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i.Ryga, .3 lipca (ałe)
.:rassdan.os.i~ .że łąlllacz lodów Krassin
dn.ia ,2'lipQa znajdował się w pobliżu Pólnpc::o
, negoP~l*ldkaSzpicbergu' jz wielkieńutru~
~eiB.mJ,p~e~eN sięp~~e~ lodyąo ~J~
sca" g~ie~,)b~je grupa Nobile. Iśtn{aje ~
dzie~ .ze·,' $ł~";zblijy się 'dGmiejsca
, '- .'

katastroiy..
.Gen.N"ł;lUe z pokładu "Cltta, cli Mila.~
DO" prosił drogą radiową,

,aby "I(rassin" .zb~

tył 9ięio _okrętu, ,vląs~ie'go . i wziął' Nnbile~

na' pokta:d~ 'aby otb:YInać· \vskazó~"vki co
d() poszukiwa~iir to<Zbitk6w. Ż "Krassina~' od

go

po\Viedziano, gen. Nobile, że, "łamacz. lodów
nie może traQlć' czasu na zbliżenie się do ~,Cit
ta di Milanon,' poniewa~ ma rozkaz iśćpro~
sto do celu· ' . '
,
,
"
Z . hUlulcza' lodów' ;,M:alygina'~ już trzy
dni temu ,vylecial lotnik Babuszkin i nie '~

je zntić o s()bieł,choei~ż ma. aparat'· radjo\vy.

KinopR~J-:~~WY 985,,'

DŻlS

,"

~.

,

'Arcyfihn

.

p.. t.,'

•

DZłS

.'

<

Babuszkin "jest zaopatrzony w żywność do
6 'lipca.
Dnia 2 lipca lotnicy \vloscy i szwedzcy
daremnie próbowali zrzucić nowe zapasy ży-:.
wności grupie gen. Nobile.
. Poszukiwanja Amundsena. n:edalydo;:

tychczas żadny~h \V)~ników;
Oslo, 3 lipca (aw)
Krążq tutaj pogłoski, że lanlacz lodów
,Krassin'~ zdOłał
ocalić grupę rozbitków

"

.

. ,,Italji" wraz z pl'~..:.:bY'wającym na krze lodo~
wej rozbitkiem" szwedzkim
Lundbergienl<
Niema potwierdzenia tej \v:adoniości, ale pew
'nem lp":-ł-: to, że "Krassin" przedziera
się
przez-lody gru~ści 3 mtr. w ~ierunku obozu
'

Za "

Potężny dramat ąbycza.jowy
roli .nieszczęśIi~~io d iewczęcia
słynna artystka

rozbitkow i jest już niedaleko od nich.
Lotnik Czuchnowski, który jest, na po
kładzie "Krassina" ma zamiar szukać dwucb
pozostałych grup rozbitkó\v.
.
Jak· donoszą ze Szpicbergu kpt- Sora 7
d"WQma 'ludźmi i zaprzęgiem psów rQVl1lie.t
usiłuje dostać się do obozu rozbitków.
Paryż, 3 lipca (ate)
Slynny okręt francuski do baąań pola,
nych "Pourquoi pas" przygotowuje się do
wielkiej wyprawy celem odszukania Amund:t
sena, lotnika Guilbaud i rozbitków Italji.
"Pourquoi pas" ma wziąć ze sobą zapa~ów
\vszelkiego rodzaju na cały roilc Okręt wkrót
ce udaje się do Troms6 a potąm na Szpicberg

i d mrsz.

ił

u lego
II
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Skonflsko wano "Robotnika" .

W ars7~wa, 3 lipca . pow~ętych na w~zorajszem posiedzeniu W
,.D~is, z rozporządzenia komisal'jatu' związku Z wywiadem marsz. Pil.sudskiego.
rządu, organ); policyjne dokonały zajęcia "Ro
"Robotnik" ukazał się w drugiem wyda

botnika" za artykuł poslaM· Niedzialkowskie
go p. t. ,,\Vywiad ma.rszałka Piłsudskiego" i
za podame doslo\vnych uchwał klubu P .P.S"

•

"Uliewcl~ta ~nR,KontrQlą"'
.W

""

uibau '''Ił

mundsena i.

. . i

I'il

niu, z

bialemi plamami, wywolanemi u su..
nięciem zakwestjonowanych przez cenzurę
ustępów ze- szpalt pissma·
+M

ząd SOiBC6ipo~ onan

. VlrgmJaLee turbin ,
Ceny mielsc;W inipowszednie na wszystkie seamse zaś ws.hctę niedzielę i święta od,. 14 pp
mielsc~ 75 gr .• 11 miejsce ,-'tO gr III miejsce 30 ł1'

"z·
,

'

Akty ter.roru wIJbeo kQmunist6wna wsi so~ięekiej .

wypadkachreN.~"ję, soo.Sowane do w'lOścd·an :zni~ć:
, MoskJw~ 3.7 (aw) .
d-zące sO'wieekie patrzą co rUiZ 'krytycimiejszęm . o- '
W 'roznych miejSOOlWościaeh Rooji, szczegć'
kięm na ka:rnpal1j~ lllagazynowania Zlhoża <tla re- , niej ,na Ukrainie, ,mnożą. się wypadki sp'erad~
w ",ie!Sk . inell at041
'O SW I
zerw paIist\\"o\vyrh, bo\viem ak'Cja ta nie dala . donych akt6w terroiJ,l uw odn1esieniru do komunistów.
O,d wtorku 3--VIl '1928' 'l'. ,39 f tychczas żadnych \yyników dooatnicl11 zaś wysyłaOfiarą tych taĘ, aktualnych 'ł>b~ie na lI"
Dla i(ir()sł~;ch
J nie lotnych patroli na droga.ch,dla sekwest~owa- krałini-e sQ.wieekięj prBJdó:wpadaj& przewatnie kQot
. i\J
W; CZ
ÓW
uia prze\V oZOW2:fO
z jednego o
l'ęs:eondenci' wd,ęjscy sowi~kkh' pism. W, ei~osta
rrł rur
at J1i!OJlowy .. 30 ,aktach w.J'oia~h g1.6WJłych
kręgu do drugiego wzmaga jedynie nienawiść wlomieli kUku dni w rejonie KitajglOOdzkim ~oI'd<r.
Dagowel'jłł. Liedke Dary Holm l Ern@st 'Vuebes .
li. 'li młQo:ie~Y
~
ścian do władzy sowięckięj.
want' zostaLi dlwa.j korespondetnci pism sofWiecki.t-~
Włłin;O\Vle. g6r
I
Z tego względu postanowiono odnośne punpr.zyczem mimo najusilnięjszych p,O&ZJUk.iwail . . "
OrDa at w t-chi łlHe.ch .. FolI glo::e'n Tom MJx.!..kty W planie gospo-darC'.ZyDl lJlli-enić, a w wielu
c6w nie u.dailo s~ ~klx' '
....
&
W sobołt: nieizielę l, Ś.więta cd ,eo.dz; 3. po pe
lr iejsce b'O gr, 11 mleJ6"Ce 50 gr. lU mlejs~40
....
;,
"~
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Moskwa, 3,7 (aw)

jak ~nformują, z kół ofIcjalnych '-: sfery:rz~

atl1w y ł,
!

i·
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prźez \Ylóśdal1 zboża

Nr.
L

b ł
, ,tÓl'1101linjizezlotniBczycnłu
h porzueili

Pilo.ci cywilnyoh

(ulowej
WARSZAWSKA GIEŁDA OFICJALNA.
~aIlliia z dnia 3-go, ~a 1928 rc)mu.

")
WALU 'fY i DEWIZ Y.
Dolary Stanów Zj~nycl1 8,87 ,i pół

Belgja

J2~4.6

.,

konfereIllCji

,

Z

uposBlżell1.

RównooOOŚIłie

&wajca zoja 171.85<
Wlochy 46,86
'Wiedeń 125,57
Słaibsze dewi!Zy na Be1gję, Londfyn i PaTyt.
Popyt 71Il!acznie wi~ks.zy. Ku;rs urzędowy dolara w.

gotó~ obniżono. Dola..'r glOItówkQ,WlY w OOr()~h
prywam YClh 8;87 i pół. RUJbeI zloty w Otbr'otao h PItY
watnyc h ',66 i pół.Gramczystegoz;łota 59244
, .
PAPIE RY PROCENTOWE'.
'państwowa, poż premjo wa dQlarow a
5
rsyjna 67,00; 6 PrOC poż dolaro
kQnw-e
86;75; 5 proc
kolejO'Wa' ,104,00; 5 PiOOlC poż.
pot
, . . 86;50.;. 10 :proc
61,75; 8 proc. LZ Banku Gos
syjna
lioiejo'Wa konwer
'8, proo LZ Banku robie
94,00;
go
kraj'ow€
, ~twa
pr.zem. pol,,88,OO; "4
kred!.
,Tow
go, ~;i 8 ~,LZ
prac LZ Watrszawy
fi
53,40;,
-e
l.P9ł·~ LZ lZiemkBi
10 proc ID Siedlee '
76,50;
a1Wly
J
&-SI2'
,W
58,75; 8 pr.Qic. LZ
, gosp klraj9ł;OO;
BamkJu
7~,50i 8 ~,oaitg. klomUlIl
'
00,00.
ia
'Radom
m:
bad
r.row
,1Qr ~LIZ
.

~

pit.x:.

AKUm :
" ~ illyskhnJtowy 135,00; Bank hrundl~vy
1-11,00; Bank Ma3:opolski 184,50; Bank zw sp. zar.
83,00; Spiess 100.00; Siła i Świa.tło 100,00; WalrS2
l'.ow. fą!bry:iti eu.kru 64,50; F1a~lej 67,00; Wysok.a 188)
Węgiel ID5~;, LHpop 37,38; MOO.rntjÓiw 46,50; NlOrblin 46,50;'OstTowi€l(" I':'sz-a. €m.. serja B 123,00; li
, em..' B 112,00; Parrowo zy l €!In 44,00; Pocisk 9,50;
RUdlzIk:d 55,00; StwraJClbJO!wlice 58,00; Ursus 9,50; Bor~
łiawski ,15,00; KlIUl· ze 7;00.
akcji tenJdrenejl8t 'maCllliejsza obrotiy;
,})[la

'"

AltOJE WPBOW AJ)ZON E I wYOOl"ANE.

si.,

ej: 'dy\t'ękcja zapl'OIpOn9'wala pilótom podwyżkę Vi
granica ch O'koło 8 proc.
Dzisiaj--, ranO wszystk ie samolo ty które, wedltug rozkazu (jpuszcz:aj~ porty po 10 rano, Już nie
odleciały.Pon:teważ bilety na'linj ach są wyprzeda
'
nę na szęręg dni napriód~ spoozlęwaĆ się moZIia

z w~ioo
bat'll:,{'ZJ

dlelegat ami pilotów zapowiędz.jjała pod

wyd(ę w' wyso.k.ości 3O~35pX"O:C.

~1\1'fJ4ł

do •
gai pilotom . Pri?ych'j'lając
J?ilQ
wf(
inlcj&ity
go wniosk u Minist& r9twQP Qparlo
VI
!ji
tów i zgodziło się llfi podWyźS.ftę~ie aubw6W
gfł1l1ica-ab 15 proe, uposażeu pilot6w .
Po przewa 1uto\ya niu tej dodatko wej sUbwQlJ

i w ofi1cjaln, j

przyohylnię potil'aKń;owałt8,~niosęk

>HtQtlanja 359;35
"Londy n 43,46 i pół
, Nowy; Jock 8,90
Pn,ga, 26,42

~i~~.·

m.a:rIDa rb.wys~pili

o

kOlli~~

podwy~ę,zęnia

,Sz-Elll1iu.
Piloci w 'końcu

pracę.

SEWWta liHJ,~wę~ji~ mcitywl}.jW! prQśPe

,ltrnjaeh żęglugd powietr:zm.ęj.
UpOOa~enie, ,piotów '" Aerolot u mimo znaczne go S$ladk.u kursuzłotęgo od ,. 1925 Dje uległy a.ni
jednej podwyżcę.Przechvnie w r. 1926wskutęk
przęliczęnia od,ięgłooci ,lotów: zar()bki ulęgły z.mniej

ki~ PQdwyźszenLa gaży, dyrekcj a najpieil 'w

ISGB.

