na- :.::arjatu."
r2lędlziaJITIJi. s.cenę tę dostrzegł przech~8tCy przodoNa podkreślenie UlSluguje takt przodownika
wnik III-go komisarjatu 40-letni Józef Marjański, ~Iarjanskiego, który p0i..111imo poraniellia go notralld
zamieszkały przy ul. Ceglanej 10, pośpieszył napaprzez opryszk~I\\" nie utył broni pahiej eb,ot mial
dniętemu z pomocą. \V ó"\v,cz-as
na!pasinicy porzuci- po temu pra",\."o. (p)
li Klollowicza i rz,u'Cili się na przodownika Marjań..

buJoWl. na

budowlanych robot:;
nieY'zglaśźali się do pracy, godząc si.ę
na
proponowaną przez przen"lyslowcó:w podwyż
'kę W" wysokości ·15 proc. z dniem podpisa::
ma" umowy_
"
Ną. jutro z\volal p. inspektor Wyzy~
kowski konferencję wspólną przedstawicieli
przemysłowców
budowlanych
cech6w
>~ajstró\v
z delegatami z"wiąfikó\v lecz
jak się do\viadujemy, przemysł@wcy budo:::
wlani" postano\vili .' na żadne ustępshva nie
iść, wobec cżego likwidacja strajku musi na>;
statn~ r.W. dotychczaso,"vych \varunkach

t

Robotnicy budowlani\vobec kOIlczące
go' się sezonu chcą strajk szybko
z1ik~\"vldo;:
\vać, szczególnie, że pl'zem~'3łowcy
dali im
do zr07.l.u1yienl.::ł _ ie no new~vn"l ~'('<:\.~

~Qto:::

,yi są z własnej inicjatywy udzielić im pewnej podwyżki o ile natychmiast 'st~'njk zUk\v:lduj ą. (bip)

"

:ronlka Po~lcyjnaę\ . .,
t::ll ZŁ- lanllla pIZy

II~n tram

lian

.t".

ul:iiJif*f'l~a

We.zoraj w no~y około g~hY;I-ej,mieaz
k~ ulicy Andrzeja pOO'J.ię.dzy, LipoWą 'izakątna,
2a.al~mol\Vani zos>tali strzałami
r~l~gąj~ym.isi~
, na ulicy. Jak się' oil~a.,zafo~ p~.zyczy:nągtrzał6W by-

BiD

e

···.zosta·łoustalone

ła awantUra, IDtó!'ą wywo!ałY mę.tysp:<)łe<!z.ne. N~
tV, dniu w.OOoraj.s$~ >UJ(lało się poHe,ji usta...
piec, któTy przy ul. Kilińskiego prlejeeh~ ~:
;, braci Piotl'a i Alltoniego Zabororwskioh n~"pad.ł0"kuUć n~wisko zabitego /~r~~ztramwaj Nil.". 4 chlap.. przez t.ramwaJ. Skierował przeto Pulwermacllfr:
> ku osobników, maj8( ych z nimi' pocachą.p.ki osocaprze domem Nr. 12§,przy ul. Kilińskiego.Do
ra do VII-go kJomi s arj atu. Tu dJyżurnyprzOdown*
,.; biste. Osobnicy ci za.częli ktuć; z;a..bori>wsklch "no..
posterunkowego pełni8tceg;o słuzbę przy zbiegu UL roz,mowy
z PuIwermaICherem dOSzoo1 dO wnio.
iami i bić lastkami po głowach.. PiOltra' ZalboroWHc6-goSlierpnia. L~ómskiegopodszecR meja"ki skt; , że syn jego, jes·t owym przejechanym przer
skiego pohnęlj na okno wy'Slta.wowe·sklepu .~om.'4, Pulwermaeher' zaan,i~zkalr przy ul. Zielonr 4~~~
wamwaj. , Zakomunikował o tern. pr~~hylemu, kJtó,.
priLy ul. Anc1rzeja, 49 z taką siłą,że.~bił szybę! , nek6 i zapytaJ,' cz.1~fI$Y'Padtk!em syn jego A~?~~, ry 7iroZlpaczony opuścił lokal, k-omiśarjat~ D'
d('tklrVwie pokaleczył, się" ,odłamkami szkła. W
tni AIb~am 'niezostal rureszto.wany, gdyż ral}oy"W(, bi<l{)ową w,teścią podJz.iel,ić się ze sWĄ żoną.
:momencie pr.zoohoclzHpOirOOz,nik
31-go putku s21edł z, diOmU' iwięcej·n,tewrócił.Pootel'unkow:yp;O;,
Po P<)fo'zumiemu się z prokuratwem ~
Strzelców Kaniowskkh Piotr K'l"U(Pa. W1Jdlz;ąe cO się lecdlpodlać sObie rysopi'S., ,chło~ca; Wówczas poIdi;;'Chlopca "iN duru dlzisiejszyIDodidlane zostaną rQl.
dz:ieje do.by! rem>lWeru icdd·ał 4 strzały na'po.. W2i~ .p'r~enie, ż~, z,agiilionym jest ów Gll~ d~. (lp)
alrach. WÓW'ClZas napastni'Cy zbiegli. Braci Za.bo}'t~~~ _._,
!'Owskich przew.ieziono doroZką na stację pogo..
III
towia ritJtunkowego gdzie lek·a-rz udJzielił· ia:n poro,
mocy:. :eolilcja :wC1r;.o.ż~ła Pcościg za' na;I~~i.l

