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CIŚ~ ro:.b,it,ÓW
z' "Itałii'~ ··ocalona.·
Znaj.dule
na

9lU~PQl'. '. iglcf~r1
Pl.

się już

"> J1l'łt,ow~J,lf)'grU.pę, ],{algrena,· lIiÓ18 od

.. . . .
. ~ 13, lipca.
Z .,p~lą9V·Qk~ętu, "Krąssill" ·dop-Qszą
o;,.~c2ł~gQl~ch,_,atow~uUa ··2 r02;bitlców· z gn1
py,lt~~gr:ef,ł~,L."·' .~-". ''q::'.
..,....

pokładzie "Kra$$i.ł1':~

13 dni!polostawała bezśr9~~ÓW d()~y~~'
-.' ,

rO:zbitków na· po14ad. Szczegóły urato\vama

rQz~itków są dotychczas nieznane.
*

Dla orjen~a~j~ czytelników pr'zypomi~

.":-

~:

'."n:.. _,-v:~..,r--::...,,~

karabino~emi, a' następnie r~zpal~l1o .. ~y,
ogień, który ws~aząl właściwąkr~.. ;..;: ',:" .
Na·krę ·udali· się po draB~~} ·.#nur;o.
wejkapitau SamojłQwicz wraz z .dwóHi.

, .,J{;a~~~' ,pp'o~,yw~u .wia90mo~cj namy, że rQZbitkowie ,;Italji' po ~atastrofie oficerami. Powitaniei'rozbHkamibyIb':W~~u
~d. .IQtnika~·;~U~QW$P~~; -terQ~hitkQwie . rozbiCie.~:~a.łG;~: g:Ui~~ld, zi.'uniesiona Zo.; '. szająu~~ \oVszYSGY ()ka~ywaH' i§wą . ··r4~ijŚć.

·z.,d1iUpy'.M~i~t~~~··~ria-J'A";J:«· ~~,~~n'l';'rze plv
.,
.'
Wszyścy n.iema1.. r.o.·.z.·,'p':·i.Jt.·,k.ć!>wi,e.• , . ·.,·w· d,,~.u.'i'''.'.~,.i,;. .ili.~.'..~ ~.
:.,>"W;s:,~~(ot..j51~V-"'~M ~ "*t",~'Ą.'. • : ,,sta,ł~pr~ę;: ,bal~n:i<? lliejD:~n1ażadnych
. '.
. . "'«'-4 ~
w~jąqej 'Y':~ąieglą~ei9,~~~"Po 14,gQ~uh
"d
.D···'
krzyki.radości, nawet .powazi)yp;rofesor,.czef
ą,-,la~l.~ę;:J~'Ji~Pa: o ..g,042i,8 .r~n()., p~Zy~lao~ości.::. ruga~łożona z61ud:ii p'od .ski,. Peehounka,ni~:m.9gł '~ifC'Pó~ti~y~~4:~
łą-~~ llą:;:~~f~~~~,~b:~~~:,,·, ·w9dzą·gen.Nobile ~~la na kr~e"IQdp\yej. udziału w glośnem z~~bwolenh:l-z: GC~li;q~a. - ..
Y"

•

o

a~la.t<i*"j'~ . .,.., ~ed~/aooll).eNDbilez()stal~iaĄ\!l'>P1'~ ~edzkiego Jot -"

. Po. wprowa9~ńij1r0zbit{<ó'Y. ~fllI:.te,k
opowiedzieli'. oni, .że .istl:llcili·· już' 'zuP~ę~

t1'óW. \Wa:dl,'«W~ch,wa:Jrozhi~owłe•.~j. '~i;~nz~~~:f:'n~i:: i~~sta:u:~ądnfa:~
~erowjewl(j~~y"~ąri8!I1Ó~ rSap;pileżeli na l~ .
'dzieję ocalęnia,pewni;będąc~że ~ pom,.<J.~·~\e
"dzie"~ZlJpetwę·wYcień9.ni. Wpi~xwszej ohwi meoio już nadzieJę ich wyratowania~Trze;:nadejdzie nigdy. Nawet . 'gdy~ już:~sly:s.~ęJi,
'łi~hiemó~lii 'Dic~m.óWiCi~ a' S~ppiwpadr tyl~o cia ;wreszcie grupa to';' grupa Malgrema, któ;: syrenę'dkiętową, sądzili najprzód, że 1(;0: złu.
~ .k9riwulsY1'#y .pla~z,~·r; ,- .'
'.
ra pieszo przedzierała .się na
południe i b dzenie. Po długiej· dopiero' chwili :·otrząs.ń-ęlf
,·,Za;łbg~',j,K~~ś~lrii" w siatkach przen}o której dziś obszernie dł::moszą depesze.
się z odrętwienia· Całą powagę:zachował>Jesłp obu ni'-jj9łriilll;~ga~ie im podano koniak:,
dynie Ceccioni, gdyż biedak:wobeu złarol$ej
~dy:~ ·wsiYs~t>"ińn,e.c9d4aw~U .. M o s k w a .13 lipca (aw)
i niezagojonej nogi'nie mógł wogóle . 'stać
'.Z'oPQWjad~inia "<)calol1ych.roobi&:ów
1\'loskiewska radjosfacjaprzynosi śzcze' Po uratowaniu grupyViglieri ,eKra$sin'~~"tJ&i
iwynik,a,·ż:e.i&ty."28,mala opuścili
trójkę góły uratowania grupyViglieri. Sowiecki ła~ się na poszukiwanie pdżostalych rozpitk3w.
m.acZ lodów, "Krassin" d'ąz·ąc·
w
kl"erunk'u p r ze de wszys·
'tkalem na wyspę F"oyn,.d·l'·
\.: .
. woąią-~8:"z::wed~kietó. ~tfcżoh'egoMalgrema
.
pód
.
'au,ratoobóz Nooileg'o.ł5y,iłojań pięszo do' SzpitzQer gdzie spodziewął się_znaleźć rozbitków; za<- wania strzelców alp~jskich.Natythmi.4stogu ptzezptet~IlZyty$ień posuwali ,pę po czął dawać głośne sygnały syreną· W odpo. werou wyrus~eniu 'prieszkodziła' ·g~~~:rogJ:a.
Jodowca~h ':;b~ . . . Większych .·prześzkód.·W ,viedzi na~ to z kry Opp()'~viedziano salwami

.

' *'

>,

'pierwszyćh~ąriiacli;:czel':wca ~askócżylajch bu
na,:w czasie; '.;której .·-~~-zgiięla im' -,większa

ą~ęść

z1l,pas.ów:.

_-!ilłiIi1IIl!iliDiiiElllli!RlETETii!lll1iill--!illa-illllllU-----"

il\'hllgr~prJ;y -prźeskakhva~

nieśli ~go

Gd.ańsk

Głosy prasY gxlla'lisk'l_ej są tem 7ili~i~t~J-:
sze, źe stan ovii ą kolejny
.'. obja\v ':1ia.mpa~ji~
p-oQ'JęteJ
':
.
-. ,.: ::

13-7 (aw)

przez peWien ;(},zas,' ,doPóki ,·samł' nie' padli z
Hakfutyę-1yc·zny org~n. nienii'ocko~n~f~dowyeh,
wyezerpa'Vi~.·W:. ko:ńcti·.~ Malgr'emprosił . ich, . "Danziger Ailgcme.ne Zeitu.ng", rozpisuje się ~iś

-aby go Z()sta.:wijfi,: isań.ji.:siuk.a.li·,~tunku.
.

Marianę-

i .Sappj:.zaczęli więc. sami iść

,na ,poł~,~Ilie •.~ ,.Z ·.lcońe~Plcieł:w~a . ,po wy~
'częrpa:nill się~~~apa$ówpozostaIi na krze ~
dowe} \Voci~:w~niu, śplierCi·
.
. "w-chWili, ·gdy 11 lipca pdkryl ich lot$
nik,rÓS)7jsId ',C~uchnO'Ys.k~ od 13 dni nic ~e
jedli~ , .
·.
.'"
.
. Rzym 13 lipca -(pat)

ZpokJadu "Citta .di .Milan~/{ otrzyma,:

tłO .depeszę i~ł:rowq iz po uratowaniu . Maria;:
·i.loi~Seppiego. sowiec~i. łamacz lodów. "Kras
Sj;nh 'poSuwał ··śię \v ąalszym ciągu ku gru~
pleVigHetlego, według WSk~zó\\'ek otrz~a$
nych z '.:Citta cli lv\ilaio";na podstawie radio
telegramu V1gIierie~o.
·Os.ta~nie o godz. 21 ,.Krassin" dotarl dogrJ?:py' VisHer~ ego i wzi~ł wszy'stkich

... '"

'f·. 'S·

·~D'.a

'·Z·

~~u z' jedrięrJe.l"y:·19do~~j .ha . drugą': złamał
nogę, mają9 ·.-ju,Z'.:pjzedtem odmrożone ręce
.i n6gi.: Przez .:·:kiłk~i '~dn:i:pozosta1i prZy
ranl$

nym ·opiekując:się'·nln1 t:: ppźniej

----------IDf!II----iIII!IIII..__-_
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prz~z cŻ'OłO\\eO'rgany pr.~y ,w.telk()iriemi~~ej.

sto5unkae.h polsko-lite\vski,' opiel~ając srę prxed,ew&Zystkiem na Ęom~n:t;alrzu sGI\vieekim,przypisujl:\cyrp. ~błsce' winę "bezQ\\'ocnęgo paillto\vani:a. Pismo

<l

~Prawda"J pif3z~ ,:na ~~~e~,.. ~~:~
polsko-lite\vsk~clr, 'p/JJd.kre,śła; iż. ąOY.i~etyc~lko-~~e

stwierozabezczynnośc(? !)MosltivY,\vohec ,zatąr

gu.

polsk()~ltLewśkiego, .przyu;;m~tytierd:w

Mq~~ lo/(J~y) .

.' ". ' -

apro.buj~ stano'\V,iskD 'Li~WY, w śpra~ie .W.H,~:"·

tJez,czyn-

ność tę z

durem· roziwienieI)J., zaznaczając,· że tak
poważne państw{)'o na \Vschodzle· .Eurovy, . takl<:iinteres ow ane spl'a w8:mf Polski, :jak renlihHka 80-

~

'.
.. .
. :Gd~k 1~':7 ·(~W) .
W 'z'wiąiku
livzp!ne przyby\vaiącerrniAla "t~
ren \yolneg.o miasta wydęiikami '. z Poląki "ł)i:~a
\v'ie~'W,
nie może być. obojętnmn szczególniej
wó\v.czas, gdy Lcz.yć się należy'z interwencją poI- . niemiecka zastanawią się 'nąd 'prezęneją mlo:Ji,e-;
ty polskiej s,twierdzaJ)r.zytem naKJgÓł, . te':· n4oski i to iuter\\eu{:ją zhrojną na wypadek, gdyby
.'!>:
dzież
polska od2ia~a je~t. n:iecblujriieł.xia.chą"~~J~
na wI'z-eśnio\vej seSji . Ligi Nar0dów otrzymalfi Polsię krz,yklhvie.
ska deCYZJa , stwierdzaj~ą złą wolę Litwy.
NatOlniast jeśli o młodzież ~~;tj~!..
Te same ID-liieJ \viE;-Ccj tezy
'-""Ysuwa cento
oczY'Wiście
~. jest (ma be.7Jp~równainia~efi:f~l
"tiC\va ,I:f!nzig-a La!1(!,,,,g,e.1ung"
Pismo to zalznai
'\\-"'Og6le
doorze
ubra.Ilł\t
·zaeboWl.~
..sił ~,łodnp\ ....
cza, że w sporze polskQ-litewskim Litwa cie!i?zy
- ...
.. .

'z

,

~

Się C-Uiko\\itą h~.;i l'ltją Nit:miec.
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Kierownik emeryt, członek Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia
Chrz. Nar. Naucz.. Szkoł Powszechnych
z marł po ciężkich eierpieniach w dniu .13 lipca 1928 r~
Wyprowadzenie Lwlok :z domu żałoby przy uL Raowe.ńsltiej 9 na~t~pi dnia 14 b. m ..o. gock. JO rano

lla

Stary

«;mentarz katolicki..
.
N~j~~stwo żałobne odprawioD.e zostanie· dnia 16 lipca o godz. 9.. ej rano w Katedrze_
, W zm2l,rłym tracimy d%iełnego i oddanego wsp6ipracownik8._ Cześć Jego pamięc.:il
<

,zarząd OddzłałuOkrVłłowego

Stew.. Chrz. Nar.r4aucz. SZk. Powsz.

I
BtłltąlnyGdańsz~ąnjn spoliczkował PoIk ę
...

'

Gd~

A·',

." ~t.~ .dnf.aJCh
tlmndlalicma bójka vi

WydsJmyła
hotel~

~pewoo.p,a.lka,

1'łi)~ą, ~

X.

w kJbó:rej

zresz;t.ą

gdańszczanin l"2.1Uscił się'

13--7 (aw)

się

w ·Sa~ocie
najw\ę:eJ

kabie!ba z

z pO\vodu,,", papipfosa .

rowa- .

na nią j udertyI kllk'ilkl" .... '
wie w twthrz. Na ltrz,yk napDdruętej wybte'5h z

!POkoi

goście,.prrewatnW

się na oo:wytają.cegc jm

.Polacy, któr2Y

,

ny:~.c~cl1,. p&ląepapieroaa.MhnQ

~

1«'I!:,yta:-

niej.

J~r~l"

~'jakiś Niemiec, a .~ż_y się ~)Gt·lf!r~s
~iartąa: i iażąd<ał krategoo.-ycwie. aby PBtui X. .
~ ptIlpierosa. Zra3.n.terpelD/Wlaina, nie roz,unu8ią!
!języ'~ńtemieckiego, nie wiedziała, () 00 Niem<c(}wi :,?h~, 'więc p3J1ilia dalej" wówczas bi'lltaloi

Przyblrły lla lllt~j~poliejartt

- ....

kWid~.