QoM-nistęrsfwa I(o:ąlij.pjkąejj ~ prqsbą

3.1
olotnic
POir~pieol'wszy w ~eju.ch nasz"g
na
kie.m
zestraj
trWla. cYWilnego mamy do ozynięnia
Wą,T8ZaJwa,

~tbie się liabo~.nstwo żałobne' w Katedrz e
'pne~l wielkim ołtanena o godz. 8 rano, n& któ
.. łyc:Uęeh plUlliąci zmarlelłZIPlaS'lł ,bolała
CIOTK A..
'
'itno-

1~

Q,

li-oz.ny,ch llieporozumień., '~-7-' ~jk ma cha.ralr.ter
włoski i,p~otestalCyjiIt'y, 'ima' 'ttwać pr.z.e ,trzy ~,.'.:

d!clItY;C'~SOIWlY.c:.L

dyrek'cja ACIl"olotu w J.'.h.ą:p:l'r..·

.::,;--

lu itr 1111' o ~ki i'1(u~ała gołU tli D~lotu~
Qezeku'ą tylko na przychylne 'war unki ątniQ8Wfrye,~ne~

.
je~ię na lotriisku vi '~Boup.g.t.
.
dzj~i~:
rych
niektó
m
Wbrew doniesiei1~O
nlków '-oba j lotmc y -podejmą ,pedróż;·, nie:;'
d9pie:róiarrii~ldąc; "lecz natych miast z !'ch~
lą'usta1eriia· ~lę dog6ari;'y'ch~'w~unków, ,,; a~;i
',..ł '.
sfer~cznych~· '
~~~ -~
_~ ~-;:

Paryż, 3 lipca (aw)
"
,
towujący 'się od
przygo
LotJc yPO!s cy,
transa tlantyc kiego,
dwu miesięcy "do lotu
Idzikowskf i Kub~ila, zakończyli juz ' calkowi~
cieprz ygoto wania do odlotu·
Samolot w pełnem pogoto wiuzn a,Jdu:;
____ __aB____ __
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POWO DEM "-DEF ICYT y :IU.SOWE

~"

~<rS) DQwiadujeniy·się,że K.S., "śląsk"

•. ' ...

"", ,

l

'Cieka')\Te'bę~e.:sta~owisko~P!'t·,,-vi.:

tej>~praWię, ~któl'Y,. :najPiawdopódo~ljiej ;'~mu:

który od PDCZątkU rozgt>ywek trzym a się sza
regu końca tabeli zdecydował się wystąpić z,
Ligi, a tymczasemwyoofać się z dalszy ch
gier. :Powody wystąpienia Śląska są wzmaga::
jącesię z meczu na mecz deficy ty kasow e i
pewność, że, mimo. doprow adzeni a gier ,doko tl
ca ,~a.dnieklupten do k1as~A.

szony będzie zweryfikowaĆ, .,WS~Yst~~·,j' g~
Śląska-na ,korzyść;przecl"fP-~k6w~',w,~gl~d:b.łłe
ująć. wszys tkim ~~dohy'~e, :pu~fY. 'to "ost~tn,~

byłoby, racjonalniejsz~,gdy'ż

inacz{d "

~J;a,lbi

piej 'wyszedłby IFC, :który . utracił z~· S\ąsJd~!
',' . ~~.~"::
, ....
..
l punkt:.;
: ',.
~'".', ~ ~

zis irisZBSBDSftcja sport

odm.--

nowlrll: n:
Ull".zędiOwtycih
i hulty
Oidl[.
zaikJł:
'j
.n~i€
Suche
sro;ooo aklcji
(i-EJ WISQZóB..
MECZ ",HERTHA"· - LX.S. RO'ZP p CZNI E SIĘ
i dlaIwaikej
lO
cinoID
warioś
zł:'
1~50
IJuidlwików po
MQ$~aif'. Faja,~" śledt .•
(C~S). Dzisie jszy mecz Ł·K.S.z nHert Stóllen werk; ,Sowiak,
nYJCili po 500 rok stanOlW:i j ed!rJią . akcj~ po 12,50.
P~~esttillęciel\'1oska]a' na" Ś1rooekataku, iKCyl22,DOO ~i SUWo'I"ków zakt hiltn górno po· hl!" wiedeńską 'Wzbu dzil.w . Łodzi, . kolosa lne
la "doob roily' mewą tpli-w:ł&"~Yllie, na:calośQ.:,
100 zł: 10 ~j;i Gi3Jwnych po 1,090 rok stanO'Wii 3 a~teresowanie, bowie m odwag a Ł.K:;S. za::
.
sw~reprezentacyj~
~. ,]?,O, 100 Jul()'f;.w~i oomina 1nej
sp1:owadzić zespó l za:: H~ęrtha .wystąpi

:w"prow8idrzJ()oooo

o

t

f

skoczyła wszys tkich:

w"

garniturze, który 'F()z:eg~;t:w' ~otwie: szereg 1fię:;;
cz6w poczynając ~d .Bd9jt-y~i niedzieli bieżą~
c.ego tygo dnia ."

granic zny na zawod y piłkarskie w.' dzień roI
boczy jest bezwzględ:trle 'ryzyk iem, jednak
czyniąc to' tKS. miał rację,· gdyż VI niedzielę
Zawod ami kiet()'Wa:Ó<"ę4fie ,cP~ R~attłg·
setki sportDwcÓw opuszc za Łódź, udaJąc się
do p'obliskich lasów ,czy· letn~sk, ,w dzień r~ ~.I1 • • • • • • • • łA•••• •.•• •••• ••••
boczy natom iast wszys cy pozostają w mieś-.c
publiczności' odbę1
cle. Męcz dla wygod y
tpliwie >zgroma \
'niewą
p·p.,i
6
godz.
o
dzie się
tkich żąd::
wszys
ji
uLUn
.przy
dzj na boisku
. t~
meczu
'\v'
becnie
nym. pięknej gry,' Jaką·o
'1,65Oilmienny~, llipT\Zy;wilejowanycll. .
onych
, warzyskinlujrzeć nlożn~., Zespół Cz'e:rw
SiItreśiloo.o' z ced!uly gieldQw sj:
mimo, że przech odzi, kryzys ligowy potraf i
powo
z
A~j~ Tow. zakładów ży;riłfI'ldlowsk1C'h
grać zaw'ody' towarzyąkie llajlep szym dowo:s
dtt' nt~metJja formalności, 'kW' ą.mllyoh Z za
proszk.~ naszegtao
Ch~~
Fitmer
akoje
dem są mecze z ,,,Herthą" przed kilkDma.tyr=
W8ir:J,ąs.keji ~ow.r.cib.na Złotowe'
przy kupnie
wyrob u n
i 'Gam.per z IWWOdItt f,U!Zjd' z ft3bryl{~ 'L. 11ikieni&w godnia mi i z AUlcryką, kiedy to gracze ~KS.
kawy ch wYlażnie akcentować
'~,w Kra.:korwię.
byliba rdzo dobrym i zawod nikam i.' Skład
i żąda~ .tylko O,hYSINALNYUH.
f
Mil:'.
ujący;
praszk oW' z łfI<ggutkiem~ Zńa- ,
następ
arużyny L.K·S. będz~e
Pttrez lipiec" i s.ierpd.etL, do 1 ",€,O ~ł1.1 ~
i.
Jas!ńSk
el,
"'~~ mnl~~ ód lat haydli elltu
Cyn, .Gałecki, Goslaw ski , Trzmi
~ 8i~ w .sobot.y ni-eb~e ezylWJl.

300,OOOab.;ji . kLuczewskieJj f8.lbrY'ki papi.eT'U
pol~r %ł. ~ oominaJ.nej 50 aikcjd da.Winy.cth po
1,000 mJr. aUm.'OIWlii 8 akcj~ po 10 u.
100,000 'akcji Polski Uoyd' pO'. 10 zł. wa.rtości
n~ 50, aklcji ~h po 500 rok. stan<JWi j~
,aJrejępo 10 zł: Z ~Y1Ch 20,000 ailreij powsta .. ~yeh !Z ~amaa.ny akc:ji mrurk<>WytCh. na Zlotowe -r 80
iys1~ nQfW"y"lCh emisji ~II. i Ill).
.' 8,250 a:kicii S: A: ,'VłĆ"kno polskł': po 100 2ił.
,
~. '\nom" z 1r!tóryeh 6,600 swtuk na o'k3!Zdciela, oraz

«"

I
I

--~--------~~----~~.i

~~':
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__

, pref ~la kOmUDianUD[iu~la Mara~Diell

~~,t~~~------.<p~,J!i~L~,,~,_".2~<.L-."&~'~~~~~----------------------------·-~~~~~ ,,~<,H_~_ _~~~._ _ _ _~
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. EALENDARZYC.

Stoda, + lipca - J6zefa Kat

.

ODBYŁA SIĘ. PRZED· OBA.ZEM

TEATB.Y.

tfea,u Miejski: - ,~Golem"
rrtatr Letni: - ttTak to jeSt· J.ótU"
f.['eatr Popularny: ...... "Co on ,robi Vi nocy'"
~ •.Ra.kieta Da błęi~'
WIDOWISKA!.
Casino: - Rowja ."Tylko dla dorosłych·...
Luna~ - nCO małe kobieta"
Splendid: - ,.Karnawał w Nicei".
Gr~np:::Kino:

- ł,za cześć kobiety".
4
Óde9n: - ,,Przy dźwiękach tanga '
~y': - "Handla.rz z Amsterdamu"
Cors9:
,,DzwQny wieczorne"..
DOm Ludowy: - ,,Dziewczęta pod kontrolą"
Miejski Kin. Ośw. - "Królowie fijolkó\v"·
..o.-

~

Wiadomości bieżące.

Zlp rozmieezezenie

takśówek

ŁOdź posiada

obecnie 250 taksOwek, z
które j to liczby 225 stale kursuje po mieście;
.
Jednakie rozmieszczenie miejsc posto
:ju taksówek jest fatalne, gdyż jedynie na
Piotrkowskiej od Placu Wolności do Ewan,:
gielickiej ustalone są te postoje, natomiast
pom.ijając już krańce miasta, ale nawet na
])ocznych ~ taif<:sówkę można otxzy~
mać tylko przypadkowo. Magis'ttat, wydając
. prawa .;asdy właśclcielQlU. takrowek, no~
~ć

aien

im

~oje.

Koniea strajku w fabryee.
poznańqkipQ'o ..
\
.

Po kilkakrotnych konferencjach i per~
haktacjach z przedsta,viciela.mi związków,
strajk w fa1?ryce Poznańskiego, który objął
'UŻ przeszło 3.000 robotników, zostal W~
raj zlikwidowany.
'
Fi:rma cofnęła wszystkie wyda-ne za~
rządzenia reorganizacyjneJ jak również 21'e::
zygnowała ze zniesienia jednej zmiany i ro~
botnicy w dniu wczorajszym powrócili do
pracy na poprzednich warunkach·
(bip)
~.I rZP!rlaił

Clnr07i-dt

Dziś, t. j. 4 lipca r· b. t stosoWnie do
eksploatacji dorożek' samocho~
przepisów
aowych w m. Łodzi, wydanych przez Magi::strat,·· a za.twierdzonych przez Radę Miejską,
w kolejnym dniu doroo.mego przeglądu. sa-==
mochodów odbędzie się pomiędzy godz. 8 ra
no a l po południu na Phteu Wolności. prze:
~łąd dorożek samochodowych od N. 31 do 45-

°

Karty

rzemieślni~le

W6j~'WódlZtf.\Y-o łódzkie.

ministerstwa p;rzemysłl1

o~lo wtjaśrue

r

handlu i,ź karty r2e~
m-ieślnie.ze upr~ja1ące j(},<> trzymania u.czniolV i
terminatorÓ'W i dają.ce pr3'ń1l wYD?r"Żeoo' izby
rzemieślnicz~i otr2ym~e lDOgą bez ogra'fiiel~ń el,
kt6ny' ud,(j'.vod1fli!l~ iż przetl 15grudnhl.uh.r. prOwa..
(idU samoistnie warsztat oraz przed.łoż~ świadee
twe pr~e-mysłowe za rok 1927 względnie zaśWi.ad
ClZenii iwy skarbowf'l! iż byU zwolnieni oc1' ,przymUSU pOSkWania tych świadectw.
(T)
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U t 7. t: ~ n ,\
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Pan naezeln!k Wydzhtlu Urzędu \Vojew.
UlŹ. K· Baier powrócił z urlopu wypoczynko

MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMsKIEJ.

1/1 Em. Ks. Nuncjusz Marmaggi podczas
jednej ~. rozmów Z przedstawicielką społe~
~nstwałódzkiego na Kongresie 'Euchary;;
stycznym. podkreślił fakt, że pierwszą Ko;::
munję
oqzyn1al W Rzymie w· jednym z
klaąztpr,Ów 'PlZed ,. pbrą~~lP Matki
:Boskie.l

!

Ostrobramskiej.
Ks. Nuncjusz UWaża to za pewłen ~~
roczy' omen wówczas p'rze~owiada.jący m~
przyszłe serdecznę stosunki jakie jilż w da#.
nei chwili .Go łączą z Polską.

Sw-

.QQQ

El. J ..

Spiąc
ZANOTOWANO PIERWSZY WYPADE K TEJ NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY.
zanot~
się w ten sposÓb~ po uprzedniem zastosoW'a..
pierwszy w roku bieżącym wypadek niu irygacji przecz~szczającej, przy pomoc~
strasznej choroby zwanej śpiączką.
specJalnej gruszki gumowej wpuszcza się do
Do szpital~ malżonków Poznaflsklcbł przewodu odbytowego mieszaninę składającą
przez pogotowie Kasy Chorych przywiezio~ się z· szklanki mleka, dwuch żółtek, małej ły
na została 35:.:1etnia EmiljaBienias, mieszkan żcczki cukru, jednego grama soli, oraz 20 'lem
ka wsi Grzegorz, gminy Ruda Pabjanicka. pll opjum. Dawkę taką aplikuje się choremu
Kobieta ta od dwuch 'dni śpi, nie budząc. się dwa razy dziennie.
Jesli chory ma słabe serce, to zazwy_
wcale, wobec czego \v szpitalI! jest odżywia
na sz~czn~e,. S~tuczne to QdżXwj.~ni~ pdb~a. c~ii ni,e, budzi &i!ize snu wcale i umi~ra' ~l
Q.Q~~ ,.,w+

-" W dniu wczorajszym kronika

wa.ła

::::;; 3

FosiadaCZE
MOGĄ OTRZYMAĆ PIENIĄDZE

HA

lis to

.

.

·lorh

NA.ZASADZIE DOBROWOLNE'J UMOWY.
Jak wiadomo poważna ilość polskich ·warzyS/t\vo New-:::York zajmujezdecydow~
s~ow1sko, iż ugoda ta w żadnym wy,
obywateli posiada polisy amerykańskiego to::
warzystwa ubezpieczeń New~York, które od padku nie stanowiłaby precedensu
przysz::I
.
. ~
mQ,~ zaplaty tych polis. Sprawa oparła się łość.
We wszystkich sprawach, w których
już raz o sądy amerykańskie i 'Obecnie w dal
szym ciągu !na być przez te sądy rozpatry::: wymagane do wniesienia pretensji dokumen
wana. Jak widać towarzystwo New:.:York nie ty nadesłane zostaną po zawarciu powyżej
bardzo wierzy w to, że proces wygra, czego wsponlnianej ugody, konieczne będzie przepro
dowodem może służyć propozycja uczyniona wadzenie nowego procesu sądowego, wzglę~
niektórym ubezpieczonym, którym towarzy~ nie pertraktacji ugodowych, w któr~ch wa.
stwo proponuje ugodę.
runId wspomniane zamierzonej ugody nie b~
Konsulat Jeneralny Polski \v New:;;Yor dą brane pod uwagę przez tow·. N ew York
ku zawiadomił niektórych posiadaczy polis, Life Insurante Co.
,
którzy się do tego Konsulatu zwrócili, że
Przeto zdaniem Konsulatu, wszyscy ci,
jest się na dobrej drodze do zawarcia ugody którzy pragnęliby być ob jęci ugodą,· co do
z New:::York Life Insurance Co. na warun:: której toczą się obecnie pertraktacje powinkach dla ubezpieczonych korzystnych. We ni nadesłać do K,onsulatu odpowiednie dOt
wszystkich tych sprawach, v/ których wnie: kumenty z największym pośpiechem, tak aby;
sione wstały skargi sądowe towarzystwo o~ dokumenty te znalazły się w rękach adwok,
kazało chęĆ zawarcia ugody. Rzecz jasna, że
ta, prowadzącego pertraktacje jeszcze przeQ.'
ugoda zawarta może być tylko indywiduaI~ podpisaniem przez niego ugody.
nie, przyczern, jak zawiadamia Konsulat, to~

ne

na

.~:.:

I~~ry[e ~[~ei~lerai 6ro~mana.

ROBOTNICY PRZĘDZALNI;
W dniu wczorajszym 'v fabryce Schei~
blera i Grohmana wynikI ostry zatarg mię::
dzy dyrekcją a robotnikami t zatrudnionymi
przędzalni. Robotnicy przędzalni przed u'!
zygkaniem 6 proc. pod\vyżki płac, zarabiali
do 36 ~ł. tygodn·owo. Ostatnio jednak po
przyznaniu robotn~kcm podwyżkl~ firma Z<l~
prowadziła różne zmiany pracy \v przędzal~
nit skutkiem czego najwyższa płaca robotni~
ka zatrudnionego w przędzalni wynosi obec:s