.'

trn

p

. ;lu,' *c-'

,~), j'

""eissa

'NieBooskJ:- rodzin·M. j;pow:.&8-e~

W doliu WCłZlOT"~ljszym o' god'Zinie2-ej

poipOłtidmu

.

S8moMlStwa

Straszny wYlPald'ek Wy:daT'21yił si'ę w\CIZOiJ.'Qj pnz7'
wicy 'Za:\viszy 5,0 godZlinie' 4-ej m., 30popołl1driiu
~ mieszikania
znajd\ują,c,ego
się na III-ciem
pię4:rze w oficynie sk>o!Czylna bruk podwórza w eelll;
samooo}ezYll1 M-letni Antoni' Tra·jdlOS. Nieszcl'bęśU
\yy poniósł smierć na -miejscu wąkrutek pęknięcia

czaszki.

ZalWezwany lekarz pogo,tt)'\via rawnkowęgo
st,wier.d:zil zgon n~es.zczęśliwegO. Jakustaldło d!olCho...
dtzenie policyjne, powodem rozpa<tzlhvego c.zyoo
Tra}dosa były niesnaski rodzil1~ne. (IP)
-

~~OQO.

~<'Tę'a,tr

':. ·"__ Ą ..~.a.." ...

:1. sztuka.

rekon1!owa rewja'-Vvooewil Gtts:tawr.l ,wassercug~
"Tak, to jest I.,óc1ź 'Nr. ,,2-gi", ż nowemipi!osenkaml
i ewolucj::umi oratz z całym szeregiem nowych} na~
der efektowny.ch numerów truloc.znycllw "vykona~
niu S.o.oolt:'lwny, S,zmarÓ'winy, Wojnara i girls'6w.

.

'

gwarnobył<i~aJ W
:pa!rku "Juljanów
gdJzde pulhli.cmOŚć ~iwiała
sdiką ,~t1rakt!ję letnią jaką są pl'Ized.st.amenia
NCh.alty za wsią" w leSIe
, parku
J1"Jan6"
"U
w, ''kt6j

H

"

