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P LITYCZNY SPOŁECZNY i LITERACKI
Wtorek dnia 12 czerwce 1923 f ..
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w

SZCZEGÓŁY PRZEWROTU. OGóLNY N,ASTRÓJ. SKłJAD NO'YEHO

generał Ł~tzarow, kt6remu do jyspozycji stanę
ły organizacje macedońskie.. Gabinet Stambuliń
skiego, .który miał. wiadomości o spisku, W:7dal
ochronne zarządzenia, lecz takowe nie zdołały
zapobiec wypuchowi. W mieście pa.ull;ie spokó;j.
Wedle opowiadań podr6żnych~ rewolucja ;)dbyla się bez rolewu 'krwi, tylko urefekt policji . w
Sofji zostal rozstrzelany, ponieważ sprzeciwiał
się r{~wolueji.

. WIEDE:f; 11 (PAT) "Neue Freie Presdonosi z SofjL Zamach bvl plL;eprowadzony· po mistrzowsku. Dnia 9 rano zaalarmowano
uc;m6,\~ szkoły kadeckiej, kt6l'zypod wodzą 0ficetów obsadzili posterunki policyjne. poteln
aresztowali ministr6w, obsadzili pocztę, urząd
telegraficzny, dworzec kolejo~. Rozbrojonie'
jVojska. przeszło łatwo i nie natrafiło na więk~
szy" '()Pór~W Ci'l,8"t1: p&torejgodziny zamach
był dokonany: i S.tam.bu1iński byl usunięty ze
$tanowislra. O godz. 2 profesor Sanko~l udał się
, iaO króla, który uznal. konieczność .zmiany i
podpisał
dymisję gabinetu StamhuIińsldego
Ol'azakt, rozwiązania parlamentu.
'

Praga 11 (PAT) Donoszą z Bialogrodll

ArcydzL.r~

stłunliono bezpośtednio.

Ludność

.

SOFJ'A
(PAT) Gabinet został zrekon
stI'uowany w następująCY spos6b: prezydjll.m i'
teka wychowania publicznego - Aleksander
Czanko'ff, tel{ę wojny pulko F. V01l1kof. sprawy zagraniczneChristo ...... Kaloff. Wszystkie
inne teki pozostały w rękach dotychczasowych
min.

sau1Ol'zutnie

lisze pnl)H(~z~

się

SOFJ A 11' (P AT)

~

podług

znanej

powieści

,paJac •i,gJ~_nyohl

Powoazenłe,

jakim

eipszy w opinji rmblicznej nowy sktao gabi...
netn, pogł~~hia zaltfanie kraju do· nowego r'ząr1u.
Pr·zywódey komunist6w. kt6rzy zjawili się do
mlu t spraw wewnętrznych oświacczyli, że lch
stronnictwo zachowa wobec rZfł.du. loJalne smnowis>:o. Rz~~d nie wydal żadnych wyj~:tlrowyclz
za:rz.ądzefl, ani nie zarządzi! cenzury Ił

filmowo za zlotej· sfJrji Nrdislt8 .w Y~op~nhadz8

w 6alrt.

lestras

nie CI bjęli swe posterunki

"

SOFJA 11 (PAT) Agenc;ia Bułgarska.
Polożenie w kraju jest bez ~~al'zutll: W· Sofji Ja
byl'Jfsie op.'romne manifestacje! 'I'lurnyprzecingały ulicami urządzając owacje przHd budyuka·
mi poselstw wielki~h mocarstw: Wiadomości
l1adchodzące z kraju brzmią pocieszająco: Kil8·
ka .prób lokalnych uaruszfmia ladui porztldk,l1

; Według prywatnych doniesień, że przewrotu do
lW;~,\)ofiQęl:o.~~~~f:zy~ni i ofi~erQwie" rezerwy

,.I,lit6:rźv • 'PJ.~~f::wd.iieU'~~~i'i:;fIC,),tl'0(Ji$~:~~;);.

RZ;.\DU. STANOWlf;''tO KOMUNIST6W.

6519db

'"ROZWOJ:' ~,

Wtorek dnia 12
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Uposażenie bo
(wp) .·Rząd

prezydentów i ich rodzin.
'wniesie do laski marszał~
ko\vskiej projekt ustawy w przedmiocie ho:::
Jl0rOwe~o
uposażenia dożywotniego dla
ustępujących prezydentów RzeczvpospoH~
tej, oraz wd6\v i sierot po nich.