STRAJKIEM.
nie zaledwie 21 zł· tygodIfiowu.

wego i objął urzędowanie z dniem 2 b. m.
Na zjazd. hygj eni stów P. który ma s:c
odbyć "re Lwow~e 7 i 8:::VII \vyjeżdża Dal'

czelnik Vvydz. Zdr. PubI·dr. Skalski.
Dr. Skalski z dniem dzisiej~zym rozpc
~zął 6~clo tygodniowy urlop Wypoczpk~.

w

GROżĄ

Wskutek powyższego, robotn1cy Z'aptc
testowali przeciwko temu i zwrócili się d~
swych związków o inter\vencję.
W związku z temt przedstawiciele zwh~
zkó\v udadzą się w dniu dzisieJszym do dy6
rekcji z żądaniem przywrócenia. dotychczaf
sowych \varunków pracy w przędzalni, w rlJo
zie przeciwnym grożąc strajkiem. (p)
. .

(

IIlelłi~rlY~Ołny ineDalal~i.

ListdoK. O.L. R. P.
Do komitetu organizacyjnego Letniej
leaui:Y, Prasy' wplynąllist następującejtreści:
dl'

"Z niecierpliwością Bobl.lś,D~id2tia i
~as~ piesek M.ikoczekujemy, 'wielkiego b~lu
pan6w, 'ktor21 p'isząw gazetach; 'Bardzo'
. ~hcemy bawic si~ z panami w koło i w ciuciu~
ł4bkę. -1 ch~mi też dootać za.bawki~· cza.pecz;!
, d i cUkierki Cukierków nie zjemy, .ale Bcho::'
wamy na pamiątkę. Mamusia (.:hce~ 'byśmy
. wyjechali na Czarniecką Górę, ale my nie
chcemy boby'śmynie byli na Reducie Prasy.
~Niech panowie powiedzą mamusi, by nie wy
łeżdżała..

ł:ę'

Czy l\rlik
Prasl?

BobuŚ i· Dzidzia.
te~ będzie mógł iść na Reau~

OPINJA KOMISJI POROZUMIEWAWCZEJ ZWIĄ2KU PRACOWNIKÓW UMYSLOWYCH
Tirw~j~y od" kilku

ra.rma>eeutaml a
bEl!Zipośredinitl

w

Zarządem

zatargpomięcLzy

dni
Kasy

ubp.zpioozo:qyeb ł

.

Cho·ryeh,godzący
wyczerpująco

byl

omawiany ·na po'Sie&r.eniu Komisji POl·o~urnie'Wa.w~
~Z(jj .z;wiąiku· Pracownil}ów
Umysłowych
mdash,
.ŁodJzi w poni?!{izhlł~dnia 2 lipca, rb.
We'!iług kategorycznego oś\viadczenia Z·wiąz
ku Zawoo.'Owp.go Farmacęu.t6w Piracowników Oddział w ŁodlZ-i zatwrg nie posiada podłoża ekono~i
cmego, a '\\"yvvółany został jedynie zarządz(-niami
władz.y K~l ChOTyC'h sporządzania:' 'pewnych leków
masowo i. na zapas, co godzi w ooil'owie ubez.pie.,
ozonych oraz jest sprzeczne z obowią.z.ującem usta-

;Kronika policYJna.
,.....
......

."

!l4~yma~h! ~zętrono.ej

Pożar fabrVłi1u
W' dniu wczoraJszym II~gi i IV

oddziały ,
'traźy ągni,owej ząwezwane zostą{y do poźa:;,
fUr ktÓTy ~-ybuchł w fabrycekolder i, towa
rów bawełnianych przy ul. Karola 11:::13. lak
pę okazało,. palilo się w oddziale szarparni
~ymienionej f~bryki, .'wskytęk rozgrzania się
maszyny zw. "wilkiem", wytworzyltl si~ iskra

.

_

dniu

~

nteI rst

-Uf Y

.

SQprz,y ul. ZteJo-nej na Batutach

Yi ceł1usamoibójC'Z,yall brlzYfbw.ą pr.zi0Ciąl

oobire

aJr-

&erję l.łia ~ęwem. rarnJeultu.
;
WIfYIiVolany le~,z' po zat3JIDj()fl,VG!.n1U Solrurskie
~ kirw.!, i .natloże!Ild:u opatruriku :pO'zost~Wlill: na miej
~

;W

~e ~ Osłabi~. J

lN'agty'

1(P~i

r

zgon'

i:z;ba Pr'UmlY8iowo-JIandJO'Vt~o w PoZ!uantu za
m~erza ul'zą.d!zjć w Pc zn..aniu w czasIe od 15 lipcado 30 si~rpnia rb. l~ursy hotelarstwa, mają.ce na

wiia stwier&z.ił jiurt tylko zgon. Zwłoki zsIDelZpiooZ'O'-'
1lXJIStaiy na lIIliieiisclu. diOzejścia wl~ sądowo.'śl~ - ,
(ql;)
Ile

. '.

~

./

"

~

'-

\

'.'

f'

~

,~AA.~.4A ~

Z fłl$tow:inia

W łtDiu w.cwrajszym pr~1 d. POłuidniowej
~ ~ ~waniiaz 'WlY:sokości I piętra spadlł wsku-'
,telk własnej ~00ci 2'1-1etni m~ Antoni
~Zabłooki:. :Ułegł on ogólnym.

potlu-ctzeniom, które
gdyby spadaja..c .nie
lCbw;ylcJ:ł Słiędleslt!i, 00 osłabiło rozpęd upadku.

·me.wąhpłitwtt& byd:yiby clęt&z~

Dtrmgi w.y.pa~ miał mrej,sce przy ul.
eegie~jpt'2!y :rogu Zachodlniej. ~ rl1SZitorwania. z
wyaokoś:ei I pittra spai!lł;29-1etni
rooOOlik' Leon

Aldl~muł.ki1 ~nio.ny ~y 1'00li0lWie dOlIDu, Uległ

on. d!O'tklriwpn potJ:uiCfzen,i(llIp.. Po UI<lziulenilU pwn&~ lekax~O'dlw.iózł ~aJrę VlypailkU do domu. (P)

Wstrżas mÓv.O'T1
~'ClZflY wypaiLeli WyidJa~ył

skiej 69, posterUnkowy P<>1icji
słurż1bę

,j

na dworou

tlE ..

Uipaól, przyczem uderzył się

l\amJ.enną

Do

tak

silnie~ te ulągl:

n;ięSoozęśliwę@"O

g{~t;(}wie r~~

r.~j ~mOcy, 'P'~

się

wd,n!u
~~ na dworeu Łódź --- Fabry02'JDJl, 32-1e..
. \al. ~ ~k zami~y przy ul. ·Radwan-

Nie~~,:reth~

zJ

Opłata

za krurs wynosić b~ie prawu'OpodtlJlni!e 100 ~t.
Kursy te, ptetr\vszc' vypóls-ce,posiad.ają dla pQlfikie
gr hotelarstwa, p-ierwsz~zęd:ne znaczani@. Stworze
nię zasadukzy;eb pod.staw dla ,\w,rosturuchu· c.u~
zJerp.eów p~~z' nalezyte-·ro~gani.rowariia
hoteli pęn..
.. ,
sjon,atówi kawJrarń!tp. wpłynąć mote powatnie
na kształtowanie się naazago bilansu płatniczego
w którym ruch ollcyc,h
pierwsznr~dną
o-dgrywa

.

o

rolę.

z:asłablnagle

o .płytę

wstrząsQI\Vi

mózglU.

zaw~wano

lęk;a.rz pO,

Uldlzje.1.eniu

niep:w,yromnego

go

TEATR ··friIEJSKI.
Ostatni

po

tydzień "Golema"~

• Wdbe'c 'riyjazrliu ńaurlop całego 2~społu artystów, grający· pole' główne W "Golfl'mie·' wysoce
in+ę!re:sująea ta~uka hędizie' mogła być 'gr~na tlIko 00 ni~e1i~wię;czorem włąC7.nię. .
...

Bił~tyw Oukięrnf. ~o:m.slqi~Q p~ .eaI'".~

k~ r_.itr

ty

dlzień

od 10 rano do

'l wiecz.

.J

dmu . W1ClZIO!L'ajszynn wy-buchl gr('źny pożar

w posesji mieszkalnej przy ul. Gdańskiej 148. Na
tererue posesji tej zawtj<11ują &ię tr.zy budynki j~{)
pi~rOtwe, jedend!rewmany, i dJwa. murowane.
W
j edallym z budynków tych llliieści się
na p3iI'ter.ze
~tat Śl1USarSki, stanowie;cywłia'SnoM

ga., na I

j~.ej

M

Jodomu.

VI

v;Y~'zych szMl łlO<telowycij: ....v·

~~.

w głowę

pQltcj.a.nta

kwego

/ko ~łÓ\ynęgo wykłą,dPW.{!ę· ;:-'" :lyrektorą.

Państwowej pełniąc

Ł6dt~Fa;bryc~na

(JitJ~HJ

w awuWWl!ra;Ja:zy11I1 w 'd.b.mu prlZIy ul. Ahr-am()!WStkJiego .7 podJc;zas €ni6ldarnila, ~ła!bł nagle
i zmarł pq:"~ przyby.ci.em lekama pogot()rWfi!R raWn
kowego 57-letni JÓ'zetf K'Ulf'Iz,a\viński. LekaJI"Z pogolio-

Pul

!łC'ZPOOZNĄ SIĘ w DNIU 15 LIPCA w POZNANIU

I!~\.'h,it$ki

w.ca.iO~SZ'YIID· 28-letnli Wal~rjasn

~ uumies~aily

tów;

opinji :rniąrod?jn~ll ezy~

_ _ _lii'lI!!iim!lll!lIDIIlIlEIII!II"
__

IBąw'ąprzeciął soblearterję
w~łn samobóiozvm
. Y{.

li:ków

leki ulegają

od której zapalił s,ię pyl bawełniany, a .na~
stępme :p.ągromagzqne suro\vce.
OO'łU w pi.ę-nv~ym r~ie od!powieda1ie wyksz.talceZe względu na to, iż straż ogniowa za, tli~ kierowxp.lWw hoteli i kawiarrl, następnie zaś da
'weszwanazostała w porę, poiar , którymógi
nie' mcŹJ10ści przygoto\vania się za~.•To<lOlW-egO tym
,przyjąć groźniejsze rozmiary, poniewa.ż · w
tym osobom, które pragnęłyby się poowiędć karllurnarrP. znajdowało. s~ w dużej ilośoi łat::: jerze kierowników vvs:p(Hn.nianych "'-"YiŻej przedsię
,wopa1nego materjału - został po energicz~ biorstw.
Aej półgodzinnej akcji zlil<:widowany. ~
Celem pooibawiffiliĄ lruroow na od:POwiednio
StratY. na.razie nieobliczonetp)
. wysokim poziomie Izba ·z.armier.za zaangażować '- ja
",i

9.} cofnięcia za~z.ep. 8porządg~nia

na ząpas~ a li:tQire to ~ę-rzf\id.zęnia wywOłały ~ą,Wi3
ny' zatarg;
b) 3'l1ulo<'.v:anie za'\viesz.e~ w pr~y farm~~

c) oddanie sporu.· pod rozstl'zygnięcie c~yJllll
ków miarodajnyc.h,. to jest Wojewoozkiego Urzędu
ZdrowifL, względnie Gęnę;ral1v~j Służby 'Zdrowia z
rozkładQwi: Nje zB!hierają.c nara~ie glosuco do sfno
tern, żeorzei'Zen5p.. h~'Zię obowią.z.uj~ee zarówno
nl' ~zeezowejaameg{) Zi8.targllt, Ido #)Iillówierua ~
dla
farmaceut6w, jak i dhi Zar~du Kaay Chorych.
ręgq ;Komd9j~' P9ro<zt1:ll1ięws:wczę. zPU, P9'\"\'lWi
po.

wOid!awstwer.n, gdiyżtak przYl:ią.drone

..:

ników, stwierd.zonb,lte istnię.nie jakipgokolwięk ~
targu wl\~ie 'Cnary~~ Vi ~wł~'U ~ panujll-ct\. . .
dOOlją ~!'YPy niepO'\v1inntl mieć mJA,jsca.
Celem pn:YCzYxllsw.a. się do nat~chmla$)łt~.
€,O zUlrwi<lo\v-ania, iata,rgu Komisja Poro2il.Ulliewaw.
e~ ZPU. z,wróciłn silA w dniu d&isiejszym óO ~
r~&du Kasy CIH).t'yoo' z nastę:pujt\eQ!ID;i ;prQP~yeJa.Dlł

B. Ludlwi-

pjęt.r;ze zna.jduj.ą się kOiI!Ól"ld..oddane

0.'0

dyspozYejjlQk.a.torórw. W lromórkaOO ty-cił! prIZOOhowy:wane fUł stare~y, 'lPtaterjał opaillO~i1xL
Wskutek ni~ostrcmnęg{} obOOOOzenia się z 0gni-em w jednej z·~ ·wy.buiChl ~eń, km6.r
l{l objął YV"$ystkie· komórki na:brafia;j~C'

na obficie
n.agrounoo.z.o.ny. materj~ łatwopalny. ·lWśr6d mie-.
szikia.ńeów poseSlji paws-tala nieOlpis3Jl1a panika,
Vi!
.wz.ględJu na. b~dIżo małą oildegiłosć pooni~y paląęym się budynkiem a pozostałym. J edm.a z lOka.torek d-re'\vntanego b'[M1ynku· S8-letnia Mal'ja Dworakowska doznaił:az pt',zerażenia ataku serca, tąk
re musią,no zawezwać do niej .pogotOtwie. ratunkowre,któl'~go . lekarz po 'U!dz4elOOliu pie:r"M:>2!Elj POp1.OCy
'PJ'IZ8wtOOl Ją. do szpitala prz.y zbi-ar~u miejskiej.
z,ą,wezwano $trat ilgniQl,"Y1.\. :Wf\. :ro.dejące przy
były odIdJziaily II i IV. Pooa~
t.rwułod
5,30 dQ
7)$0 M-' poll\lJd;ffiu.
:pastwą poiaru stąlyf3ię ~ystlde koJ;nórkl

daoll .budynku. Straty WY1l9s?ł\

3.000 .74-

TKATR

LBTłi1'

w OGRODZIE STASZIOA..

dią.je du.iś 'z~po\1,madaną od d\t~~ego C~U rCWJę
lódrliką Guatą.wa W~ssel"v.. • ' pt. ,.,';('ak, to jel.it L6d4"
w ll41akQmjt.ej Qbs~udz(eJ;łll"'l·Dunajew$kiejl· J-akubiń..

ski~j~ Njęmirzan.ki, Ta;~k4~~a~ &tilJi.ł>~ 11t1~
7.~O, J,fabisialnl.. ~e(lS'kj~ .i innY411 z
~ał~ świetn-ejpar'f ,pą,lęt~j Wojn~a. iSoboi..

t6wny. Dękol'ację K.' lVk~erw!ic.;a
,
Orkiestra jazd.bandowa pod dlyrek"j~ z. Bl~'
!.ostOC'lclego. Początek () god.dpię 9. Bilęty do 7 wieozórem ·wCukie.rm Gos~ego, Qld 8~j ~ we)
ściu dO 'PM"ku.

TEATR POPULARNY.
Oziśo g~r 8~ wi~. W dal~
Ciągu nCo on robi ·.w.n9Cy~'nię~wyk1~ WęfłO*
la .krotochwila' w 3~eh.akt~ch ną, której P\lf

hUczność ~aś1l1iewa' się dQ.lez, od ,P9C~tlbt
pierws~gQ do oatatnlegoaktu,d:n~ąc p~y
tCUlwykouawQów '.' ~.Bieleclcirn na czele ~ h~
l"ag.a.rutmi .brawi nawet .1;')l'zy otwartej ku~ty.
nie. Bitletyw ceniecod 60 gr. do 3Jł· . do łla.·~!
b~t:rią . Vi obu k~,łlC4 te8itr\t~ .KUpollY~WO;
111~w~e!
.. ~ :. ~ " . , ~
l

T
I Hamleł.
ZdUmIewający okęz igrro-X'ancji i braku kultury.

A:marf

,r

Annryka jeat ,krą~ ~QAi.waj~y:ęb:koJł
'tnł.$tQw:' obolt ni~$łl<,banęeo f97iWÓjUwl$y ~~
ni<>meJ s~otkQĆ

t~

W-Qt;oo. zadzJwiający-,bl';łk

ddoo,tnit'6 tXi

Jwlt~tYI' ()bjawta~cy~ię~wł~za w
$fil.lWanja

arrYd'Zief'tirtySvY-cmYCh, " '

~apitaln~:'f#ąjdadem :&toęunl\:ów ~ery":

kaAsJtich 'jest pas~ęplljącą - recenzja, ZarnJeSID710na
po wy_staWH~.l:t,)fłialie~af' w 'jednym
BrOQkjyń$klc}ł:

pgmysl w~ta1u

warj:atówI

';

No, ą;Ie ostat.oo~l}i.e 'w~\Zys>tko xo.ń:ozty się
(iQCrze .....". Ofelja robi salti:rmor4tle do potoku
kroI i, królowa giną wSkuttk, tl'uci'zny, Hamlet i
brat Ofelji, Lael't~ .ZaJł~U!wa.ją się wzajemnie.' Już
spl;rkój? Jesz'c~ nie:,iNąi" stanie \vybueba na dobitek wojnar ,Z1InUsreni :; łsteśmy jesooze ohwiI~ po-

z teatrów

"ił

;

,'sł'lH bafiŚiU,y ~;ra.j pr~z pięć' aktów dli4e..
ła.'mr. Szek~pj.ra; "wybltn~o" poety angiels:IDiego:
Zebl1\ła się na: ~InPrzedstawientu gromada gęsio
~ ~ ~g.t. lttpre Ę~'1.ChwytOOl wybałuszonemi śh
,piami Wpfltry:wały s~ę w to., co się&z.i.ało na s~
meJ a 00 jest<o.tąc:hYb~ie ~nikieu:n dąlęK.QjUż posul+i~1:.ę@> !ro2lłrii~zęnja
mózgu za.cnego f. ~'.
Siekspi'l"Ji.
,.:Naj.czarni~j~ ciemno.ść piekielnąjist.% jdDłej9ZS. .od: slo~a .w rOt~(rwpa.niu .z tym orygł~
,DYm' tworęm, _w~ lotól'ego . wzdryga się'; "dUsza '

rOzsi\{;1D.ęgoArnlerykOOin.a.
. Jeśli sądzicie, -Ze me IIUlm rooli to" to zabSaj9ie sPodW.e i "brnUcie wcraz ze mną przez
tNŚć tef sztuki! -KUK:u
~Ołnierzy
stoi na _scwie
i bred~ o tern i owam.Nagle,jak urwał się" i u.ciekł,. zja:V5asię
sąksófon

-d.ueh,

za~hoo"Ujesię

i znowu' óaje nqrka...' To .jest .

\\.-. ' ~j "'sCąnfewióztmy

sCena.

i4k,'

pijany

pie~

Raanlet~ któ-

ry na sw~.:.c:li '~~$.Ch·wYlieza) ffLy'ma c:>dbyć
wywiad. 7.~.<l4.lQhem.
W. tnf4ej ~~.Poznai~y, PoiOni~l
~~~l~ego ,pilff ntr-bmzd.~ei~ który ra.~ 'naa'doW~, Wymagajątemi bardzo