UI'zad.za, tam od wczoraj

Dyrekcja Teatru

NA.WIB

GZNY: ,SPOCZYNEK

,,DOBBOczmCJf".
•

.. '
.:ii. l
w::· ,za..,
,L

W BTooklisnie \v S·tan~cih Zjec1nJolCzony,ch 00.- ntie wied1Ziat Wię&zianotyl,ko, ~~ poms-taje
był się pogrZ'eb niejakliego Franka Yale,kWrego i.yłej prz.yjaźni z poli'tykami <wielnh~owymi;
l
życ.ie; i śmierć rzu.cają '. cle'Kawe światło
na s~unAl. nagle przed: kiilku ooiarrn.i, gicily jechał
ki .społeczne i polityczne wielkkh am.erykański,ch - swym kOSlz.to,\vnym Unc{)lne.m P.~ZM ułice Br~
środ()lWisk m : i e j s k i C ' h . O k l y n a , padł;y Słtn.~zaly. Z sa.mocłwcllu, sto,j~egló ()Frank Yale nazywał się właściwie Fl'ancese
podal; zav.'aJrC't,a.ł k'aiNtibtn mas:z.yuOiWy.. Cialo Yale'a
Uale. ROiZp>c<c,zął karjerę jako zwykłY b.ail1!d~ta.
zOstało naszpikowane kulami. Kto dIokonał 'lIliOIl"dJu
Kilkakr()tnie był krymi.nalnie karany, a mimo to - nie WladOl1llo i prawdopodi01mle' nigdy Die ~
nie pT!zestał nigdy być kierownikiem tatjnej orgaOOie wia.dl):mo.Jedynie meWda morau, UŹlyde k~
niz.aCji, n~ kt.órej opa·rty dochodził do COra-z w~ękrabinumasz;ynowe,go, Z/d1aje si~ w~~ywa-ć, .że.
szego majątku iooraz Więk.szy,ch ""'Pływów poI,i
Yale zamordowany został przeiZ 7em.stę pr.zeZ ja.
ty1cZl1l)'1Ch. Rzu'Cal hOj~ie pienią.ruze na cele· d-ob\l.'"o. kichś WSlpółzawodniMw z Chicago; g.dzie walki na
czynne, dao]: 5,000 Qolalro\vna kościół \vlosld; św.
karabiny lliaszynowe międ'z.y o.waśnjonemi banda.
Boza1ji, gdy ten spalił się p'rzed pam('l:~t.;~~~::~iff- n..r są na porz,f\;dku d!z.ieennym.
,
dnymrod!Zinom w' zj,rfiie' ku.p,owal węgi~I;;:wsP{}rrla- ,
Yale pOtChowany został '1 honorami, kJtóre
gał wd1owr, ludJZiom
be~ pratCy zna}d'Owalzatru.
zw:;:kle p.rzYl}adają w udziwe jedynie w:ielkimteCLnienie, policjantom klllpOiwal mU'~~ry - 8!-')go świa.ta~ Pod/czas nabożeństwa w kościele św.
wam był autokratą w swojej dzielnicy,:w. któlej
Ft>zalji zwłoki spoczywały na wysok!im btatalkll
poćIlc.z.as·lntżdora,wwych wyborów roz:pofi~,1,zdl 5"to. w srehrnej trumnie, która kooz:towałe 15,000 do..
srmi (kreska.m,i) 30,000 .otbywateli. Wpły\vy jPgo rOt
larów. W pogrzebowym kOTOlWod;zie było 250 sa.. ,
ciD,galy . si·ę przedewg'zysikie-n
luJność .. ,Wło·kc.
mo.ohodióiw. Ulice wypełniały dlziesią.tki tysięcy
go i irlandłzkiego . poc:vOldlzenia~ Był wł~~cidelem ubogiej ludności dzielnicy, która zanosiła s.i~: od
dwóch pralni RarO,\vyc.h, fałl~yki cygar,kiJ.kJ· ka...
płooz:u, uirUtCi\V&zy swego "dobroClz.yńcę".
mie:nic itd. Na' czem tej' fortuny się dlOrOsbił, nikt

o

r

na

,POPULARNY

w parkIU. "JlU1janów". \ .
RUc:łznie, rojn()

,-LWY,' ODPROWADZALY

'

w

TEATR LETNI ,w ,PARKU STASZICA. '
_ Dmś i' oodtZiehnie, ogodlzilUie 9-ej wiecz()rem