PO ZABÓJSTWIE zOŁN JERZY FR.ANCUSKICli"
BERLIN 11::6 (AW) Wiadolności Z
BERLIN 11~6 (AW) Mordercy 2 żoł~
kót urzędowych nienli(~ckich, donoszące o nierzy francuskich w DortnlllUdzie .nie zos~
wypadkach
Dortmu HaZ i bardzo niedo~ tali dotychczas wykryci. Władze fra?c,.us~'
kładne•. Nie ,jest .wykhll~zofiem, że luowa kal~ kie aresztowały cały, szereg zakladnlkow,
.clerza?wy~!łoszona w Monastyrze, kt6rel grożąc dalszemi sankcjami. O.~łoszony zos~
treścia było zalecanie stosowania dotychcz~l tał stan wyjątkowy na warunkac~1. bardzo
sowych środków oporu przeciwko władzorn surowych. Czynione są liczne. re~vIZ.1e w po~
okupacY.lnYln, stało się pOWOdelTI przyczy;-; szukiwaniu za bronią. SytuacJa lest naprę~
niającym się w znaczneJ mierze do rozlewu
żona.
.krwi,
SPRZYMIERZONYCH.
łlRZED NOTĄ

w·

W

,

Zjazd dyplomatów.
(wp) Jak donoszą dziś zjecha~ się
mają w Warszawie, przedstawiciele zagra::
niczni Polski dla 0111ówienia z no\vym mini::
strem .spraw zagranicznych, p. Seydą, obec::
nego położenia międzynarodowe.go.
, Posła Rzeczypospolitej w Paryżu hr.
Maurycego Zaul0yskiego? który doniósł, że
jest niezdrów, zastąpi przy tej konferencji
radca legacji p. Wielowioyski.

1

BERLIN 11~6 (A\V) Wedtuf4 wiado~
mości z Londynu oczeki~an.o tam. prz~ez . ca~y
dzień W ogromnem napH~cn~ prze~~~n'Y1CnUt
Balfoura, które miał Wygłosie. d~ls1e lszegC?
wieczoru. Ogólnie przypuszczają, ze nastąpi
,

l'

:wspólna odpowiedź Sprzymier;z;ony~h.
W zwiazku z tern An~lja nalprawdo~
podobniej : "ziakceptuj.~. .stanowisko rządt~
franou'skie'gow kwest]1 blerl1e~O oporu, clą··
ząc jednakie do te~o, ·a~y za wszelką .cenę
podjęte zostały rokowanHt..
D,oręczony zostalwczora.1 T!rzez am:-:
.'basaaora frtlncuskiego w LondynIe l11elnor~
L

jałPoil1carego,. notyfikujący jakoby ~oto~
wość Francji do podjęcia rokowań, pod wa:::
runkiem
'natychmiastowe~o
zaniechania

przez Niemcy bierne~o .oporu. Punktem wy.i~
ścia rokowań będzie prawdopodobnie me:::
morj,al francuski Z dnia 2 stycznia roku bież.
Dziś rano .anlbasador francuski tniał
notyfiko\vae rz~~d6wi anr.;ielskiemu ,dalsze
szczegóły projektu francuskie~o w przed:::
miocie problelnu rel,atacyjnego. Jednocześ:::
nie lord CurZOll nliał zaznajomić alnbasado~
rów frallcuslde~o i bel~i.iskie~o ze stanowis~
kiem ,an~ielskich kół rz~dowych.

Zmiany na stanowiskach.
(wp) Jak podaje .,Express" na zastępcę
szefa sztabu g'enerall1ego b(~dzie powolany q-eneral bryg'ady Marjall Januszajtit=\
Szef oddziału V (personalnego) MSW ..
pulkownik lVIalinowski udaje się na dhlŻsze. atu. .
dja ::10 Paryża. Jego stanowisko ma zaiąć pod...
puŁkownik Mlodzianowski.

i

Francuska misja rolnicza w Warszawie..
(wp) Onegdaj rano przybyła do Pol,
ski francuska l\tHsja. rolnicza, celemzapo,
znania się z naszemi organizacjami rolnicz~
mi. W skład Misji, której przewodniozą pp.
Sen. Noulens i Margr, Vo~ije, wchodzą naj"
sz;tabu i poswzegolnychrodzai. broni, w ktcrem wybitnieisi praktycy rolnicy i uczeni fran,.
"NIEIUSZANUJĄI GROBOW1ł
międ~y iunemi. zaznaczyt~ że na.iważnie:iszem i
cuscy. Na stacji w Dziedzicach oczekiwali
'f!,KQ"[.JS'O 11~6(A~W~)W .mie;qcowo;. uieZlniennem jego dążeniem będzie ro~inięcie na nią delegowani specjalnie z Warszawy p.
St. . G'rabiński, przedstawiciel organiza.cji
~eiach .WOllfl.d~r;y, 'Powiatl1. Roszyńskiego dosz~ w . armji litewskiej dyscypliny i karności.
rolniczych i p. St Jarkowski, jako przedsta~
lodQ<~~bu:rze:6..których tlembylzamach ludno'
.' .' .s~ilitewskie:i~ na ·etare naP'Tobki ludności miej- SOLIDARYZA.C~JA. MIĘDZY . NIEMCAMI A wicielMin. Spraw Za~r. i polskiej prasy roI,
SO'VIETAMI:
niczej;witającw, krótkiem ,przemówieniu
.' .~owej, ,które· zbU:t:2ono doszczętnie.
ggści.. ,N ą:przęm6wienie to,·od~
,,;,,', I>o'WQd~m ~iszGzenia bylo to, żenagrob
KOWNO lJ.f~,ę .(A.:. WJW. sejmie kowiell' przybyłych,
powiedział P. Sen. N oulens.
'
,
;.tki"llosiły . naplsy. uolskie~
aklm doszło do p()rozumienia pomiędzy frakcja..
ppr'''.''