,'p Kanadzie' 13-7 (up)
Ta}errnnicze masowe m<o-rdersiwo, którego
~f'arą patCY boga/ty farmeT~ jego syn i dr,vaj robobley, wyrwołało tutaj panikę.
.
,;Wf!fIi1SCY ci
z:

niesroz4śli'\\<i zginęli ~ni

htłooni

burabi!IlQw~mi. PoUcja:

dziennym. Po ostatnim 4l,{a,ndaluIllOte . władze miej

•

nie natrafił:-. na ślad mordercy:
~ieważ nkzego
nie zr<l:.Ó\. tvano, przypu~
srezają., że mordą} dokonał Obłąkany. '"
L1lrlmość
b ' dal
~1-.
chodzi na. ulieę. w o aWIe .szy-u.u mordów nie Wy

dotyohc;zas

rB
fałsz. zem . .. ~.rów

'li

13 lipca (aw)

~~

______

11
.~.~.r
. ,. .
~t

l~

~~ł~~~>~M~

1=.

. .

papierów wartościowyc1L

"Neues Wiener Jotirnal" donosi z
Budapesztu, że policja tamtejsza aresztowała
księcia, Ludwika de Bourbon na zasadzie li:::
st6wgończych policji francuskiej, która (}.1
skarża księcia o ,wśpółudzial w fałszowaniu

?zi.ennik donosi dalej', że kSIążę w to
ku ubiegłym :rokował z kilkoma bankami o
zaciągnięcie pożyczki w dolarach.. ale, ta (}.:;
p~racja finansowa się nie udała-

__________

~

____

~

Głó\V"D.iejsz~wygra.ne~ .

2,000 zł Uf. 2292{)'
1,1)00 zł nr: 21058 .
500 zł. n~ry 1007U 61720 151S5'l
, .400 Ił n ..ry: 5002 6960 22228 ó8,Sil..~
97~ 1.07,170 116596 131310 138930; ..

, 300 zł na n-ry:81920 554e6·5ti61tl.606łiQ
94Wwi 98189 100101 129285 14D142.
. ~," ..
-250 zł na n-nr: 250 2665 8692 8890_~
1765,2.. 18628 19068 23578 28700 ,~ ~
v
55637~ 56226 009'22 00202 61004 65659 68613
71257 71996 76021 84005 86197 88887 89ł78'
98419 10'i)345. 11~7 121114. lili9'l :
152540.
.

wart. ściowych

Ar~ztowBnle kSl(~cia Ludwika· dE' S"'urbon.
Wiedeń

JJj-

SCOwe po.ioeą im wttsz.cie.· kres.

Grasuje w stanach pOłudniowej Kanady•

. •anvrlle (Stan Alberta

j)ój):ę

Fakty l1b)i-t krewkiego i· bruttalnego oc1:noszema się do ~vateli polskich są na porZł\dkn

d

W;fu

IOZ-

. broili go..

Pand· X. 'przechOOlZ.iła. pr,z€fZ jeden

';::~:'

~t~'~;li

:za krzes.lo Niemc.e: i

Kino
UZł$

Potężny

_ _ _ __

~u Biel a nłu~niD eg~
y

44..,

"I

ramI"'
b _1
umIeszczony ,ęuzie
na

ok.r,ęcie,

p. t.

WLl in t(! iórj ;innieq.,..:
P(\t~iry ,e:runatW rolłt~h sM;... .JYnńł

~'f!l ni.

QiH~r'i w p8ździprniKn r' p.
- Berlin 13 lipca.
ścio\vo na samolocie.
Nalf)lJzsza wyprawa' przyQotO\V'Uwana
Sarnolo·t t ypu Fo.tr..:iera
t_l.;
- '-'
oJ
z· trzema moto::-

przez stawnego lotnika aTn.r;\.
~·r'tTkanl·na
Byrd a - do Bieguna Południowe~ Wypra lt
wa ta odb9dzi~ sie częściowo Qkratern - cz('~

fiIm

Papvjtt4A

re en! n

~~e . zaś
ml~)S(e

który

;:zsoi Bun3Q!ą '1l{unJapl A\ ~ylpodC)ruz~odzo.!
c~e w rb. we wrześlliu lub paźdzferni~u.

Iva

a~ W$pant.ta 4U'.'~&ł4>y.:~,.~·

l~)$.f -iJ,'ol"li i(''łŁ42U~ni~ N\Wlzy.flrił6
w

sobotę. n,ietWelęl ~wi.J.

15

ł

u.

-

'.,rty_

Valll l, Stuart Uo '. '

ri

•

c: (itJ,.

l r'

fi

!t t

!

~r.,

ocl,•. ł

li n:iiejsee; 4011' 'mmi~i~
.
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.~ $,
.,' ~

1.łU.łłt

.

t P'. U n
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A

:.\- .dL t'(..l.r.{~; 'l.J)(ł/ł
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Czeg0tl8s:wolna;celna
K,atowłoew lipcuUd czterecb bl1.0 .tatjUż panuje 'mię
~y Niemcami" 'Polską t. zw. wojna c:elna t
aprOWOĘowana .pl"~ez Niemców· \v 'ten spo~
sób. ze zapriestali.. importu węgla z Śląska
Pol~ego, na co., l'zł\d .polski QdpOlWiedzia'

zakaZem wwozu towarów pochodzenia nie~

mi~ekie~(). Niemcy wywołali wojnę celntt,
wiad·· . l ..',' .'...., .
ł
j ak
. ' '. ,.QnlQ, oe ętn ,zmli~c~enta
pr:zemysu
śl~k~polski'ego. i 'WYWolallla za;u:azem w ten

ap!lsób cię~ldego pr~eaUe.nia. gQ~PQdare~eggw
PÓ~,sce! !{clyi węgiel ślf:\~i je~t głów'nym ~r

tY1.qlł~~ wYVf9:zowym' Pol~l}ia 'Ni~~cy s.pl'~,
.'?c, Śląska .600,000" ton, węglamies~ęcz ;
ni<;, c~yli \con.s~in,Qwali. ()~ąło pąi9wę oJrl.łego
~~ąlf~~g9 ~$portU, węglowegą" Niep:lcy 'są:;
42iJi,,~e~,}IDYl.nlj ĄC •.\J ,"~iebłe, drzwi dlawl}gia

wąd;ali

ppl*~ąlą~k:i~~o~ ,§P9w{)dtUą prz~ to UI}.ieiu~

~~m~ęąię ŚląskjQk"lan1Mif l :h~t: lęcz ow,yliJi
~ w sWych 'r?Q~\l}:"aćh,i"lu~ na,~HtPrte miesią
ce wyk~~a~y, jaICnieszc2;ę~llwą . 'obosiecz~ą
b~AA P9ra}i, wy~ąlując wojnq celną. Polska
b<;kwjem p,1;2etrzY1illąla, k~y~y~ znakomic~e· 'W .
miejsce ~ie1Aiec' POB!tą..rąl się śląski przemysł
węg~QWY o i~nerYnJci zbytu tąk', że qzłś stal
się"CĄJk~m niez~ę~nym od,' łaSki 'ezy niełaski
Niemiec pod tyln .w~ględefu.
Węgiel polsko-śląsIQ. spotkać dziślPo

ż:n.a na rynkach ',\'s~y~tkich najów Europy,
nie posiadających' wcale 'węgla Jubin~ałogo
produkujących, jąlcpa(ls'~wa biłłtyckie~ Balka
ny, Włochy, a nawet Afryka póln.
" Natorńi~stNiemcom ,skutki woj1Jy cel
'nef poważnie daly się we' znaki, gdyż na
kutek polsk~ch' .ząrządzeii' represyjnych u~
stał' dó.?obici .wywąż wsżelkięgo rodzaju wy
:rebów '((hemicznyćh;gu,inowych, elektrotech~
nicznych i rożnych 'maszyt1, które Polska po
czę1i spro\vadzać i i\ng1ł i , Francji i t. d~1' i'ó
WIlocześn ie ,sąm;azakladaj'ąc' VI kraju wy~
t~Qrnie tych wyrobów. "'! ,.' .
Rząd niemiecki,sposfrzeglszy po n:Ie::
\1CUsie swój bląd t i zresztą party opinj ą po~
ważnej części prasy niemi~kiej, podjąlvlre::
szcie rokowania'celem zawarcia z Polską trak
tatu handlowego' W rokowaniach tych, Niem
~T mimo nauczki, jaką jm dostarczyła wojna
~łna, okazali się nieustępliwymi. Chcieliby,
'\\prawdzie, żeby Polska ~upowała 'u nich to"ary, sami zaś najchętniej by wyklu.czyli
"szelki import z PolskL ,Z powodu rómych
nudostkowych żądań- i zastrzeżeń niemieckich
iotąd rokowania handlowe, mimo ~e trwają
ju2:' COŚ z półtora: roku,' nie posunęły się na~
lIl;"zód i nie pozostawiają nadziei rycqłego
i~h ukończenia..
c

P olsce jednak teraz

.się juł

nie

śpie~

~\1. W rokowaniach z Niemcami Polska

z
dasem. zdobylasobie całkiem swobodną rę~
kę dzia~?-~ltt. 'Dziś jej już tlie takbatdzo za."
leiv na ~ybki(!m załatwieniu spraV/yt ~
Poiska jest dziś tem mniej prosząc1h jak nią
ue była.
pierwszym <ł.<resie wojny celne}
2 powodu wOjńygospodflrczej .bówiemt co
ddś już nie ulega żadnej w1\tpliwośd,. osi:ą::
g~ęliśmy na,,'et pOVlllŻne korzyści. Przede~
W~zystkiem pobudziła ona przemysł, polski
.:1<: wvtwar7,llnia \v kraju wyrobóv. i fabryka
t6~. które dotąd spro,\\fadzałiśmy z N~emlec,
\V ci~gu tych kilku lat pod tym \vzględem
ddconaHśmy poprostu cudów.

'v

y

\\'edlug 'JPolsJd Zachodniej",

roZWInął

J19.uczyła

i CO

się

niebYwale ID.' in. przemysł chemiczny,
gdyż. gdy 'jeszcze w r. 1924 'przywóz chemit:
Niemiec wynosił 45 proc., w następ~
zmniejszył się' do. 4l proc., w ubie '
g!ymzaś roku w)11liósl
zaledwie 29 prdc.
Wżrósł natomiast wywóz zagranic'ę naszych
'chemikaljif gdyż z 22,9· roiljonfw zł. w t'.
1924 podniósł się do 40,9 miljonów zł. w r.
1927· Co ~ś naj ciekawsze to fakt, .że powa~
tnym odbiorcą naszych chemikalji są Niem:::
cy (w Tł 1927 'aż 38 proc~ ogólnego wywozu).
Szcze~óltV.e rozwinął się przemysł su::
perfosfatc-;vy i potasowy jako' ściśle związa;>
ny z rozwojenl polskiego rolnictwa. W ub.
roku przemysł, "'ten produkował o 34 proc,vięcej aniżeli w· roku popr~ednim.
Największy jednak rozwój w tej dzie
dzinie wykazuje przemysł azotoWy,który
&tale' się rozbudowuje. Jest to wynikiem
wzrostu konsumpcji. Spożycie bowiem soli
potasowych w Polsce ze 151 tys. ton w r.
1925 w2rosło w r; ub. do 222,.000 czyli oS!iąg:=
nęło wzrost prawie o 50 proc.
Również' produkcja' farb olejilych i lac::
!ciem wzrosła. W r. 1927 o 40-50 proc., mydła
o 30, barwników o 10-15 proc. Wzrosła też
produkcja sztucznegQ jedwabiu, osiągając 1 i
pól. miljona klgr. Wreszcie· rozpoczęto w kra
ju produkcję kwasu .salicylowego i jego ,po::
chodnych, j3k aspiryna,< salol i inneNiemniej poważnie przedstawia się r~
zwój naszego przenlyslu elektrotechnicznego.
~Prddukcja krajowa w tej
dziedzinie w r.
1925 wyniosła 6.677.50S·kg., w r· 1926 8.627975
kg. ząś vi 1927 r. 11·951.700 kg. czyli wzro~
sIa o w niespełna trzech latach o 50 proc.
Na polski przemysł elektroteczniczny skla::
dają' się następujące fabryki: ma~zyn i trans::
formatorów f aparatów elektrycznych, mater::
jałów instalacyjny'ch, kabli, świeczników,a~
kumulatorów, rurek izolacyjnych i t. p. ża.::
rówek,' gorzejnikó\v, wyrobów z 'węgla do
celów elektrycznyc.h, telegraficznych i ra(.:
djotechnicznych, porcelany 'elektrdtechn'irez:,
nej,. aparatów elektromedyczny:ch i t· p.

kalji

2.:

nym roku

ze'ć
Gpłdu:ie s\Vych

zdObyliśmy?