wybr&.y

Petersburska "Krasnaja Gazeta" ogła.sea.~, ,
2) ~. Włodlzimiarz seth,'Jw, to~ lił
charakterystye0ne d!ziej~ pewn~o' ~ dba'Ć () mą żonę, być jej wiernymi aildo'~
s{.wa, któr~ jęst d~k;a.'Wym,obrazem bo~~
cl '~ W9~tko mó.Mirwe! aby; ,m~~~~j, $" ~ł,~
~ykle

,

Ś1Qe,.'

Olby-e.zajowośei.

W jednej z petelrsibuskilęh fOOryk, pr8lCC1Wałi
7JaIt1ialIlia, kQ;mu.nistyeznej ~j1, Wlodlzi-

HJIf

mt-erz Sefirow•

me

-mienną'i' dobrą. mną i star-~się Q ~'

s~ta memu ~awL

W tej S3I.n1ej fOOry;ce~ zajętą. by:~ jako biu-

ralistka panna. Anastazja

\V

~

oikh

".arer•.
jej SWł\ mi-

won6mu dyrekt{lrowr'J kttióry' wyznał
łoŚĆ. RiuI1l!Uatkia,· zgOOdła. się, pośJ;ubić, go

~

się staiło

i· kGntraltt s.pfsaoo.

oto

jeg6

:oolbo\\1~y

at dośmięrei t ~Y
Z9ufania.

mal~o "zd~. ,Tenilleznośny nudzlaN ~je
~~k -. pÓŹD.ier·jUt- u~~ co jest ni~włłtpliWie
ji,dną'
.. "·ę~ycll ~t tragedii.
-a .~ ;Oklja i -'''Sypią się kawały eona)

',i

,,'~
':

li

~'-~ntał

zażąłdłatła sądu' ~yjDego liad,' mawienh~4"
Zapadł

wy;rok:

,-"
,.
..
. .
.

~

"

-,
-SeIirow.pod '~·,~.~ma.
pemmć:musi ~~ mi,do:~~.k'l-.
\

'glów~ pnnkW=
1)

i ,-

.,

__

udalasię do. w~

P&rf,ii ~unistycznej ok~

VOd.

':~

"J

maJ2eDstwo i. Opuścił, ~~:{~.

Z&w4edmiona -kObieta

warunkiem spisania .nota.rj~ kon;braktu:

Tak

' ':

~ ~u mimi~aOO spr.ży~

I~eow.

Młoda '- dziEll\\'Czyna w!padła

. ,""

3)·~~~I~,~.J.

...

jakomąż

• .

się kochać~jei:rmie
nie nadużyć _.oboI!Ó~o
'..ł ~

Sefirow'~ do

swej "~':i'jaJt'" .~.

1rIau!Iłn.J!'ll ~

~

.

p c

mDlej d.()roDr~e. .Ten Hamlet jest elegancki wo

bęc' swd narz€;~ZMej, jak it'agarZ

mUlr2yńs1d. ()..

felja jest ",~e syinpatyez.na:' Ale nim . zapadnie
włec[lór,{l,osuij'e,Z1iij4Czk6.w i' zaczyna' spacerować
w nocnej kósmiU i z jar-żyną ~ ~osacli. Nie wie'my, e.2iz~·arJ<iwals., ponieważ tego wyma,gala
rola, czy też -dostała bzika wł~nie z pówodu ta
klej rolt
Później ,ók.azuje się, że starego

mordOl.\;anÓ~ wlewając mu ołów

Hai:nletaz,ado oohal Co 1A

:'

.

-

-....

"\

..a.....,

mkiy. Śród, d:lwew ~ ~ .~
ba.EGRy ~low!ą
W1OIdlotryski.
l
,
~
Plrz.eznaczeniem tego bUfdlują4-eg<> się ~
e.za j.est być w PII'~ości ~~ o ~" ~

W Ohi'cago przy ul. Michigan 1'DIZpoozęto bu
dowę d0Inl:4 k~y swemi rozmiarami pr.zewyżSlz.y

,

\vszystkłe

d-otyehczas{)we b~)(}wle amerykańskie.
Potężny ten Wrapa,ez· nieba." wysoki
będzde
na 75 pięter, a· nl1daćhu ur~Q.lly będzie jWZ nie
ogród, ale cały .pąrk .e~yl~.
, Coś -, c'ojak:Jil:Ó\\{.iadają Amerykanie, sbo ra
zy przewyższ.y wi~~ '~y haililońskie Semira-

Bes21tępr~ją

jalCh.

'

na,lokale

him-Owe.:., ~'

Kosz.t budowy ma nie ~ć " ~
sumki 50 miljonów dolarów.
f)

)

~:-!I'~~~~~~~~~!~"~"'~~;r:k:!"::~~'~L~~~~~~~~";".,..: ;,-;,~;< LI.~m~g~~~~~~~~~i..~.,.~.'~t~""'~·%#It~~*~:;lt~H~.~!:4~.~tM~&!:as~4~Ml~~~~..:J'''''~''k'r!e!!!p!r'7~.C>o!<;!~tan~p~m~,y~S'l~e~c'~o~';"~ol;~!e,J'~~~"'~~''''!''~-''r'!''''!'
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Nie posunięto r.i-ę jOOnak: ani

na krok ,na-

prWd.:.
Oferta pasquettu, przy·rzekai~ca 10 tysięcy
funfJ,hv nagloor, z<..stala szeroko TOz.i·eklamo\vana
i spl'owad2Ha ':\vlo&lu 1ud:ri , któr2y' , twi~rrla.jli, 'że
mają COŚ "dO -zakomunikowania. Według reh
zeznafl '~(',dnak, Rosenb:iuma widoziano jedlloezcśnie w
12 IIJriejscach,. z jakje }Jćl tuzina osób" zairz.ymao:M, ale m;usiang je n:ti~y{'hm.!ast zwolnł'ć, ·pom.€JWaż

niewinność - icP. została udo",:ocn '-ona, P~zynDcnc
,
..,' .
"f 1 . '
1
również pe\yne nieoi!-::-jnlne KrOK1 ,w 's OBk'.\":e,
a e

władzp' wwię,ckie kategfTycznie zaprz::rzyły" j~koby
ktoś nazwiskiem' Roscnba.Ull1. był przez nie wysłaDY w n:U$j1. CO AngJji, lub tei wogól e istniał.

próbie, -- przap8.i~
vrriętej .za pośrędnietwem lor-da Ealinga. abypobu<bit do dztałanJa w tęj~pra\yie Min. SJ)ra w, z~
; ".., . .- h
dał w kcńcu za wygraną - . j !gO:gana, n~ c . '
' ,
"
d.;1 się znowU rcwne wiać c intereSIe z. lorUam
.

