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(;Ttamwaj dochodzi do samego Toru Wyścigo~

krawędź północna, dawała ,Jedynie wyjście w do tejt ni do drugiej strony. Naszemzadaniem
krafhę więcźn,ych·locłów.· ,
to - uważne spoglądanie narozgrywa~
Ekspansja. Chin zmierzać tedy mogła w się' wypadk.i.
dwuch kierunkach: gdyby zamiarem ich bylo
Wygrana Chin byłaby ciosem dla Euro.
opanowanie
tylko
Azji
na
południe.
po
py.
Tak
samo jednak ciosem niemniejszym
słld zupełnie słuszny.
uprzedniem przygotowantu gruntu przez bol- byłaby wygrana Sowietów, które:r: nimbem
W schódma nietylko dla naszego kraju,
szewizm i wspólnie z niPl, albo na zachód, zwycięsców zdolne byłyby siłą .impetu ~nisz.'
lecz i dla calej Europy, znaczenie nad wyraz
przez Rosję, do Europy, a zatem jak' w wa.. czyć potęgę Anglji w Azji południowej, a tem
d.oaiosl, gdyby nawet pominąć względy za in"
runkach obecnych przeciw Iiiemu~
samem stać 'sięjedynym decydującym . ~-,n"
"teresowania Anglji i Francji, nie mówiąc już
Jeszcze
do
wybuchu
wielkiej
wojny
za
nikiem
na starym kontynencie.
o Holandji, która również jest w Azji poważRosją, wielkim, dobrodusznym olbrzymem"
Gra sowiecko-chińska to gra tego roQZa..
nie zaangażowana.
stanęłaby cała. turopa, która nie ograniczyła.. ju, że 'tylko' wtedy może się "dobrze",' z
Chiny w dobie obecnej budzą w nas by się na wsparciu państwa carów tylko od punktu widzenia Europy, zakończyć, gdy jedna
uczucie sympatji :2!:e względu na odruch, który strony zagróżonej Sprzymierzone siły n białych" z" walczących stron ••• , prze~tanie: istnieć, drop.
stal się powodem konfli}c:tu. Chiny nie chcą uderzyłyby w Chiny z łatwością od tyłów,. zaś będ~ie doszczętnie gospod~rczo żrlłtru;rWanł:\.
się poddać wytężonej propagandziebolsze- od .wschodu i p·oludnia. Obecny ustrój, sa .. ,
Jest bardzo: pra wdopodol:>nem, ,: żer: armja
wickie. I z drugiej strony, jako przeciwnik wiecki spow~dował' d~ż~ odosobnienie się czerwona stoi o wiele wyżej od swegoczesokropnych zbrodniarzy z Kremlu, również Rosji,. wykluczył niemal możliwość interwencji nej armji cesarskiej, tak pod względem tech"
:zasługują na poparcie, oczywista, moralne. angielskiej .na· wypadek zagrożenia Rosji, a nicznym, jak w kwestji znajomosci sztuki
Nie' jest wykluczone, że na wypadek wy- gdyby naw~t interwencja' taka miała miejsce, wojennej. Chiny. zmęc,zone "wi~loletnią wojną.
buchu wojny obecny ustrój spwiecki zostałby to tylko na niekorzyść tej ostatniej; Japonja zapewne nie zechcą zaryzykować jednej jeszobalony. Nie jest również wykluezo nem • że zajmie w tym czy innym wypadku stanowisko czet tym razem naprawdę . ciężkiej walki; ,led..
Rosja' biała czy czy czerwona poniosłaby klę'" wyczekujące w każdym razie gotowa będzie nak szowinizm ludów wschodnich,' raz
skę. Niewiadomo jednak.', czy... 'światby na raczej podzielić się łupem. Królowa Pacyfiku, ro~budzony, jest nieobliczalny. stąd' też Stany Zjednoczone, z zimnem xainteresowa'-. jak jużzaznaczyleIl). - dzisiaj trudno wydatem .zyskał.
wać oplnJe o wy"'darzen.iacli ~a Wschodzie i
. d
Brzmi· to może nieco paradoksalnie, lecz . niem patrzeć b ę d. ą na.zmaganie Slę
wu potęg.
ich: rozwoju' w ciągu' najbliższych lat, dni
trzeba pamiętać, że jedynem wyjściem dla
Gdyby wojna chińsko-sowiecka wybuchła czy godtin. >
przeludnionych od szeregu wieków Chin jest w rzeczywistost9ścif mogłoby' to. stanowićp'ierw.
Jedyna droga,. ktĆJrą wolno
nam obrać,
rozszerzenie swych. wpływów... Tymczasem
szy. ,krok żółtych, którzy. w zależności ;o~ wy- 'to'-' c~erpliwe wycze\iwan:ie na rozwój zda~
od wschodu i zachodu ekspansja Chin napo';'
ników wojny albo oparliby się o UraJ, albo rzen i . wyciąganie ~odpo'wiednich konsek'"
tyka nani~przebyte mury:'z jednej strony
też wkroczyli w Bramę Narodów, aby stwo· wencji. Stwierdzić trzeba, że Chiny obecnie
dzielnych
i
wspaniale
zorganizowanych,
rzye nową .erę w życiu narodów Europy, erę . boją się wszcząć wojnę ze względu "D:a "~.~~
zbrojnych Japończyków, z drugiej - na kolos ustawicznego zabezpieczania się pr.zed. zale..
. maż1iwość roz'"
. '"'
uzbrojenie •. Sowietyzaś . . . . . . .~a
rosyjski. T rzecia krawędź .Państwa Niebieswem .azjatów.
sypania się ustroju sowieckiego. Obecnie hlicja
kjegopoludniowa. była zbyt . dobrze obsadzoTak więc człowiek, patrzący· w dalszą . tywa spoczywa w rękach, dowódców wojsk
naprzez utrzym~ne
k,le.szczach , angielskiej
~w;:.:zlośQ...·nie
~Q:że .ie (:\dnie~~ ~ S~~~ ~tQ.i.~~~ ~-ł. Qł_t'Ą'n.i.r.'<.~
•
Q.J
:.'I1francuskiei ·dysCJloliny ikd.i~. pą<.7;o.~
Wypadki w odległej Azji rozwijają się w
tempie zbyt szybkiem, atmosferze pozwalają""
c~j .się spodziewać· każdej niespodzianki, by w
danym momencie można bylo wydać o nich
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Według de)esz naz Moskwy' siły rosyjskie na Dalekim· Wschodzie konr~ntrują się na granicy
Mandżu:rji, a samolcty sowieckie przelatują
nad terytorjum Mandżurji, rozrzucając "ulotki,
wzywające' robotńików chińskich do popieraniłi Sowietów.
.
Flota . rosyjska na Amurze koncentruje'
się W Bła~owieszczeńsku celem przeprawienia na drugi brzeg wojsk rosyjskich. Do Blagowięszczeńska płyną rosyjskie okręty han-

.. '

LONDYN, 19. 7. -

desłanych

dlowe.

Dyktator

wrócił

z urloPu.

LONDYN, 19, 7. \Viadomości
n~d
z PekinG mówią o dalszych transportach wojsk zaró"<.\'no 'chińskich jak iso ..
wieckich.
Dyktator Mandżurji Czang-Sue-Liang
przybył na tereny nadgraniczne i wydał cały
szereg zarządzeń, aby umożliwić sprawne
. działanie kolei dla celów wojskowych.
Wszelkie próby wywołania strajku na
kolejach mają być karane bezwględnię.
Konsulaty amerykańskie otrzymały z
Waszyngtonu. instrukcje. by zawiadomiły oby
wateli amery kańskićh, 72 powinni bezzwłocz
nie opuścić tereny zagrożone -przez działania
wojenne#
chodzące

1!II,1j

ojna

inni-'·-AnglicY

wyklu~zona

prawdopodobna

Londyńskie koła

pol1tyczne :: uważają sy-

,'.

M02KWA, -19. 7.

~ ··Komitef.'w'ji}ióliaw..

czy międzynarodó"ki komunistycznef wydał
odl$zwę_
.
. W, odezwie mówi się m. in"że orgaBku... jąc wojnę przeciw Z. S. S.·R. nawschod.ie
;i zachoc{zie ze strony Folski, ·Rullłunj.k t At..

tuację na· Dalekim Wschodzie wprawdzie za
poważną, nie wierzą jednak, 9y. którakolwiek
z obu stron życzyła sobie wojny, tern bardziejf że zdaniem angielskich kół fachowych ·ganistallu.I1:1iędzynarodowy imperja1łzm p'f;>słu.
ani Rosja, ani Chiny nie są zdolne do prze
guj'e się rządem nankiilskim dla :Aorgani'zQWł.prowadzenia wojny na większą skalę·
. nia bezpośredniego napadu na: Z. S.' S, Ri
Główne niebezpieczeństwo leży wtem,
'. Odezwa zwraca dalej uwagę; *~ gWI'"
że oba rządy mogą być naprawdę wciągnięte· towność Chin kontrrewolucyjnych . pr~ihrała
w wojnę przez nierozważne postępowanie dQ- specjalnie osby ~harakter w: okresie ..' rz,diht
o

wódc6w wojskowych na granicy. .
Oddanie re-~rezentacjiinter€~ów. chiń..
skich i rosyjskieT .. VI obu wrogich krajach
Niemcom jest zarówno w Lodynie, jak i. Waszyngtonie barcłzożywo komentowane.
.

. Sowiety ,zbyt

Mac Donalda.