W bardzo szybkiem tempie oo:z;budowu
je SIę też obecnienaszprze,mysl surowy, kt6
rego produkcja wzrosła ~ 4 t pół tysiąct.
kwintali w 1924 r. do 30, tys. kwintali w r~
ub., zaś liczba w tym przemyśle zati-udni~
nych z kilkuset wzrosła do' przeszło 5 tYsię
cy· Pierwsza w Polsce fabryka' obuwia : gu~
mo,",:ego 'po~stała po wybuchu ~wojny ce~)
z NIemcamI w r. 1925. Niezwykle doniOsłe
znaczenie ma przemysl·gumowy·, dla óbroh:
kraju. Obecnie wszystkie ważne dla obrOh}
kraju placówki jak kolejnictwo; marynar~
wojskowość; szpitalnictwo, i t. d· nie niÓ~
wiąc już o kopalniach, fgbrykach; mł~
cUkrowniach i t. p., mają samowysłarciaI;
ność. Pod tym względem Polska stała się cai '
kie~ nieza~eżną od zagranicy, - ' . " ':
ei
., .~ 'Równi .~ol~~i, prze~ysl ł·konf~~yj'p:~.:
ktorego produkCja przed wypowiedzeniem.
Polsce wojny gospodarczej była miniinallla,
.~ak, że gotowe ubraniaet?ieliznę 1: t ..~.-: "~~
wadzano z Niemiec, Anglji i innych krajów,
rozwinął się obecnie do tego stopnia, że mqp
że całkowicie 'zaspokoić zapotrzebowanie 'ryB
ku wewnętrznego, a przy pewnych ułatwie,
niaclh kredytowych mógłby: nawetrozpocząC
na większą skalę eksport.
Jak więc widzimy, na wojnie ~ce1nej •. ·
której ostrze przecież przeciwko •nam ' było
zwrócone, gdyż llle, my ją rozpoczynaliśmy
Polska raczej tylko zyskała· Niemcy;' . choćby .
i traktat handlowy przyszedł do Skutku, nigdy
już w, tej mierze co przedtem me .będą ,: .do.
stawcami dla Polski różnych towarów; które
obecnie sami wyrabramy. Prawda, żebilytei
ofiary, - zwlaszczaśląsko:::polsk{ przemysł
węglowy doznał skutków wojny' gospoda!l'ł
czej, g~yż zbyt . jegozagramcę , zmniejs.ył
się odrazu· o, połowę,skutkiem .czego nius,ia,
no zredukówać liczbę robotników i przei'·, to
powstało na' Śląsku 'bezrobocie, czasem
jednak i na tern polu . nastąpiła . poprawa.
przez zdobycie innych rynków zbytu. "
Aleksy' .Pająk.
>

z

n r d'
be aters ich; syna.,.

20 OFIAR T:AJEMNICY LODÓW PODBIEGUNOWYCH.
podporucznik Arduino, dr. Lago (dziennj~
karz), prof. PontremoIi, motorzyści Caratti i
Ciocca, oraz maszynista Alessandrini.
Francja oddala. na. pastwę bieguna ~ł~
nocnego 4 dzielnych synów: kapit~ów-::l()t:::
ników: Guilbaud i De Coupercille,radjotele;:'
graflstę yiólette i m-otorzystę Muz!_
N o~wegj a opłakuj e .sła~ego An:~.undse
pieczeństwo.
na
i
Dietrichsona,
o których jak również o
Liczba tych bohateró\v, .ląc~i~z pozo:;
stałymi członkami :wyprawy .~obilego, jesż~' Szwedzie, pro f- Malmgree~ie,d~tąd brak ~
cze nie uratowanycb, dochodzi 'do 2()' Nalf?żą domości.
Do liczby' zaginionych zaliczać też ~
oni do sześciu różnych narodbwosci.
leży
Czecha,
prof. Bohounek'a, 00 razem wł.s'
I tak Wlochó\v jest 12, po śmierci wa:::
lecznego Pomella, to jest: kapitanowie l\lar:H śnie stanowi 20 ofiar wstrząsającej trage.dji
ni i Zappi poruczn:k VigHar i , technik Cen:; biegunowej.
. , lnz.
. . Troiani radJ" otele!!rafista
Biagit
moD.l,
....
, - c>-OO:'-

W czasie mszy św. odprawionej dnia
6 bm. na pokładzie nCitta: diMi1ario"· przez
ks. Gianfranceschi'ego, należącego do zal~
gi "Italji" Nobilego, odmówiono szczególnk
modły do \Vszechroogącego; aby' Go ubłagać
o ocalenie rozbitków i tych wszystkich śpie~
szących" im z pomocą, którym grozi niebez~
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stkicl1 młodych robotników leningradiklch maj4uje

~wa wlipou.

".-'" :"0'

~ będIz!ie" wyghydała w pr.z~szłośei Rosja

sa

się

w stanie

ba młodego

~ na

~ dwóch garni~U1'Ów bieli-zny.

nilwde tycia mlOOtdei:'J komunistycznej.
:Wli.elu miastach Rooji. wykiryto kilka org a
~~"
g!rUpUj-ącyC'h przewamie
mit~ież ,.,kom; ,..'
>""
~

~~'6. ~2Jlirowt3.1ll\ na

tPb." 'o

!

-'

z~em ~eniJu Qbi:c.zajów

~kiej. ą~a starszych

.

.-.

zasadach, świooC1&lr

oozni

-młOOzieży

Woroneżkiego In

~~t4t. Teoomeznego :wydaw.ała SI~jalnie

nielegalpo.ruQgra
fj~. ~r.:OŚltI'ogożu w
serotnarjum. nauczycieIskiem
~~" byłOa.nal~o rowar~y:sbwo P.OO cha~ryst1emą na7JWł\ "Towat'iZiystwo Świń" którego
~~ zajmow;aM się cihuJ.i<gaństvv-em.,
00 było
~e jako ~l istnienia to:wa~twa sformuł()
:waae w statucie. W::kryta" w UUre tegoż typu oo-ga~ja ~ ~ ,):?lb1"lament" we wskazania>eh
SłiaWtOlWylClh za1eca.ł& "ijłonkom up'r8lWi a nie TOOQU-

* .:w;r.dacwn.iotwo

uprruwiaj~e

najdzikszą

robotniee na pi-er'-wszy rzut
oka zdają się być o&l!CzEZdniej~e od męŻc~yZll. Ale
za to robotnice wydają bar&o dUŻQ pieniędzy na
rw.maite środki Jro8wetyczne, slOl!y.cze - i· na jOOVt"'a
bne p~y.Na kosmetykę i manicul'ę ro}y.)ini~
ce -w:ydają miesi~e od 20 kopiejek do 5 J:ub1i}
pl'ZiyC2ieJll vrydatek ten rośnie
propor.cjiQQlalnie d~
\'Y'2.1'QS'f,u plaey zarobkowej.
Podoonie jak męwzyźni, nie troszczą się .kobiety prawie \Y-cale o stan s\Y-:ej gaxderoby, przede

w oczy'

r<>ootlli:eza Leningra~
au ..wcale
myśl~ o ~ani;u.. Ani j~n z
·~h :rdbo~ IJ!ioe ma Żadny.c:h OSZIC~~.. .Niaiłlomiast ~ z :Wch ma <Nugi~ k.tóre'
. ;~ w rmar~ zwiięJrszama się ~
" ~ z gł~ w.yJd~ Iellingl:;v!z,
idej młodzieży :rnbotnJc:zej jest tymoń. Na papieroJl!i ~ ~y:. ~ VI :umingradzie
" ~. 8 l'!łXbli mi~ięaznie, a nie brak i takich,
~~. ~j;ąc :Qt-1 ~ 6Q rubli; ~j~ na

i

~:m :mbtt.

_

maro

::tl1OOhiQ<! (przeclę
.tme 6-tl.~ :mieaięcmUe.). Pewien robOitnik, za.trtu
~ wfabJ!ylce ,,Elektrosiła" zaram·a:jący-: mieslJę
~e ~ l"Ulbld, w~ na ~ 1.5 rubli.
:Nłe więc ~-' ~. bietirmla pm.wl-e .wszY';·

. ;

~je się też :n8I

rach

pAN ·PRZODOW!mt POLICĄ

r.

JA RECKl~ ZNALAZŁ

Do ijiabinetu p~uratora pr.zy sądzie okręgo
WY}Dl w Warsz.wwie zgłosił się

ogonały

v.':ysoki,

~yzn.a;i~:

-

Przy~ oddać się w ręce

sprawiedli-

wości. Jestem dMJr"llym pN'Ddo.wnikiem policji war-

sZMVSkiej nr. ~ na:4yw.am się
Od <hVlłl la1; ukrywam się

Wyznanie to w sądzie wYWOłąlo.

Feliks Jarecki.

był

Ja·recki.

Feliks

W

"

,

ręce

bawiem orga.nilZato.rem

sensację.
gł()śnego

na.pa.Un na ka'.OJtor bankierski Targo\\'11ika przr" uliey
Niecałej
"W

i wieikiej strzelanłniy. na plac"ll Teatra,lnym

dintu 30 sierpnia. 192f>

r~.

Na.parl!u tego

dokonał

student Lucjan Żabok1icki wraz z ~tkiem
Feliksem ·Jareckim i jego bratem Józefem.' W kan
t-ane Ta.rguWJlika. ~yei nic nie 2r~'aIi, ~ w
czesie ,strzelaniny, jakaaię Wj"WiE!JZ9.ła nA placu Te..

altmd.nym, paldl' zab1ty posterunkowy Józef Slom.9kt.

szek. - Przecież sam· ~san"". R9sja p1803l'1,
a Polska nie

chcę?

knncelarii:Na korvta'
rzu słychać było jeszcze ·czas pewien j~gO
g~OSf żalący się na polskie· porządki ..
\Vypr0F7fw'-' ,

SUi ZA KRA~4

\Vted~ też j-akiś ni~nany
h~Y;tę

-Józeta .Ją.re-e.kięgol

pr%~Od"&eń ~';~18;
mi~rzą.cegQy' ~ewo~wel1ł

do pÓlilctauta. Lucjan Ż~~ieki po dilU~~
ni wpa.-dł w" ręće policji,naiomia.st Fełik.s l~

który brał l.1df4iał w napadzie ~ mun~e pn~
WIiika .policji, znikł jak, k.ainień w MJdme. Ucie.a:tkę" rzecz prosta, uł.at~ił 11liU mundur.
LU/Cjan Żaboklicki staDĄl przed
skarżOny nie tylko o napad na kanwr Targ:ó\vrilJą,.
ule także o zorganizowanie w·raz i lwrecldm .~.
du na jubilera Wat>se:rhergera pmy uł. ~.
'St\lC1 skazał go na karę mmer.ci, a p~ 'Prer.~
Rzec,zY1Pospolitej w drOdze .ł.askizamienił mu

ailitem, •

:p.rz€1d policją.

-

zamknięta. Zresztą potrzebne są odnośne pa

,

prokuratora.

;wETERANóW.
_
Do )ednego z wydzmf6w M.S. Wojsk
- .A jaktef Naturalnie, że mam. I pa~ się ~ porariku siwy~ czerstwy pier mam i medal.
.~
Obecni w kancela.rji zwrócili 1"U mówią
"Bo to, proszę pam" -tt6maczy woź cemuglowy. Oficer ,spojrzał bystro na "wete
D.emU-:,,hmi otrzymują pensję, noszą mundu rana" i ostrym, urzędowym tonem rzucił:
-ey .i ~lci ofieerskie - a ja nic. A ja
Jaki medal?
"łW
pmecież też walczyłem w 63 roku".
~,za usmirenje polskawo miatieZał4...
W. kancel~rji,odnośnego wydziału· st~
- Czyż pan nie· rozumie, Ze 2ądanie
in z powodu koSztow' produkCji i oferow8J:f jego jest albo idjotycznem, albo bezcze1nem~
ruszekz-wraca się do jednego z oficerów..
Przeciez pan walczył przeciw Polakom' I nie~
.~ Właśnie 'proszę pana oficera... -, za tylko walczył, ale w walce . nawet wyróżnił
czyna... i tłumaczy swoj~ prośbę.
się,_ gdyż otrzymał pan.. medal -- .tłumaczył
~t weteranem z 63 roku. Należy się ktoś staruszkowi.
mu ~~t jaką otrzym:ują inni. On dotych
_o. Takżt:ż to tak? - oburzył się starn:t

P!iery" poSw:Ladczenia osób wiarogodnych.
,
Statuszek się obrUszył:

suW

<JŚWi3d-czyła, iż p1"Zy zarobku miesięe:,nym 90m
bli wydaje na słodycze 10 rubli, a na inne art~
1y spożyw~ze 20 rubli miesięcznie.
•
Są to tak zwane wyniki statystyki urz~1GWf)
a więc i nastawione pod kątem zagadnienia O~*(,2t
dności więc nie oddają i w$ystkiego a jak" urą
dowe liczą się Zt opinją zagraniczną

ze

_f'~ rJ."ĘGUMEU4.W ~ 'OTRZYl\iKcfPENSm POLSKICH"

czas.· Slę me ~aszel
.
..
-- ·Dłacżego tik· pO!Zno? - dziwi· się
Oficer. Lista. weteran.QW 63~go r. już dawno

130

ośwj~zyła.& OOml\J ;~poaialta at tEr;)' g~W1'I!
bielbmy. Ale ~a to wszystkie toOOtmce kupuJĄ.
bie cOd,ziennie nięmal ałodyc:te. Jedna z ~

cię ią
.
~y p6S7tukiw8uego balldytę do oddanIa się

~t okolimoość, iż ~ź

me

2. .tll1odCf·j~1fłb ~

•
I

w

~ sewi~ że najbardziej :rZit.lOO!j~ ~

fł

ALA'

00adka cclonkOtwS'ka wnQ.BZlO(Ua bY:ła w ~
~. i. wymosiła półtora wiadra. 'W6diki miesi~*
~y ~ {)]:)razków z ~ r~gO.
o~w.Y ~~t saniltiarno-oowia;Wwy w Lę
~e ~ł
tyd:t dlnt&ch oiebwą sta:~.~ KomOOtu~ ankietę tę, Krasna.ja

d

leni~grad«lticll 2.arab,iaj~a miesięczl1!e

"

D.zJewczĄta -

~ G!l"a!Z p.ija.ństwa.

i~~ d~ wypatków ceyni<mylCih pmez
~6'ŻNibotniczą, .zatmieszkajją w jed!Ilej z dśel-

wszye.tletem bielizny. Jedna

OP'ł~YL. Po v.-iększej uę&;i "g~Q
robotnika składa się prócz ubracia

~ na to wskazują coraz jaskrawsZ<B fakty, wy

ar

"przyszłości

dziczeni.e moralne sowieckiej

ft

karę'

na dbźywDtnie cięikie wię~enie. ObecniE·.~
~-a żaOOklieki karę w więzierrluna Swi~ym Krj1
tu. O 1areckim natmn.ioot ws~clki ślad zagiu".
Krążyły pogłoski, 1e zd!ołał pn.-,:kraść się do U~.
sawiecld-ej) że jest dowooeą straży pograa:U~nej •

pewnym odcinku granicy. Władze policyjne ~~
ly za nim listy gońcie, wymaezaJ~ ~ ~
tiotreh za ach-wy.-tanle go.
,',
Tymczasem 18.,t'ackit iak S8m zez.;n.alWC~
u prokuratora, majq,c prt.ygotowane ~~ ~
menty, bezp-OŚ.redllio po napadzie zbiegI na ~ #
PocttątkCJWo tnlał się po la.sacll" a ~ie
mal posadę gajowego. Od ·tel eh.wUi sa.esęło mu
leplej pGwodrtić. Sprow~ !lawet na Kresy .:.onł
1. trojgit:m <kieci i umiełdł lit na "W$i .iaduJ~
z leśni~wką..
l

Jednak 1f1.ll'e'.eki stale. ~ł

8pO
. .

tkania f

iu~

mi, tQnę odl\\iedza.r ~f aajebętniej sanwtnił .
~ się po lesie. Zw:rOOJł~ to' w końcu uwagę l~
daJ. Zaczęt.o szeptać,:te jest to podejZ'Z:lł:iy ałUNi

i nawet namówiono p9licJt Qo Spl'~'ft'dz.enja
~
dokumentów. PoliCja ~t..y sprA-wdzJla i :;
l~ )t! tv porządku"

Ale Jare-cki wietkiel. ił jut spokOju m
nie będzie. ~e je~ rok. d;Wff, czy pięć hn d~.zlt-'

się._będ~de wo1nokI~. aż w~~ie pnlj&ie ~

X!»ta.nie wy:k:ryty i~askowan1.

t;f

- 'Vlo-lałem więc~ skofoct'ył awe .~a~,
.l~i* dobr<Yw-olnle. oddać się w r~e \Tiad:1 J~"
li będę Ik~Yf to wol~ odd~rpiee br~ m- mt
Wraz z 1~t:m p"1b11a OQ \Var.uilY\l
na z d~le6mt
Prokur&tor wyd«l ~ł.\t <>sa-d&&llla 1are
go w wi~entu.