~_Ii'.II!IIIłI!:iIll_---

mi niemiecką a rosyjską, ldóre zawiązały wspól
PrzYJazd g,en. Stanisława Hallera. .
NOWY DOWÓDCA ARMJI..
ny klub parla:mentarny. Obie frakcje zobowią
(wp) Nowomianowan'V szef sztabu geneKOWNO 11 (A. w.) Dowódcą armji H- zaly się do solidarnego występowania· we wszy..
ralnegogen. Stanislaw Haller przybywa dziś
:3ewslriej zostalmianowany gen. Żólkouwskas, stkich wypadkach.
do 'Warszawy.
kt6ry w minioną sobotę 'objąl dowództwo.
!)llje te frakcje liczą razem· S poslów w
MarszalekPHsndski pelnie będzie oho"!
,
W dniu objęcia stanowiska generał WJ!~ . sejmie kowieńskim.
. wiązki aż do mianowania "przewodniczacego ści~
glosił .dlugieprzemówieniedo przedstawicieli
sIej .rady wojennej.
i iMJN

TELEFONEM ZWARSZf.\ y
,~,\ . ':" .... P.t\RYZ,lo.:6 (tel. wł.) Paderewski

.•;

")~ra! dZisiajw. o.gromD;ejsali.T~atru Chate~et
',:,któia.była.·

do ostatnIego

nlleJsca.wypełnlo~

i:~a~:J?ary~zgoto:wal:plll,przyjęcieoddawna

··"i'<~"~;:in.ik.:.ągo ·tu n.ieWićlzi. ane. ,. Obecn.y.' .b.yłP,re~
członkowie

J'izy', 'ep,tR:epublikip..Millerand,

".'. . ,.,u, cbt\rdzo''fie1u •posłów,

senatorów,. po~
"lit!ó'W,.dyplom~ci, cały świat literacki, i
al't:yslyczl).y.,Gdy Padc1;ewski.·, .poj awił się

c~rasala1.jak jeąen mąż, z~otowała l11Uży~
'wlołową owacJ@t kt6raw ul,eustannychwybu
!II

.. iii

• •f'lII

\w
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. j?A.RYŻ 11==6 (PAT) Pierre Loti zmarł
Hendaye.

. Znakomity

powieśCiopisarz

Pierre

,Lo"pi. urodził się 14 stycznia 1850. r. w Roche:::
fort~.W 17. roku życia wstąpił do nlarynarki
w nnej francuskiej. Jako oficer l1f.arynar:::
~t". jechał ni~al .cała,

,Mą

kulę

ziemską.

18~:l r.·· brał . . udział w . oblężeniu

W
Tonkinu.

.'!!t!lllll:R_iIlI_"".5_"
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"BOHATER" .NA ODWACIlI.}.·:, '"

_ _iII!iB_ _ _••____

wiała kopalnię Delbriicka przy Ńiemczech, z~
OKOPALNIIJ DELBRUCKA.
WABSZA W A ·11 (PAT) Wydzial praso . większą. część pó: węglowych tejże kopalni przy
wy,;ninisterstwa spraw zagranicznych kOlTIUni Polsce. W czasie definitywnego rozgraniczanIa
powstaŁ na tern tle zaciekły .spór techniczny
Jmję:'W zimie· 1921-22 1,'. pociągnięto na G6rnym Śląsku g:ranioe prowizoryczną, na której między delegacją polską '.8 niemiecką o szyby
,podstawie strona polska i ·niell1lecka dokonała i koksownie tejżo kopalni.
Komisja graniczna w
dniu 9 bm. we
':o-kupao;ii obsza:rów przyzTIa-llych im części te-

ren:n lłlebl~towes,~ l4n;ią. I.iUwUC.&lUl nO:l.Osta..

b.

datę 15~Vlbr.

Sprawozttania z te'j :kampanji, pomIeszczone
na la1l1ach. paryskiego . ,~Figaro" . spowodowa~
ły czasowe zawieszenie. p. Lotiego W służ:!'
bie.
·w r~ 1891 Pierre Lotizostał członkiem
Akadeu1jiFrancuskiej. N apisal . wiele po~?
wieści . cieszących. się wielIdem p owo dze:::
niem prze\vażnie biorąc tematy z egzotycz~
nych krain. . '
,