PcdobFlą odezwę wydal równi0Ż
młodzieży komunistyt;:znej

.

ko!nitet

e

ni ci
aCjiz

zaj~te

Prasa londyńska stwierdza, że ostra faza
konfliktu rosyjsko~chiflskiego postawiła prze...
•.
szkodę nie do przebycia dla porozumienia
angielsko-rosyjskieRo.
\,,<
Według dępes:i: otrzymanych
C:harbinJi.
W obecnym słanie rzeczy nie ma mowy . dth'czycy czynią', dalsze przygotowanil
o wznowieniu stosunków
dyplomatycznych wojskowe
między Anglją i Rosją, gdyż w tym wypadku
Ci~g'
Z oddziałam". WOJ
rząd Mac Donalda . niechybnie po raz drugi
- l"ł ' . - ~ . ' .
fęzbiłby się O kwestję rosyjską. .
.ły:

z

I
.SktJwemi ode . nad' anlNa wszel!(i wypadek
.tę..
oV/szechnle;·; 'łerdżą,
LONDYN, 19:; 7. - Wczoraj odbyło SIę·· 'żekomuni
a ku
a z
posiedzenie chińskiei, rady gabinetowej, na Eu.·· r·o·
. 'p<ą'. . . 'Z"O''5' a··n.i.~,
z'!am<.' kn·. -.ata.
kt6rem wyrażono pogląd. że. konflikt rosyjIJ~..
b_
!I!!~
$ko~chiński uda' się za1atwjć pokojowo~
Arsenał w
uk nIe a. .
~f;~tsk ~ ~ •.• [net,,· &':.l:~.nrai CŚJI~~2:,·t;~W·~1
BERLIN 19. fIJ. - Według doniesień :z
'
k
d d
. Od 9-VI do 1Ś:VII. H}29 r 5923
Rygi przedstawiciel dyplomatyczny Chin i '(Ule
gorąc!. o'wo. na
.'. OSa
członkowie poseIsfwCl chińskiego
w Moskwie . t"a.fcze.niem. o. d. p' owie.··.·dn· ·ch· . . lo.·
.··. Ś-, i opuścili wczoraj stolicę Rosji.
Aż do granicy
.
I
.
..
konwojowali ich urzędnicy G. P. u.
ci amuniCji.
Kellog nie traci Wiary
dz! .chińskiezasek ..
at w 10 aktach
w swoje dzieło'
'"
rowały lokalne biura
W rolach
B
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Drą !.l!

główn)'ch

KARaNA BELL i 6CESTA EKMA~
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sk. i ...... k.o ts

młodzieży:

TA RZA. Dramat
M i 10ZlOT·Y
LE
aktach
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według powieś~i Edgara

R I C E BU'R R O U G H S.
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NOWY JORK, 19. 7. - Kellog zainter.. · ha
lowewscbodnio~ chiń~
peIowany przez d?-iennikarzy . oświadczył, że
osobiście nie wierzy w możliwość' w y b u c h u .
ol
wojny między Chinami i kosją.
tor'}~Or. ał
Gdyby oba państwa rzeczywiście odrzuciŻ
i~'
iO.
1..
ly wszelkie względy na pokój światowy i
.
W
j
wszczęli dzhllania wojenne, wówczas Kęllog
,..... ·ltranssyberyjsk~ ~Z
nie wątpi, że w spór wmieszałyby się inne
Ii
"I
mocarstv\,ra, któreby niedopuścily do Pfzele"P·lła'·WSrzymana.
: . '.
wu krwi n~ Da.lek.im ·'Wschodzie.
. - " , ' " . ..,......... . ._ _ _ _ _..........
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"ROZ\VOJ" SObota, dnia 20 lipca UJ29 rok

Dym i ~1C. y
Na

ma:r~.~:.n~~i~e

G:statnich

w ul k a n

v:'ydarzeń

na Dalekim Ws(ahodzie

(Korespondencja \vłasna)
Paryż,
nankińskim

(koresp. \vł.) Mi.ędzy
rząden
a czerwoną 1Vloskwą odbywa si
pojedynek
dyplomatyczny. Ton not, któr,
wymienione zo'stały ~i.~dzy rządem nankil
skim a rządem sowieeli~~, bardzo jest chłol
ny i formalny.:Wysuni~te przez Chińczykó"
żądanie zwolnienia wszystkich
poddanych
chińskich, pf'zebyyvają{!ych
w sowieckich
aresztach, i zape,vnien~a
bezpi-ecz311stwa
Wszystkim obywat,31om ,~'ehińskim mieszkaj~J
cym' na 'Obszarze ,Unji sąwieckiej, kompliku
j~ w znacznej mierzę walkę dyplomatyczną,
toczącą się już od kilku dni
między China
mi a ZSSR. Naogół w miarę rozwoju konfi
",ktu ,uległ on raczej zaostrzeniu, p.iż osłabie
I

poprostu rządem bandytÓ'w.
A w -strefie kolei \Vschodnio - Chill
skiej odbywa się dalej .. czystka'· personelu.
Celem przeprowa.dzenia r.eorganizacji
administracji kolejo'wej po zwolnieniu urzę

niu.
A dlatego nikt zbyitnio

dzhvić się n}.

powinien, że wiadomości o przygotowaniach
zbrojnYCh .na Dalekim \V schodzie są. cora
częstsze.
Przygotowania te prowadzone s·z
oczywiście rtajnie za kulisami jawnęj walkj
dyplomatycznej.
VV" szczególności Rosja
usiłuje ukrYL
przed wzrokiem opinji europejskiej. svVe prz~
gotowania wojenne w związku z konfliktem

na Dalekim

WschodzieTajemniczość, jak{

ZSSR otacza swe przygoltowania do e.wantu
alIiiłjakcjizbroj,ll!cj :p.rzyeiwko Chinom, pozo.
staje w ścisłym związku z okolicznościa, że
Sowkity w chwili obecnej prowadzą \v kra
ju i zagranicą ożywioną agitację na rzecz
t.zw. ~,czer\vonego dnia pokoju",: który odbyć
się ma jak wiadomo, dnia i 'i , slerpnia. Ze
względó\v tal<itycznych byłoby zatem niewskn
zane mówić w chwiU obecnej otwarcie o wo
nie.
Inaczej przedsta'wia
się sYltuacja w
Nankinie, gq.zie. sfery rządowe z!upełnie ot
. wa~cie mówją: o konieczności prZygotowanh
się·: do odparcia ewentualnych ~taków zbroj
nych Rosji. .
Ruchy\vojsk sowieckich obserwować
można w okolicach Błagowiesztzeilska.Jak
donoszą '. pisma zagraniczne~ oddział" ""lojsk
rosyjskich przekr'oczył 'tam granicę, kiedy
jednak zauważył,. że zbliżają się Chinczycy;
cofnął się ponownie. na terytorjum
rosyj
skie.
Z :Moskwy donoszą, .że na po.dst~wją
rozporzą.,ctzenia" Rewolucyjnego Sowie"bu Wo
jennego, roczniki 1925, J926 i 1927 nie zosta
ną narazie przeniesione do rezerwy. Żołnie
'.
l'
+ k't
rze roczników tych nIe otrzyma 1 navVeil,. ~rO
kotermino'wych urlopów. Również żołnierze
t.zw. specjalnych od,d1.~uJÓw GPU, którzy w
roku bieżąeym zwolnieni być mieliz'a służby
pozostać maj~}. "iV sz::regach do roku przyszh
go. Dokładnych roznliarów so\vieckich przy
. gotowań do akcji zbeojri2j określić nie możn~
odyż,-'- jak j'Uż powyżej zaznaczono,- przy
gotowania te umyślni.:odbywają się pota
jemniy.
Zato bardzo intensywnie
pro'\vadzo
na jest w ZSSR agitacja polityczna na rz·ecz
popularyzacji w szerokich
warstwach lu.d
IlOŚci ewentualnej wojny z Chinami. Opinję
publiczną "urabia się'~ . przeciw'kc ChinoD-~,
przyczem obecny rząd nankiński nazywa s-
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100 ~
100) ~
100 ; N
100 zł.
10 pr. Kon.w. Poi:. Kole~. 100"
5 pr. Poż. Dol. 1919.. \ 920 l' 100 dol.
5 pr. Poż. Kolejowa
100 fr.
5 pr. Poi, Prem. Seria II
z 1928 5 dol.
listy Zastbti 09
pr. Tow.Kred.Ziemska 100
41/2 pr. l1f'
ff
fł
100
8 pr Je
"
to
100
41/2pr..
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4 pr
,.,."" ',Wars:z 100
B pl'.
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Dnia 19 Vll

8 pr. l. Z. B. GOSPł Kraj
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..
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94.00
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94.00
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ObLgaGie
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25 ff
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Elektryczne
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• •

51,00

10'f

•

• . 100

i zakładów
hutniczych
Warsz .. T. Kop" W ęg. 100
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Kopalń

Naftowa
Polska Nafta .
Standart..Nobel

5

Ursus

•

•
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Zieleniew ski

zł.

50

n

50

zł.

" . 25
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25 fł
• 25 u
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F abryk Wyr. Wlók.·
Zawiercie .. .. • • 30 zł.
L.yrardów , • .. •

Spożywcze

• · 100 zł.
Herbata-Szumilin · 25 'I
::: pirvtus. • • " · 4f •
Przedsi~biorstw różn

30 Ił
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100
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I O ..

fi

II

•

Bristol . . . .
Majewski i S.ka.
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50 zł.
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19 \ II ..

Przedsięb. Haridlow.
Borkowski . .. • • 25 zl
Jablkowscy. . • .10' f
Syndykat RoI. Warsz. 20 Ił

100 "
10 ..
100 ,.
l :~.50

10
50

•

• 100 łf
G<?sław~ce
. 1 -O "
Mlchałow.... 10 fł
Warsz. T. Fabr. cukr. 10 ..
Fabryk cementu
F'lr ley
. . . . , .t;0 zł.

II

78.50

,O

•

Modrzejów" " "
Norblin •
Orthwein " • .
Ostrowiec Ser, Bl.
Parowóz
Pocisk
Rohn . . . . '
Rudzki " .
Stata~howice • .

161.50

l"

fi

Lilpop

zł..

100

•

Częstoc.lce

Dnła

100 zł.
40 "

(l~chanow....

Cegielski

AKCJe

ł-:andlowv

C~odoró:n""
Czersk . '

1·,Tranza.;~il~' ,

nom

Fabryk Metlowych.

4 1/, pr. Poż. Konwersyjna
.m. Warsz. z 1925r.~ 100 zł.
51. J pr Poź. Konwersyjna
. Warsz. z 1926r 100 n
(} pr Poi. Konwersyjn •
. m. Warsz- z 1926. r 100 ..

Bankowe

\ W,art.
Fabryk cukru

. ,
Wysoka,

46.25
75.25
4425

:

Dyskontowy

ników sowieckich rzęd nankii1sld powołal
Ha kierownika tej akcji byh'go
dyrEklora
kolei \Vschodnio - Chiitskiej Ostroul11owa
który
obecni,e
}est
obywatelem
chiń
skim. (C-s) (8)

-"""'Rł~"

lOSzt.
.665 "

•

• 35 fI
.100 n
• 50 "

-WALUTY' 'l'-::D::-;E===W=I==Z=Y::--.- - -

POZNAl'J'lI
żyto 26 ,00 do 27,00

pszenica

50,50 do 51,50

j ęczmieiL przemiałowy 28,00 do 29, JJ

o\\Ties 26,25 do 27~25
mąka żytnia 40
mąka pszenna 74,00 do 78,00
Gtręby pszenne 22,00 do 23,00
otręby żytnie 20,00 do 21,00
:Jgólne usposobienie spokojne. (s}

Belgj~

_123,945.