·'rcu.

Tragedjan

,.' ....• . . ;Zdra~zonYInążza~ttzelił Jpąszynistę.

Nlezwylda Jragedja .roaegrała się- wtyoh ńiebezpieczeństwa.. LZle~*emu ,czlowieko\Vl'
" MaSzynista. J~raU1;. który ,6~ał
dn.iac~ ~ ~orde~UX. ~,Ma~ż:ynistat prowadzący urz~dzono owację i chciano go~ obdarować' w
wowczas
tyle w1 elkoc;luszności,' me' :potrafil
loko~Qt~wę pooi~gu.pośpieszpego;. zostal za dowód wdzięczności. .' :' " .
,.. ' .
$tl':ł;eIQllY, ~uż _prz:ed_;ru$z~em pociągu. prz~
dy.rekt()1;~ :To\y~rzyS:tw~ ~s~l:Ct:lracyjp.egq. Ten
~~ach: triOrderciy pQsią4a·hardzo rOIIlantyc~
. _.
.

Ile antet?ed~ncje.

Mo~clerc.a.n,azyWa~ię. Le~Cpł'e$l j~~t ję
SZCze ml?dym
c.~ł(jwiękie.~,· którW' dżi~l<'
~WYn: Wy})jt~Yl11'zdolnosciom. szybko 'posu~
.wał s;ę ~Ap;rzód· i zajął p:~ękne stanowisko.
~e~c;~res poś1ubił~ przed trzema .laty· pew*ą
<

pa.ryzankę, zna~ą. z ·piękności i. wdzięku i o:,

toczo~ą ~a:wsze·· rojem wielbicieli,;
Nieda\Yn'o lemu: pojeQhala'madame Les
cures .w ~dwiedz~ny do krewnych., ,Pociąg, ,w.

kt6rym slędziala J bylpr<ywa&liońy przęz. Pio
ł:t:4 Jąrraut. TapOdrQżtilial,a stać 'się dlap~·
~ Lescures punktemzwrą~' w jej ży:;
~u. ,Gdy mianowicie POc~ąg' opuściłdwor~ec
l
był. już j1dctćh 120-kilótl)"etrÓW,·
nast~pil
l
" ,
"t
na'l1Y wstrząs, który . wywarł . na pądr'6źńych
silne wra~enie.P1? oohlonięciu
p~erwszego
przerażenia, doWiedzieli .' się pOd~Óżni, . że
o d .

·z

. . M~ls:tyniśta nie' -p,rzyją{ podar~ów
oqmó\vil również "żorue dyrektora, która
chciała mu )yręczyć banknot stufrankowy.
Ją,rrąut obucł~łt w duszy pani. Lescures sil::~iejsze uozucie. Na najbliższej stacji zhliży~_
la, si.ę ·40 nie~o. i rozpoczęła pogawęCIkę. Na
. st~pnie spoty~~li się często . w Bordeaux a
piękna paru, ~ostała" kochanką maszynisty:
1

At. l 'e"""llego ra.zu

JA&IEBYLY JEJPmBWSZB

W stanieOhłoAmeryki PółnJVłCn~j zdarzył·
się nie7JWy~ły :Wy[ladek,odJzYska.nia WIZTO~'l przez c.
ciemniałą od urOOizenia 18-letnią diziew~ynę. Opi-

suje

~J.1.a

swe

2Jwy.cza:jo.D.e

pierW:SZ~ wra,żę.lłia:

d~oceniania

Oko 'jej 'Dl?-przy

perspektyw

prz21{bniot.ó~"

i z:a

pokoj-q. Ws~ystko;

co

wid~:aJa,

.
ZAKONCZONY QW';\Wft!
~

cyrku·i-

~amQ.,1ią· żony założył 1ęd~y

<:yrk. Od Ch wili," gdy tranzakCja~ doszła do' skutku,

IVr-ona. Le!eńesti'e,~mieniła się dla Karola.· Zaezęła
nim pomiafać, uż}:wał a go do: najciężSzych pOstrug,
s.ams oogtywająe !,olę krorowej.
Z natury była romantyema, gd2.iekolWieksię
pokazała. miała .\\'ielhilcieli.
ZłOśliwi sz.eptllli, że, ~e.gólnemi w.zJlęda·

Od ćhwili l . kiedy dopłynęli d'O rzeki - . mieli
wszyscy <hlżof.9Mty.Konw·ojowani.;! berlinek po
'rr.ece wymagaiociąglejz i-ćh strony uwagi,poniewai za! ga :nie byl3GOŚćwyĆ\vi::zona i nie. mieli
drJkładnp:h "wa.p ~ rzeka' ol>Iitowala w różne, trudne do przepl};niF=ia' miejsca,
Allisłon, iłlk również i Pasquett móWili po
rosyjsku" ,i, c1\l;a,prawie . robota spadła na nich
Ó'wu h. Aliut ;a,ezął U't'zycsE: po rosyjsku jeszcze
przed Wł'j~~-im '·~Ąnglji, ale trudno mu Jeszcze
byłO I'oim-awiać płynnie tym Językiem, a niewielu
R sjan ił któttń;l.łm'uł d.o czynienia znaloJftzyk
fr3.neu~i lub nieirtierkL
\<;k'Uń~tt 60larli do tel'enó\v, objęty;ch konceajt\. Byla w'c pUtta 'przestrzeu, znajdUjąca się w Pe
'w'llej odfe
i 00 Lusina, zamieszkana
przez
ni~1iclI1e grupki ht<Lti z jakiegoś
.koc'l.O\\ liit:ze-go
plereit:~a:' Znn.Jd.ował sie tam jednak C'puszczony

. iii·

'.:·f:>,

,.OBDEłt

-mi plęknej pani Lefene-9~re cieszy się sentyu;nellltal
nyklO'Wn. Tak upl~n~y. trzy lata.
Karol zamiatał stajnię, za .swoje krwawo
zdobyte .pieni~dze wiódtł nęd:zne tyoCie.- Ona zbierała
oklaski i z.dl.ada.ala go na .lewo i praWIO'.
Aż wreszcie ~ra upOlkorzenia i
r01Jpac&y
przelała się. Sehwydł Siekierę j zamordoWał niewierną. \Vidok krwi doprow'adłzH go do' szałlu. Znt}-·
ca.l się nad ciałem ukocJlanej niegdyś lrobiety, a
"\\il'esz-cie porąbal je i' ukrył w
wOl.'kacll.
Poczem spokojnie zalotyl konia dIo wędro
wnej .bud'Y j wy-jechalz mi~steCzk.a: Dopę<1zili: go
po,zostawieni· swemu los·owi i nieza.pla-ceni koledlzr
artyści ,i wYkryli- ~$ię. "

dwu

jej, iż znajduje się tut przed ni~ . Btr.
~
"
podobn~ '(lo dziecka, ~tóre si~a rę~ pogwhudicł
z. nieba, gd-rt zdla.je mu się ja; jest· QIla "tut· __,
niem. zwieszona..
Panromym strac,hem napawQJ:o· ją
C1h~
nie pOpoK.oj'U;, .gdYż 'nie oceirlaj~[; od.leg~t~ pi:zeO
mdotów,bała· się iż' ka;OOej 'CIbw.ił.i~~y'si~',,~)ś?,i',
nę mol' stół. R&1Izi1a. sobie' w ten sposó.b,-"i:t.~~~":
kala oczy i' azta pOOmacltu. -]?irOrtrlel\ .~on~l';"' pa
WlBitosię

.

daj:ąey:"pztzez,·'Okn<l"'dJQ. jej 'ix~kQju;· wiJęł~ .• ~i:W~:·
d~

;go' ohejść"~kOl~~j~'

priy1liOsla·jej ;~.eg,

~~:~~~

ce się- świnki wzięla; pocZ6itk~ ~ ~,:2~~at-,.:
nyeh na rOOoIw0 ' a 'potemzakrow:y.-D~w.ą,.,~"
drrAił:y w niej prawdlziwY p<>dŻiw, gdy.t była'.p~eJtG'~;'4i;
na, iż są one mniej :więcej tej wysokOści· ~eo:'rJ;bi.
z tą r6żnilCą, it :z.Mni~t j~ejpary' rąk· Wyrastaj ~
po.z.iomie ramion hll&z.kicl1 ::kilka g.aa:ęzi. "Koło"~<k;i..

rownicy autOmobilu wydawałO jej się' ~-w..~J~'
W pow.ietl"ml.
. , .' l . . - '; ': Wielką trwogę ,wywOłuje' u, niej, bI:lImY&.u's,
n~ gd!yź pnLypomina, jej to ślepotę, ',~y ~ ..i~,
kiś pr~ot c.zarny, zdaje jej się, te' ·ślepota".jej
(!,zęśclo>wo p<>w.ra<:.a. .Prawdtii wą , tragadj ę "sianoWi

dla niej fakt, zaobserwowany~ w luśtr.ze;I iz.:::w~
'." .. ,.-

i oc.z;y jej' są ezarne~

!

,

'

,

~:o:~
• .-1

n

'z
G. i M. 001.1:

2ó.a.

WBAżENlA.

BJ,...',.rtot' siały l'cbeiała:

,

, .zs,warł z;nią znajomoŚć. Poszli do ołta,rz-a.
Rzucił pos'adę

w

,

pQSzedł

'II.';

1I[:emnlała:o~ UrO~leDia.· O~ UJ!

;ją Wl11cni~cie zderzenia i ocalen,ie z groźn~~

~ił ~9ChanY.
Dnie i noęe myślał opowa.bnej Iwo~;e.

,

•

ni-e był<> w stanie okr€lŚUć - odległości mebli ,. znal-

=.~~.~ "P~l<\ P~ l~·

v:

,:~Lt~

&uj~eh ' się

;.ę-ył' ~bnikiem wodnym. ,"iĄł dobl:Ze pla-

,~zględny ,że tUeszczęśliwa i 1e~kOOlyślnak&
ble~
skrusze opowiedziała o \Vsz.Y~tkiem '
męZOWl. Ten zaprzysiągł zemstę: Ubrany'. jak
by, na po~owaniet, wziął ze sobą strzel'bę:i "~a '
qawszy. ~lę na dwo;rzec, za'strzelił' niis~yfiistę.:
.
Lescures bez oporu oddał· się' w <: : '. ; ",
władz bezpieczeństwa...
. " ,. ; :, ~,
______________

przytomn?ści umysłu c maszynisty.ZĄwdzięcza

n.

j~dnak .ocenić miłości pani Lescures. 'N~'
wem .stal się wobec niej tak brutalny·~.j"b~ź, :

klasztor, w którym zakv.:,aierowali się na pocrz.~tku
Pasquett i AUision korzysta.ją.<: - z dawnych j>oIn.iarów, zrobionye;h przed ,kilku laty .prz.ez Pasquetta
j lVadletta wzięli się nielZ-\Ylccznie
do· dokładnego
badania termiu, spra.wdlzają.c każdy podany szczegół. OkazałO sili, że\~"szystkie.pomiary odpowiadały
rze.ezywistości. przez ten
CZ a$
zadaniem Artura
było zająć się: ,,-raz ż wykwalifik?wanymi robotni
karni, których przy'\\'ieźli, z sobą, pracami przygoto
wa.wczemi, oraz przesyłać szczegółowe raporty do
lorda Eal1nga o poo.tęp3iĆ'h robót.
Artura i Pasquetta należał ró\vnież oho\vią.zek prowa.d!zenia nie.
7będnyćh rokowalI z miejscowemi władzami sowiec
kiemi, co do różnych sz-cz-e-gólów, jakie po\vsta\valy
\v miarę rozwoju pl;ac.
\Vkońcu, pomiary zostały ukońezone i mcxżn:t
było roz.poe'Z{!ć \VhlŚciwe roboty kopalniane. Przedtem je.dnak naletało jeszcze \y"}'ś\vict1ić szereg
spraw, zwią.zanyh z ·warunkami pracy i -angażowa
niem robotników to t~ż stało się jasne, że jeden z
nich musi odbyć długą podróż do MOSkY0 aby zawrzeć dodat..kow·ą umov..'ę z centralne mi
wladz.ami

:uo

T

sowieekiemi

•

77
Pasquett nada.wał. się do tego najb3d'dziej, ja
ko pierwotny w!aści.ciel konceSji i ~ajlepiej ~a.t:
ny z warunkami rosyjskiemi, to teri. wikr6tce \ pOSt&4i
I1vwtiono, że on właśnie uda się do ~wy. Ail':~
miał ochotę pojechać z ni,m rMerri; ale obeeooś~je.
~() przy rohotach wyd:awaia się ~uJ,nl.e. ~e~
dna, gdyż nie można· było. OOaJ'ICzać fibytnio' .'pr,~
Allisiona. Pasquett poje·chał sam. ' A1'bUir·,oo.ca.uw2l'
rtieobecIlJośi przyjaCiela, chociaź .miał, za ~~ ~
ty, aby IDÓC' się nudzić,
\Vlaśniew czasie
nieobeCnośCi P.asquetta.
wydarzyła się jedna barldlZo d!ziwna:~ Artulf ·ńa.
uczył się J;o tego ~u mówić płYnnie . po· rosYł'
sku, o wiele lepiej,niż mógłby się ~ego· ki~y;kół-·
wiek nalllayć Alł1sion, który nie .miał 2A9'inQŚd
do języków. 'Vo})4=>t; teg.o ~'lłatwdą.ł ObooiUe :,wielt
spra.w nazewną.trzkoopalni, . nie wylJ:~·za* ,.~to.sW\l'
ków. z .miejscowemi ,,,iładJz~mi. sOwiec;kiemi. Do jłł8:
go obowiap.ków.. należało rów~ieri ZQprowiantQwanil
pracowników za pośr~i'ctJWem .' ~~," •
której Artur miał nabyć dUty zapas ~ęsa..·· .