_ _a!!i!a~_,
. _._ _!'liIIlli!l!l!P.'' lII.mllfl!l4i .'•••.,••Bilillll
•••f!!'.4l!·a
m
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. NADANIE KRZYŻÓW.
*)Kierownik ministerjum spraw woj~
skowych gen. Osiński udekorował' krzyżem
komandowskim "Odrodzenia Polski"wete~
rana 63 r. dr. Włodzimierza' Stanklewicza,
zaś krzyżem. walecznych pułk. korpusu sąj#:
dowego Grubera.
BONY ZŁOTE.
*}Jak donQsi,Ga~eta Warszawska"1
ą. Si.ę. ().nyz.ło. t.e
.. jbliż.s.z.YC
. h.. ID.1.·ana
.C.:flUk.a.ż
IVna
emisji
Serji
15 miljonów
złotych..
Bony z poprzednich emisji są. już 'Prawie zu'
pełnie .wyczerpane. Nowe boń:y···J.iosić będą:

chach .i .nawrotach trwała .. dobrykwa'drans.
Następniegr~ł P arlerewskiBeethovęna tak,
ze .wykonanie uznano za·.· bezprzykładnie
'wspaniale~ 'Publiczność 'w uniesieniu prosiła,
by Paderewski grał jeszcze . .i w. ten sposób
skłoniono go do czterokrotnego jeszcze gra~
niaóUniesienie, które ciągle wzrastało, do~
szlo pod koniec do nieopisane~o ,napięcia
wśród. okrzyków! Niech żyje Paderewski,
niech.żyje Polska'!
'

llłosami. wlą~ąe

w to je-

.

*) Jak donosi "Kuder" , C~er'Wo~y
sprawca znieważenia posła Strońskiego lbj:t· ,
Radomski, od dnia wczorajszego jest do dyspozycji kOlnendy miasta WarszaWy.
H

1.

I

UKRAII\rSKI.

FASZYZM

*)"Gazeta Lwowska donąsi~ że zn4~
ny dzialaczukraillski Dymitr . Dantoworg~
nizu.ie wśród ukraiiiskie} inteligencji ruch~
zbliżony do faszy~mu.
. . ,;
.b .
1..
w.....# _J., .. . G
.

den glos niemiecki, przeciw jednemu . ~doIiO~.
uznała linję graniczną odcinka Delbruek; T..4ipJtl .
ta, która stała się definitywną, wykazuJe bardzo dodatnie zmi.any na korzyść Polski. Szyb~~
koksowania i mniejsza część pol węglowych
zostala przy Niemczech, większa .zaś część po
węglowych, jednak: bez 'UrZądzenia techniczn~
go. P02l'ostala~ jak przedtem~ przy polsce.

'Pl

II!

III

eilCl~
li ,'.

f~

't·;;

PoISKa ongi miała cały szereg bohate~
. row. Miała Kościuszków, Rejtanów, nlhtła ty
$łące nieznanych Wołodyjowskich'.
Dzisiaj wypływaJą na powierzchnie
nasze~o życia Bagińscy, Poniatowscy Wę.lczu
Kowie9 porucznicy Radomscy et consortes.

Ci oto "zwycięzyli" bezbronne~o re~
Baktora :z "Gazety Porannel«~, ~w buchnął
sejmowe platery, tamten znowu uzbro'.jony
porucznik jak przystało rycerzowi bez bola:.:
~ni i trwo~i, samotrzeCS z-gnębił redaktora
StrońskieIto, kt6ry się ośmielU miee inne
przekonania o jego Dulcynei z· Sulejówka.,'
TaKi oto "rogowy" holia~ert Nie ma=,
my fu broń Boże, na myśli stac'ji Rogów,
zastrzegamy się wyraznie, nie chcąc się na~
razie .iakiemu innemu porucznikowi o'd arty~
lerji, który got6w' z baterją ciężkich haubic.
z}'awi~ się w naszej' re'dakcli i' HPo~ląaowo"
,wytł6maczyc nam że nie należy :WYlnawiac
świętej nazwy nadaremno..•
,.
Choaziło by nam tylko o zaznaczenIe
~e b'ohater Radomski~ jak zwyczaJ, uswięc~
ny traaycj"ą obrońców' uciśnionej niewinno~

sei ze .sztabu 1;te:nera1nei!o ~ każe~ \, :twycię::t
stwo nad niebłagonadiożną prasą o'dniósł na
ro~u' ulicy, ~dzie obok inny alfons tei
prowaaził "iiiejowąU walKę o honor.
Mój znaJomy który powr6cif z BoI~
~z~w'J~ był świadkiemt'jak w Petersburgu na
l)edneJ z l'oarzę'clnie'.iszych ulic (Wasiljew~
ski1 os~~)V)'pijani marynarze, przed knaJpą"
wrzes2;ózeli na jedne:go oficera
'
Ty,swołocz,'··tyniechoroszo wyra:::
tasz się naszym Lenin:ief. Towariszczi,
pokonczit z nim..
. I biedaka zastrzelono. Trza~l1i·ęcie prze
ciwnika pięścią między oczy, 'dowodzi,bądź'
cobąd~,'grubo większej kultury u nas, ni~ w
Bolszewji, tam sprawę niezgodności zapatry~
~ań kończono zazwyczaj, przy. pomocy noża
aelikatnie 'wpakowanego pod żebro lub kuli
'l

...:..

rewołwerowe'j

w .tył ~lowy.