Pasquett. po

nieudanej

Ealingiem, orez ~(}ńkiemfirmy pra:"nitCzej, która maala· pieczę p.adi)najątkiemRadle~ta. Plenil.otent ten- przyjec:haf' specjalnie w' tym celu
Nowego Yorku -=. i pl'z.ez długie godziny konfer:)VI al z p. Frar.kllnem i PasqueUem,
który spęd!zil
Iów~ież wiele godźłrr' na gorączkovvych i konferen
.:jach w biuraeh ·T.0~~rzystwa Angl()-Azj31fyekie
go. Spr3\\'a konceśji .Została wresz.cie na serjG
wznowiona, przy'l."Zem nje nie,ulegl{) zmianie, prócz
tego, iż na miejscu Radletta - sta.nął Jan Pas-

UV\l.t

~

.......'1

LJI.l<:oUV

1\

r

waru".,

ql:.ett
1,J~SŁ

L.A-'oJ

"Ot.óż, te było trur, najdrotsza. •.• Ten ..~
przyjechał wraz ze swoim
sekret.m'zam' dIO hotelli
Sudgena. Wczesnym rankiem se1oreta.rz który: pGi,i
przedniego wieezoru zamówił auto, odjecllłał z \\"iel
kim kufrem. Lord Ealing pr:z.ylhył, alby· zjeść śnia... ·
danie z Rarllettem, ale kied1yudlano się &
jeg~ ~
pokoju... zastano tylko pusty :Poikój~ popl3iIllio~
krwią i zawieraj~cy Ś,llad~ gw~tQlW1lej
g,A ooy me odnałeuono mala?"
,:t:}
"Nie... .tylko, kiedy p~zeszukano' sypiałlni~·
sekretarza: znaleziono tam śmiesznego ma.łegci
, CZ1łowieka, nl$Zwiskiem Gulp~pei-" 'slDrępowanegc'

to najbard'zieJ klopotlhva sprawa, z ja~

i'

tą miałem w żydu d-oczynienia - mówił "Vilsen
GO swojej żony
\\'ieczorem tego dnia, kiedy wre-

sznurami j ukrytego w szafie" ł w ten sposób' Wil
son opow-i edział w krót.kości' całą historję odna.~

..:::'eie zrzekł s:ę \'.szelkiej nadz!pj roz\\'ikłania spra-

1c rjenia' Culpeppera, a

i odesłał materjały do a.rchiwów.
" "Rozumiem mój d:,ogi --'- od:po\,,'iedzi,ała pa; ,Yihcm - ('21' ehl'ia-l1yś ,mi CDŚ o niej opn.

wy -

-:- ,.01. o-J1a\'riam

się,

tł

wbie jakt,ś llpo-r:tą:łkować

W glowi~

tanim :qa

pOjawie.nie

si~

wypadki.' Pan)

kolejno r6tne pYtania, wkoIl<
tu jednak przyzn.ala, żem-ą;z jej ma , 2łupelną ra-.
(~(, iż ,zrezygllmval z ujęcia morderey. Nie uległ..
'r '._' tp}'1,\\:ości, ze był nim Rosenbtwm i te __

te to nic nie po:nn"n

-

późniejsze

\Viłson' zad~wała mu

~edzit'::?"

te \V tym wYr~dku. TI1ęstety. nawet ty mi ni;'
n.oitlC:1 pom~ W kafdyrr jed'!1uk razie, cheiaU',,

następnie

Pasquetta, oraz' ws~y,&t,kie,

~j{.;sobu odnal~i-enta.
,

go.

iel
łąda,

"~~, kati.łirtalł:6W najbogatsz~Q pa!ńsbwa
~" jest ~Oiem sz.ow~9lnes.0 ·~te;reso· ~ ~krajólw ,~Cih, z;własroz,a' od c:hwJli,

~Yj8taID.YiZj~e ~ si(} niejalm ban'~" ~,skuJtkiem wojnll:. :Eur~y.
wy~

0!.Ela.

,~~ Z3ryBaclh nalu:eślit

r

po&ta.r3.f!Ihy' się w
~trą;kturę i ,~

s7iczegółowęoo do ka7Alego rodlzaju t gatunku akcy.j, co ma też Ggil"(){ffiue znaczenie jako czynnik
orjentacyjny. Cyfry obrotów wskazują bowj~m na
to, czy choćhzi o t. ZJW. kurs "rohiony{': ozy też o
żywe Olbroty z pGlwodu dużego zainteresowania danym wa.lorem; Cóż bowiem. z tego, że~urs wskazuje 2'.twytk€} danE".g.o waloru nawet poważnq, jeżeLi opiera"si~ on lla niklej tra~i, która nie
di3;je gwarancji realiLzla.eji "'iększego pakietu 11;0

-'~'1let.i~~

,"

LWi

~

;Yorku

istIJieje

8.

jak się dzieli i jakie prowadzi tranzakcje.

.,
~ ~rska, stanOwiąca- ośrO{hek,_spe"'~" a ~ główne, ~o zaspokojenia

,[.ja.ik:

j

nie jelĆfula,

t

a

~ glel!dt ~~e~ wartoki.owy~h. N6IjiWi,ększ.ą
-- ~ ~~ g.ietdJą, jest Nerw Yock Stock
łOich~.
~sc .~ tej g;i:eMzie jest ogra- " "
~. dIo'l,2OO1 'WlGIbeIc ~ ~ która chce'
mieć _ _ ,na· t.ę~~,'lllIlli3i 'IJ1Iiejscie 0dinnej
~Yj' odkupM.C'oojT ta.k1cihmietjsc, o' iił:e .są' woZe s:f.e.rpr.zeanysiło.wych Górnego Śl~ ko~le do s~l'!Zed~ ~n_e są. od k{)tnj~1.1:l'Y. lIlIWl'.cikują co' następuje:
.
'gi~j. "Są, one}edn:ak ba:rtd!zowysołQ.e i prrze-'
~wrgo płaee robO:cze w p:vz.emySle wę·glą~e, z'llałClZinie 'sumę 100,000 '" dolarów: Tr®za.
wam na Górnym ,Śląskru nie. uległ jes;zwe 1ikwi
. :.~ nilżej 100 s~rtuik na.. tej ~e;są nied'Ol~d~ji. Związki roboil;nioz,e domagąją, &ię podJwyzki
•• ' - . , ' D1!'1~ rz;, r.zędu gieł(łJą 'jem
Co-nSOl1idated :aarobków od dnia 1 lti!p.Cia rb: Jaki będ0ie wynik
~~~ dio którą· dostęp me jest j.UIŻ taki ut- pertraktacji, któTeniebaWetn1 rozpoczną. się, na~+fłlY, i :kJoęIztorwny i na której do-konyr\;Vują
razie ',' tlruooo przewidzieć" niemniej jednak wśród
Si!(.. ~. ~cje mniej sre. Giełda paipiet:rów m.ę.n;..
samych robotników dość słabe nadzieje na UZy3,ł60'wlan.jlcth na ~' ofilcj,a~ jest Ornrb. kanie jaktejko1wr1ek Jl'OfdJ\.VlYżki, a to z uwagi na na')(Iairket', na kiór:4 niektóre, firmy,' b1orą.ce udtz;iaa: st~p:ujEłCe,momeIłty. 'l) ŻajLanie podlw:yżki zarobków
w .~e C1'łcj.a.lncj, T'\'ysyita}q. s\YoicJl pt"zoosta' zgłosz;ó;oowniewlaś-ciwym ea:asie, tj: w momencie
~ :1'iaiirl'lRf."#Zl8ll'l1a. ''gieltdę'" sta!lO\1\ri ułwc~y ~ieidy 'konjunktwa w przemyśle węgilowym jest
" ,... ~ p!wp:l€<róyvwari*,iowY:Ctll na Broadstreet, S<Z1ClZBgó1niet niepomyślna, gdyż, z1>yt '\vęgla w kranatwlEIt,' i nar tej 'gieł~ r-erp:re;z,e,nt~anę s~ pGlWJM;~
ju spada. 2) ,\Vydiobycie węgla kszt:l~,e się na
~ .~ ze Stotck Ex,cihange.
- _.
'.rmiej w1ię;cej jednym p.o~óinie {tmęk("~warui;u

t:y-m wyższym kursie. Sztuczp'e ,)lausy{' l J,.ba.Wsy" robione z nikłym nakł-adem kap. zakł.. i ma.łym ryzyk:em ,,, w8I1'unkach
amaryka.ńskilch n&t
mogą 'mieć powodrenia, gdyż są one w jW;k~j
I(lrmię widOczne1 a to
jest rzeczą, bal."diw w~
utr.udniaj~ą wyzysk publteznoici
przez ~
mezmiennyeh spekulantów.

•

p

przemyśle

nok,

r .. ootnie~ych

została

rozbita:
:owiaiku

'\V !onie samego

.
klasowego socja...

Hstycznego wre w'alka 'mięqay zWQlennikami ~u- \
z partji" sckret.arzYzwią.zkowych, a ź'W'O-
lennikaani PPS,' któ~ popierali dawnego wodza
SDiCj aHzmu' na Górnym, Śląsku.. Biciszkiewiez,a.., Bo
cjaliśeti, priZegraw8zi'WY~Y sejm?,we, ':~OI...
wie slzli razem z nfemie.cloi,misocj.a1istami, '. YJrY..,"
\\(ają łą..;!'llOŚĆ z innemi' robotnicremi ,or~aniza
cjami i 'wysuwają żą.4Pnia, które w obrouejde«
bie roz\Yo-ju przemy.slu \vęglm\'ego ni~ mogą bf.e
zrealizowane, aby w ten sposób pozyskać IDA:1tSy t
roobić inne org.wil2.~je' ld~ usposo~ ~OI,.
P~ea:ń ' tlatia ',ro~iSl.akcJi
w kier.unku 'J)O"!
prawy zarfrbków zbiegi-t się z d~tą' koil.gresu .Mię
c4ynal'ooówkf"GÓiniei.ej, na" której aI,Jgie1scy ,," gór
(
~OSÓb not.qlW@ na g.ieł:dIa~ih Olfilijalny:oo
tkspornu węgla na rynki ąoolrentOi\vme. Tenst;an
~y pililill,e.f()'ł'SiOIWlaoli wniosek" domagający .się," od
(dnt Silę .~ odnaszy;c.h. Na giełdooIi';~l'ZOOZ.Y ruepow'OIdlUje' więks;z;y,c'h rediuk'0jl zaJ6g, ani ,z.wiązkbw .IfJaso'W'yOO ~i o
..
'iiy.ch ~podeje ~kws lremej za;warlej tran~
t,etnie PNyIC\Z.'ynia się - rllo'pow.iększenia "świę1ó- roboczych IOZlpOOZęcia kirqków w
··u,~
~ ~iw ~ ~hx(}DlOI1og:i,Cl1łlliym, przy.ctz.em wek". Poniewoo jednak eksport węgla 'związany: naDda tycl1 zarobków '~za.robka.mi wy!tsxynit lin..
t te~ og~a ty!Ch ~stO!i,
tak w,yso. . jest z QUżemlt ()tfjara~n.i w Zf\viązku z walk:ą konku-,
ny.chz.agłębi węg1wvyci1. Wśród rolptriików pa-:' łb, .:IIe berztpQŚred!n<i'o poza:~iiU dJanej tramak~ji' l'tmCyjną w-ęgla angielskiego, przeto w;śród górni- nuje przekonanie., 'żCuChwała ta zmłerza du ~~.
, " .: kurs ten ~~~ jest lłl3iod'Po~edłnich ta;bli" ków panuj ~ zTeSztą słuszna G!t3lwa, atby przez 0- dniasjeroa kOsz.tów własnych w pt"'zemyśle w~..
~ wewseystk!iolt !-Okalacłl, który-ch puhliczność
biriżenie ekSportu nie zWiększyły srę ,,śvv",iętówki",
glowym Polski, abyprmeż tou,trud,irlćwalkę k'O'll
~" ~ się ~-esowa~ at wd:ęc w oomooh
co IZ natm:'y mec:zy O!bniza miesię.cwe 7ATobkli.
~urencyjną nasiego ,węgla z' angielskim, ,co ,~..
· ~ r~ac~ Itp. GalWlty amerykan:3)' Ceny arty1włów j;ywnoś<ciOl\v)ilC'h o:beenie są.. rl~e 1DIUSi na z..\"ię~niesię eksportu angiel· ,ełQe life 'p~~ wpra:wdiZlie wazystkltClh kUł"SÓ\v, po-nU!Zsz.-e, runilZ€'li ~y rok temu, a. w ostatni.ch
skiego.
: ~' ~ jaik.o oirjentooyjne: krrnrs pooząt'k!olwy, drniaJcih ujruwnia się tendencja zniżko\va, ,'00 pr:zez
W zwi~u z rem pallIUje wśród mas roboł;wrs _~, D&~y i kura kolilcOiWY.
- t'Q seano ~źsm w:ilit"tO-Ść 'realną. z.atroibkÓlW. 4)
tmczyoh, jakote.ż, ipn.ywódeÓlW p6S(007;e;g61ny;oh
Po.z:art;em, j-aik jIuż
WlSpomnie~
wyżej,
Sięr walki QpO!pIrawę \bytu
spooz.ywa. wkdilku' zwi~, nastrój pesymistyc.zny co do motnoścl
uzyskania ~wy2lklip1ac.
\ ~ ~ ~'mErty}Jro. ~e, Me
~niiZ3lCji8lCh~ nediUOtli;ta ~l?erz.entaICja' iinteresólw.
nięty,c.h

P.ia.ca.ch

)Mt::.aA

'. ~łIALr;pAINE.'I'
,

.-it··; ,,: . , ~::C___ ~~".

17>: :
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-:-. Sł~jda;lej,,- rzekł biskup 1 a dlu
~a. jego biała' br.oda fxzęslasię, gdy głosem
~hodzący.m niemal w krzyk ostry czytał:
jeśliby jeden z was był tak sza~
,lony, by mi1not tej pg:zyst~ przelał krew
·lhugiego, wyklętty będzie i wygnany z g.r()(!

,,:Me

g;a;

ludzi, jak cbiJdę' zwierzę. Wyklęty ~. Z~

~y ,'prZez, Boga i wszystkich chrześcl
ja~ , zewsząd gdzie' ,tylkO. istnieją
kościoły

ebrzeScijanskie i matki rodzą synów i płoną
ogniska ,rodz~ i trawa '~21ieleni ił' sloń1

~~eca".

I

,

Ciszaśmiert~lna zaległa salę, a biskup
Jołm podllOsząc oczy od księgi, spytał:
- 'Czy zloiysz przy&ięgę pokoju?
, I znów wszystt..'ie spojrzenia skierowa
~' się na :.Jazona, którego twarz jak 'wpierw
~':W:Y!'az tJSa..ohitego. .
'
~~s~;

.. ., ,..

~,.!. . . . . .:.~-....

Niel nie! nWI krzyknął silnym . siłowanej przez siehie.odnit
na miejscu
a wówczas szepty niespokojne i gro zostałby' uwięziony.
'
, źne pomruki dały się słyszeć w sali.
-Tak! tald-d-alysię słysZeć pomI'1J$
I ' - Daremne 'trudy zabrał glos pro~ ki, lecz biskup John, ,pow:stając, 'spokojnym
kurifor. Przestrogi i przysięgi pokoju są po-ważnym głosem rzekł:
już martwym przeżytkiem wieków
mini()::
- W każdym im1:ymkraju oskat~ony; ~
nych· Oskarżony doskonale, świad'Offi
jest nie okazujący najmniejszejfrwogi
wobec
donioslościzbrodni usiłO!Wanej, a także ~
groż~cej muni.ecnybneJ" smierci, na miejscu
ry na nią wyznaczonej.
zostałby oddany do d-ąmu obłąkanych.
Ze ws.zechstron ozwały się nawpól gIo
--,. A ponie~a.Z. Islandja nie posiaq.a do
śne, potakiwania. - Prawdę mówi rzekł je::! mu ,obląkanych, Więc, pozostają 'tylko 'l{c:wali
den. -Pierwsze mądre srowo .....: rzekł drugi. nie s~arki i taminusim.y 'ook:,aI'ż{}~gQ' 'wy_
Starzy ludzie chcieliby wszystkiCh ' uiticwin.-: słać! - dokońc;z;~tmały ,p:rQkurator~ .'. , .
niać- mruknąl trzeci. - Niebe~p!eczny sy~
-'"' Jeszcze ~~~wileczkę-Iz.ekl biskup
stem - dodał czwarty. Z każdąchwiIą wzma i pono,~vllie zwtaoającąlęqa JaZ01la, spytał:
gały, się szepty' i oonald potakiwania, wśród
- A ,jeśli ,trybunał 'zgodzi' się na wyt#
żywych gestów i suwania no"gami.
dalenłe cię zIsląndjif~~Y l'rzy8ięgni~sz, że
Zachęcony tetni objawami ze strony pu nigdy nie po\v:rócisz?
blic~ności, prokuratórostrym~
krzykliwym
Po raz trze~i 'setJdspojrzeń skierowały
głosem zawołał:
się na Jazona, leczon:zdawal sięnię $tyszeć
- V'; każd-yri1' innym krajlt, czlo-wiek, pytania' biskupa.
'
który, ani jednem słowem nie zaprzeczył li,
głosem,

j;
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ludzki "Ila. usługach· wied y.

1iI!fIIIf"

Szla.kami po wietrzne mi doBi eguna.
~Oł

1;la co patrzymy

W

świeCie 19~

et;rv~l .~ to, co świat pxzYzwYcz9.ił się pogZi~
Wlac Jes~cze pr~ed ;;:;dobycism powietrza 'v
thiedzinie badiJ,ńckoU~ pQdbiegunowych IDO
ż, llO$jĆ Jf;ldt\f\tylkOJla~WI} w ludzkim. języ
kl.1~ 1'łtl.IWt} boh6\tęt.tWA, D~ięje t?dkrycia pół
JlQQnego i Dołudni()węgo bięguna są jednym

pasmem

n&4lwyc~ajnych wysiłków ludzkiej

woli i Wytf-lymalości. Są też dziejami <;iąg~
łych triuD1f6w dueha llad materją. Zdawa~
loby się, jalcgdyby jednem zpraw świata
była konieczność zachowania równowagi mię

=mlw:::.ni~:!n~II::i~:iZ~~r:y :~~:g~

długich tygodni. coozień narażają iycie dla
~ęlÓWł nie dających się podaiąg'lftć ani pod
'pojęcie władzy ani pod, pojęcłe kiesfąłęru piQ
rą j~bYIUt sfebie wielką część fegQ eiqżaru
utrzYlllania w świecie równowagi
fIliędzy
Ulaferją i duohem. Wyrabia się tł;lż więdzy
lUdźmi J kt6rzy oblali sobie Iladiiwyczalnfi po
wołąnia Byoiow(ł i 1llają
dosyć' ąUy - do ich
Realjgowania osobna ~ligja. br~ter:stwa. Od"
krywanie dróg dp bieguna albo odkrywanie
nowyoh szlaków lotnłczy~h' Jea;t tak' . dalekie
~ od p!S8cięcia życia,' że wy twarzą. w natur~
owych pionierów walki ~ pr2yrodą rysy nic
spotykana albo wyjątkowo tylko sPt!tykane
w przeciętności dnia p ovtszedniego. Takim
. rysenf ~ jest rycerskcŚć. na naj szerszą śkalę
aź do granicy ostatecznych ofiar. Takiej ryf;

wygodny dom u!ld 'fiQldęID w Oślo i spieszy
na ratunek czlowieka,z którym go rozdzle~
lila głęboka uraza.
Tllpróba pu.tpnka :wydaje się być Elka;
zana natrę.gicznykopit}p. NieDWżadnych
:wiadomości o samolocie fra.ncuskim nLat;::
ham", kt6ryrząd francuski oddał do dyspo
.

zycji AmtlndsenowL Dzięsięć dni upłynęło
od odlotu maszyny 2; Tl'OlllSO i trudno pra::

•.

~,o_~.JSDe_~

lJDa

'Ft~__~~_.-0-
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przypuśc~Ć, ażeby

'Amundsen i J'ego

h..

warzysze zdołali się ocalić. Nie mają radjo
które okazało się środkiem ratunku generała
Nobile. SłQwa Amundsena, skreślone w Ot
statn:m rozdziale jego ksiąiki () dziejach jego życia i odkryć, że jego karjera' jako bada
. t k
cza Jes s ończona i że resztę życia ch~e po
święcić pracom pisarskim i wykładom mała
mają szans zamienienia się w rzeczywistość.
wP
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SiNS.AC"X"JNĘ

QllRAPY ł;OMlSJl FINA? ·NS"OWRltrOt NARODQW· 'J~ BĘSł
nZmpOMQO WGl N4-R01)Ći\V; DPA:NAPAl)NlĘTEGOPA.NSTWĄ? co l\lÓ~
WI DYREKTQB. St;~OJIEKQNPMICZNEł LIGINĄlłOPÓW~ . , . \łtC1f f! ~

r ~ .afencja

Gęn~wa! cz~t\vięc 1928 I't

W dniu 30czefwca :rozp~~~ły- s.ij w
lieUjwie obrady kQnlisji finaU8Qwej ~cji
Obrady te
~13cłlją ną. siębie wielką. uwag~ prawie w

ek91lPtni cznęj Ligi ,Nąrf.U}ó\v~
cq,lym

święc;fe

politycznym a to ze

w~gl~du

własna BJRozwołp ~~J

- "
tem sZ9zeg6łowychołH:ad. Otóż se"oja fA
nansowa projektuje, aby na wypę,dek'ę:prOl
wokowanego ataku,

państwo,

które

~ostało

ne

padnięte otrzymało od Ligi Narodów natyc!i
m1astową pomoo i to we fo:rlili6 m1ędzynaro
dowej po:6yczki· Pożyczkłi ~ ,.- tak 'j41k ni~

na, nie~miert)ie ciekawy mate:rjał,który ma dawna międzynarodowa pożyczkadJa Au.,
się stać przedn1iotem dyskusji. Korespon~ strji - stałaby pod. kontrolą . L~ Narod6~
dent \Vaśz miał możność pcrozui11ienia się i przeznaczona byłaby dl~ napadniętego 'pap
cerskości przykład dało niędawoo lotnwtwQ.
~
dyrektorem sekcji ekononllcznej Ligi N~ stwa celem umożliwienia mu p;brony. ~
Kiedy samolot ,J3remen'" rozbił się ud~<;