Lond:y-n
Paryż

43,2375
34,945

Praga 26,385
Szwajc~rja
vVłochy

171,52

46,66

Tendencja dla walut mocnieje. ~s}

..

.
':;~o

..

Ująca Si~
,.paneuroplelłl

słów

o le

szopa
kilkoro

Jednym z najbardziej z~cznych

i

~dzią popularnych polityków ostatniej

do-

FzylożJ~zawsze kończy się to klapą.
Mieliśmy już wiele umów i traktatów
międzynarodowzch, opracowanych pod bezlub pośregnim jego wpływem opracowanych.
Był Wersa!, były Genewy, było Lo<;arno,
był Kelłog• Tymczasem na traktat wersalski
4wzieli się z wściekłą pasją Niemcy, Ligi
Narodów -- nikt poważny
nie uznaje, a
państwa najpoważniejsze traktują instytucję
tę. jak giełdę dla sprzedazy i wymiany swych
akcji. Locarno trzeba było naprawiać paktem
Kellogga, . a oto mamy obecnie próbkę jego
wartości: dwa państwa, które położyły pod
paktem podpisy, Chiny i Rosja, biorą się z
całą premedytacją za łby, mówiąc w
stronę

Zachodu: uNie wam do tego" ..
obowiązują traktaty o
trwałości i nienaruszalności granic, o uzna
nej suwerenno$ci państw, o pewszechnym i
nienaruszalnym pokoju, Nien1CY zezują bar"
dzo groźnie w stronę F oIski i dyskretnie w
stronę Francji, pod adresem Francji czynią to
Włochy.. Węgry z rozkoszą przejechałyby
się po Czechosłowacji i Rumunach Bułgarzy
czują dziwną. animozję do Serbów1 ci znowu

źle patrzą na Włochy etc. etc: etc. Jedynie
spok.ojne i nie myślącco wojnie państwa,
to: Luksemburg ( po rewolucji zresztą), San
Marino, Angora, Monaco i kilka innych, tak
samo poważnych
rzeczpospolitych i monarchji

W tychwarunkachl kiedy wszystkie
pakt?, wy:zły na nonsep;sy i utopijne marzenIa, rOjone przez panow dyplomatów po
smaGznej kolacji w ciepłem łóżku 1 Briand
wyskoczył z nowym
projektem: "Stanów
Zjednoczonych Europy".
Za mało znamy program zorganizowania tych stanów. Wyobrażmy sobie jednak,
że wszystkie narody kontynentu, dla ukoro·
nawania "dzieła pokoju" Ił wyrażą pełną zgodę na utworzenie stanów. Niemcy pójdą na
to pierwsze, za to można ręczyć. Rosja, o
ile uniknie większych kłopotów - również
Polska - gotowa się nawet całkowicie rozbroić. A następni,e albo zacznie się nowy
okres obłudy, cichych zbrojeń i tajemnego
strzeżenia granic, albo też w pewnym mo'"
mencie . kilka większych
narodów złamie
nieoczekiwanie statuty (gwarantowane... pod...
pisami) a wówczas kilkanaście państw mniej"
szych dostanie nowych panów.
Odnosi się wrażenie, iż człowiek, który
wybujałych szowinizmów, w okresie
gdy cały świat niemal patrzy z uwagą w
przyszłość najbliższą z ręką na karabinie,
mówi O takiej idei· musi być· poprosu sza'"
leńcem ..

w epoce

Odnosi się wrażenie, 1Z ktoś wysoce
złośliwy kieruje myślami dyplomatów euro ..
pejskich doby obecnej, odnosi się . wrażenie,
że Europa ma również swojego "dziadka",
którego słucha ślepo i bez zastanowienia,
jakkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, iż
ł"ządy takie prowadzą do wywołania zawieruchy tak strasznej, że poprzedzająca ją
eztero........ dla jednych, 6 .. cio letnia dla innych
wojna była jedynie igraszką dziecinną, zabawą w strzelanie z wiatrówek.
Ostątni pomysł Brianda mó~i, nie tylko,
f,rancuski minister ze· starzał SIę.
Cechą starości jest mądrość, doświad..
~enie, rozsądek i powaga.
Gorzej. gdy główną cechą staroSCI jest
zdziecinnienie, gdyż jest ono często jedno"
maczne zidioceniem.
Wkrótce po ogłoszeniu stanów zjedna ..
czonych Europy ogłaszanoby zapewne mo~i4 ~czników ... od laŁ JO-ciu wzwyż.
(eb,)

•

wzrostu

dniach poważnych niepokoju,
groźne niebezpieczeństwo więKszych powodzi
wreszcie minęło.
.
Ostatnim atakiem .była niedziela rano.
kiedy to zerwał si~ o godzinie 4 rano szalo·'
ny wprost huragan, trwający przeszło dwie
godziny.
Wiatr miał kolosalną siłę, która wyrywała
i wywracała stare i olbrzymie drzewa. Zwła"
szcza droga prowadząca do Borohodczan byN
la zawalona staremi lipami i ,brzozami.
To .też stalo się powodem poważnej ka~
Po

kilku

Dr n
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tastrofv saml1chodowej.
Woda we wszstkich
rzekach ~padap aczkoh~~ick poziom jf'j jPst
znacznie wyższy ponad normalny stan.
··W każdym razie stwierdzić należy, że
niebezpieczeństwa już żadnego nie ma.
Uruchomienie
rtormulnej komunikacji
napotyka na duże przeszkodYI bo wiele czacu
jeszcze upłynie ~a.nim zupeJnie zniszczone
porwane przez wottę oraz przez nią uszl:o~
dzone p"osty zostaną naprawione odd~ne <"lr
uzytku publiczności.

f

W dobie, kiedy

w

ałopols~E

Niebezpieczeństwo

naj ..

Iby jest mr. Aristid Brianrl. Dziwne jednak,
że .do ~zego ten niezwykły człowiek ręki

'e
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Ma;ncbester~eo.~ Ełlg~elskim

Obecnie skonstruowano dla katedry v,.
Manchesterze największe organy ·świata. Budowa ich trwała lat kilkanaście, a rozpoczęta
żostała jeszcze przed wojną.
Pochłonęła on;:}
olbrzymią sumę 100 tysięcy szterlingów,.
Instrument przedstawia się istotnie impo"
nująco. Posiada on 5 rzędów klawiszy, 118
registrów i 10 tys. 934 piszczałek. Organy te
wprawia w ruch specjalna instalacja elektryczno-dynamiczna o sile 34 koni parowych.
Rozmiary organów są tak olbrzymie, że
mmsiano umieścić Pi'ZY nich aż 15 nparatów telefonicznych, któremi organista wydaje dyspozycje odnośnym poruszaczom miechów. Efek..
ty artystyczne 1 uzyskane dzięki temu instru-

mentowi-są niezwykle. Katedra zamie~ił~
się podczas. gry w jakiś zaczarowany las

dźwięków najrożmaitszych, wśród kt6ryćh kró ..
luje .urocza "vox humana", dźwięcząca; jakby
piękny glos kobiecy, a zarazem posiadajl\ca
w sobie 'coś nadziemskiego, anielskiego co
duszę ludzką porywa w zaświaty_
.
W najbliższym czasie -ma na o:gcnistę·
tej katedry zostać zaangaiowany Burmester,
który uchodzi za jednego z najlepszych or~..
ttistów świata, a obecnie bawi w Ameryce r
otrzymuje wprost kr6lewskie hol1ota.rjum_ Bur:"
mester ma otrzymać w Manchesterze 12
sięcy .funtów szterlingó\.v rocz.nle.
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nlemieękie podziękowanie

W ubiegłą sobotę dyrekcja P.W.K. za.. strony niemieckich dzienników zdaje się być
prosiła do Poznania 12 redaktorów niemiec- ., zupełnie zbędne.
kich dzienników, ukazujących się na terenie
Nie jest to wszystko, na co pozwolił go.. ~,
Polski_ Niemców przyjęto z całą gościnn0 4
bie hakatystyczny dziennikarz.
Zmustć>t1y"
ściął Umieszczono ich w dobrym hotelu, da-

przyznać, iż wystawa jest wielka i wspaniała,-· Ć
pisze z krokodylowa łzą w oku: "Niestety.
wystawa nie odpo\\'iada najzupelniej sytuacjI
góspodarczej Polski. Te 150 .miljonów zło·
tych, które włożono W wystawę i któretla- ~
Dyrekcja była w porządku; prosiła przed- ~ wet nie oprocentują się, nie mówiąc' jut O; c.'!
stawicieli pism polskich, pism zagranicznych,' tęm, że nie pokrywa się nawet· bieżącyckw)':- i~~
pism żargonowych, pism ruskich poprosiła. datków,zaciążą na pewno na ramionach _Hi;. . .
więc i przedstawicieli pism niemieckich.
stkich podatników... Wystawa będzie finan:'
sowem
fiaskiem co.
Głośne i jednolite zachwyty dzienikarzy
_
Dziennikarz belgijski, który przywi6ill!łp
niemieckich uważała za szczere. Za~om-?ia~af
ł oznania. powyższe obelgi· i Oszczerstwa ni~~
że Niemcy mają· zwyczaj w oczy SIę usmlechać i-kłaniać, zaś za plecami pokazywać. zę~ mieckiego redaktora, rzucone na naszą wy~~,
by i kąsać.
wę, wyraził zdziwienieł że w Polsce nie koi..
fiskuje się podobnie oburzających wystąpióir i'!
Przybyli ostatnio do. Poznania Belgowie
prasy niemieckiej.
~!
byli ostatnio W Łodzi, skąd przywieźli egzem("
Gazeta
Bydgoska
..
),
11
plarz tamtejszej gazety niemieckiej "Freie
Presse".W numerze z dnia 10,. bm, jest artykuł, zatytułowany: "Przechadzka po POZM
nańskiej Wystawie",
Niemiecki gośc Po znania i Ił. W.K. z przed tygodnia, ten sam, który ciągle wykrzykiwał ,. wir sind entzuckt H , pi"
sze obecnie tak: .

no im jeść i pić, pokazano im wystawę i dbano ich rozrywki. Dziennikarze byli· xachwyce.;
ni przyjęciem ich w Poznaniu i powtarzali w
ciąglę w kółko "wir sin d entzU.;kt!"