Powtarzamy Kultura naszych porucznI
~ów Radomskioh jestbardzie,i postępowa od
towarzyszów z czerezwyczajki i za: to mu
Si~ należy cześc i uznaniewsp6ł1deqwców.
W. każdym razie naoobro' azielnego
.POrlJcznika zapisac należy, iż odpowiedź na
:~cZbwe ,a~gumenty . redaktora Strońskiego,
:;yła,~upełnle odpowIednia do umysłowości
"i:,,~~alsR:adoms~ego: wszaK kazdy woJuJe ,bro~

;?,,~~'~tórąnaJ}~piej włada, Strollski, :głową,
.'l'~!UCZlł~P ...... ' ,~~osioł kopnięciem ...

'~ąqzi 'iż' t~n ,wiekopomny czyn szlacnetne
gQ'{)~liu~znikf,łl, zwróci uwagę,

kogo należy
i;:I;~~j~~
ę,i 'przywiązanie i. zape:wni lnu
>~~(;~~;, ... '
,tul t,pokątne~oCf . obrońcy lub
~.\t!'lę~"j~niej ....honorowego kondotjera
nas2J~"":'fl,~eldmargzalkau.1'
'
A.

walł!

wlrlandji.

bojowki dla

'~x) nGazeta Gdallska"

Gdańska..

nu·, ze.

- Wstyd
;jes'feln poslem: węg>icr"
skim. Podobne wyzwiska nie powinny by6 w.
parlamencie węgierskim cierpiane.

INastępnie dosz1o jeszcze do starcia. pomi~

dzy posłem Bog.ya, a socj.alistami, przyczem l1C
set Bogya stanął przed lawami socjalistyczlle~
mi i zawolał:
- Pijani uwodziciele ludu, 'ja was wSZys
tkich rozsiekam!'
Okrzyk tell wywolał nieo-pisaną wrzaw~
na lawach lewicy, tak, że przewodniczący mu-:
sial zawiesić posiedzenie. Przez dłuższy jeszcze,
czas utarczki pomiedzyj posJ:~i toczyły się w".
kuluarach łzby ..

mil.

1

.

p,.;

anitf.Potem n:astępuj~ przerwa:or;,~_ Ba,

7~e.i, pqpze~ znó.w" n:rao@. (to lO~lej

.. '~awe6
aolll:lel wn:ocv~G(ły OKoło piSlnoQY.$~1
Cło ł?~ka, myśli s~ę o menu·~ I~O. ono"
!.~bbł}fl o tem~ że <łolar 1tÓ~ $1e5t;~
ouont
.a.~

.t.U

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t«

(x) 'Jak donoszą z Dublina ,odezwa (le
..
dopowstańc6w, by zaniechali kroków
~ePrZyjaci8Iskich i ukryli broń,. odniosła wi-:
~oczny skutek, od kilku bowiem dni nie noto- .
\ ano w Irlandji wypadków użycia broni.
Niem;eCłde

wołał:

.dlowa miastat robi Juz prawie nOl'nlalne wrażenie. W sklepach wirują w, powietrzu
Iluż na. dworcu objawia się nam ukra~astronomiczne cyfry. Najprostsze, artykuły.
makie życie ludowe z poludnio\vym wprost codziennego użytku kosztują miljony i
temperalnentem. Gromada woźniców oHa:: jardy. Kto chce kup'ować, musi zaopatrzYQ
ruje przybywającemu doroźki, zapraszając się w dQbrą walutę zachodnią i wtedy 'prz~
do wsiadania z nadmiarem rozll1aitych ge~ kona się jednak że Kijów nie jest :wcale t~
stów. Zdaje się, jak: gdyby każdy woźnica nin1. Jak :radzą sobie z tem tutejsi mieszkań__
chciał wieść wszystkich podróżnych. foga:;
cy, pozostaje zagadką. W każdym razie, d~
ni acz rumaków·, do którego wehikułu wsia~ wny Hotel de l'Europe jest ustawicznie oblę
dam, zapewnia mię .dobrodusznie, że nie WY. żony przez olbrzymie masy ludzi. W. ,domu
wr6ci...
tym mieści się mianowicie ,AraH, t .. 'j., Atne~
Gdy po kwandransie jazdy przybywa dean Relief Association, "gdzie ludnoś~, dosta:
my do hotelu, omal nie upad~t1n z powrotem je ,vszystko darmo. Dlatego też wystawllją;
na siedzenie ze strachu: Cena jazdy wynosi lnłodzi i starzy od wczesnego ranka p,o pg-,
mianowicie 100 miljollów rubli! Cyfra ta ŹllCgO wieczora przed .,Arą"" , .
"'
przyprawia o szum w uszach. Jednak nawet,
PoliCja miejska: w l.adnycli, Wulliclr
dokładne przerachowanie na. parytet szwa.,]=,
szaro/$ź6łtych płaszozach .i' czerwonyo!i cZ«Pf
carski 12 franków1WYWołuje~eszcze, ,silne kacht z karabinami gotowyp:li. do ..$ 'tr~alU)
niezadowolenie.
. .
zważa. .na, pożądak na·uIicacli. Nie Braf w tę"
Podróżny przyzwyczaja się szybko do ku policjanta sowieckiegorownież .nahti~
miasta dwunastu wzgórzy. Wedle opowiadań tego s.ymbolu dawnej policji c4lskiej. Strd
miały panować wKijowie.jeszczepr~ed . sze~
bezpieczeństwa 2 nahajką w ręce nie . o(łpo;..
ściu miesiącami nieszczególne . stosunki. Dziś
wiada wprawdzie specjalnie demokratyc~\
.jednak-jako oznaka budzącej się z powro~ nymwyobraŹenOlll, ale to' je<hloljeBt p~
tem cywiliza.cji·- pojawiły.się juz naulicach wnenl,żeochrónamiej$ka·w Kijowie'f~
tram'waje.
Nie wiem, czy mieszkańcy KiJ o=, nuje WKZt.o.J.órow'Wroo··l'. s.'l"ł
f.;'; w"''''t'.~;:a;~.~·n:'.:·.;!,'~.r,~~o·;:
lit~
,:~"'4~~,:*. .
,wa
nazywają :''!woje tramwaje równiez, t,lu1
,u"" ,\Mol
go
'~
nowym automobilem". M()żn1\ o:ten1;wątpić, trów. Sądząc zafisza_najulubienaze ~.. am.e'd.
ZVYB;ŻYW, szy, ~e ..przejazd. ~osz.4tJe półtora rykańskie filiny detektywne. W Kijowie grs:J(
mll]ona rublI· od osoby..• ,
:.,
(ją prawdopodobnie tylko. amer':ykańs!de f~
Na wystawach wida~ Jużwszys'tkie . my. Tak włęC ludrosyjskimo*e w ten·, ..
części składowe cywilizacji,począwszy od
s6bspłacac AmerYKanom to, co ~ry
ijedwabnych damskich. pończoch. a skończy~ ucz~iła' do~rego ~9~janom. ·,prZez. swój"
wszy na zegarkach szwajcarskich. Pełne są akCję pomocy.,d.1« r;;aodny-ch~·
. ,.. ,.. 'l
wszakże ~łównie okna wystawowe, a niema
..'" Przez nItce pędztt wehiRtł, !fi ~I:l
'gazyny. Zduszenie, przywozu przeszkadza Można cz:asam.i zoba.. cz:~ ~.ss.Pmi~k.oonienre.", 1tł
naturalnemu dopływowi towarów do kraju a narodowych zaprzę},'!ach obok niettiJieUn$łó
kręte drogi przemytnictwa są w Rosji nadzwy tak, :gę4zne _sz.kapy, że lP'rzyc~~ ob1iota.
czaj kosztowne. '. . '
pytac ~lę, ~dzle zaczyng się lenk:Qn1" Widzi«*.
,. ' .. Prezydent Kijowa; . WideńskimłodY lem również Idwa. automobile Foraa.Wi~
jeszcze, energicznymęźczyzna,z' ~łową prze1 ~o pdbyt~ nit? bę'azłe mial zape~~ I:d
Jętązdrowemi i de.iarni or'gallizatQl'skiemi, . rzą<!, sow!eck1. zakaz~Jwwozu· l\'lfomo
stara się wszelkiemi silami zaprowadzić w ROSJa tnoźe obecnie P:Q~oli~ 8 0 4 1
mieście porządek. Banoyci ~rasują cią~le .jesz . cewaząn~e Ametyki, 'J.!Cl.yz maCO'
•
cze~ źelaznajedn,ak ręka prezydenta umacnia'
..... Podział zycia· ii/pracy .'w~l~ JeSt
z dnia na dzień bezpieczeństwo publiczne naaer niezy.ry}dv. W~juracb' . ~rb~~ji
W ~ieś,?ie.
Ił
gra;cę o ~oCłz. 10 rano l pmcuIgOQ ł ·:pQpoIu-.,

pomocy. banku komunalnego t do odbudowy
wspanIałych nie~ąYś, .d~iś. zaś zrujnowanycn
i spalonych pałacow 1 domów.
'.
Kreszczatik,dawna ,gł(>wna ulica łian~

Kronika zagraniczna.

ogromna wrzawa. B'ezpartyjn'1

. Kijów, w. maju

Widens~izdotat Ju~ urucnomJctram~
waje i elektrownię.Teraz:'p~łystępuie,. przy

s.

Powstała

poseI Szillał!y. zerwal się ze swego miejsca i za..,:

własnegok:orespon"deufa.J

•

I.

Konfec

Na jednelll Z' ostatnich posiedzen parlamentu węgierskiego dosz:Jo do nieslychanie
skandalicznych scen z okazji 7"-=tc1ardrl. aby wy..
dano sądowi posla hr. Pallaviciniego. Komisja
wypowiedzi ala się przechv tem.u żąda.nhi i sprawa przeszta do rozstl'zygnięcia na posiedzenie
plenarne.
Poseł Sandor glosował za '\łYdaniem~ WO"l
lice czego jeden z przywo'c1ców organizacji "Bu~
.dzących się \V e~ier" zawołal pod jego adTesem:
~ Zdrajca OJczyzny ..
...... Pan jesteś najnikczemn18Jszym, naJ.
podlejszym i najtchorzliwszym totrem', który,
zawsze atakuje z ~', 'n]'otll - odpowiedział mu'
posel Sandor.
~Nikczemnv usieJ !"'"'-i wtracH Dosel Ra-