T:&A.TR

u

ID.,~ ni mieSIZJka.ń.cy. Część strażaK6w ziewała' ~ •.,p:!:4.
I:Slzyi ll-giodmaf straży ogniowej. Vi.. ~ lias, podozas gtlly p~tali rozkopywaLi ZlieŁodl:ui za,alarIrwJWane' zostały wiadomoś.'Cia., o ~
lllIię, w celu z·apOibieżenia daaszemu, rozs.zerz.aruu.
r;.e w: le~ieZSlierskilIn.
~ę ~a na wy·susz,oną słQońcem trawę. w~
Po Pl"zyibyciu na miejsce,' straźa.ey stWiefdlzi gmnowerOOWinięto na d~ć '130 metrów. O~em
1', że zalClZ!ął. palić się las o wrzaw stanie, długoś~i do ugaszenia, pożaru z.użyto 20,000 liltrów wody.':
12 cali. Pó:żar powstał od zapr6S'Zl6nia
sUO gIO:dlzinie 4-ej ID. 30 PQpOoludlnJ.u syWacj,
ch-ej trawy'iskrą, kJtóra paiClila z., lokomotywy poopanowanO calk?,wkie. Ogółem ~ spaJiło ~,' ·100 ~
ciągu zdąi.ająccego z Lod~i
do WarszruWy. POż.alr k;w. trawy, dl1'lzelW3. WlSltał:y natej'Że przestrzenS
prtZl)''UJralby IllieW8.ltlł~)vie' groźne ro-2lIDi a ry, gdyby poWarimie uszkodtoo.ne. Na IDJiej&cu Potaru. Obecnt
,nie, ene1."gidzna, 'aklCja ratownicz.a, w której pl'ÓCZ byl~ staro.s.ta Rrlewski óra'Z k'omendant ~Ql1icji:' na
strażaków ' łóiWJkieh, b:r:ruly udział oddJZ.iały' oebmrupowiaJt p. komilsar.z Nowak. (p)
C1Ze .straż e z RadJOgo.sz,c:z;a ,i Zgnerza
omz olrolrozA

,;.
Proodl wzema c:tniłll,~i' w :fa!b.ry.ce Weissa pr:Zy
eliey 'Magistraokiej 17/19, roootniJi: porwany, "pl'lzez
transmisję poniósł śrni erć'na ,Illiej SClU.W, dllllilu, 0Ilegd!ajszym W, fabryce tej wydarzył siępon~wnie
nieSlre.Zę;Ś'liwy wypadek. RobqtnikSitaJnisławMatzur
zamieszkały pmy ul. Pomorsikiiej N~. 6 podmas pra~
c:y uległ złamaniu ę.wuch żeib~r. Z,3IWez~ny 1ekaa:-z ' ' ~ltlQ~via ratuilkoOv.'ego" po, Utclliieleniu Pierwszej :pomocy przewiózł niesz'częśliwegodlo są>1t ala E'\\langielid:ąt~ p:rlZy': ul. półno,cnej.(P)'.
.

I

.Z

Po..

;lilarn~gO c'zyuią:c zadość pr~,Ślb,iemieszk~ńC6WbU..
tej polo.źonydl dzielnic. Dms l codłzienme. ~ ,s0boty wl~cznie w dals·zym ciągu przedsta:waenla
Cl;aty za wsią" bawić będą pUJbHczność wmaloł'.
p "'rku
JulJ'anów"
a niskie cenYbil,etó,w
'WThloCiZym
u:
"
'
.
,
się niezawodnje do barolZ'o, tł.umnegQna~
przyczymą
.
ł '"nu Ci wszyscy, ktbr,zy zmuszenI są spędtza.~
p j'
•
,
mi,a,gta,' skalatD w dusz.nyd:
IDruI'ooh nasze.go
.J
rzvstają z tej jeUjllej sposobuośd by d;ać swym
pł~;cO'm na świeźem powietrzu wypoc:ZYIl.ek. - ,po.
.'
..:II"" pan:-ku
Juljanów". Bilety WejŚCIa do
SpIeszą U I ' - " "
"
..:I. "
.
pr"",,·..:I,-tawien,iem
1 1t dda ulOra.;.
Farku iącz.me Z
t..~UJl:;v

ilł4ii!&Wi&,i'iW

dla drdeci i młodzieży szkolnej 50 gr.
prz.y uli.cy Og.rooOlWeJ 18.
DZiiś ogowz. 9-ej wieczorem W teatrze
przy

sł}'1Ch zaś

uUcy Ogrodowej 18

da'll'ą będ'zie

dla robotników
~nteligencji po cenaC'h
najniższy,ch
loorrnedja W
3-eh aktach "Klub kawalerów". Bilety 00. naby:cia
w kasie tealtilll.

puj ącą

Sabinę

Sawi cką,

dła do gustu :p!1tblic:z;uo&ci

która tak bardro przypałódzkiej, jaik i dlawn~h

ułuiblieńJCów
z Gzartorz.yską, Bl.ltCIZyńską.. Skonieoz..
nrm, CyJ{ulskim i Siela,:ńskim nacgele. JWi tylko
kilka dni' Urwać będzie ten wyjB;!tlc~ udany pro..

gram.
\V kOIllClll tygodnia Wielka rewja
tern: "SłoOllDliani wdJO!W'cy łą:ClZcie si,ł1.

pod

TEATR },GONG".