"Najwidoczniej przekonano się· w Po+naniu, że slaba frekwencja wystawy staje się
katastrofalną i dlatego zaproszono szybko
dziennikarzy niemieckich, żeby przynajmniej
skłonić niemiecką.ludność •. do zwi~dzenia wystawy".
.
.
W tym dn~u. w ktbrymdziennikarze by·
li na wystawie i jeszcze jej wśród swoich nie
"zarekbmowali", P.W.K. ZWie(· ,:0 zgórą 50
tys. olióh.-Spieszenie wystav.. ;ja pomoc. ze

zapasy masła na zimę jak co -re
Związek Spółdzielni i\11eczarskich prz:yjmlli
obstalunki poczynając od 5-ciuldg. 'i p;
dejmuje się pr~echowania do zimy..<'i;l
Związek .Spółdzielni
';,Ł:c
M!ei:zar$~i[n ł JajtzarsjdG~:2~
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Sowieckie ma,cki
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Azji i

Ostatnie wypadki w- . Mandżurji i· w Ind .. wała głównie Chiny i Indje. W roku 1928
Wjd7.i~y tę wielką maszynę' o' ni~zliczo
jach zwróciły na nowo ,uwagę świata na . zaś rozciągnęła się również i na. Afrykę~
nych kółkach, która pracuje dla' idobyci'~
akcję bolszewjcką na wschodie. Wypadki te,
.
.
.
Stowarzszenie dla studjów wschodnich Azji i Afryki dla bolszewizmu.
często są uwazane za saIDorztnei nieprzygoo.:rzymuje pomoc ze specjalnych wydziałów
. Według koncepcji bolszev.;ickiej wojna,
towane. !'Jie wid'gi się często, że mamy tutaj ministerjów sowieckich.
rew:olucyjna rozpoczyna się na dJugo przed.
do czynienia z wykonaniem planu z góry
rozpoczęciem akcji armji czerwonej. Czerwo"
Znajdujący się w Mosk\'-:e sekretariatdokładnie obmyślonego. Aby zrozumieć to,
na armja rr a interwenjować dopiero' w 'chwiwschodni
stanowi
centrum
łączności wszystCO się dzieje, należy się w organizacji, która
li, gdy teren jest przez wojnę domowa i re-organiymów
orjentąlnych. Od niego zależą
plaąten wykonuj~.
biua zajmujące się kolonjami francus\timi, wolucję odpowiednio pn'ygotowany. .
,.,:oPrzed wojną żył. Paryżu rosyjski żyd,
Ta pierwsza faza woiny r .. -volucyjnej
włoskimi i belgijskimi, Afryką Południową,
nieia~i Weltmann Pawlowicp, dobrze znany
Indjami angielskimi i holenders~imi. Japenją, jest w tej chwili w toku. Jeśli władża so"
w :kołach rewolucyjnych. Utrzymywał On
Chinami f Mongąlją, Turcją, Egiptem. Syrlą i wiecka się utrzyma. wypadkj, które zalały
ści~~ stosunki z wielu azjatyckimis studenta~rwią Marokko, Chiny lndje .1 tyle. innych
Palestyną. Sekretarjał wschodniznajduja się
mi5..~tórzy przebywali i w . stolicy francuskiej.
krajów są pierwszemi
epizodami
walki,
Podobnie jak Lenin,. był on przekonanym w kontakcie z biurami wschodnierni czerwo
i:tóra tOC2'yć się będzie dalej.
nej
międzynarodówki (która ma specjalną
rew~ucjonistą
Weltman studjowal
przesekcję dla Pacyfiku Murzynów), dalej z biude~~zystkiem technikę. wOjny dom-owej, w
rami międzynarodóki chłopskiej, czerwonej
sz,*ególności na wschodzie.
. międzynarodówki młodzieży, m!ędzynarodów~
.~·<Po objęciu władzy w Rosji, Lenin pole" ki kobiecej, stwarzania dla stosunków kultupol~<!iłP8włowiczowi stworzenie organizaji,
Pułkownlkowskl z.rot mini.lta
ralnych z zagranicą, stowarzyszenie przyj~
przeznaczonej do przygotowanie penetracji ciół Unji sowieckiej i wreszcie Ligi AntyimDo mlnlstra skarbu Matuszewskiego
bolszewizmu w Azji' i w Afryce.
'perjalistycznej, która
ma
wkrótce odbyć zgłosiła się' deputacja posłów żydowskich z
Organizacja ta składa' się:, 1. z insty~ kongres we Frankfurce.
zażaleniem, że z obywateli żydowskich ściąga
zależnych od rządu sowieckiego, 2. z rozSekretadat wschodni
utrzymuje 'aśtałe się stosunkowo wiele większe podatki, niż z
maitych organów trzeciej międzynarodówki. stosunki z
.
komijami
kolonjalnemi partji podatników' innego wyznania
Rząd sowiecki i trzecia międzynarodówka
Minister Matu:;zewski próbuje temu za..
kcmunistycznych krajów azjatyckich i wielsą zresztą w równej zależności od rosyjskiej
kich państw kolonjąlnych. Pozatem partja przeczyć, gdy ci mu jednak przed/ożyli na to
partji komunistycznej.
kom\:1nistyczna utworzyła w Taszkencie waż dowody, pyta zniecierpliwiony~'
Stowarzyszenie utrzymuje ścisłe· stosun.. ne biuro specjalnie Dla Azji środkowej.
- Panowie jesteście starozakonni?
kiz .biurami rządu . i . trzeciej., międzynaro .. Wreszcie, .ponieważ jednym z celów bolsze- Tak, panie ministrze.
dówki, ·którczajmują się ·wschodem. Posiad~ wizmu jest przerwanie komunikacji m orski,ej
A więc gdyby nawet tak było, jak"~'
ono wprawdzie dwie g!6wne sekcje: Insty- pomiędzy Europą, Azją i Afryką. Sowiety twierdzicie, to cóż byloby w tern diiwnelsb!~~.
tut w Kijowie i Instytut
Władywostoku.
przypisują specjaną wagę do komunistyczPowiedzCie mi panowie, kto zwykle wię~~6~:.\
Działalność jego w ostatnich latech obejmopłaci komorne, lokator czy sublokator?
nych organizacji marynarzy..
M

Lokator czy 'sublokatlr", .
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bab'Lderą.
Znany publicysta i od szeregu lat ko ..
respondent jednego z małopolskich
pism p. Vll1. Taworski po odbyciu świe
żo podróży ·do Ameryki Południowej,
gdziebawiłcz 1S dłuższy, przesyła temu
pismu budzący zgrozę opis przejść
statku nąwl(;.clzionego potworną epidemią dżumy. Dodaj C lny, że opis jest w
zupełności. autentyczny a przez autora
zaczerpnięty został z osobistych prze·
. żyć pastora podróżującego z nim
w;;r_Óii11CllU \. okładzie statku Alcantara.
J

,n:,'

Na pokhldzie "Alcantara" w lipcu.
U'!!I 'lf'l.l.;-;r . . . ~~ta~juJ.
'
.'<lIU II'"'' IWlIl

p>~ynęliśmy rzecznym parostatkiem "Mo~
r0dta" już szósty dzień z biegiem rzeki. Był

skWarrlY dzień styczniowy, gdyśmy po obie·
dzie zawinęli' do przystani Santa F e, jednego
z większych" portów zbożowych Argentyny.
Z .przybrzeżnych zarośli i rozsianych po rzece' wysepek wyruszyły na nasze spotkanie nie
zliczone chmury komarów (mosquitus), tnąc
nas bez miłosierdzia. Zeszliśmy dc, kajut, by
natrzeć ciało octem, gdyż ostra jegowoll odM
strasza te krwiożercLe stworzonka, poczem
-wróciliśmy na pOldad, by si~ dowi.edzieć o
dalszym losie naszego maszyni::;iy.
CłtcH'oba; mas2.yni5t)".
Był to rosły jak dąb CorrientYllczyk
(mieszkaniec prow. 'Corrientes), koloru wspaniałel!O matowego bronzu . - Przed dwoma
dtiiami ujrzał on o świcie na pokładzie szczu~
Taf którego przydeptał nogą, by go następnie
wrzucić. do rzeki. Napadnięty znienacka gry"
zońchwvcił go za nogę w okolicy kostki i
wpił 111tt ''Ol #ciało swe drapieżne, ostre zęby.
~~..uista !pfzydeoŁał 20 wówczas drtJP.a no ..

sepn

.........

,

4

mu krę~osłup,.poczem dogory·
, Kazano nam natychmia~t Odbić od brze...
wającego wrzucił dowody. Zaraz po ~bie"dzie gu. .W kwadrans później wrzuc()no . w"'''ł.,lt
zgłosił się .okrętowego felczera, przed którym rzecznego wiru tajemniczy' tobół obwie~ony
ciężkim łańcuchem i obficie . nasycony ropą'
odsłonił nogę zsiniałą i opuchniętą aż po kolano.
motorową·
Felczer począł robić podróżnym z~strzy:"
Pomyłka ..
ki,
dwóch
majtków oblewało każdego karbo~
Gangrena! - rzucił przez zęby fellem.
. czer - przyszliście za późno, ale spróbujemy.
Pierwsza ofiara.
Dał mu jakiś zastrzyk, wysmarował mu
nogę maścią i kazał mu za;ąć łóżko w kaju..
Jedną z pierwszych była pielęgniarka.
cie lazaretowej.
Felczer podniósł strzykawkę i kazał odsłonić
Jak już wspomniałem. wyszliśmy na po.. ramię.
kład, by się dowiedzieć o stani'e zdrowia paDr~nął.
cjenta, W tynt momencie podeszła do mnie
Na hiałem ciele pielę~niarki zaczęły wy..
pielęgniarka z prośbą, by udać się do chore- stępować ciemne plamy,
.'
go, któremu mają amputować nogę.
Idąc w ślad za jego wzrokiem, doJrzała.
- Wszedł tam właśnie lekarz portowy
je także. Zrobiła przytem taki dziwny grymas,
z chirurgiem, który ma dokonać operacji,
jakby ssała cukierki. Ja sŁałem oparty o burdzięki czemu okręt odpłynie z opóźnieniem.
tę i przyglądałem się ze smutkiem. rozpaczy
p roszę tedy!
pasażerów. Groźne pogłoski doszły iu~ "do ich
Przed lutą rewolweru.
uszu, nikt jednak nie 'wiedział do.kładnie ó
Udałem się za nią długim, wąskim kury~ rodzaju epidemji' ani o tragiźmie położenia.
tarzem. Wtem zastąpił mi drogę marynarz z
Bohaterka..
rewolwerem w ręku:
W.·'tym lnomencie podeszła do tpnie pie'"
- Ani kroku dalej! Nie wolno!
lęgniarka.
- \.-\iezwano mni~ do umierającego. JeJ
p atrząc mi przenikliwle w oczy, uśmiech'"
stem duchownym.
nęła
się ze smutkiem- Widząc; ze się słania,
W teisam?;j c~wili wypadł zmieszany
chciałenl
do niej podejść,
W strzymała mię
dyżurn y oficer i krzyknął do mnie:
trwożnym
gestem,
szepcącekho:
.'.
- Prosz·ę stąd O:ł2IŚć natychmiast!
- Spdnłió się, za godzinę będzie jllZ
- Idę do umierającego ...
po' mnie, Pobłogosław mnie ojcze na 'śmierć!
- Już Ull1arL.
To mówiąc, uklękła.
"Pesta'"
Z
trudem wydobywałem' słowa lttodlitw)'
Tui za oficerem wyszli lelcarze ~portowii
żywo gestykulując.
Byli wprost zlani karbo .. pr~ez zaciśnięte gardło, widziałem! f~k kl'ę-,
lem: W czasie rozmowy z oficerem padło oSłowo: cząc, drżała na aa~em ciele. R~biącnad riią'
znak krzyżaf podniosłem ją i, pocalowalem'w
PesŁa! (Dżumall ..
czoło. Dygotała jak wfebrze, Jeszcze w progu
Zabiegi othronne ..
lazareto.wego korytarza przysiauęła. odwróciła
Nastal istny sadny dziev ną statku.
Slę ~ tl't;'clnośr.ia i uśmiechaj~t; si~, ża~ośnit:'.
-·gą,imiaidżyl
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ktO Polskę reprezentuJ'.