(Od

li ~ i "

D

\~

opowiaCłanie pewnego"podr6żne~o, ktÓry
okrętem przyjechał z Niemiec do Gdańska.
Podróż!iyten oświadcza, że w ostatnieJ
"chwili przed wyruszeniem .w. drogę, przyby~
lo na okręt 50 młodych ludzi uzbrojonych
w noże, którzy przynieśli ze . sobą .ciężkie

i skrzynie. Jeden z załogi oświadczył, że mło~

dzi ludzie udają się do Gdańska aby go bro~
przed Polakami (H), a w skrzyniach
zamieszcza, znajduie się broń i am~nicia. Na. zapytanie
nić

~

. .'(1,

.

:!~~_, ~-r[~M~_ .. 4_~.

'.

w.

1

~as', co .<to kontrolt celnej, pód1"~Y<iftzy~'
mat odpowiedź~ że w straży' celnej w Gdań'
sku są przewaźnie. oficerowie i ;po'ooficerO*
wie b .. armii niemieckiej. Wiadomości te,
znajduJą potwierdzenie ,.wrozmaitych, za.obserwowanych w GdańSKU faktach i tak: codziennie niemal odbywa'ją się~iczenia 'po-,
lowe kompanji celnej, oraz całe~o szereltU
rozll!ł1ity.ch zwi~?w

wojskowych:. ~

"'Jl&!~~~

\Vtorek, dnia' 12

:,ROZWG ,.

t923r :."

ClenI! -a
re

ZUliQIl!'.

r

tłukł się

Dziekanem WYdziału archite.ktul"Y obra-

ra za nfeodpowlednie
.tzvnyo

mechanicznym prof. Henryk Mierzejewski.'

uj

P'leni~sieni6 zwłok Marc1n~owskleno.
(k)

ze

Dowiadujemy się,
porucznik Niernirycz Radomski, któ:ry w sobotę ~il~
biegłą czynnie znieważy! posla Stroń
skiego, po zameldowaniu o tym fak$
cie w komendzie miasta, zostal skaza~
lly na areszt na odwachu za nieodpowieclnie zachowanie się na ulicy. (Z
gazet).

dotkliwie.
.
O wiele cięższe obrazenia odniosło kilka
'~teażników granic7.Jlych i kilku huculów~ \r'~

ny zostaJ: prof. KaroJ .J ankowski, na wydziale

~i'V ni'edzielę odbyła się

Jak DfO[Owała lewita w woliku.

w Poznani;l

s,P.

uroczystość przeniesienia zwłok
Karola l\'Iar
Cillkowskiego do grobu zaslużonych wielkopo~

lan w kościele śwWojcie~ha. Trumnę z popioła~
mi" którą, wyjęto na e!uentarzu św.. Marcin:t,
wy~stawionood :rana na widok puhliczny w sa·
li Odrodzenia w Ratuszu. Olbrzymie tłumy pll"
bliczności przesunęły się przed trumną, nakryt1l
sztandarem narodowym, oddając hołd obywatelowi zaslużonelllu.
•
łJtI
•
O godz. 4·ej Pp. po przybyciu Kardyna.
Dowiadujemy się
major RozhUaIski, la Prymasa trulnne ze zwłokami ś .. p. Marcink tpry, :mając przy sobie szablę~ w ubiegły pią kowskiego przeniesiono do karawanu, za-przężotek zastrzelU senatora Pl'awdzica~ został skaza~ nego w· 6 koni wojskowych. Wojsko sprezento·
111 na. trzydniowy odwach, za niepotrzebne marwalo broń, poczem po odśpiewaniu "Boże C!l~
nowanie nabojów.
Polskę';· pierwszy przemówił w imieniu mhi5lta
:jjI
'*
~
prezydent Ratajski; z kolei przemawiali p. My..
Dowiadujemy się, Iż TJ. porueznik lnu$'- cielsk i imieniem tow. pomocy naukowej, kt6rekowski, który w nocy z czwartku na pi~tek wy.. go zalożycielem bylś.p. Mareinkowski, w imIesadził w powietrze redakcję dziennika ••Trzy niu lekarzy polskich dr. Gantkowski, w imieniu
grosze" zostal skazany na' trzydniowyare8zt Tow. I..Iekarskiego w' 1Narszawie dr. Adolf Kozerski i p. Sanduk, w huieniu Bratniej Pomocy.
domowy, za halasy w p'odzinach ·nocnych.
uniwersytetu poznańskiego.
Następnie pochód ruszyl ku ko~ciolowi
Dowiadujemy się, iż p. podpułkownik
W6dkawa . . Krótkoszewski, który na Nowym św. Wojciecha Trumnę ze .zwłokami ś. P. Mar..
śTViecie bagnetem zarżną? przechodz2rH~gO ~n cinkowskiegozlożono w grobach zasłnżonych w
neka, pr.zyczem pokrwawił chod:nik' na czterech kQście10 św:. Wojciecha. izamurowf,tno. Wiemetrach kwadratowych, zostal ękazany na czter czorek odbyła się w teatrze Wielkim uroczysta
d(t;iesto - ośmiogodzinny odwach~ za robienie akademjaku czei Marcinkowskiego.
'llieporządkQw na, trotuarze.