1D:..c~
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ZNAJDUJE SIĘ PRZESZŁO 700 TYSIĘCY OSóB·

,'\ .....

.... ' i\Veill~

danych statystycznych, :re=:
4~l~p'rzez komisję - finansową franr:
cąskięi Rady Państ\va, ilość funkcjonarju~
$2tyrządowy.ch we Francji \V-ynosiła- w r.,
1191~:. urzędników etat0'Yych 351.961 pobi~
~Płcych 775, milj. pensji rocznie; urz~dni:::

mUj.· franków, urzędników kontraktowych 52,162 z pensją 435 milj. fr., robotników ;>4.830 z pensją 710 miIj. fr' oficerów i pod~
oficerów - 154.023z.pensją l miljard 692
miljony' franków. Ogółem więc w r. 1927~ym
t

.I

~Ow. Jrontra:~towych 18.553 z pensją 30 i pól
lIrllj. -h.., ,ro~tników~. 94,943 z pensją 142
{Juilj. fr.,. Q~rów i podoficerów - '152.293·

.~ Pensją·m mi1j. franków, ogółem - 617·750
!~ób pobierających łącznie l miljard 342 mil
}on~ ,{mIłkow rocznie..
]f . . [rak·· było przed wojną. A· zaś w f.

~927~ymilość urzędników etatowych \vynosi~

la ~.iŚ6

KONSORCJUM ANGIELSKIE KUPIŁO GO ZA 12 MILJQNÓW.
W A~glji przeprowadzono niedawno zakupiło 11 miljonów stóp kubicznych dębLt ,_
subskrybcję obligacji konsorcjum drzewne~ ny w b'iałopolsce i. 13 .miljonów stóp ~.
go, które zajmuje się specjalnie . wyrębem i wa świerkowego z las6w ks. Radziwiłła pod-"
Stolpcami. Z tej ostatniej tylko tranzakcji
eksportem drzewa polskiego. Konsorcjum to
konsorcjum spodziewa się .~ i pół . miljonÓ".

RÓWNIE-.t JEST ZASTóJ
ku do ich l.doJności kredlj-towej. NiepO'kO:j~J'm jest
objaw, ze naj-częś,citj. protestowane są weksle na
~•
.,....:l;.lIOltl!..;. ...........'1'"
•.
::..,,1""'··
C
,;,........,...
małe sumy od. 50 do leo zł., ro świade:zy () tern, ze
~. tm.~ ~ s:tę
ww~za,Ją.
cny pomllLUV
. . .
.,
_ •
);_.,;~.; ..' . .
...
.•.
_..
kupcy nie mogą. soibte POZ\YD11C nawet na wykupy~ ~y. SUll"~l Uii.l'.z.rmU}ą Sl~ na me~e
wanie tak niezna<!Ulych zobowiązań we~slowych.
W
tygodniu
Waroniki
w
zlIn.ianie
~-e ~eli ~lń,. na którem pi)S.ta.nowio..~nie ulegly. Obcw.1ązuje nadaJ Wyłą.cznie p olilryci e
&o;~ .~ bruwełniaJlej bezwzględnie wekslQl\ye, p~eważnie od 6 do 9 miesięcy.

.'

Na

~im

ltjTn&u

ma.terjałów

baweroirv-

~ -':~Y'Wd:ałazym ciągu m:ilni'malne, wsk'Ultek

~ ~.

~

~. t;JicIbwala ta będtre
"ł,

•

;;~

cUa.

.?- :~~anego,

p~emysl:u

odbyło. si~;.

~Abji- ~
\ien sposób mlmi~ta

przędzamilc:zego, a}J! j

jed'noozeanie ZllllJDli.ejszen.ie

się

balW'eł.nłany.ch.

W

tQIw1a;PÓlW

będizie ~imvo

zbyt '\-viełka

S~ . :będIą le~ze ~i

zbytu.
l
~~'::
7W. ~h tygodnia-e,h w,z,mogla się silnie
\w .~ ba~j llIioell\,lyp1atcaln,ość !kUjenteIi.
"

1

~~ tego jest gJDM.nie szalona łatwość kredy
~, dqprowadloorn-a. azęsto

00 aiłJslw"du. Z'\"iuszcz&

~cy ł~ udlziela}ą ezęstokroć ku~om

.~-m ~

za-

nie pozOstaj~oo ws.to&oo-

4łALL. CAIN&

Iszer,

-- Co to ma

Ostatnie wykazy statystyczne stwier:::
ogólna ilość robotników pracują!·
cych w przemyśle w Niemczech ,,~ynosi vt
rJ1927~vm - 10 %miljonów osób obojga płci
'vVszystkie omal związki zawodowe niemiec
kie wysta,viły obecnie żądania po dwy Zk: i
dują, że

plac zarobkowych; które

dają się'

reasumo::

wać w wysokości 5 fenigó\v za godzinę prd.1
cy. Gdybyżąclania te zostały uwzględnione
przez przemysl'9wcówł to kalkulacja, opiera

dziś

najwymowniejszy, jak
Jak6h. - A któż ci poży~:
funtów na ten instrument,
byś sie m6gł dostać na chór kościelny--hę?
Stefan zaśmiał Się1 słysząc te slo\va,
lecz Jakób rozdrażniony skoczył do niego.
- A toliie co tak wesoło? Zeszłego ty~
godnia nie maleś trzydziestu funtó\v na za~
kupno wolów i bałeś się, by cię Ross- nie pod
widzę - syknął
czy! dwadzieścia

Zaledwie JakÓb i John odjechali w kie
mrlku ·Ramsey, Thurstan ruszył za nimi. A~
St~an i Ross wcześniej już udali. się
~o 'portu, 'każdy:inną drogą, tak, że dopiero
;00 pokładzie 'w~zyscy spotkali się z węzełka
mi.w rękach· Na fulh widok Jakób osłupiał.
znaczyć?

wykrztusił

naj'W1~l irytacji.

w

szedł·

-~--

Teraz kolej 'przyszła na Rossa, ale i je
mu nie uszło bezkarnie.
- A ty. bracistku jakże? Zapłaciłeś
już dwadzieścia pięć funt6\v SteffinO\vi. któ::
xy ci tak groził, że sprzeda. pretensję lichwia~
rZQwi?
Stefan i ROS5 zamienili posępne spojs
rzenie a Aszer~ patrząc" na . nich, zanosił się
od śmiechu.

~
-- To ma znaczyć, że ci nie ufamy
'. •ł Thursten; biorąc się pod boki.
.:, - Żaden z was?
(~
- Widocznie - wyzyv,rającym tonem
.oCtparl Thurstan, wodząc spojrzeniem po
'mlieszanych twarzach braci.
- -Właśnie bracia! patetycznie zaw(}.l:
(at Jakób. -- l?1"uwda! Nie przywitałem jeszcze
. --- Bliźsze ciało niż koszula,
mó","l megO najstar5Zf'go bradc;ika - ironicznie za
P6yslowie - szydził Thurstan.
śmiał się Jakób. - Hot ho! l:atami mnie prze
t

II

Dl

I

jąca s~ę

na 8::,gcdzinfi'Y~\-1.dn:u pracy, dowi.<n:
dłabYt iż podwyżka plac dla ogółu robot~

ków .w Niemczech musiałaby wynieść l mil$
jard 122 mi1jony'marek rocznie. Poniewa~
kapitał

ogólny przemysłu niemieckiego grawituje na okolo sumy 16 miljardów marek,
przeto podwyżka ta pochłonęłaby prawie l'
proc. kapitału. Zdaje się, iż część tyfko przed
si~biorstw przemysłowych w Niemczech' zgo
dzi się na udzielenie żądanej podwyżki,
wyższasz,

ale rozumem to jeszcze nie~' dzi~~ ,
ki Bogu- ~lyślałeśt że uda ci' się wyłudzić ~
denlme pien iądze, byś mnie m6gł izpiego.
'wać i tak naprędce pl'~ypomniłleś sobie o
tych długach za płoty i drenowanie. N o i ktÓŻ
cię wyratował z tarapatów? PowiedZ~Ot - po
wiedz!
- Niech go licho porwie, jak mnie
wyratował! - wybucl:u:uił Aizer. - Czternaś
cie procent mam plaei6 staremu lichwianewi. '
Stefan, Ross i Thursłan nadsta.wili uszu..
- I zaplacileł? - badał Stefan.
- Cóż miałem robićl To ten stary wy~

ga, Scillicorn..'
- Co? Od SciHicorna
krzyknął Jak6b.
-- No tak~ A bo co?

t

oit..,.

SI

JEST ICH 10 MILIONÓW..

- Cos ty
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branży" ba'wełnianej

Ogółem konsorCjum to zakupiło w Po1~
sce drze\va za 12 miljonów złotych a zysk1~.
jego w przyszlościoblicztljąna -4 - 5 -~oj . ' ~
nów. złotych.
Cieszy nas, że kapitał zagranicznYo ~
ruchamia bogactwa naturalne Polski i toruje .
im zbyt na jednym 2 najlepszych pOd" tym
\vzględem dla nas :rynków. Dlaczego jednak
my sami nie potrafimy robić tych intere~w?
Przecież 12 miJ.jonów zł. nie jest znowu tak
wielką ~umq, której n;e możnaby zeb~~: VI·
Polsce:

m,iaJla \Y'ieikie znooze

~.~ spr.z~ tOIwarów Włókienniczych
It.

sprzedaży

zyśku.

zn:nniejezona. oo.wiem,prod!ukcja

. ~,~je

r

I

I-. ateriałó ~a !łnlanyf~

>

jących naslużbie rządo\v.ej we Francji Wn"Q
sla o 83.421 (13 proc.), wypłacane ZAŚ im.
przez skarb państwa pensje w'zrosły o sumę 6 miljardó\v 637 miljonów franków (414
procent.)
lIS

osób p'obierających :± miljardy 438
\"~~~~~~~~~~~~BS~-----~--------------~
•

ps.n.stwo zatrudniało w swej służbie 701,171
osób; pobierających łĄcznie sumę 1 miljardów 216 roiljonów franków rocznie.
Jak widać z zestawienia powyższy~
cyfr od r. 1914 do r. 1927 ilość osóp, pozosta

. i~c

ooivcz'tleś?'"

- A ty także? - aykni\ł Jaktlb zwrAOII
się

do Stefana.

- 1'"ak•
- A ty? - z.pyta} R08$.

.----------------.------

RONJKA

'reIY~eDt ·lPlllei na terenie oi. tillkieou.

•
KĄf~~?tJr)ĄlłZYK..
Sobota, 14 liPCll ~ SQnawenłttry·
t r. ", ł K\
ffe8lłr Mł~j6ki; ,..,.. ••J~tl'O pQt\tQga«.
Lfłłm; -ł!IIT,k to je$1 t~~

'~WiT~Ą GO PRZEDSTAWlCIBLE.

..

~zora.j

rx.tr

.. wpul"rn)'! ~n"L(J un robi
GOllg ..-. .,2QOa się nie d9wieł*.

Jaazvzoł-t

w

Jd~ ktmlenda.nta policji insp.Nied:z~lskiego wyje.cbali (lo wsi Ogrodz.ona, by powitać Prezydenta

w n~Y'\f
.

tr~umialnej

przez p: wOjewodę Oraz

spółd.zielczą i wzoro'\ve gospOOlilrstwa.

C~ary: - Tom Mix "Pogromca'"
Corso:
Rycerze plamieni".
Dom Ludowy: ~ "W-żYciu kazdej kOble~y.•. w
Miejski Kin. O. "Miłość przez ogień i krew."

Filja olnej
.

••

iadomości bie,żące.

Wł\]uty ob.~e za b~lety•.

"-

.

się cały

Qi'Sza.k t'L)... Błoni.,
i wreszcie d/O, Leśm1erf.;,Q, al

~~pnjedo. Łęczycy

st-&n::i.ą,d -do~kuwa'.

_,!P'IJ- - . . . .

Si>lendid; - "Ludzie bez praw".
Odeon: -- ,.oemon gry".

pr~ez st~

li, gdzie zwied·z~ł pamiątki historyome, mleczarnię
Z 'T'~oli udał

P. Prezydent przynyl .w towarzystwie· adjuw.ntów o gadz. 10,30 i przywItany bYł· przy: bramie

Ca$łoo~ -' Iłewja !.sakum-:r~ktIm·'.
LWlQ~ "Zdobywcy Oceanuł~

WLADZ.