Ost~improgramf:'m pt. "Miłostki letnie" sym
pa,ty ,z: :1 ten teatr zdobył rekordowe powo(lzenie.
Publ1cznoSć eo wieczór tłumnie śpieszy
d1() teatru,
b:) z zapałemoklas1riwać z,a'równo goślC'innie w.y\Slt~

Zaptsujciesią

na czlonkÓW

LI OqP.P,-

~

,'"

gdzie tanfo i dobrze

ILUSTROWANE. PISMO TYGODNIOWE.

KaldJ

~JlIP!o

,zdobi orygInalna bBrwrul

zeslła

n 51....-

8 folagra iji

mery okaxowe, wysyłamy je odwrotną pocztą bezpłatnie.
Przedpłata wynosi; kwartalnie zł t4 "':"-f półrocznie ';.?f' 2(!~
J'OC.,Znie zł, 50, -.
Numer pojedyńczy kosztuje zł.
40.
Halskutecznłej!zy (.rg·8~ ogłoI2U!nlowy.
Do nał1yda we wSlJl~kł,h. kioskzr.h.
Zgłoszenia przyjnuje Administracja: ,,;Poznań, ul., Marcinkowskiego
2Z. WałSZfiwa~ As. Jeroz& Iims:~a Nr.3gi- Księgarnia W. Szczepkowskiego; Wilno ul.' Dominikańska 4; Lublin. Krakowskie Przedmieście
43; kraków, -al. śW t Tomasza 35; Lwów ul. św. Wojciecha lO;.t,. . . ai t ul
Pioll'~iOws~a 47; Katowice, św. Jana 14,
,

O
łi6dź.,

L

l

PrzfimysłnlGo\Y Łudzkich

KoIIsiantpDWska 21

założenia

.hI_3M9

Wkł~_.!f

Pnyjmuje ..szelkiego rodzaju .obstalunki, jako to:
s%tuczne nogi iręce f aparaty, gorsety dla ułomnych
prostotTzymacze. pasy brzuszne i rupturowe·'.i
wszelkiego rodzaju bandaże, wkładki DA płaa-kie
stopy.

WIELKI \VYBÓR resztek po bardzo niskich
genach ul. Sienkiewicza 95. Front I~sze piętro"

SPRZEDAM

posiadłość

3276-3
na Stdkach sklep,

..

I

.4i~.

m6:fltie~i p~J;eł'fneJ mUlO'9Hme tuoynluz dll!śym og.
rod€ m cu a t.tGtO ,1. ,1 km. cd
Łod~i Wi~d. Rsgowslua· 16 Kolo
Si1\SB'
.
3S94-2

na raty tylko Nawrot 8 w filmie
!!:ci 6abcł6w
:5t08-2

Załatwia wszelkie operacje ban" owe

Bank Ilew<zowy.
ArB_Jem kasatolt.

Si af~ 'dywan otOllHl~
h«stem ł'irucza 4- m. 18

puedam

Ss

3~86-2

'3268~3

IDnli- ,·r."

4-:32';ą'

wojskowej

wydaną

W apno pł~chcińfłkie marmuro'we, Cement' GipS
,.Scipio'", SiSILOiy ~Klepachi". Celib. Dachówka

Etvrnit, P~paf P~&ad~kaf Gls:eu.ra. Le~nik do posadzki na zImno ,.Durox-yl", Trxcina . ,
Poleca wyląosne prsedst8wloIełshvo łabFfk

,~

. •,.