~sie c;:H~tatlliej sesji Ligi Narodów w
~wiewiele byłp mowy Q wszelakich mniejSzościach. przy pewnej tei sutej kplaoyjee
dttiennik:lll'skiej pewieon potentat prasowyame...
tyJt~ski 2;WI!'aca się do :l;n~l1ego publicysty

W

pol.kieco.
panie1 wszY6tkę Q3tatec~nie
tą waszą Pplską - ale dlC\\czeio wy
'~k p~••lac.łuje9ie te mniej~2;()~ci?

....,..,.,

d~rze

Łaakawy

;lit

~.-..

Jakie m:niejs:l:o$ci?
- No ....,... pu:edew$zystkiem

źyd6w.

Żydów?,. prześladujemy?
No tak. To przecież sprawa na cały

'Ulafta.

Tu nas~maj$.ter piórit i ni~zgor8~~~o dowcipu bierze, mi1c~ącf ołówek i serwetkt. poCZęIDt pisze:
l"sllY delegat przy Lidze - Sokal; głQ~
wny macher ffupelnomocniony'~ - Miihi$in;
sekretan główny - Neuman;
sekretąr
drugi Grostern-GwiazdQ ...

w-ki;

·ręferent M~

S,

Z. -

lu

n

większości
Wesołe

zwyezaje poatępowania sądowego we Frane;i

Musi panować porządekf a prawo P9Zostaje' prawewm, chećGcY zastosowanie urą"
gało naj prymitywniejszym wymaganiom zdrowego rozsądku. Gzem' jost jednak ro!,sądek
wobec pieczęci urzędOW)ł
Pewien bogaty człowiek, który posiadał
~ięs2!kanie w pobliżu parku Monceanu, zJnarl
podcza$ podrózy na prowincji, Jego prlZyją...
ciel, równocześnie wykonawca testąmentu f
pojech~ł na pogrzeb i polecił dwom słuieb ..
nyPl zmarłego, mieszkanie uporzEld~owaó j
nim się opiekować. Niechaj nie wpuszegą
op.e ~ pod żadnym pozorem"..,-- nikogo do
mieszkania, gdyż znajduje się t~m wiele
~ennych i wartościowych przedmiotów,
Gdy dziewczęta zalęte były swoją pra..
eąłzjawił się funkcjonarjusz sądąwy, kttJry
miał mieszkanie opieczętować })zwonił i pu. ..
kał, lecz dziewczęta, pomne polecenia, nie
otworzyły, Wreszcie funkcjonarjusz zrobił to,
Co murozkazano.= nalepił pieczęć uurzędową
na dziurce od klucza.
Wiedział wprawdzie, że W mieszkaniu
byli jeszcze ludzie' ale to go nIC nie obcho-

dzilo. Mqsiaf spełnić swój obowiązek.
Mieszkanfe znajduje się 11a trzeel.,ID
piętrz;e l tak, że dzir.:wczęta niemogł): okuem
wydostaś, się na ulicę, a drzwi kuchenne

t~k~e ;zoątąły opificzętowa ne . Prze; qwa -clni
PQzostąly wier.p.~ slu,żącę w mjeszkę.;flly~ do"
póki nie wFociłwykoną.wca. tęstam.entu.
"
Teraz dopiero rozpocząt ~ię dnl~i .kt
tęj Ę9I11 e dji. AlbQwiem wykQ:Qąw(;, .tęsta1"

mentup,i.ę rpógł

n~' własn~

:n~kę

n\\rUi~ć

piec~ęGi i z~wezwał kQmi~ąrzą policjir
mi$ar~ także :Ellę :miął" PfąWą, i ffillS!at}q

!<:g-

do-

J;lięJ;o "~ysĘąG ~~n;ąd:i~Aię ~§,d9Węł .{)elf"
wista ~pięszył się bardzo, ąle byla tę nie,.
dziela, ąQclno$ny sędzia pojechał Ba wici.
Wl'e~~CiefPo czterech dniach. \ d~icwe~~ti;1'
mogły wydostać sit; na wolpQŚć,
Na s~częście' miały one nieca zywDQści
i nie musiały się głodzić. Cói; by się "talQ,
gdyby tak nie. byłQ, lub gdyby formalllośei
potrwały tydzień. Wówczas sumienny runkc;..
jonarjusz sądowy, mi~łby na .sumieniu tycłe
'dwóeh lu·dzi.
-2

jugosłowiańska izbil bandiqwa
p ie'f\VSZeRlzadaniem izby -- import do Polski

P sko ..

Litta\.l~rj

ofiej. pl'zedstawicie.l PAT licznej -...... Ory.. ,
~!t."

powstaniu Izhy HandlQwej P'pł~lco-Jl,lgo ~~mf ~-eprzęjści9Wął wię~~ąc, 'i~ <hiałablęjc
:; ;'- --.. ,Gckię tu jeąt rnniej$zość, a gditie wię- iłowiąiuskięj
w Warszawie, któręg'ę inicjątywa IZQY obęjmi~ ~ W$?:y$tkie~ięmię llQl$kh~f a,t,c
k~D BQ i co znac~ą te n~$ze Hk~toUki'J .C~Y~Hl~n~m Pl~zypadą ~ ~,d~ia.lef tOWi:l~~Yszy nlw.np~:?:ę$nię i rÓWJlQmięrnie jilk do WZfgQ'"
Zil~skj, $uci'k. i Szumlakowskii\"l
sz. czere życzenia
przy.ląC. łoł .lu
. i QS. tQWJl. .by '~enia WYWQ~U ~ PgIs.ki dQ Jugo$hnvji, tak ~
W$ród
sennych
izb
hadlowych
przodowało Jggosłąwi dQ PQlski~
Am~fyk~uin zbarańiał. Al. d.ł $pokó_

(.. Placówka ol

wala
$14

•kirięle:l

mi

na pożegnanie l'ęką.
Tymczasem felczer wezwał przez jedne'gQZ marynarzy oficera dyźurnego i cos mu
dłiag~szeptał do ucha, wSkazując przytem n~
strz,.kawkę, Oficer, choć
blady jak ściana,
słuchał spokojnie, poczem oddalił się. Pasa"
,terQwi~ zaczęli się cisnąć CQl'az l1ęfWQwiej po
'zb.wcrl:ą surowicę.

Bandera

śmierci.

Słońce chyliło się ku zachodowi, prażąc

,mim9to bez miłosierdzia,
":Mijaliśmy właśni~ pl'zepiękn.ą wyspę sk.ą
paną

całą W bujnej' zieleni lasów

'Sdy na. tylny maszt

l',

i plantacji,

zaciągnięto CZil;rną bande..

"bapderę śmierci....

.

Jednym z pieFWij~y.c;h ~adań I~by winnQ
Few;ęą jednostronność, i,!k a się zaryso" być pr~e zuceni~ czt~ci pr~yw(lgU zW10l1h.· na
,w doborze grona członkow Rady, uwa, lugQ~hn\:ję~
, .....
.(T.d)
d
-per
fW!5D
_. L_ ~.~ ]J

niezwyklą 2:ywolnością;.

cych si. sylwetek: marynarzy nie WydAĆ b:yłp
ducha. Daleko na horyzoncie, z pp~a
wierzchołków dr~ew wychyliła ~ię żółta tarC~a:t k~ię2:ycą, Ci~ho było w przyrodzie, tylko
mią:rQwy oddech :maszyn i· obroty śruby· prw"
jącej spokojnie fale Parany. - przerywały tę
ci~zę. Na tle pogodnego, gwiaździstęgo nieba
powiewała żałobnie czarna bandera. Ze strony
la~ąretu raii! poraz wychodziła grupa marynarzy, wrzucając do WQdy tajem.nicze ciężary.
,W ten sposób chowąno na dnie rzeki ~wloki
żywego

~madych, dotkniętych. zarązą~
StrasZ9a to była noc. Do rana pochowano 15.. tu. Przez całą noc nie zmr1.lżylem oka g
modląc się ~a umarłych i żywych,

Panika. {

Akt rozpaczy..

histeryczny jęk kobiet i pl~ez
',rzestras;l;oQych d2.=,ieci. Ludzie zaczęli biegać

Co pewien czas przemykał się trwożnie
z rozpaczony śmiałek i wskaltiwał do rzeki.
O świcie jeden 2'; oficerów zbliiyl się do
barjęry, rQzdarł na sobie hlu?:ę i ujrzawszy na
piersiach symptomy choroby, ,przechylił się
przez burtę i strzelił sobie w usta kilka kroków .' Qdęmnie,

Rozległ się

'po pokłądzie, i~k obłą,kapni,
,
Jeden z pasażerów rzucił się do wody i
począł płynąć

w

stronę

brzegu,

PQs2;ędł drugi.
W tej
oficer i zawolał douQśnym

-W ilad za nim
cbwilinadszedł

'ło.em:
- Kta siCł wa~y u~jęk~ć ~ olqęt\l, ąostA~d. z miej~c.a kpIą W łebl

Wfci ą $'D3ł r~k, Y~hrgj~łlę,

W

stront $'ry,py

ao

VI

lęw~l wer

przygotowują-

lDfl*czyzn. -

9,~h'~iłY(lieczki.rQPQ~k:qtkpwaIQ! SąJD
zaś podszedł do fel~~ęrA i ggęhr~ł· c1p niego

,tr~:y~ąwk~.