łęe~yckiego.z kolei ud.al się dost:ojnY gość do Topo

Państwa.

WIDOWISKA..

--o

nad ranem 'p. WQjewo-d,a

tQWl\rzy~~wie sekretarzt ·p.Bosickiego i wojewód1..-

1

•

"f

...

't'

""'"

~"~""'i'

...... 'i"

_>.

".('

zecbni

OTWARen: NASTĄPI w BIBżĄCYM TYGODNIU.

~

Sprawa wtN.'or1:eni-a· fUj! WOlnej WszeCrhni·
r:y Vi. l..odaz.i wesaAa w.Ostatnie sta<ijum reali;zaq"]Ue • W przyszłym ty~iupodany Już z-oetanie
. do wladoJ.Il()ŚCi pub:1icmej.~la.n organi,oocyjny oraz
program SJtud.jów, pocz.emuastąpi p~zeprowadza.
we tecltnilCź.Ilej ()rgani-1Ja~jil!ódJzkjej Wsze.chnj.cy.
PQniewa.t wynajęcie· specjalnego lokalu d!la
Ws.technitCy ńaSt~aic zby.t dwie trudności. w

"'ydały
zarz.ądZenie, bl
przyj.mowaly naleŻl1lość za bilety r
r{Qm.ielli w walutach ol>ey~.
ObUczenie ceny biletu w walu~ie ob::ej od- ,
bywać si~ ~e l\I-eaug ustalonego Pn,ez wł~ l
kolejqw~ .k.urś;u.
(bip)
ł \ •
1

pierwszym I"O'ku

szkolnym

wykład'Y

b ..dą w gmachu szkoły po'Wszel\)hnej
T~rgowej .

odbywać

sit

prz..y ul. NoWO"

ZaZJlB.C.ZIyć prz.y
tem riaaei.y, i$ pr.tymaDie
Wolnej Wszec1micy Polskiej prww uniwersyteclticll
jest j.ut pNe~one, co ułatwi niermdemie stara

~a

o uzyskanie takiehte praw dla filji ~iej. ~tl

\Vład:Le kolejowe

~.ko1ejowe

t,.i

;."

• • • :,

• .;

~tl~ '~'1 pNsy.słłl~bie ..

jqpf'

8dm;l1i~t rRP,
ją

Z
nam,

Urzędu

Wojewódzkiego ·kom~
że .podania o przyjęcie
na' słuźbę

administracyjną

.

'

kandydatów, nie

posiadają~

~h 'ukończonego wykwtałcenia średniegQ,

pozostawiane są bez rozpatrzerilit iodpo$
Wiedzi. Podania ~andydatów, posiaoającyeh
ukończone wykształcenie średnie lub wyżsZe,
pr.zyjmujemYnadal "Bluro Podawcze" Wo~
,jewództwa (OgrP<1.Qwa 15.1~
:'~1:~~~,!$li)t~~~~~y;:..'·· 'ł~\lj?

-,

:lił-łr,3sy
~ć w

dała. się

aaIszym ciągu tenaencj«

uuwa-

:worek.

'lO

f rzegląd dorożeK
famr .('h(ir.r\"~yer ł
t. j. 14lipea rb. stosowme do

pn:cpisóv: o f;ksploatacji dorożek samochodo
wych W m. Łodzi, wydanych przez Magistrat
a 2łltwierdzonych przez Radę Miejską. w ko
lejnym dniu dorocznego przeglądu samooho~
06w odbędłie ,się między godz. 8 rano a l

po PQłudniu . ila Placu \Volności przeglł\d
dorożek umochodowych od Nr. 165 do 180,
...

,

r

~'Jf1"",

(

"'ł:"".

'~1

Epidemja. grypy VI Łodzi. która ~1
wala się jut wygasać w ubiegłym tygod~iu
OIUtniO wJmogła się na siłach. Obecnie gry"
ptl. pr~l~nłe

PR.ZĘDZĄEN~
ZOST:AłiA1
.'
J .

P

UNIERUCHOMlONPV
' ••

Po onegdajszych ,zajściaCih w fabryce
Poznańskiego, przez całą noc robotnicy zbie
rali s1ę pod fabryktb lecz do wykroczeń me
do9zło. O .godz. 4 nad ranem gdy tłum rO::.

hryki ukazało się obwieszczenie dyrekcji o
zamkni~ciu całej. pr~dzalni na. czas' ni~a

botników liczył przeszło 1000 osób, postano~
wili oni wejść do fabryki i przypuścili atak
do zamkniętych bram. DYŹllrUjąCY oddział
pol~ji wstrzymał napór robotników i rozpro
S2ył ·zebranych, którzy ,częściowo udali się
do domów, podczas gdy mniejsze grupy po~

z czwartku' na. piątek trwało przesl'UChiwanie '
aresztowanych, PQdczas zajść w fabryce POst :

zostały przed fabryką· Rano na murach f~

swe do dy:spoz~cji sędziego~dczeg&

niczony..:~
W urzędzie śledozym przezcalą nou

znańskiego. Większość axesztowanych
spisaniu protokółów WyPUSZCZOllO ..' na
ność,

nych

1;* .

w<*

a kilku robotników, jako ,posżlakowa.·
wywolanie zajść zatrzyman.Qw ar• .

O

ibl :

~

IWY_owa
cen na mąkę żytniij, co ma miejsce zwykle
"1i okresie przed samemi żniw~.
W przewidywaniu tej tendencji Magi~
strat zarezerwował zapasy m,ąki, które mo;
że w każdej chwili' przydzielić ·miejscowym
piekarniom.
.
Reflektanci mogą· się zgłaszać 'W tym
eełu do Wydziału Gospodarczego· Magi$~
tu, Plao \Vo1ności 14, II piętroObecna cena mąki wynosi zł. 70 - za

DJiś

CAEA

I.

...

mak i A1.?e:istratu.

Yl ostatnim tygodniu

lalło

18t8Y atak

1

mniejszej stosunkowo roz-

•

-tr

J
;ZA.TARG

P.AK.ĄRZY;Z EKSPEDYTO~
~

>

W Oit3tnich dniachwYV1kl ostry zał
targ związku pakarzy z właścicielami przed.
siębiorstw ekspedycyjnych na tle pakowania
towarów. Pakarze żądają podwyższenia za~
płaty ia opakowanie jednej beli do zł. 2,25W związku z powyższem odbyło sic
onegdaj posiedzenie zarządu zw. ekspedyto::
rów, na któreIfl sprawa zatargu z pakarza;:
mi była szeroko omawiana. Doszli do wnio
sku, że sprawa ma charakter bardzo powaY
ny i grozi katastrofalnemi skutkami dla ży:::
cia gospodarczego kr~Ju. WysIanie ładun:::
piętości

posiada większe natężenie co ujaw:::
nia się w znacznym zwiększeniu wypadkó\v
śmiertelnych. Zdaniem sfer
lekarskich S1\
to koń-cowe harce epie.emji, która przy
współdziałaniu ustalonych ciepłych pogód w
najbliższym czasie wygaśnie. Według prowi"
zorycznych obliczeń uwzględniających dość
znaozn" liczbę zachorowAń, które uszły ob~
serwacji lekarskiej co dziesiąty rn:es:!: nniec
Łodzi +nrzeszed.ł w c1t;tgu ostatnich
dwuch
miesięcy grypę- (t)
4,.14!1t""