rodów
sir Arturem Salterem, który \V fQZmo .my nadzieję -- kończył n6.8Z rozmówcą-I
kichwybrge:1y ~nady i chodziłQ O 3~ybkie
przyjście z ppmooą urato\vanym
lotnikom. wie udzielił nastepujących niezmiernie cieka że projekt ten uzyska pełną aprobatę w~
dwu innych narodów, jeden ,;. najwybitlliej\t wych i sensacyjnych informacji o przygoto~ stkich państw, pracujących dla 'dzieła pok~'
\vani3.'Ch do tych obrad:
ju, - a przeprowadzenie tego Projektu staó
sz~ }oluików tulleryk.l'uskich, chory wó,v;;
dł\lgiego
już
czasu
mawil
nasz
się
może niezmiernie ważnym
cz~Udem
,JOd
czaS" i W ~~ l'um!ył _r~{~ W drogę
w
do rozbitków- W ciągu lotu stan jego tak informator - toczy się \v komisji finansav.=: dla utrzymania ~ównQwa.gi pokojowej,
wej
seĘcji
ekonomicznej
Ligi
Narodów
dy~
Europie".
.
.
się pOgorsZYl, że musiał wylądować Vi' K~~.
Z wyjaśnień tych wid~imy, że Liga
nadzlc. Ro~'Winęło ~:ę oStt(\ za.pnlcnl.o płuc, skusja nad sprawą, w jaki spośób ma Liga
Narodów
przYjść
z
pomocą
p
ań
s
tVv"U
,
które
Narodów
przygotowuje n1ezmi.enlie' $6nsaeyj
które w przeciągu czterdzies.tuośmiu godzin
ąutOll"ytetu Ligr
skończyło się śmiercią. Lindbe-rgh, który na ,wbrew postanowieniom Ligi Narodów, zosta ue plany' dla utwierdzenia.
nie
2aatakowane
przęz
inne
pat1,stwo,
a
zwła
Narodów
\v
całym
świecie
polityCznym.
U,.
wiadomość o stanie odbył ·samolotem tysiąc
Szcza,
ja.kzachować
:ma
się
Liga
Narodów,
fwierdzenłe
te$o
autorytety
ma
byĆ
gWftl'uU:::
pięćset ki1ometr'6wdrogi z NeW~Y{}fku, aby
pokojowYQh W;
mu przywieźć zhawczą SurOWICę, przybył za gdy decy~ja jej w sprawie sporu dwóch cją ufrzym,ania stQsunków
państw nie zostanie przez
jedno z tych Europie. Sa to wprawdzIe na rar;ie tylko pl~
późno, Gdzież znaleźć dające się z tern po
panstw
uszanO\'vana
i
państwo
rozpocznie ny, plany, których wprOV!ftdzeniew życie ()si
równać bohaterstwo?
przeciwko
swemu
przec:V\Tn'!{o\vi
kroki wo:: każe się bardzo trudne, -111e mniej jednak
Uratowanie generalaN ob;lłdaje no;::
jenne.
Jak
wiadomo
Liga'
Narod6wnie
PQp zi3.s1ugują one na bardzo żywe zainteresow~
wy przykład wyjiltkQWOŚCi ludzi i czynów.
Dwaj Vllosi Maddalcl13- j l?enSQ odnajdują sIada jeszcze s'\yej armj1, która mogłaby w nie. Z\vłasZcza dla Polski, zaip.tel'eSOWine)'
~o. Sz"\vedzki llQtnik ~abięra go .~ kry lod{)l;; obronie autorytetu Ligi Narodó\v. vvystąpić, głó\vme w gwa.rancjach pokojowyoh, ,. ,. ., ma
wej. .~ słynnego 1Jcurwon:~Q namiotu". nie ma jeszcze takich oddziałów wojsk~ ta dyskusja niezmiernie \vażne znaczenie, t<.ł
Ekspedycje kilku kra jóWt\.lSlf~ją l1..11ratunek wych T.igi Narod6\v, kt6reby na wypRdek też dalszy przebieg tyQh 8ł!nsącyjnych prOl'
Dopiero piąty wysiłek przyp.osi
cięściowy sprowokowanego ataku mogły przyjść z po;:: jektów' śledzony być musi w Polsca' :li pelW\
sukces. Można żywić nadzieję;. że wszyscy mocą napadniętemu państ,\'U. Sekcja finan::: uwagą.
1
Karol Lind·
mieszkańcy ,..czerwonego namietu f '
zosta.ną sowa znalazła jednak niezm eTnie ważne I'OZ
'\\iązanie
które
obecn:e
stanie
się
przedmio~
ł
ocaleni, Ale małe są widoki ocfllenia tych 3
człQnkóv{ ekspedycji, którzy 30 ma.ja. opu::
~1i ob6z generała N obiJe i rU$yU w k~e~
runku Przylądka Północnego, i iJlftyoo $led~

źr'dł

miu, których uniosła kra razem z yesztka::
mi Italji po l'ozbiciu. Nigdzie braterstwo lu
d~i powietrza nie znala~lo wspanialszego ~
świetlenia, jak \v czyn~e Amundsen~.

I{aż~

dv pamięta zatarg między nim a Nobil~m

~'lderownlctwo ekspedycji HNorgef',\V swo
'ęj ksif\ice Amundsen
r'tępi1 . ~łlj6stP2;ej
y
rozszcxenia generała NoblIe. Noh!Ifr
od~o~
v.iedział niemm.ej Q-słro- Jednak n« p1erws
~ S-O.S. "Italji Amundsen, OpUS:!.C?--t. -'-ój
O

U

WYDAJE 200.000 LITRóW SOL,ANIa
zawa11'1ość

dały no~e} ciekawe wyniki. Na
gięookotei 740· m. natrafipoo tUl 110:wa iI'ÓdłQ~ któ\'~~J wydajność dosięga 200,000 litl'ów na goOOllę:
Nf''\\'e ~'Ód'lo ro.oo.e ..V z.upetnośo.i?:aspokoić o-Declle
w Cischoein'ku

put12eby Cie-c-bc{' lnIm, a '\VTaz ze w,l'ojn.mi dawnemi ~ stilre:zy na t'ilugie lata. Sulanka ma pewnłł

Tę

28

st.

mier.qa

NA

GODZI~.

chlorku

sodu

(4,005%)~ oro.z łtnn~~fI$

C. Kierownictwo
odnrowlldlzłć

~akłądl;1

JQ1ąnlrę

~

UlrQjOl\vego za"
fr44!t.

~

w spe.eja:!.ną !wrytp) a Wi~~!\ ~~

~)

~ż do glęookości PTZt!izIQ l~OOO męWów., l;:jerl~- so.J-

lca będlzie posia·rliała wżąd@.~
\łz!estukilku stopu).

~

~
..,.

.ł.

Litsy z

Cle0hosłowaeji

Bulturo
El

Jstu ie

spółCZeSJliDa

ezoa dojenie krów.... Z tajników radja.

ernie

Największy inslrumeał dqły••.

Ba

Nowoczesny cmentarz,
(Ioras pond.ocja

własaa

"RozwoJu',

Czarujący jest widok z wieiy'glówn~
z IiaJwijększych axtrakcyJ ber~ go pawilonu wystawowego. na miasto Berno
~j wystawy
kultury
współczesnej i jego piękne okolice. Wieża ta w dzień ~
Jest "elekttyczne gospodarstwo wiejskie". A bi wrażenie mleczno białego filaru, bowiem
:trakcją' gospodarśtwa elektryczne'go jest zaś zrobiona jest z matowego szkła, w nocy zaś
"elektryczne dojenieH, to jest dojenie przy wygląda jak słup ognjsty,dzięki rzęsistemu,
pomocy,przYl'ządów puszczanych
W; ruch
oświetleniu jej wnętrza. W spółczesna techni
~rzezpntd elektryczny."
ka budowlana wytworzyła tu coś, na po je::
Proces elektrycznego dojenia nie jest' szcze pr,ood dziesięciu laty nie zdobyłby się
skomplikowany: Do krowich wymion przy~ na.jodważniej~zy nawet architekt: betonową
mocowuje się' meta*z.ne rurki, ptzypomina~ parabolę głównego pawilonu wystawowego i
:)ące swym wyglądem zewnętrznym spręży~ pot.ężną szklaną wieżę, wysokOŚCi 40 ID.
'By, i p,zy pomocy rurek: kauczukowych' łą::
Stojąc na szczycie wieży, nie możemy
czy się je· z-hermetycznie zamkniętemi ,-na;. nie zauważyć na sam,ymkrańcu t~rytorjUIll
:czyniami dQ' zbi~ania qlieka.
. 'wys~awowego niewielkiej odgraniczonej 'p~
Szybki obrót kontaktu.,- Aparat&> wierzchiri wyróżniającej się z pośród bieli i
. dojenia pracuje..., Poznajemy to po rytmi~ zieleni wystawy swym SZ~1 jak ~dy'by
cznym dźwięku: czak~czak, czak~..- Zupel~ zasmuconym kolorem.
D:ie jakby ktoś ostrzył jeden nóż o drugi.
Zresztą wrażenie 'smutku, jakie ogar~
~roces .40jeriia jest' szypki, mechaniczny i nia nas przy. widoku tajemniczego tego miej
dokładny_
~ zupełnie jest uzasadmone. Ten sz.a.ry.
. i . . 1ładjo zajmuje we wspÓłczesneJ1ru1tu ponury placyk - to cmentarz nowoczesnego,
iee .jedno z naj przedniejszych miejsc~ odgry lrultura1nego człowieka. Cechą charaktery~
w4jąC 'W. życiu współczesnego człowieka rolę styczną te'go cmentarza jest brak mogił. ~
:bardzo doniOsłą. W ci-ągu' trzech - czterech minst -szeregów ·grobów, widzimy, tu "piękne
'l()sta~hhtt:wy-nalazek tenzdobyt sobie ~ kolumbarjUm dla urn. Kultura współcresna
f

,Berno Morawskie w czerwcu 1928 r.
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jp.rz)"Włlejowa.ne stanowisko

w życiu

czł~

-~~:'~

r li. I
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łka btltura1nego.'Ale 'choć każda nie;mal r~
iazina, pl'zysluchuje się dzisiaj co wieczoru

~
dziedzinach .dążeniem do jakuajdalej i.c4cOsQ
wykorzystania, miejsca. Uświadamiamy aobieio w cal eJ pełni pr~ zwiedza.niu eks~
zycji sztukicmenta.rl1ej na wystawie ~
skiel! Na nowoczesnymcmenta:rzu niemajUi .
miejsca dla pofężnych, ciężkich mauzoleów ł
grobowców' Królują tu ,,~Qdzinne szafkr', lP.
mieszczop.e w kolumbarjum.
'
. Beton dotarł już i do umar1ych, któa
rympotrzebne są teraz jedynie trzy l,k"~
kaplica {gdzie ciało
zmarłego spoczywa.
przed spaleniem); krematorjum (gdzie odbY.j
wa się aktwspólczesnego' pogrzebaJ;rla)j kQ#:
lumbarjum (miejsce' ostatniego spoczynku.) .. ~
wszystko to wykonane jeśt z,beton~J W pro '
stych linjach geometrywnych,ktÓ,rym hołdu
ją dzisiejsi architekci i arlyścl.A więc· ,,mo
derna"',v pełni słowa te.:,d'O zna.cze.Diiu.-Dziw~-.
nie brzmi to słowo, kiedy mówimy". o cmentanu. Ale fakt pozostaje faktem. Tutaj, Da,
wystawie kultury współozesnej, w. dziale sztu
ki ementarnej, wszystko wykonane jest w
nowoczesnym stylu dwudziestego stu1ecla~

naCeChowana jest we w#Y'stJdoh

.
'uycjomradjofonicznym, malo kto wie, jak: . BAGDAD-STOLICA IRAKU, KRAINA BAJEK z 1081 . NOCY••• --PaZYXBA BZBCZ~......1
:odbywa się ·praca w tak zw' radjostudjum,
BEZWOLNY RZĄD i ZANIEDBANE ~LICE...... K1NlSTER, KTÓRY NIE ZNA BUf NA nNAN:~ak artYści· spiewają i, mowią przy mikr~SACH. - W ALKA z KULTURĄ' EUROPEJSKĄ:
,łOJ.lie.W.pawilome radjowym na wystawie
Bagdad -..:..legendlarna kraina 1001 nocy, mster skarbu Iraktu, gdy pr.zedił%Yl parlamęntmri
na; wystawie berneńskiej jedna ściana zrobio Ir'wStarsza stolica kalifatu,miejsce ś'wl.i.ęte M~O- Ilow,rbudżet złOżył przy tea:n następuj~ce oświ&4
ba ~esIt Z grubego szkła. Za śbianą tą urz-ą\
metan, - obe.enie stolilC'a ni€iZawWego państwa.
czenie: Pondeważ 'osobiście .marm się mało Da IP,
dzone jest radjostudjum, gdzie artyści wy~ I'l'akIu, pozostają.cegQ pOOpatronatem~D@'lji ..• · ,na.n&a.ch, - prżeto mog~ paalOm postom tyllro d0stępuJą przed mikrofonem. Gruhe szkło i do
Na.jibrurdJziej skromne ,,""Y0bra.żenia, jakie powstaradizić~ by' przedłOŻony bud!żet uohwalUi, poniebra.. izolacja unic,możliwiają przedostawanie wały kiedyś' w myślaclltytch wszystki'Cn. ~rtz.y waz ułożony on został pmez wybitnych zname6w
się dźwięków do są~iedniego
pokoju, gdzie przezywali opowieści tysiE\!Ca i j€dlnej .nocy, # - mu zagranic.z.nych... OśWiiadca.enie d<>pra.wdy znamiem
zebrana 'jes.t publicznOOć. Przez szkło widzi szą upaść woibre zetlmięcla się z rzoozyw.istością, ne ,i chal'akte!rysty011D1e!
my jedynie, jak artyŚci poruszają ustami,
która 8ba:je przed ooz;yma pl"Zy przyjeiilrl.ie do
Bag.dlad .:tyje jeswze w st8O."ejtra.dYcji......;
ale nic nie słyszymy. Nagle ~apala się lam:: BagdOOu. - Zamiast legendarneg.o niiasta; zbezeen Re·forma pl'\Zepro'WOOzona w Turcji2'iU:pebUe tu nie
J

.

pka sygnałowa. .~ w tej samej chwili z potęż
Hal
nego gloondka rozlegają~ę slo,v~:,# • '"
o

nymipa~anid. i ogrodan:rii, -

,"~"".I:.
......~ 'źle
H1!~, w.t'eŚ uri:os'ć' ·1"""rl
LU.~

wddlZd

się

Z ~vyy
<>'htt!.",. "'.nTann,
..~.

większą

z".r.~""ną.wu
;L'.WV

małych wązkioh uliczek, na k!tóll'y.ch SltOj~ zni~m~'t ~~~y r,teraz n:u~ykę .1~plewl ar~szcz<>nedoany. -U:ooynenii w!ięk.sa:iemi lbudQwlartys&Sw:, ktorych rowno~zesme Wldzimy W są "". misą: paJ'.aJCkrółewski oraesi~ angielskiego
siednim.pokoju "przy .pracy"·
;:
Komisarza. 'ł
.'

III

III

Duidność

jest tu· róZnoraka. Cyfra jej wyn{)si

herneilskieJ widzieliśmy OkołQ 125,000 r składJa Stię z Arabów, Kurdów, Ar~
Jeszcze inne kurjosa. W pawilonie niemie~meńlc.zyków, Syiyjozyk6w, Persów i ~dfów~ -- Naj.
~kiego ,;Werkbundu" zwraca powszechnąuwa E-'!ówniejsmm zajęciem. to -:-' żehrootwo. Na każdYm
~ gę naJwiększy na całym świecie instrument k~(}ku źeibrząlrohiety, d!zierci, mężczyźni, starz.y i
~~ęty, tak zw. helikon, który jest dwa raZy mlodlzi - Żehrząz bezoo~lnoś.cią i cierpliwością.,
.
k M
godną 7ISdste lepszej sprawy ..• Inni zaJm'Ująs~
:ta'k wysoki, jak przeciętny czlowie·. UiZy~ ha!Iłcrlem..~ BogatsipaszOttyie ut'rz;ymuj~si~z
kant graJący na oryginalnym tyminstrumen dochodów, płvn!:>"''LTh z ~I . naft()wy·ch. :..- Bag-

Na

'cle robi

Wy'stawile

wra'~enie karzełka. Wodleglości
ldl~
.

ku kr6ków od helikona wystawiony jest oL
brzymi saksofon, zadzhviający swym skompIi
'kowanym systemem naJ'rozmaitszych trąbek