.

t.elęzęf' ~ twąrzą rozognicrqą ~wrócił swe

c;bwi,jn~ lt~9ki w stron~ J~zaretu. przechoząc
~ol9 .-u~ięł zasąlutpwal po~r.parynęJlsku i spoi-

rggl RriZ~nildiwie! wicląć było jak ciąrpi.
, -AgiQł

pąch"ef (iegpąj gjc~eD

'ł'Q,ntar~ ni.' dnie r~ekl~

W ·ez,a.aie kolacji byly przy stolach pustki. Wypi.łe~ tylko fiłiiank~ czarnej kawy i
~oa'ł~ Da' pokład. - Prócz przesu wają-

W obliczu

wył ołów dział.

Rano zbliżyliśmy się do Ros!lrio de Santa
Fe'. Na widok czarnej bandery podpłynęła
motQrówka policji rzecznej, uprzedzona zresztą przez port w Santa Fe.
Wywiązał się ponurydjalog:
- Tu zastępca kapitana, ktÓl y \oN nocy
zmarł na zarazę. Rano ppc!~owaliśm:r.
-

Jaka :zarafla? .

~. Dżuma. Zabrakło nam s.urąwiCY
strzykawek. hrak Iekąrstw i des.ypf~ktQrpw.
- Odpłynąć o trzy kilQmetry w dóŁ rzeki

i zakotwiczyć pk.ręt~
Chcemy t1~br~ć wqdy do picia.
~ Ani: mowy! Czekać na przybycie komisji sanitarnej. Jeśli nie usluchaie rozkazu,
rozbiją,wai z brzegu armatami,

Kwarantanna•
.1 ząsaliltowawszy, 'komcnclł.lot lpdzi

dał

sygnał do odj~zdu. Ł.ódź skwapliwię wypełni
ła' rozkaz i zataczają«;: wspaniały łuk, mknęła
$;2;ybko dQ brzegu,ciągnąc za sobą spieniony

ogon fal. Po chwili zadygQtął ok:r~t
na kwarantannę w dół rzeki.

irusżyl

Co było potem, nie pamiętarn.Majac;zy
mi się coś jak przez mglę. Słyszałem wciąŻ
jakięś płacze i krzy~iJ strzały armatnie,
nał:y. syreny i bici~ w gongi. W pewł};y~h
przebłyskach przytomności W czasie gorączłm,
miałem jaki~ś halucynacje, wid;iałem jaki~'Ś;]
kQszm~l'ne posta.;iełł; w kapturach na gl~ie)'
szare workowatę pl~s:l,~~ę, cl.lchn,ce karlln>l,em•. ",
Krzątały ąię Qne nę:rWQWQ. z~~ijając ialti~~'t~
z.włoki z sąsiednich !qżekw ż~glowę pl6m'S. t-~~~~
iwynos:z:ąc je s2.;ybko z laz.aretu. C;Zql~m'<~ltł"
chy przejmujący ból, jakby ktoś żyweęln ~r \~

:>;,,,-"

rywał mi płuca. i orlnosiłęm wrażęnie, *ę '~(,).
nt; w jakim$ piecu PQtwornym. Jakaj ggbrQ"
czynna dłoń z.wil~ąła mi spalone w~riipłłt
kiem cytryny i wsączała mi po krQpli" i~ię~
~bawcze lekąrstwo.

'

* * *

Obudziłem się wreszcie w szpitaIy;opi;
demicznym.Przez szereg dni bylem tak WY'
~ięP.C2,QllYł

?:,;!

Ilięmogłęm

słgwą

pr;ęJIlóW ić.

Lękf\r~twierd~iłł ~ę 9p.~lał~l11· cud~m, U
tą W:Slpadęl~ jeden f\ą tysiąt.;~póinięj' dęt"'

dłIiął<itJTI się~. ~ę

i?

dWł!~tu 'Pi§~~ęrQW

Olil1ędwi(! ~?:b;~rqzig~ci

9~ób,ktpr~

w.w~;~

fldosoPIligqA., R~s~t@ P9ęhł~n~łą '!3~ąTn~ '~ł"
,

' .

paR 'ma siwe wiQIłiY!!
wiałemwówc'af.;~, mająe :z;ąlęclwię d.\\laf';lz,ł~~S(3.."

-

sześć

Czy

wt(:Zl

lat#'
Wł.
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k&tastr(~fle

nilnik- wró
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.
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Lwowskie "Słowo Polskie" drt:~~uje bat"" silników "Lorrain~ Dietrich u ni~dy nie spoty~
Oczywiście, że do zagadnienia tego nie nl0Ż'"
dzo ciekawy artykuł fachowca, ukrywającego kala się z przeciwem.
na odnosić się bezkrytycznie, gdyż obecnie
się pod literami T. I., który stara się wyjaś
,.li.: 5=i$i~ b1ieniądze....u
niektóre fabryki, jak np, "Napip.r Lion" w
nić przyczyny niepowodzeniu ostatniego lotu
H
Silniki typu 9ILorrain~Dietrich" są pow~ Anglji i "Fiat we Włoszech w budowie silmajorów Idzikowskiego i KubaH przez Atlanszechnie używane w. P olsce, dlatego są u n~3 ników chłodzonych wodą mocy przeszło 1ooa
tyk. Oto wyjątki z artykułt::
znane. Pod' wz.ględe~ wartości należą dziś do K.M. doszły do bardzo pięknych rezultatów,
Cztery t'JarMr.ki.
bardzo lichych t dawniej zaś nigc!y nie nale~ uzyskując około 400 gr. ciężaru na konia mo ..
Jakkolwiek na wyczerpując:t .a,;t:tlizę os.. żały do najlepszych i jeśli kiedykolwiek kon- cy. Również piękne wyniki w tym kierunku.
tatniej tragicznej próby przelotu przez i\tlan- kurowały z inne mi typami, to przewyższały uzyskały firmy .. Junkers", .. Mercedesa: i .. Pa..
tyk jeszcze zawcześnie f jednakowoż już wie· je nie zaletami natt1ry technicznej, lecz 8to- kard".
le można na ten temat powiedzieć.
, sunk0wo przystępn:t ceną. T emu też należy
Niedomal!]anie wytw6rczośd francus~··"~j*
Na powodzenie lotu dłu~odyst:lnsowego pr--:ypisać, że z~"'lndy tak szerokie zastoso ..
Nieudanie się już drugiej naszej pr6by
składają się zasadniczo cztery rzeczy, a mia~ wa~ic VI Babce. Jedynem szczęściem niejako
przelotu przez Atiantyk dowodzi przedcwszynowicle: 1) z~łoga, 2) atmosfera, 3) płatowiec, w nieszczęściu jest to, że defekty w silnikac~ stkiem, że francuski przemysł lotniczy, C4 w
4) sUnik.
"Lorraine Diel:-ich ll nie trafiają się odrazu jak szczególności silnikowy lnusi jeszcze wiele
Nt.) pOd::-tiii\"Ji:: obliczeń.
w innych, ale dają się przeczuć naprzód. Jak pracy włożyć. by stanąć na takim poziomie, na
O ile chodzi o kons·~:·ukcję maszyny, pła już nawet pobieżna statystyka wykazuie, więk jakim stał dawniej,
szość katastrof w naszem lotnictwie wojsko.,
łowiec naszych· lotników konstruował inż.
Reasumując, pragnę podkreślić, że już
wem
zdarza się z winy silnika. to skłoniło D~p. Arniot f projektując płatowiec do drugbgo
Amiot. który wśród konstruktorów francuskich
Lotn, MSWojskowych, że silnik ten obecnie przelotu przez Atlantyk, popełnił wielki błąd,
nie należy do najlepr.zych.
powierzając lot po raz drugi tak niepewnemu
Płatowiec j~o mial na p o dst.::;.v i e obli- z powszechnego użycia wycofuje, a w miejsce
czeń wszelkie dane, ażeby prze:Jtrz~:l Paryż jego wprowadza światowej sławy silnik typu
silnikowi jakim jest uLorraine Dietrichu i nie
Nowy York przebyć bez lądowani:1 r a niektó .. "Jupiter". Natomiast lotnictwo komunikacyjne starając się zwiększyć współczynnika pC\"I:10Ś
rzy ten typ uważali za j~dną z najlepszych będzie wkrótce używać powszechnie sławne ... ci lotu przez zwiększenie ilości silników. WyM
konstrukcyj francuskich. Wyprawa ta budz;iła go z przelotu· przez Atlantyk silnika amery- prawa pp. Klisza i Kowalczyka ma daleko
większe szanse powodzenia, gdyż płatowiec
jednak poważne, wątpliwości \V' Ameryce i l::lńskiego typu "Wright".
iCh zaopatrzył inż. Coudron w czt~ry silniki
t~owy prąd.
w Niemczech, ponieważ płatowiec ten był
dwupłatem z silnikiemwielkiei mocy, a wiaJeśli rzucimy okiem na rozwój dzisiejszej {po 250 K MJ.
domo, że Amerykanie przebyli Atlantyk kil- recnr..iki budowy silników lotniczych, zauwaNadzieja n;:a nowy lot.
kakrotnie na jednopłacie z silnikiem średniej 'Ż-ymYł ze panuje dziś nie silnik chłodzony
Jakkolwiek wiele o silnikach tego typu.
mocy (ekonomicznym), w tym kierunku posu- wodą, jak "Lorraine DietrichU, lecz silnik sta- nie słyszano. jednakowoż przez to, że jest ich
wają się też i niemieckie projekty.
cztery, pewność lotu jest wielka, gdy do konłY gwiaździsty, chłodzony powietrzem (jak "Ju~
Silnik.
piter U i "Wrighe'), gdyż systemowi chłodzenia tynuowania lotu wystarczy działanie dwu
silników.
wodą przypisuje się 30 procent wad silnikaRównież ważną rolę w locie długody"
atansowym odgrywa wybór silnika, który mu..
si być odpowiedniej mocy, by z łatwością
Weksli nin bllncou
mógł udźwignąć cały ciężar samolotu w po·
m
wietrze, nadając mu jaknajwiększą szybkość
postępową, a jednocześnie jak najmniej zuży
wać' materjałów pędnych, ~y móc jak najdłu
grupy Harrima~a
żej lecieć bez lądowania. .
Druga "rozprawa Harrimanowska
w przedstawicieli przemysłu, samorządów i gór
5erc:e .ft.nalotu.
Kielcach, jaka odbyła się kilka dni temu w nictwa województwa kieleckiego.
tamtejszym urzędzie wojewódzkim, zwróciła
Najważniejszą rzeczą jest pewne działa..
Pominąwszy już niekorzystne dla nas
nie motoru.
l jak było dawniej, tak i; teraz znowu uwagę na zakusy Harrimana w dzie ... strony koncesji Harr;manowskiej. o ile idzie
o momenty gospodarcze i prawne~ warto
pomimo wielkiego rozwoju techniki budowy dzinie elektryfikacji.
zwrócić uwagę na jeden niesłychanie . niebez"
Jeżeli już w czasie pierwszej rozprawy
silników lotniczych, większość raidów nie zo·
w Krakowie zainteresowane sfery samorządo· pieczny paragraf projektowanej koncesji (par.
staje uwieńczona pomyślnym wynikiem z po" we i przemysłowe nie kryły swych zastrze- 21), k,tóry nakłada na Harrimana obowiązek
wadu defektu silnika.
żeń wobec planów Harrimana
to znacznie utworzenia uPolskiej Spółki Elektrycznej'.'"
Dlatego też nie bez słuszności niektórzy silniejszy protest przeciw nim założyli na druParagraf ten zawiera w dalszym ciągu
giej rozprawie prz.edstawiciele wojewó~ztwa przepis, że o\"a spółka może za zezwoleniem
nazywają silnik łłsercem samolotu".
kieleckiego, aw szczególności Zagłębia Dą ministra robót publicznych sprzedać lub wyWłaśdwi winowajcy.
browsk.iego.
dzierżawić swoje prawo osobie trzeciej.
W Krakowie większość zastrzeżeń doOstatnia próba }:)rzelotu, jako też i próba
W razie zaś przymusowej sprzedaży, na
z ubiegłego roku nie udały się z winy silni- tyczyła zachowania dotychczasowych upraw~ wypadek bankructwa, sprzedaż ta może na..
ków. Rok temu nasi lotnicy przygotowali się nień, natomiast w Kielcach krytykowano na- wet odbyć się bez interwencji ministra robót
wet celowoś6 udzielania tak szerokich uprawH publicznych. \Vedlug dosłownego brzmienia
do pierwszego przelotu przez Atlantyk, rozpa~ nień jednemu tylko koncesjonarjuszowi.
owego przepiau wygląda to tak:
trując szansę powodzenia byłem bardzo nie ..
Szczególnie silnie broniły się przeciw
..Minister robót publicznych mnH~Jszem
ufnie usposobiony do silnika typu, który wy- Harrimanowi miasta Zagłębia Dąbrowskiego,
wyraźnie zgodza się na przekazanie uprawbrano. A zdziwieniu memu nie było końca, które zdają sobie sprawę z tego, że z chwilą nień takiemu nabywcy".
gdy po nieudałym pierwszym locie dowiedzia oddania Harrimanowi monopolu elektryfikaPostanowienia te n!epotl'~ebują chyba żad·
łem się, że lotnicy nasi przygotowują się pocyjnego znajdą się w sytuacji "królików do· nych komentarzy. Oddanie Harrirnanowi na
nownie do przelotu przez Atlantyk z tym sa~ świadczalnych". Ze stony przemysłu Zagłę~ tych warunkach koncesji elektryfikacyjnej by...
podkreślano niebezpieczeństwo§ jakie loby niespotyl;;-anym chyba w żadnem państ."
mym silnikiem typu •• Lorraine Dietrich" 650 bia
zagraża kopalniom, gdyby projekt oddania Har!
K. M. Niejednokrotnie miałem możność roz- rimanowi monopolu elektryfikacyjnego został wie skandaiem.
W ten sposób podpisanob y weksel in
mawiać i dyskutować na ten temat. i jakkol- zrealizowany.
.
blanko i wydano ca?e życie gospodarcze ńa
wiek niektóre moje wątpliwości co do powo·
To też niebezpieczeństwo dyktatury, jaka olbrzymiej porad kraju objętej elektryfikaej",
dzenia wyprawy niezawsze spotykaJy.....,~ię_~ zawisła nad całem naszem życiem gospodar~ na laskę i niełaskę nieznanych .dżiś jeszcz.
przychylnem przyjęciem, to nieufność moja do Gzem, wywołało zgodny protest u w~zystkich kapitaŁów.
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W apelacji zmiejazonokomnnistce