~., n;'l
Dziś

w nocy

(' l

-j. P " ,

••

.'

~~~

apte

)

POD'W:Y~OWEM.-l~.:
h'-'

•

ków stanie się nieUlo:iliwe, wQbec sabota~
ze strony f~rmanÓ'w~ jakcJ robotllikówkole.
jowy~h, zarówno w
miejscach wYsyłania
transportów, jak i w tych do kt6rychbęd4
kierowane- W Skazywano na. niezbędnośó
niezwłocznej interwencji władz rzĄdowych.
W dniu dzisiejszym wyjeżdża do Waz
suwy delegacja ekspedytorów łódzkioh VI
osobach p. Rotbanda i dr. Szina.d1a,· która in
terwenjować będzie w ministerstwach.k:om.unik:acji przemysłu. i handlu i skarbu, by wpły
nęły.na możliwie .szybką likwidację za.targu~
ki: N. Epsztein (Piotrkowska 225),.M.Barto
szewski (Piotrkowska 95), (Cegielniana. 12),
Gorfeini (Wschodnia 54), J. KOp'rowsk,. ~No
womiejska 15). (bip)
.;
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fon łka pOlicYln ••

A

l

u

od t f Hm ~:~iem.:

zbiegU ulic

P!owkOlWskiej i

.~

"VPElit:Uą porl tram\v~j p,ięllstalq.p.ego na:zwiaka ~
t~ wskutek ClWgo uległa d~alliu ~wej ~ł.
og6lnY1Il

t łr

dyżurują następujące

NA

,

J
:ELE

potłuezeniom.

.

Wez.wane pogotOl\Vie ooWliotiO ~ wł~
nieostrom<Jści d() dQlJl;U.
.
(~ ,

.,HOZ'W or.;
"

00lłł

1!QOOttJ,·

_

)'_

~

14
t4

UJlC'lł

nr4Q rm..a.

0-'

K'atastrofa samoebodo\\ (ł
Paui:Gabt~(Główna ,88) jechała

ta'ks6w~

,~, Ji"z:ąz,'s7JOlfera Wincentego Chabel'~ego,

' " BasIe ~elprz.ez nieostrożność

wjech8.J· w

i', ~ka przewróciła się. Pasażerka" odDiosła

J.&w

~,~.a ciała. Szofea- ~e ukar~:

KaramboL

LECĄ

Z PARYŻA. DO WĄRSZAwy.
Komunikują nam z·lotniska, że w dniu piloci fraIlCu$Cy, któuy wyh,duj4 na 10m.
dzisiejszym przylatują z Paryża do Łodzi na w .błlblinku i po zaoparneniu się w mJ,.'iI
samolocie Broguet 19t .dwaj znakomici lotnicy pędnYt odle.ct'\ ",Ut Ryga doKowna.Wymte

francuscy major Mortureaux i'podporucznik: nionych lotników oczekiwać b~ na lotnilttu
1J5' wóz powożony przez 13~letliiego Bolesła Blinchard. ł Lotnicy ci pozostaną w Łodzi przedsta.wiciele departamentu IV loątiotwa.
:tra'Niedzielskiego najechał na tramwaj, kt6~ _przez kilka godzin, poczem odlecą do W łif~ .Ministerstwa Spraw \Vojskowych, którły j
cjalnie przyb~dą z \VarszaW!t OlU miej~
ry:udetzywszy w bok wozu przewróci!' go. szawy.
Rano
w
dniu
20
lipca.
r.
b.
przybędą
.
z
wewladze
Li&! Obrony Powietrznej Państ~&
~dm.mny woźnica upadł na ziemię i do~
Paryża
do
Łodzi
samolotem
dwaj
'wojskowi
, mar ciężkich obrażeń ciała, wobec czego we~
~l
-oOo~·
'", . ". aW&no.QOgotowie, które ~d,zi~liło m.u Qię~'Wf
.-t;~· lbi pl

"Na ul- Piotrkowskiej przed domem Nr.

.'

J.\apad.
w
~

dilIiu 1W1CWrajsruYm, w

gOdzi~h wiecz.oro-.

J>

,

,.

NARZECZONY

y

«iMa"

"
,Ji'tZy ,uL,
.

'

Al~aD.tClIl:'<Awskiej

38. "Jadąey w'~
,~I>~;,~~ ·wpadł dQ -rowu, ·}>rz;ygni.a.tając
l!łWyllIl ,cięiarem stOjącego obok .Faberskiego.
Za~a.n,o pogotowie, ,którego lekarz po u.ooielemu
'F:iUerskieimu pierw~j pomocy, odwiózlgo do 00~u' w Stanie bardzO' oolaJ>iony;Itt.. Sz.o.ferowd pali~ja ~a·'protO'kuł.
'/1'

;~ przy.:zAiegu wie NaWiI'OIt i

lbwslilie( ~PlZ~a, p!'Zez j&1Xlnię

PiotrBO-letnia,

-# -:-....

Ą_

~

.,....".

JIł

""

u

•
U ł·

UJ

Pll
.

W~WYNmu 'LE&AR~

iednymchąustem wychylił ją

w

Wjiniu WCZQrajszym fab~yka fumy
Wyss i Spadkobiercy przy . ul. KopemiląL Nr
17, stała się terene,m krwawej bójki ponlię~
dzy robotnikami, której ,wYnik był tragi~~.
ny. Na tle osobistych porachunków, robot~
nik Teodor Andrzejewski 'zam. przy ul· Ł~
kowej. 1, wszczął kJót;llię .z 42~let.
robotni~
klem Ajzykiem' Geruszem, Zórawia 6; jEdy~
nym żydem zatrudnionym w tęj· fabryce~ .VI

bójcę·

do szpitala. {bip}

.MóZGU U P.

-

~rąkcie HÓtni tejAndrzejewsJdud~~! Go
nisza \V głowę ićilkalq:otnie' tępeJ;ll narz~t:.,~ ;
dziem, taksilnie, że r~bi} mu cza~zkęt po#
woduj~c "i6wilież wstrząs .mózgu. . Do nie.
przyto~ego 'Genisza zawezwano pogotowie.,
Kasy Chorych,-które przewiozło
w,sta-,
niepardŻo' ćlężkim do szpitala św. JQzefa.
Pów~domione władze policYjne wdroż~l.l>, "nergiczne dochodzenie- (P)

go

. ,. W<Wu.~Ora1\zymna~r2JU dlomu

Nr.

00 ....~. ~ ul~ Franciszlvańskiej \YWnikła sprzecdra
Ini~' Jok3ltoo"WDli tegBiZ domu Antonim Fałfgą,
• BioIlifsławem. . stemplewskim,która p~mie~
~ę :W.' ,bójkę.' PorlJcIzasbójki, Fatygo -ęłegł
złama
Din' ,,'~', t.eber;. c'o' ,. stwief.4~ił ~rw;~ny lekarz
Jibgotowła···~~.

J?QIwtadio-miIona. o ,,~ejb6jee, . policja spi~ ,oQpÓIwieQtni .protokuł. (p)
• •!

.u,•••

~łg~~ ~ ~·~.Ii• • {lIł • • • • 1ł

w!sk

kiD:I: w rolaoh

W ro13oOO I1tfllCil;elny.eh: ~efanja..T8irko",-ska,
Irena Grywińska, Halina Lalpińiskar Michał,' 'Zniez,
Ziembiński i

1'6deuaz Krotke.

TEATB LETNL
QoIc1&Emnie prą' ~rzetlanei' d'O ostsA.niego
miejsca sali barvlna, efektownie \\''Ystawiona rewje.
-wooewil G. Wasser-cuga ,,~ak to' jest bSd.ź łl •
Prtl.wdziwą sensację

.

Rcwar,

·u)łych. d,o};Pl'J.·mal'ltk
BkłłA, nlemleeldch OlU

z.naSo.boitówna.
(wyborny dó

stanowią występy

Wojnar SźUberta,

.s~,c

n_ltilnlej Jnaldogodnlet w filmIe
. ': ł.O·obropołłt,.
.
. L6~ PloQrbcn''*f2 13
,"
.• ~od_ontt. :

P'.Jlmaj6Dl, wuełhie repafłlc1 p
era..l.kterowania "':- 60

bA

' .

ptXvietrzu, w pięknym

parkU ."Wf/
któ'l'Ycll odeg~.,.

s-ta;w,ienie

wolno-powietrze. Ta
impreza, letnia

jed;rna w fIW~

ot.rzymala

malowllł~

atr,",..
wa. iglasto-liściast.e na pięknej polanie. ·~ałJ:. lut
specj.alnie wud<Jawana amfiteatralna ~Jl ? na

kilką

tysięcy

które l worzy zielona rutL

OSób

ucłu:'oni

wtUza

l

~ .A.W....NU

m.iejskim. dając płucom WYPOClynek Da &W~tU ~
wietnu. RówuC>0:4eśnie zaś bawić hę~e·, :htłreeuU\'"

':a ak.eja uroamaicona piękn9ml .PA~waUut' Utlh. •
mi: ('ygańskim~ kol<:myjką 1 bQpaklc.u. Ork!.fłaa
uQSwso\\,-ę.na. 00 akcji 1 d.rqa Ako.i:U'~Wa 1\ ...
pł"%e:"W Q{'ą7 barwnoś~ kQBtjJla~~:\\' i twor~ -V a m.
lo.wni~y obraz. O zmiel"Khu oAv. u.~ti.n I'
"lfnultał
sł'Jtoomemi 'I'raki-et8..mL< tJ~f bidr\.. '~Ali ·2ei~ ,
artystyom.y Teatru PGpula~ł ..J)(r~.; :r"'1ł~'~

,Iti.

im. MQniti~l.kj r te&tnlln~; e&!1" ~ .~t1Jt61Ii
0ryginB'lne 'wuzy cygańsk1,e natUrallIm ł,e)A, flit

zł1ldtrenia podobny Pl~ak}t MrQziński (przezabawny Derauch)~ Winawera~ (kapitablY komisarz) i

gańskieg<l" tańee {!ygańiąt~kf cyga.u6w ich łpłtw. ł
rebawy's'na ,tem tle t.ragiczna ~ C11CłI* ..-

innych.

t~, "'~stko składa &tę

Rewja ma nadi.ułSzy'~· zapewmanepovr-odzen.ie. Powrót tramwajami' zapewnIo-ny •

tlser sr:tu!:.!p. M~ Ułe~y6Ui' -

o

cllgIef..

!

cji J. Pilamkiego specj.aJnie' dootoooW'anej na ~rr.-;4

tło dekoracyjne,

"JUTRO ~DA".

.y

J>o.pularny ~reg' ~.~

zostanie efekt'Ol\\<"llB. suka ludowa w 4~'f:.ą..·
ściach "Chata za . wsią" w oryginalnej i-n&Ce~

~ju

Kapitalna, arcywesoła fao:sa am..erykań.sb\
Hopwood'a ".TUltro pogod'Bl' grana będizie ra~ jeszcze w dni.u j~ejS'Ziym o gOOz. 9-ej;

"lodz:isła.w

na: .·wołnem

Teatr

necja '(SzoSa PabJa.n.icka 43) na

wa.żDiejSfJYoo.

k( mitej pairy baletowej
. ora:z krea;cje lokalne pp.
n.dojod.V.k.sr~nkB.h

.~a

H

1mS, soOOta, o go<k.9-e:j legenda . ły1c1ow'Ska
H. Lewila i A.·Me.\t"ka~Gotem" z Ka.z,imier1.em, KijOlWBkim w roli tyt~owej ~ 'lAH>ieńską" I?ł}brow
ską, Bonookim, Wosko~ CJ:J.od.ecltim·· i· Damięc

Je

AJZEcĄ.

,ton

TBAH .1m:JSBJ..

:;"

-Rykiem

p.

w1eun

jazdy

,Wij~.,

... _ _

~,~,(WólczańBka 9&), najechał j~y

Krwav. as bójl{;t

do. dos..

się
bólach, upadł on na zieprlę, a na ~~,,:
:qiesiony alarm zbiegli się sąsIe4zi· PogQtowie."
ratunkowe .wstanie ciężkim ·odwiozło sazao,:

STWIERDZIŁ W.ęTRZĄS

j*, _~~ tłJtnpie .samochód. Niesoozęśll.wa '~a.s-

..~ ulegla rziIlaImaniu lewej nogd. Za..wezwano
'P'OS'ot'0lwie, ·k!tóreg{l lekarz pO' .nałoreniu ofierze
~aJ,erskiej,óprutru.nk'lt unieruooomi..ajat:eg9
~. ją d{Jszpitala. Sw. Józefa. SpraWlCa "Wy
, padklu SZQie~" kor~3}Stą.j.ą.c z ~es~. ~egł. ,(P).

i*

łożyła ją do ust W tej samej cbwili
nak Kenśkl ~ wyrwai na~eczonej
fl~~

do.muNr~39

Pod 88moeiJodem.
.··Zgi'ema

-~.

TRUCI ZNĘ SWEJ' NARZECZONEJ.

.

na S2JOlSie prowadzącej
.7.lda.mył 'się' ~ samoohoOOWy, ~l«ó
padł Wincenty, Faberski, zaa.nieszlwały

..

Cichatragedja rozegrała się o pólno:o
.przy ulicy Aleksandrow:.
·słciej. Robotnik sezonQwy ~anisław Kensk:i
prowadził ożYwioną rozmowę ze swoją na~
rzeczoną~ W pewnej chwili 'narz~ona Kelł:;:
skiego wydobyła ukrytą na piersiach flasze:.
czk9 z esencją octową 1nagłym ruchem przy
.cy w

w· dniu' WlClZOmjSlZym

, ł\Eig0.

WYPIŁ

.'

.

-

Traged'ja dwojga narzecz

prą ul.,

Konstantynowskiej Qibok domu Nr.
11 na poIWracają'CetgQ z pracy Antoniego Ko.we:lezy, Im zamieszkałego przy ul. Przędmlnia.nej" 28 na..
'pdt }Biś nieznany mu osobnik. i~mdał .mu ló: mem. telamjIn tN,y, rą.ny '$V §'!owę.. Kowaleqk padł
aa bruk ~ {JI~cie, krwi1\. ~e .za'~i pog~te Kasy Chory~ któręgQ leląu-z
pot .nałQtelniu. Kowalczykowi opatrunfu odWiózł go
~ 'ąomu wstanie. bu-rdzo osłabionym. O napadzie
~on.o poJ.łcję, która v,wożyła energWme
pA ~ile.~'eof.
.. ~ , -_

•

Da.wno oczekiwana
cji dla

całej

Łodzi

ob~a niez.wykłej

nadeszła

\\Teszcie.

~wmk
zYC'1:nj A. ~UI&t balewstrs W.' Ma~.
~Ch* ~n. łwaJĄłt

,.CHATA ZĄ.YW~".

atrak-

Dziś

bo--

naartystle.;ną ca~ Jłtł

...

ł.mną bęł.hie t~"

Od soboty dnia 14 do sOboty dniA 21 »to ~tłk
punktualnie ;P 'jOdL
PQ:pOł.
.. ... •

e

.

.

TEA'm l1OPtTLA1UlY~

.~;
.4 ptl\\{)d~ p~;.ęd$,tą )vleJl. 11Chil'y , Zą' WSJą1~~na
~lU;~rn pOWiet,ł :t·U W parku ł' W enccja1ł Jutro "'~Q~'
botę (\piłła 14 i w nie(k,ielę dnia 15 bm.w,~ob
SPOWODum PONOwNB
u.dzjs.! bier~ cały leipó} ł;\Ttystyc.gt:\YłflOstają przęd
••wlen1ł\ w teatn.ę Vhy ł,łJ..Ogrodowejw tye~
~a.k jUi donosiliśmy, (;D!Olbyla si~oneS'daj w
, ""i4le1;.l i-S,W1ęłi1.011ę. \Vra..zie ~ niepr.;g;ody ~d..
,\Q.KąlU Zw. Przemyąlu. Wlókie,i!llłc2;ego w Państwiff
'lf&.awi,rua I>db\dą się JlOrmalnic.
. " ..... f
PQłskięIllt konferencja, Zfbt~\l teg4)ż, zwią.zĄu ~
przedstawicielami związlrćw:\,~otniczych> na kióRATR LBTIqI ~GONG:.
re~. ozna wtana:' hyła ,spx:aW".l ;Unormowania! wru-un
Jeat.ct.e tylko kilka dni Q,ana .bęU21~ QQaltoI)a. łów pra"cyw przemyślę,
.wlók\~Jlnic.zym, z kwrą
.:..
.."
sa rewja pt. "Żona ~ię nie dowie~' w świetnei~hsa
. wystą.piły' zw.~oootniC'z<e W~Sle ostatniej wield2.ie pp: Dr.aeze.wski ej, CzartGl'ysJtiej, : Hl;yilie~lec.
ktejakcji o podwyt$zeIlde.płae.,Ze względu na to,
'"
.
:",',
.
klel, Buctyńskiej, nie})l)rćwmm~ y. kreacjacb'
ii 00 konferęPCjipow:yt~~j,do_porl)zumieuia nie