MiecZysław Andrysi.ewic\ZzagubH kartę
służby

obotnik rolny s zoną potrseb,
nI na stelą pOBcdę do folwar
ku BoIęslawów 111m. od stacji
Andrzejo",
3282 2

In!. JAN PĘDLICH

R

WSl'sJta.s. Zi~lfia 80.. Tel. 108.70.

w Lodrz:

ZAGINI!LA książeczka członkowska związku
1lmów Feltksa Szyma.nko.
3-ą214 ;,;.;.

..

~. Purpur Materacowe OhM,
R~~sJliki Koldry Kapy FłrllJłki

~oleca, z.

Pneaeielsdła

5ciel'IIczki
Chodniki Podpinld Wyłtmacshi Poleca Leon RubankiJi
KHińakiego 44
Hi13

pie l

Zefiry

• WI.,Romłsfilowsldego PJotrho..na 116 I p~uo hont tel. 21-6'
1525-0

A

O6

koks

po

cel'8.cb
dostawą

do
wlas1\emi kOńmi. Stałym
to~ ud:zielaJll k.red,tu.
na l nybka usk ga.
21
J\ych' s

m~lłhie,

115~-~

tolari meblowy potr:t f buy Pio32G8-1

S h'kowska 116 l p.
O S Z E. N~

,

,

i

, i '

IIIF

PruG tekstem 30 gr. ~ tekście 30 gr. ~a tekstem 25 gr.. zwyczajne 14 gr.. wśród 4robnyc~ 20 ... n~krologi 10,,komunikaty 25 gr. za wiersz milimetrowi lub jego miejsce. Drobne ogłos3eoiabe~terminowe 5 ,gl'. za
iłeą"60 ił''; najmeiejsze og1oszenie &i#. gr.. Dł'obne ponad 20 'lii<lIrazów-Yrlll'IlZ 10 gr. Ogłoszenia zamiejsoowe 50 proc. drotej; zagraniC%nt~ 100 proc•• Stronica pr
ł ., teWcie pOdzielona me ;; '-'t zwyczajne na 5 ł&mów. Akcy~we i, !antazyjne ogtosz.enia 50 procent droiej. Artykuły bez oznaczeniahonorarjum uważa redakcja
; łPnpłełAe Ogloszeniaprzyjm$ :się 40 aock. 104j lNt 1-$1. 50 prOOs droże1 Ze termi!,owe O,i,łaszenia' administracja .ue oclpowad4.. Kał,da nowa. podwy~ka
;111. dll; ....... ąIł II IQ t.,,:;a
' I eeair.,v'i"""'ia Rozwej mow lł.l~ w Zgiel'J~ u ,. ~ ," Pobjł$łtic~" . . . . ~kieco Wice

CE

,

II
R

Ł

składu

\\SZOU ędn)", h

che drzewo SOlino
w azc%'.pach t

deJludde, obuw!e
·bioly
U
awet!'y na wyplot.; Piotrkowska 31 m w.' v.
ł

z.,ar

Al!

S"ład węgla, drzewa i
kau. Kolejna 2., teL 16dawniej Maty sek.

~łl' ~~~~~~~~--
NA WYPŁATĘl,BiaZe'towlI!1"y

Al Al Al ~li:aL~~t~i~:!
MaJła ale1 l ne.11epie1 kupie motJla

"A4'a'!!

t. ID

t:f

~:...

ałilJ.;)6\łJo ł

n~

dobrem gotowaniem potrz~
00 dwojga osób. Wiadomość Skład Apteczny -',
J. Sikorsidego Roldcińska <) od 10-13.

rr=r":~~~~:-.

Z to t y c h

żądanie.

kaide

k urjnie do Bpuedania ctOlna
O
t8J::tzen kOZEtha l
prs yjm u, y do pi,;.
a•

3278-3' ,_",.'

skiiego 78

Ci'e"łf"t <;,::l~, i~4ła w

innych walutach obcych s zwrotnIe w Dolarach ~ t.p

30

romskiego34. Restauracja.

........

15

Wi; ładyosJicaą n '- &C~o~~ w D o lai' ach

rów.nioż
~rabbuiI 0tomłuiJ krzłisłe Jm~t.uoe tanio

~TRZ&BNI tembłD;a;torzy. Zakład ślusarski'

fi

z oprocentowaniem.
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