TEATRY,
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Teatr Letni: - "Używaj póki czas'
Teatr Polularny:- Hrabina Maric;
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W swoim·. . czasie Sąd Okręgowy w' 1:.0"
chi rozpatrywał sprawę przeciwl<o ZofjiTyI~·urze. oskarżonej o·działalność antypa:ńsŁwo-

wom. Tyburę aresztowano .podczas' demon
stracji zainicjowanej na znak protestu prze-

ciwko nowej ustawie więziennej, która zastą

WID O WISK.A.
Nowoczesny Casanova.

Luna: -::- Pra'wo

piła

karę

o

połowę

ki antypaństwowe. W6wczas policja dokonała licznych aresztowań między' któremi została również aresztowana Zofja Tybura.
Sąd Okręgowy. w Łodzi skazal.Tybur~
na trzy. lata więzienia. ,W dniu onegdajszym
Sąd' Apelacyjny w Warszawie rozpatrYwał
tą sprawę' i 'po naradzie uchylił wyrokpoc-

poprzedni regulamin - t. zw. ,.regulamin Makowskiego"·
przedni i skazał Zofję Tyburę na półtoraro
We wrześniu 1928 r; pod więzieniem kit więzienia z zaliczetllem aresztu prewę~n.;.,
łód~kim odbyła się demonstracja składająca cyjnego_ (p)
się ze stu ludzi. Demonstranci wznosili okrzy

miłości.

Grand -Kino: - Studencki flirt.
Capitol: - Cyganerja.
:Apollc;>: -Brudne pieniądze.
;'Pala~e: - Kobieta-grzech.
Czary:- Zepelin w płomieniach.
1\1 imoza: - ,;Ostatnimonarcha'"
Ode()n:' ' - Przygody przyzwoitej panny.
Re'S'Ursa: ...,- Pod narkozą miłości.
SpÓłdzielnia: - Ży,vy trup.
Oświatowy: ~ Ostatni uśmiech błazna;
\V pdewil: ...,- Sekretarka króla boksu.

Zatarg

WŁOSKI

NARAZIE

. W fabryce wyrobów bawełnianych K.
. ,,-ioffrichfer przy ul. Kątne,j 15 w dniu 'wczo
rajszym wybuchł strajk włoski na tle zapła
ty za urlop. Zarzę.d fabryki wypłacił robatu
'kom tylko należność obliczoną na podsta wi,e
rzeczywistych zarobkó\v
osiągniętych w
~-- .000
-13 tu tygodniach~
Ponie.waż w ostatnich
czterech tygod
niach fabryka CZynna była przez 3 dni w ty
,godni'li i zdaniem robotnik6w redukcja pra
POWRÓT .PREZYDENTA ZIEMI~CKIEGO"
. cy zostala przez zarząd fabryki rozmyślnie
WczorajpopolUdniupowróciłdo Lo
dz.i, .poprzeprowadzoilej kUi'acji, prezydent
mia~ta, poseł Bronisław
Ziemięcki. P. pre
zydentZiemięcki obejmie
urzędowanie. '\v
piellwszych dniach przyszłego tygodnia. (w)

Wiaij·rimłjŚC~ b~ eiaC;~

~ t rzphrni ł1 a

STRAJK.

przeprowadzona dla obniżenia świad' 2Jef1f~i
urlopy, przyczem do obrachunku WiiCZ,Q~9
również i dni. świąteczne, przeto rooo~iJ!!
wystąpili

z

żądaniem "'ypłacenia

nale

. ,.

za 'lirlop według stawki dziennej p0ID!łQ~:O
nejprzez ilość przysługujących dnl urlopjli:'
Dla poparci~swychżądań zastosó~a
no jednogodzinny strajk włoski.
....
Jak się do\via-dujemy robotnicy
cHi się o inter\vencję
w tej
inspektoratu pracy. (w) (s)

-IC"'''VLI.'

•

ula

iedzi •

nrzy ul.. D\\~or8k~e f.
li "

.

.

.

.•

Nocy onegdajszej na uIicy Dworskie·towieMiejskie, ',kltóre niezWłb'C~l~ pl'Zybyło
W związku ze spra-wą asfaltowania 'li o północy trzej policjanci zauważyli jakich na miejsce tragicznegozajś(/ia:Jak się ok
Piotrkowskiej z"rolniony z dn. 19 b;m. zos . podejrzanych osobnikó'.\T, którzy usiłowal. zało ranny zosiał42-letni To:rnaszKazan
tał ze stanowiska inż. Senvin, kierowJlik Od się przedoE!tać przez plot graniczący z pOSl "rski Brzezińska 63,posterl1nkowy P.P., kt
działu Komunikacji ·1VIagistratn m. Łodzi. (w
sją prz)T ul. ,Dworskiej 34. Na wołanie jedn t regokulaugodziła wpra,ve _płuco. Prze
go z policjan.tów: "Stać" padł strzał,. który wieziony on został \v stanieb. ciężkim 40
śWIADCZENIA LOKATORSKIE.
ugodził posterunkowego wpi-erś.
Natycl. szpitala Ś,v. Józefa.
II
W.związk'u z ostatnią
podwyżką ko
mornego jedno i dwuizbowych mieszkafl, lo l11iast dwaj inni posterunko'wi wszczęlipo
'Władzepolicyjne, które ',~szczę~y n,a
katorzy ci nie są obe.cnie
zobowiązani do
ścig za zło('zyncami~ w tTakc~e którego udi tychmiastenergiczne dochodzenie pod ~kie
płacenia wszelkich świadcze{l komornianych
lo inl się ująć jednego ze sprawców napad 1 I'un~iem nadkon1isarzaWey~]'a ujęły 'wdniu
jak n.p. za czyszczenie kOlninów, światło n~
niejakiego Wacława Szklarka, który wzięty v\"czorajszYl1ł rano drugiego opryszka. Mi-e
schodach, "vywózśmieci i.t.p.
w krzyżowy ogień pytatl przyznał się iż vvra' czysława Jakubowskiebo, Zl1::::.n c·go policji zło
Opłata za powyższe ś,viadczenia obo
wiązy,vała
lokatorów do czasu, póki komo~ ze .swynli kompanami uplanował (ln \vłam . dzieja,przy którym
znaleziono narzędzia
"li
newynosiło 73'% opłaty przed,voJennej. Obe l nie do jednej. z fabryk przy ul. Dwor~kiej.
złodziejskie.
Pos2ukiwanja za. tr:::e~mJo
nie kosz,ta świadcze.ń ponoszą właściciele nil
W międzyczasie zaalarmowano Pogo trem trwaj ą.(p) (s)
·ruchomości. (p) (s)

ZWOLNIENIE· ZE STANOWISKA.