"i Idapek.
.
To wszystko jest muzyka teraźniejsz(ft-:
!goi. Proźno szukaliśmy jednak również jakie
gokolwiek instrumentu przyszłości \vrooza::'ju elektryczll,ego pianina, skonstruowanego
niedawno·.przt\Z.iinż.Terenhia, i- demonstro~

.aneao obeclrie,jł.v
.•

r

Ameryce.

.1~~.1

P'"

dad, który do nie da\\-"ll3.pozosta.W{ll pod ,1"1Ąda~
mi Tureji~ - jest ohe<:niestolicą' "niezruwisłego
państwa !traku". - Stwolflzyli panstwo to Angli.cy:
Irak. ';.,..;..,"~
........ J"est Uit
'Ua ·AnglJ'l·
';V"A
terene'hn.·
.lJ'U'nClOlli
• WL nym
' U J . .z'
. -_
..
oA,zglę.dlu na swoje pola naftowe. - Na czele Iraku stoi król, rezydujący. wBagd~e, - do dlys:Po
Lyeji \króla ockl8Jnisą minh9trOwie, a na.wet i..
r:1·rlament. Są to jednak ws~ystkof~TY Mz~z.naczenla,Całem "Panstwemf'rząd·zj \\Tysoki ,kpmi..
sarz angielski, ~ Jakoni.ęmroiernńe ęhaTal.'"teIrystyoz.ne ~ooriosmn" opowladą.jt:( sabie,u o-hecny mi-

ra'Cmj d'Oitrz.eć.

jej niepoz.wolonu. \v.prawdziezdobye
nowoCMSl}e pNUWa, lee.z zakJusy tezosta.ły w Za.rodku Z'GUs'z.one. - Kobietom, które' zrzalcićehci~
~ tW8!rZy zasł<>ny i l.lhraćprS®1lę~krQtlkie su
kienki 0TaIZ ustrzyc włosy ,,a lagar.oon{~ odmówili mężooyźniutrzyma.nie.. i pieruędiziy
w i ten·,
dQtarla,

TT ",.
.n.CiLtlety

-,-2,

,
1• młodzreż

probowały

sp0s6b wymuslJi z.nowru uIegłÓść i powrót do ha..
remo.wycll zwy~jów. - Z ty.ch po.wodów .~
mony jest do I.rakuwjl8.Zd wszystkim ao:trstkom
zagrani<cznym •. Rzą-di i mętQ-wie ~aj\ Się . .
bnych wpływów. Kobieta ~~ musi
do!mu i nwwet nie ma wdJdjojku na ulinApo.D.iewc
~
.
okna wszystkich mieM.ltań i d-omÓWwy~w
. . •
. .
stronę podwórza. - Na ultey SMOOjkobiec.lt bea
zas.lony na twarzy pojaiwdać się n; ., woln.o, •• ~
gUC}" nie krępUją l'Zt\<kl. wiej aJocji~ko' po.t
stępawi i łamani·u trady'Ćji. - DLa. AngUk6w naj.

w:

n~'
•
t nO;HoQ
~.f!~h • . . R
,J ....
.o:.
leg;
' ~IIQ
.Q$~.
obojętne! Wiele trosk maj1:} Anglicy 9r1lZ rząd J

••
w~llleJszą.
rzeczą

ba.ndiami Kudów.gr€lS'Ującemi nagxa.nicach. Provonowano już t.ymllandQm~ . by zamiast UiPl"a'l'!!!
wiania, mem10sła ba.nd~ wstĄpiły W skład
regularnej al'lIljl Iraku.::l?l'ZY~ .band ~
cHi jednak te ~upokar%iaJ8rCe \ileh propO&y*'.'.U
Dr. TadęU$zW~er~

..,

J

ostatnio:p~~Sej~ i Se~" .

pr2ied . gO ciężkiego więzienia. Ponadto zmnłeJ. .
»tlt
, .'
.·na, ~~wier~}az:erei post1t
czenia ad$ do połowy wszystkie kary, skazujące na wi~
P-QWięj,ij't,tQlęmi
wan9' sier '~ap~nać.
za które wy~ zienie od· trzech m~esięcy do jednego roku..
W$~~.gó1n:()ści należy pqdkte~Uć, ze'· ~bec~b:deir~(}tl:a, 7)OOtttla
kara'l1ajwy~ Kary przenoszące ponad 1 rok V4 i-ęzienia.
1łą ~estja ~tosujęPQr~~' pi~fwszy .akt ,la ·]~Jąo~b. .
3) p rzestęp $ zmniejsza się do jednej piątej.
\
&ki wobec Pl$ęstęps.twk~W1ilnistycznych~:k~Q> 'c~twa"popelni{)llez
'pohtycznych, na
Z-amnestji nie korzystają cif którzy
tę 49 tłj po:!y bywałY ~po.dalnne$tjiJW'ył.ą .··ród()wośoiQWY~,;·
społecznych lub skazani zostali za następujące przestęPstwa:
ezone. Jest'tdąkt,wieJ.1trej ..wśPAniałośCl1?au spoleczno-go$pUdafetY'~'
którewymie:; za szpiegostwo, za przestępstwa WOjskowe,
stwa polskiego,: akt . dQwodzący
ze' P alfJk a rzoM została ~'lta, U,aj
,.' jdo jedn~go ro~ podżeganie do buntu, udhylanie śię od 'służ '
pOzostała .'wierl1aswej'tr!tdY0yj1i~j':tdleran~ku2 4l P:li2i~st~l'~a praSowe, 5) przestęp:: by wojskowej, przestępstWa' popełnione z
cji wobecsllllych ~J)jepf~yjaóiól~ ,] "tQkarty~ stwal? :,'" "ąeę'uaź1l1ewagach 'władz. urzę:: chęci rabunku, za fałszowanie pieniędzy, za
kuł 6 .nowej usta:~"'·a:m.nestyjllej póstana~ do~e4~':ł?~""~) prz~śtępstwa1 wynikłe z przemytnictwo, za stręczenie do nierządUt
:wia, że priestępoobr młodomanYlllł:~' ]~tÓl"ZY niel~f~j. -uprawy tyt-oniu .
.
oraz Za przestępstwa popełnione 'na szkodę
nie ukończyli lat 2fr,' ··a 'któl'zy"'slbi:zanl,z€)Stł
,,~C~~tartykule 80granfcza ustawa amne~ skarbu państwa. Jak zatem widzimy ohecns
Ii 'Ża'. dzi~dalność 'konlUnistyczną .priad\ ttnietl\ sti 'Iarę dożywotni~~ więzienia do lat amnestja ma dQŚĆ szerokie zastosowanie.
3 maja 1926' r. darowuj.e ,się }-"-3 częsć' ~ lci~;ęśmierc:i zamienia na karę 15-letnde
Wł.-aw
r'Y~ . Przestępcom: 'fulodocirtnym ska~a-nynt
przed 3 'maja 1928"r:c daro,wuJe się P9:ł~~ę ; 'e: :
kary. R6wniez Vi '\VY1?~dkach, gdy za;~Jib:
łałnośćkoiriU1'1iso/c~ą .skazane .Zi)sta1i .
fi.
by, ,liczące: ponad 'łat 20~ wyrok . . ~~J,@f
DtI~'karę .Śmietici lUD. karę . d6ty,w(Q~rt,fłliO
BóJKA POMIĘDZY WŁAŚCICIELEM DOMU•. A DOZORC~ ZAKO~CZYŁA
więzie~~znłza . się' na karę do ~t«:*,r'A~,
SIĘ FATALNIE DLA OBYDWUCH.
0j

~a

c

lalak. Iłłłerlył .1' mm p~ lu~ili" . e •

'za' F2e8tWStwa" komunisty~ \we

Widownią niebywalejawantury był w
dniu wczor~jszyn1 dom przy ul. Przejazd 36.
Wldcicielem dómu.tęgQ··jeąt ~letni Samuel
Lubińskidozorcazaś~~~letni Stanisław Tasak
Od pewnego :c~$U stosunki pomiędzy
'właścicielem dQmua\:~orcą były silnie na~
fi ,w łatach 00. roku, 1918 do, 1920 z' .otęłem ptezone i, w reZulta.cie.,l~iń#łki wymówił Ta~
acę. smio . się-fu~'w . dniu wczoraj;1
~Nnt-"."~U:'cDoi1 ~0'Wi
,.gym..
t~gO,..it,p.j:!;Ub~I·W spMób
:i~ ~ '~~sTdwJ~iJl; sbyt, ~dny dal' ,do ~ienia Tasakowi"

iż nie życzy sobie, by ten u niego pracowal
zdenerwowany Tasak kluczem żęlazn)'lil od
bramy zaczął bić g-ospodarza po glowlie. Pan
Lubiński w obronie własnej użył łaski i VI'
rezultacie obydwaj przeciwnicy póbili sję do
krwi tak dotkliwie, że musiano zawezwać po"
gatowie ratruikowe, którego lekarz udzieliwszy zarówno. Lubińskiemu jak i Tasako, "
pomocy pooost.awil . obud:wuch na miejseq lł'
stanie bardz.o osłabionym.
.(pJ

~fe. się' ~dnakwoboo ' OSÓQ,. kt~ .•oPU?
Sclły.się jednak wobec 'osób, .które d~~y
8ię~'tejó ~'Pl-zestępstWa w 'ćharilierze;' ~<:'poh
~"'~~w pansiwowycn' =uł1: 'WoJlII
skowyCh:.:·~:Artyittł1~ i ·4-··ustawyamnęstyjltej
~ow.uje .zuPdltie> .tatę tym, którzy. walczy

a

. ~; '!:"'~~"~t~~b~·~.ftę. ~"'''za przez radjo.
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d&ied,~~~~~~l~~~·. • w..~ua ,.~R~~U~

,.))1&

~Y~~~ł, .~~ ltlobt~ ~~~ lX)1xV~ni~ );Ąr

sk;0.n~ę ~au~f1 ~. ~;ryk~~ typy. ~
ki.e. pr.w,2 a,lł~~~)~\,tąttą,~a . wiQ,QWllf ·nitlkłMua.n.ł\'

\w,S~łOŚć. J?onJ~Q:}\~rc%~~~wny ,,~yt~t.~•. Pietra
ub

'oraz

wy&tęPY: Maktmldty~l,l.~Yś~· "Pl1~ '. Du

~eji HrYnłew:iec~j
~j ?~WY ręwji.

.

~y~Yli1ają śię d{)

,'..

.

:,."

,~W.})rz,ygotP'Wł\ni~.&wt~tIla. rewja pt.'
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t,śo;<

_.~"nie
dowie". D~'.~
~~ta;wi.e~~·~
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wie.cz.

IU:WJt'•.~.~~:~ll;AS)tNU~'
ftewja pt. "Tylko dta
.

,c'ftłAn

l

-:-wyglosi

dlyr. PBJweł·

Jrlalłycihani~ Zrę0~;,

~int.

Na' wyrót.nięnią .zę.s~ugują
Anny 2'.aJ)()Jkinel· "PbcolO'c w wvJli:on,aui

bojkinejQt~ P)l11ysłQWO
tharaktęty9tyc~e z:ea1lÓłu baletowego.
; zS.j:.owłaG& prog,'am p. Z. Regro<

• • • • • • IU• • • • ~J1JD fIł r:. ił II '*!I i\lł.

Jt- dyD8

DOŻyWOTNIE
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CUfUm ROBOTY.
Jak S'i,ę mas2; sta,ry przyj SlCielu. CęIł

j~ naresu'.e użtmHJ czy t& nadal sam 8o.ł;Jrie swa·
iysz jajec.zni.eę~ sprzątasz i ~liłZyWuz. ~i'ki? ..

-

I jedno i~.

PRZEZOBNL
Wlaśdelel dD!mIU: Na. pi~h~1lll piętrze

wtin.{.;

-

KOIDuLikat rolnicz.y;21,10 Auu~z~n.iiU
152-ej l'oczn1cy ogłoszenia
St$lÓW

Zjednoc.eonyeh

Ameryki.

zyku frauiC'Ilskim; 22,DO........22,05 Sygnał czasu, komu.
nikat l!Qtniczo-meteorol~efZny; ~05---2'.łJW Kom,u",
nik aty PAT; 22,20-22,30. Komunikaty: pOlkyjny,
~portOWYl na,d.program.
~,.~a

mam

wolU18 mit)Szk~a. ZaIJilO!POno~'lS.łEm, je pewn~Ulu "
klubowi, lęcz tQn odmó,wlzl, pO!tli~wa.ż· IOOrna
zaś członkowie klubu nie ~ pllesz.o Wlchvdzu~
tak wysoko.
.
......;. Cóż to •. klub?
. ;i
M~ejf{"'::;\Yy

n()wski;19,C5:.....:.20~OS

}{u

al,

t.ddz:ał

Klubu Tatrzańskiego"

So2J..

Crawf8ll'd (śpiew). Dzislaw Dę
hickl (prelek'Cj.a)~ Pl''Of:\Vacław K04::hatiski .(skrzYp
c~)_ W prze.rwię biUletyn Messagąr Poloua4s w ję

dt:;\Vszystitt~'bf~-iyezea'panyw
sO@iony: l\ómtta2 Gierlliieński

•• ~.~~ •• aA •••••• ~ •••••

Miiller
wielkie

L.

PRAWDZIWY PBOR.
prowln,rji ~~P~onf

wstał

na

przyjęci.a. Przez dłuższy ~ krąży :::m.e

\vres-z,eie zW.ł'a-ca s:ę dIo jeJnej .z dam:
I_0clla. Powiadam jakiemuś panu, :'e ten
gospodarz 10 jakiś nudny c:zJowk~) ckazuje si~, Ż~
ul:>wHam },; samym gospod '1l"zem.
- Ach, pa'!lma na myśli mego męża?,
\\:ęsolą miną·

Mam

dZIŚ

JEDNAK SIlf OMYLIL.

PrYU!'ypal: Panie t;l'yzipiórąkt jest pan wy..
śmienHj m ł::'ll.rhalterem. Księ,gi są pnnvadizone~' wzo
ro",ro, nIema ani ; edl1 ej ~:l!nylki. Podwyższam~
!JterWBzego penSję o 20 zł'D'tj1lCb.
.
Gryzipiól'sk;: Raz jeden tylko omyliłem.
nanie .dyre-ktorzę .

si,

-

Kie.jy?

Oł·ir~·hH

upał~m

.lipcowe 0S"G-r
Na Wi~ jadą m.amLsia.żoneczki i <'ó
Le«z nam ~. wl.:C\'.-eoill słomianym nisz
[ Wj\'\'("'zasyP'

J ,1.l1~v

Eraj~~wstw:o)

WykQna\\;q. Berta.

Wykonanlu .~ecja1istóvv·"

ŚWlooą '. tółtym

(,Dział

Niepod.lgłości

n.n"l:.u>'1r\....

~jnj1in. 1t~&Dkom i

rybak ural

..;lĄ1Q-19JOO PU$rVia; ł5,OO-l5,20 Kom
. y: Uł~tOOl'olOłiłezny) ~od.rcZY.. nad!ptogr. .;,,15t20-~·:1t\SO P~rn"a; lt\30~16.45 KOlouuikSJt
hare0l'ski; 16t45-11,OO ~wa; 17.00--17,25 Audy, ejadła 4d~..T.mm&misja z Krailu)lwa.; 17t 25-.11,50
~eS"61'l&l ta'ńr ~ Kazimi€l'Za Te1:lD;laje;ra
(z ręcyta"
1lją) ......... wygtdlr; FranctBzek pajerski; 17J50-1~OO
fuel''Wa; l8.,QQ:K0l!-eert orkiestry mandolinistów
pod d,.l'. Le~a Aleksandrowa; 19,00-19,20RQJ;
ma:1tośoU.;
19~-19,80 .Przerwa; 19,30..-19,55 Odczyt
pt,Obl-a1ly ~zne naszych wojewód!1tw

dyoja

patn.ej' pQ17 §clĄga do
diZięki d~~b.a,łYm

Q,

t HUIII!!'~

PBOQllAM 'HA' bODI; DNIA ,"LlPCA R: B.
~
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MASARNffi: .
,SzumilIski, Pomol'ska61. ..
Borkowski, Rokicitiska. 13.
A. Raksyk, IGlińsk~ego 133.
F. vVoiniakowsld; Rzgowska 78·
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Wróblewski, Radwańska -10.
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PIWIARNlli,:
'Kuliga, Odyńca 11.
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śWIATŁO -I SIŁf\ (ZAKŁAD
ELEKTROTECHNICZNY:
J. Cybart, Gdańska 135.
'

ZAKŁADY KOWALSK1E:
~9ia ,Kędzierscy, Kilińskiego 94.
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Sli wkowski, Rokicińska 6.
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ZAKŁAD lłOWE1;lOWYł
Sierpiński, lQlińsJdf}gQ 96.~

ZAKŁADY BLACH.A~SKIE:
SOKołoYłSki, Kilińskiego 19"

PRACOWNiA' OBUWIA:
Szub ski, Sokola 5,
MAGAZYN OBUWIA
Sumera, Nawrot 19~
Cieplucha, Wysoka 26.
Zieliński, Rzgowska; 12.
Grędziń~kif Piotrkowska 53.
F· Tomaszewski, Skwerowa 10.
pIEKARNIE:
Kruczkowski, Sierakowskiego 27.
Dobrzyniak~ Pabjanicka Szosa 28.
Gadzinowski, Pomorska 67.
Zawadiki, Nawrót 44.

SKŁAD. PASZY:
Kaczma:r, Przemysłowa ~

P.

Nr.. "

SKLEPY SPOZYWCZE:
Wł· 'Vyrębska, W ólczańska 26L
Szczygielski, Bazarna 3.

FOTOGRAFICZNY
i PRACOWNIA PORTRETÓW:
VI. Grabowski, Przejazd 46.
RESTAURACJE:
Teofil Kopeć, .Narutowicza 44.
"Biały Bar" KonstantynowskJJ 5
Zalews~, Zgierska 39·
WYTWóRNIE CUKRÓW:
ZiólkowskitPiotrkowska 197.
SKLEPY TYTONIOWE:
Sobczyń ski , N apiórkowskiego 9.
pIEKARNIE:
Bryszewski, Pomorska 86.
ŚLUSARNIE MECHANICZNE:
M,aClmra, Rzgowska 57:
FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piątczak, ŃaW1rot
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