kWI~i(znych Skc>ni'eeżnego' i doskonale zgranego. ze$* rlloS1lo,' Zarzą.1 Główny' zvi IOasowegooda:>ędzle .
polu .)Gq.Dgu H •
'
w przyszłym tygodniuposiedz-enie, na. którem za{ładnie .,decy~a co 00 takt~~, wobec stanowiska.'
TEATR BEWJIw IICASOOE".

:CZoywzro t

Ust
,

"

'ł

o,"

Dziś : jut~ 'ni~(~iW~łaI~ie 'd~ą .. tJ6Ultnlet

przemysl~w..

. NieU.al&Z.tiie od tegQ~ :'ftJia;, ~ samem

pożegnalne przedstawienia świetnejrewji, Sakum-

Pakum", która cieszyła' się prz-s.z·. cały C~~ rekOrQQw-em powodzeniem.

. ..,'

tł'

siedtlenhi będzię oma:wi,a.na syituac}a, :Wj~kkłej '~
leźli się obeenie robotnicy przemysłu wł6kiemi1~
.:zego W 2,wią7,.k,U 2e w7.rasf,ajllCą .ustaWlcenle drot,,,
zną. Po zapo·z.naniu się 2 <:I'pillją pos~c.zególny~h
c:'łonkqw zarządu związku, w wypadku jeśli. WY~'
5;e ona, że warUDĘi płacy robotników w pr~::.
He włókienni c.zym, pogo,rszyly i:;>ię·z.e wzg1ę<lu D&\':
wzrost dll'Ożyzny, ni,e jest wyklucz,one' te
me powztęta decy'zja.. ponowllego wymówienia u';
mowy w przemyśle włókienniczym, ktprej czasc;,;.
t~res upły,,;a w bieżącym miesiącu ipOhowriego'
-wysl{;ąpienia 'Ił. a1tcją pOd'\vyzkową w pJ'!~yśle

Wz.0.st4;

•

:

.

•

_

.

'

• -

l.

włókienniczyn;l. {p)

po-

-- --cOo---

..

'• . Nie naleźywątpłć, te pUbll~ość lMzką ~u
pospiesty) ;by pótegnać '$wyćb\1Wble~w'
W"'vsobach' ni-ezl'ównsnego Ron:lJJ~lda""Gterą.slń
skieJW, N. BOlskiej) A: lH; ZabojltinyebJ W~ Zda;';
tru:1E;

1Jt():wlCZa i.

in.

.

' .

-'j.:

.,J
i,Sket,ebe. "Baumwol"; "wzbroildęte";'<\
~1~ FranciuekWA$llewski, ~ik fa ..
lli$wYu'aź.n.ie.Prz,y 5pra~entu ~o Ir~"~"
kuku f,. balet "The riff sOIig"', j in.' skladają ::11i ,ha
bryC.f~y w pos~ukhvani,uł-ą:łJWy.ch zarobków, wpadl..-., tycznie, , iż Wasilewski sfałsa:owałk$i'I:\Źoozkę' d~...
całość węs0ta. i ŹYVlt\; która po.zoetaw! po' sahie: ~ 1la, ()1')"8ina lnypomysil:
$>u.jatre "nie" przed ,,1i1olny'm"; PoObierając ,za.,,· st.··,
)aknajlepsz.e wspomnienie.
Oto udaJ: się do lec:zniey Kasy Choryoo, do
~a..ną książeczkę
zasiłek
C:botr()bow.Y. '. , . .;
, ~ oOQ ~
lekar.zachorób wewnętrz;ny~bi sk~ się na ja, \V 7Mi~u lf,powyż.szem, WaSHe~i ,,~
, '
~, . r dolegliwoścl~ '~r~~ił ·o'.'ti.tn~ie 'go niezdolI1ym batw,iony , zOSltał zasUików, zaś ,,0 foaiłSiZerstwje popr~y. Lelcarz - pod~łaónem watdaniu, onekł,
wj,ad.Omtono UtI'~ 'prok.rurat()':r&ki~
,
.
:~ W~te~i
,zdl(J:lhym ·.do pracy, co z.anoto-' .
W d!niu \'\rozOrajszym znaJ~ s1ę'Wasf!ews\i
PROGB.u.t NA SOBOTą U· ~.
wał w',QlC\pQw\ied\niej l'''~ ląsi~ K~y Obona łQ.wle oska~ych SĄdtu. Q'k:ręgQweio, ,ktQnr:lW";
. r;yęh. •. WłilJ3i1etw~ ,~ed f!<l~m "zdolnr"J ®pisal
Mu~~ka z płyt ,~~QtQn9ł)~~
patr,ywa.ł tę spra:Wę, w trybie po.stępo~nł:~ 'liprQ.')'
~Sy~e~\l, llejl)Jił ~Wi~MMJ~
't!»~~: .~: i"r ten .~~ ,_ :f;",~Q/ł~OWa.nt\ Qj~,
CZQlle,rO ,pod. p:rzewQ!fi:niQt;wem. sę(llzlego -nliniclza..
tiej' ,,"' Kra]w.'W'ię i k~~~y.
--~
~~. zasił'i1, ~bÓ~4:' .
'.
Po pl'.ięsłu'C·hąu11u' świ~w' ~""Pl'z~
W ~erniku ubiligł6iO roku, Ull'zędnik ·WIi~ p.rokwra~a Kubiaka, który ,w.łloslł ()
15,00 Komunikaity OII'~ U~~'
17,00 QdCzyty: P"\rancją. a wÓjua d.QJ;n9.w3 ::..: K.ww(:łlOrYcll przy wypł~a-niu za&B~u, Ę;k()ns~to;,-· J.1AIll.łe, ~ia lillin~'cz 0if51osil wyrok sk3(iJujący" FrMi
r
w~t iż w PU.bry~e z<.'łPln.QŚoCi dQ prll'9Y k$ią.t~~ , eiszlcaW~iewsklłego za' sfąłsoowa!lie;' .~~~
wygłO$i
M: ~lniclti; Scb()l"~em.a: ", ~~
<'I

•

'0

"Jest

12,00

.'{..

w.'

ar.

W"por~e letniej -

~iitv;sk.j.ieg()t

wy'gl~ <lx;mr$zfe~~:

. .- ' .. ·ls,oo Pr~~ dl~ nąjroł~~C:!l- TNJ).~ięJj.
I'~owa

19,00 Rozmaitośer

19..30

i

z . L~ 2.

04c~l'tf·: }1rąn,cja iF91~ą

""--:0:_
GIEŁDA ZBOŻOWA.'
~otowania z dnia 13 lipca Ut.!:>- !'n

. ,
;ł1de
,

·~aw.4iciel:

·Proszę

,abiko'jest najlepsze?

Uczeń:

Owies 42,75-44,75
. Otręby, żytnie ~l
. Otręby psz~nn~ 2ł--2ó

dała

AdamQ\v ••

,Nauczyciel: Z jakiego drzewa kora u2YWa się do garbowania skór?
Upzeń: ,Nie, wiem: bo t1i\tko mi garbUje
skórę .., pocięglem' ..

glLywny w

,~

tego człO\'\ieka.
Znslaa.łem p.ny niw tylko trzy&ieŚCoi dQlarów: Nie
będtzie mógł ui~ić. grzyv.ny.
,
- Proszę go zwolnić, decyduje sędzia, ale
spuszczać g<' z o~ i przypro .ladzić. fhustaj za
gÓózinę. ~ienią.dzesi~ :majdą.:
_

Zre.widował8J;Il, kieszen!e

ZER\VANIE?
Pllclt. _ Cty to· prawda, CO opowiaiClają

ł
ł

Cbcąc nabyć pro$zki

nas~ego
k.w)'łobu należy przy kupnie ta

kowyeh Wył ażnie akcentowa ć

ORYGINALNYCH

proszko' w dZ I"Koiutkdiet;t :rna'"
nych o
at trzy tlełltu

I

fi

•.....:a'f"'W"ł

'lm

!N,'

..

l'

bie.
.-

t.e

Kinemaltogr.' O'włato.y'

, Orlwtorku 3-·VII 1928,.

nie

i ż,dac tylko

Ijillii

wagę

fi,..'.1 SPRZE
.. ~t,o.JE,z.wA,o,'D.J~. IS.~R.
flf
AL. KOŚCIUSZKI M'
'?! rb-;
Mieiski

świ~:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ł!I.....

.

Da

wysokościpięćd/zie.

Detektyw, który aresztowal delłkwent~

Usposobienie ~a.be.

.

=ldO
ob
fi
'

~ięeiu dQlarów.

Mąka żytnia 70% . 63,00
Mąka pS2:enna 65% 70--71

I

~

,mi, poWied.zieć,·

To...• któJ=e Ewa

l~oQrazu ~rę

,'-_ ,.2

S_S• • • •_.·,

Ił

NAJL&SZ&'

PRZEZORNY S}łDZIA..'
W Chicago aresztowOOlO zaodiJeja .u:<!t gurĄ~
r.:ym llOltYnktik'ł."adziety. Pi'owad.zs. go d'l s.etiu,
gQarJę .~~ z ooycz.a.jern a.mel'ykański~ l)!atyOO"
miastowego wymiaru sprawiedliwości: sęd:liia wyzna

li

tyto 42-44
Pszenica' 50- 52

Ch: na jed,oen mi.ęsiąc wJ~en.ia: (P)
,.---.,3

wapół!f~~"~

we

'-t/,:ejr.nvem - d,-rą Ki M: ldQr~wąklęgo:, Jąk po~
:w~lH ){ą.rsylj anka wygłO$!i .p. K: stroa:nMg~r
. 20,15 A udy~j~ ku ~g.oi Fr~c~egp, $wj~
?t~~ d owego.
22.00 Sygnal czasu i kom1.UU~Y.
" '22..00 Muzyka taneezna'
.

l{.

L

lc~at rol~.

~l

~iąka ~ytnia 65%

1~lbię.~Q~Jl.Y" (wypi$~e j~

mQWQ

'0

to

SpOSÓJJ!

PUck......... Ist~tnie?
Płock: - Tak~ oźenHe-m się z nią·
ÓSTROŻNOŚĆ

PUck. ..:- Prz:ypuśćmYt że jakiś, drab nazwie
clę' idjot~. (,'ozl'ob~SZ?

Ploek. -

Drab? Jak\p.Q:o ~~ostu!t'

39

Dl. młodzieży

"MIł! ŚĆ ~rz~ro~i~ń i~ t,rbvtr:,

. DrQmłlt w 8 łlktti~h.~snuty na, tle ,walk z "l~z.o'"

. ~:gGRAM

włkam i

,w

slarpiłht 1~20

',', ,

l~~ClWOCZelfty. :m·UJDlie,,~Ię~~\.
~

:z.erwał~ś zaręc,zyny ż Gla.dys?

Płock..~ N:est\tyiw najgorszy

Dla 8ol'osłych

'. ,- - -.'

"

-'.

~

Raiur,ciewłosy:
,,''J
~awet 'l'tipe1nie, łYs1.IOO.gą ~pięk.·

hai&&mu na. Pąrost wł0t6wf któi1!
wypacani1il",' niszczy łupie!, usuwa' ~ .
dt nit) głowy i pobudza .do
obum.ade .teb~'
wlo.Ów·
.~',
włosy. u:i;ywając
~apobj&ga

'reJa

H. P~IERS;{ALAt;łca?.~;;k~;n_::

łl?~

Jit. 1 . ' ,.'
0'.1'"

_______

'MLECZARNIA N-ADŚWIEzANSKA

.

śniadania: obiady i

kolacje

Kopeć, Narutowicza 44.
- Zalewski,Zgierska '39-

Teofil

l

,WYTWÓRNIE ,CUKRÓW:
·,Zi6łk9;Wski,. Piotrko~vska 197.

SKLEPY TYTONIOWE:'

, SGhczyński, Napiórkowskiego 9
PIEKARNIE':
'Bryszewski, POIl1orska 86.
ŚLUSARNIE

MECHANICZNE:
. M!tcbura,' Rzgowska 57:
FABRYKA WODY SODOWEJ.
Piątczak, Nąwrot 92.
SKŁAD PASZY:
F. Kaczniar, Przemysłowa 4,

ZAKlAD ROWEROWY:

OBUWlA:

W· SlerQiński, Kilińskiego 96.

Szubski, Sokoła· 5,
MAGAZYNOijUWIA.
Sumera, Na.wrot 19..
Cieplucha, .. \V,~~oka 26.
ZieUński, "Rzgowska 12.
Grędziński, .Piotrkowska 53.

RESTAURACJE:

'.

UPUJ

Ir,8

PRACO\VNIA

J Przejazd 40.)

.' wydaJe

~J

lI

I
I
I

ZAKŁADY BLACHARSKIE:
Sokołowski, Kiliń$kiego 79.

LyczkQwskl, Piotrkowska 188.
ŚWIATŁO I SIŁA(ZAK~A.D

'

ELEKTROTECHNIC~l'rr:
Gdańska 135.

J. Cybart,

F· Tomaszewski, Skwerowa 10..
.
piEKARNIE:
l(ruczkowski, Siera~ow~kiego 27.

MASARNIĘ:

Borkowski~ Roki<!hlska 13~
R:,akąyk, Ę.iIiń~kięgQ 13S.

A.

Dobrzyniak. Pabjanicka Szosa 28.

ł

Zawadzkj~Nawrot

44.
ZAKŁADY KOWALSKIE:
~cii Kędzierscy, Kilhiskiego 94.

\Vyrębska,\Vólczańshr
t

Woźll~akow.ski,Rzgowsk~7&

F.

~!ił.:.\DY WlN: WÓDE{{'l .DELIKATESów
Śliwkowski! Rokici4s~a :Q.

ł

Wróblewski, Ra(: ..vanska 10.
SKLEPY SPQŻYWCZE:

\Vl'

• .,.$ >'S. 2

PIWIARNIE:.

i

Odyńca .11..
a
Zs~~ADY RYMARSKIE:

Kulig,.

i

261..
E

Jeziersid, Pal"> janic~a Szosa ~

gi*

T
ILUSTROWANE PISMO TYGODNIOWE.

Kaldy Zell}ł zdobi oryginalna bar wiła okładka.
PrÓr.:w: dużego zuobupięknie. w r0tograwurze.i innych technikach graficzDych wykonanych Uustracyj przynosi Ił T li C Z A"~w~łacłkę wielobarwną.
.
. ,. T li C Z A" drukuje stale nowele i powieści wybitnych autorów
polslcich i obcych, pr~ynosiartykuly treści społecznej i literacltięj. dużo
aktualnych zdjęć fotógrafittnych; prowadzi działy: "Wśród 'książek: i· C%8,8opism" "Ze sceny icekranu" oraz dział rozrywek uinyslowych~·
. '" T -eCZ A łłje~t zatem najmilszą, najpopular:niejs;:ą lekturą i
powinna znajdo~ać sj~ ,w.·każdym .kulturalnym domu.
.
Chcąc naszymezytelnikom ąmożliwić kOJAple~owanie. fTT ęczy" wy..
konaliśmy 'artystyczną teczkę celem przechowania zeszytów %'1 półrocza
1928 (28 zeszyt ew.) Cena zł. 4.50. z przesyłkłl pocztowę5 :z1., za pobra ..
;-- mem pocztowem zł. 6.;,;~~
Kaidemu. który w celu zaprenumerowania zgłosi się do nas po numery okaxowe, wysyłamy je odwrotną pocztą bezpłatnie.
'.",
Pr:zedplata wynosi: kwartalnie zł .4. - . półrocznie zł ,26. -.
,ocznie zł. 50.-.
Numer pojedyńczy kosztuje zł. ".:40.

Na lskutelznlejszy

22.

organ

ogłoszenIowy.
Do nabycia we' wszys1kłch kłaskach.
Zg~os,zenia przyjnuje AdministraGia: Poznań, ul. Mar~ink.owsk.iego

SPf.8d...

k.u". Je
. at6r,
O
A(.

Bpuedam

ołoma

'

bi dens

gn.erobę; lóika, trtmlO, szafę
zegar Sienltlewicsa 59 M •. 42 ofl
C,IUl l pi~tro H w.l'cl.~
3138-4

o poa'ad.ło.'ci .i61.ki_, p..u•• ~
DktWAny
afear4ł. pOł"dQJ a1p
- ss,
J dollr.,w1· 'wiadecł"Ull.. •

Wal'sZ'awa~ Al . .IerozCi limska' Nr. 39, Księgarnia W. Szczep"",
k.owskiego; Wilno ul. Dominikańska 4; Lublin. Krakowskie PrzedmieśCie
klep ~,miesakartiem od gOlilpo"43; kraków, ut sw, "Tom'Baza 35; Lwów ul św. Wojciecha 10; 1..(. dł, ul"
daua do ...,aaJ-=c:ia Za.m~ntho
__________
.1______________________________________________
Pic Irkc
WSka4?; Katowice. ŚW~ Jana 14.
.~L~ ____--- fa 18
3164--2

S

Whuićm.fć ił

waka ,4?ł

.dO.Olej Piotrlto. '.
.
3191-1

---------~'__4_
kotu.poił-

OJnspueclam Z p.kole i przed
otnebn y bIur.Uet.
O
,okój wolne
Ul
P
dcnt% dobr"mi 4"lcubct_.mt
Ki.lma 31
Oh.4-6
sglawć alę 4ołuly]d •~q~,
wiadomołć

K

upię

i l'tsorkę
Oferty de ni~
aiejsugo -pisma pod .L D. iJ

na.

l.kk,

rolwagę

-poj.dynkę

ó16C-4
ielki .Jb6r l'entek po bardlło
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