NOWA TARYFA TOWAROWA.
Od l października rb.
wchodzi w żJ
. cie nowe rozporządzenie Rady minis trów w
sprawie nowej taryfy kolejowej towarowej
która podwyższona zostaje od 15 do 20% (p

ni krzykami lokatorzy tego domu zawezwali
f o~otowie 1vliejskie. które po przepłukaniu
żołądka przewiozło jąw stanie ciężkim do
domu; Co było przyczyną samobó:s-[':lla naJ 2.~ie nie ustalono.
(p)

która od poniedziałku 'ustępuje miejsca sens
cyjnemu widowisku pod· tytułen;t "Klejnoty
naszych re,vjit< (s)
DYŻURY

Kronika. policyjn&!
- ;-:~~',::

~-:-;~;,~<'~;

ZUCHWAŁA· KRADZIEż.

W dniu wczorajszym o godzinie 2230
do 'mieszkania Wawrzyńca Kałasa' przy ul.
Braterski-ej 40 włamali się nieznani sprawc.
i skradli różne' ruchomości,
biżuterję i
odzJeż na ogólną sumę 1.000 zł.
Do'cb:odzeniew tej sprawie prowadzi
XII komisar-lat P.P. (w)

Zami;;,:,ch

Sa s~...

~

•

W dniu wczorajszym przy ul. P oludnio~
flfej 24 targnęła się na swe życieJ ~ypijając

większą dozę jodyny 22-letnia MarIanna ~g
Ilaczak. zamieszkała w Radog('·.$/.t:'zu. Zwabu~-

TEATR ·MIEJSKI.
WYSTĘPY WILE~SKIEJ·TRUPyq
Dziś rozpoczYna.występy gOŚCinne zu

kornita trupa Wileńska. Na inaugurację c: ~
ne będzie potężne arcydzieło Sz. Asza .' i,
dusz Hasze.mH (Święć się Imię Twoje) w O[H
cowaniu scenicznem Michala \Veiherta.

TEATR· LETNI w PARKU··STASZICA.
Ostatnie dwa pl'ze.dsfawieniar:ewji
"Używaj póki czas"
Dziś i wniedzielę ostatriie. dwa prz,ecl
st'l:wienia świetnej rewji "Używaj póki czas

APTEK.
G. Antoniewicza (Pabjanicka 50); K.
Chądzyiiskiego (Piotrkowaka 164), W.Soko
lewicza(Przejazd 19), H;
Rem:Lelińskiego
(Andrz-eja 28),1. Zundelewicza (Piotr~'O;'Y
::ka 25),lVL Kacp(;rkie\vicza (Zgierska,~~4),
": Tla;vko\yskiej (Brzeziilska56). (s)
.

TEATR
Dziś

POPULARNY.

o godz. 4.30 popoł. 18.30 wlecz.
znakomita operetka w 3 .ch aktach która.
codziennie ściąga tłuD;1y publiczności.
Doskonała' gra całego z·espołll .oraz ory
ginalny taniec :LVI. Bargielski,cj tWQrzę:bar
dzo efektowne ,,'idovyisko. l{asa ~zylma' caŁ
dziel} bez przer-\vy. (s)

"ROZ.',~/()J~·· Sobota, dnia 20 lipca 1~J29
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dnia 20b.m;'og3Jzinie9,30 wlią . ",;;,
' , i ,
D roezyste nabo~eństwo, celebrowana przez Jego Eks.. ".',!,~~'.Qla~
•;Tymienjeóltiegol8
Na nabozeństwo to prosi swoich Członków f w,sZYstlti~~. kt6rJi m dlOg:8 jelt' pamięć nas.zegó bohatełSkJego lotni~k:a, o
'
:~l?y!!~e~

odbedzie

się

WYCIECZKI ROBOTNICZE NA P.W.K ..

Jeszcze jedna

Onegdaj powróciła pier\vsza grupa TO
.botnik6w łódzkich z Poznania, gdzie zwie
dziła

P. \V .K.
, W skład wycieczki wchodzili

PR.IEZ RAOJO
,SOBOTA. 20 LI,PCA 1929 Ił .•
~1·L56 ~ l2'~05.Mu:zykapłytgfamof.
12.50 ~ 1S.OO. Wy$tawa Pozuc;\ńska mówi,
16.15. "Kącik artystyczny L. S. G."
16.30 ~ 17.15. Muzyka płyt gramof.
17. 15. Kom. przygodne,
,
u
1725. -,tO wystawie w Barcelonie •
i7.5Ct Ostatnie nowiny z wystawy. Transm.
z Pozn~ na wszystkie 'polskie stacje.
18.00. Program dla dzieci z Krakowa.
Rozmaitości4

19.25. Kom.; rolniczy meteor.,
19.56 ~ '20.05. Sygnał' czasu z Warsz. ObM
c-serw. A~tr()nqm" odczytanie programu na
dzień następny.

20.05

Kon~ert. popularny.

22.20

Kom,.m.eteor.

22.05- . Kom. P, A, T..
22.20. Kom. polic. sport. nalłpr#
':'1 A5 - 23_45_ T raosm m.uz~lci

Dwa nieudane

w~je6e k·om'u,nis·tów i

P. p.

·S~ l&w~ie'j

t.ym celu 'usunięto pod presją aranżeró\v Sitr~ sza i konna również
udaramniłę. \vszelki~
gany targowiskowe. PoliCja oczyw"iście"wj..., pl'óby posła Rosiaka.
te usiłowała rozwii;!.zać.
Niejednokrotnie noto\vano bardzo ko
Ponieważ prowod rzy
,.podriiecali do 111icznc lllon1enity, kiedy poseł Rosiak biegał
oporu, przeto
praca \v kierunku usunięcia z jednego końca rynkU na di'ugi,. mając sta
żywiołó\v niel1ożi:1l1anych trwała około godzi
Ie asystę policji. (p) (5)
ny. Spokój ca'łko\,vity zapanow"ał dopier.o po

godzinie 20.30.

,m

wem

.

Areszto\vano olcoło 20 osób.' Rannych
było.

hl;

(n)

Ja.!\. nas
sl~ądinąd"'·, illforlllują 'liN
z PO\vyższerl1
j!UŻ od sanlego
rana, 'w dniu wczorajszyrll poszuzególne ku
misarjaty P.P wysłały na n1iaslto liczne pa
trole pod. dowódz!twC1ll starszych przodowni
ków, bądź też aspiranlt6w policji, które z\vra
cały baczną uwagę na to, ażeby nie miało
miejsca zbierani·e się grup na ulicach.
Na BaluckiLu Rynku zjawił się przyby
ły specjalnie z Sosnowcapos.eł Kierlizalski"
Zebrani zaczęli się licznie ·wokół' lliego
groI:nadzić. Polic ja pełnhlca słl1zbę na rynku
rozpoczęła tłUIUy rozpra.szać,
lec 4 było to
hardzo 'Ułt'i udnionem, ponieważ na Bałuckim
Rynku odbywał się .\V ,tylTI_czasie targ i nie
związl{u

zi:l1eżni.e od
tanec~ne~

rOD~

\V dniu 19. blU. na I~L Reynl0nta (GÓl
\V 11liędzyczasie drugi p'oseł komunis
uy Rynek) i na Bałuckiln Rynku (je<.lnocześ tyczny Rosiak usilowa1 na Płac'li Reymonta
nie) oltołogodzillY 18 ·ej (6 \vieczór), kontU organizować nlanifestacje przy pomocy _gru.
nitki i P.P .S. lewica usiłowali zorgau,izować pujących się robotników.
wiece posłQ\Y Kieruzalskiego i Rosiaka. \;V
Skonsygnowana na. miejscu policja pi,

nie

Kom. meteor., nadpr.

15.40 Kom.gospod.

19.00

rzesze

przewa~.

'niie delegaci fabryczni.
Od poniedziałku
przyszłego tygodni!
delegaci ci rozpoczn:.;!.
cykl ódczytów po ~'I.:
brykach i z\viązkach, na których
podziel;:.
się wrażenialni z pobytu na Wystawie z !"
botnikami, którzy Wystawy ni.e zwiedzali.
\v tych dniach wyjechała druga grup.
roboi!;nikó\vdo Poznania dla z\viedzenia \Vy
:tawy. 'Trzecia grupa _wyjeżdża do Poznani
w· przyszłym tygodniu. (\'.~')

13.00

si

tego

znajdowa~y się

n1y l'u\łzi, oczekujących
mie.skie..
.

na rynku

tłu

na tra\il,vaje pod
.
.

n~ ?~ZE&ENlt

,Chcąc

nabyć

proszek naszego wyrobu, naje
ży przy ,kupnie akcentowaf
wyrażnie żądać

oryginalnych

proszków z nKOGUTKiEMuGą~

seckiego znanych od lat trzy~
dziestu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie upofa=zywłe poleca",:
n~ naśladownictwa w pbdobnem
do naszego opakowaniu '~l"

•
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Geometra

inżynier EUGo\\triczy i
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",Przysięgły

IIIKcś~jusz' j

~~łO~lenia fu[~fa tu mur

Pr~iek~ ·budow lane -- ~adzor technłcJ:ny -xelbetnieti?

u:eupadnie nigdy, skoro tylko si~zwroci o
reklamową do

planlWI} ł~CIBKUO si~ci~analila~JJ

od ido 3 i od 5 do 7.
,

radę
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