Przed Sądem Wojskowym we Lwowie
odpowiadał por. Roman Homan, który w listo..
padzie ubiegłego roku na własną. rękę orgauizo'\
wa~ oficerów i żołnierzy 53 p.p. w Stryju w po..
rozulnieniu ze Związkiem Strzeleckim, aby na
wypadek niewiadom o na jakiej podstawie spo..
dziewauej rewolucji faszystowskiej móc staną4S
w obr0nie "Dziadka'~.
O przebiegu tego ciekawego procesu pi.;~
sze "Gazeta Codzienna"
,
Druzgocące wprost były dla oskarzQneg(j
zeznania świadka kaprala Kuczewskiego.Św.
podkonlendny zeznaje, że Homan, prowadzil ha-i

ze

...

Dlika z9msi8 ..

Ił

Dowiadujemy się· że' generał MuchornorPękaty za zbombardowanie red",Rzeezy nadzWYe~a:iuej',t,. przyczem. kanonierzy przy arma. .
~~h. Pl'Mowali:t4 godzin bez pl'zerwy,zostal
'. ę~a;~uy ,na;. dwudniowy areszt z za;rnian& na
. ~2iYWllę 400mk, za przekroczenie przepisów o
,... ~~lU1ogod:tUlliyro.
dniu......
pracy.
.
,"
. , '.' '""
... .

(k) Wyoieczka uezniow6 i 7 klasy gimna:
zjum. VI we Lwowie pojechała w •ponied~aJ:ek
pod kierunkieln dyrektora, tt~ech nauczyoieli i
lekarza' szkolnego.' Ohło:pcÓ'~v było 54-ch•. Drogę
z Worochty do W oros~ńkipodHowerlą na
przestrzeni 20 klm. "vQSta:nQWiQllO odbyó kolejką wąikotorową.·
..
.
. . Wracano tąsamądtogą L na tej .w~aśnie
. ..'.Xapral WarS)Zyftskiłktóry ~yrazn' się . kolejce zdarzył aie', :niaszozęśliwy .. wypadek. Oto
!~: Qobr~ę że ,jn:'. mamy nowego Szefa Sztabu; lokomotywa zesunęła się z. nasypu i POOi.ągnęta
~ostąJ: ska:mny na <biesiec lat· więzienia, obo- za sobą kilka Wagonów.
strz.ollago postem cotydzien. ta sianie demoraliłl ak dotychczas ustalono ze~mnięcie się
~(lji i buntu w wojsku. oraz szerzenia.. przekona;., lokomotywy :naatąpilo z powodu 'Polożonia na.
n'łł1 i* bę~ p. NaozelnH\A Paiistwa Polaka moze torze' w poprzek większego kloca' o .co' uodej:rze- '.
lif;p.i~
wanyjest 'jeden z· l'Qbotników,usunlęt:.v ~ 'sluźo;
by. na 'kolejce,. któ:r:vodgratal·$ię zemstą' zarzą;.,
dom kolejki...· . '"
.
Pi6tWSza .platfQ;J:'ma,ną której ~a:Jdo walo się dw6eh nauc~yoiell, lekat'zl o,koloBO. uczniÓw,' ··Munęla . $lę ua..· wal' ·ldoÓów" leżąoych na
r6wnym do toru.'Pozionrle, Dzięki C7Jemu nie by..
;;;':.:.:', :.'
. . ..... '.
...... .' ..'
.
..:to źadnyah pQtlp.ózeń.a.u.tobrdeń.
'" !'~;":':, )ktOdbytff w politool;lnioo 'WaJJ$zawskiej , . '... DrugiwagonsPMłznasypu na bok, a po. );~,',;~!,.i~yb~~~dał.y!'Ym1d n~tę'Pu:i~e= rsktOll'smna . ' .~6d' ~O ue~ni, któ~tam .się®ajdowali, jeden
.,. ;:!~:"'i$t'>'~~miGld 192~~2awybra;n:v .zoatallll'of. odllióałb.ardZO.eięźkieobrażenb:t,. rutś kilku in..
',! . ' !~()rll'~oW.koW"ki~b,Pl'e~··· min.Wtr6w~.
nyclt: lżej$~.· :Również dyrektól' gj.mnaw.ium. po~ ,
'

WIADOMOSCI Z KRAJU·

~~ ··l~ąW:ab);em;I1f.aelllnr1l płonął' . świecz:f

nik·o.··8~eśQiu

wielkioh

rączki wyciągały .. się

,

.,i

plómienię,e~

do nich: ale

.Moje

bły~za:ce

uc.h. a..niedosięgą.lnieddeko
' nie. .• ·.zb..l.~. . p:.l.y. . . . ~. it}... -.... '., -.'.-.... PQz.ost. a.
. ·. plaka.~
dale:f
- a ja. ty
.ka,
7 ~.' ~z powodulllego pierw~ego nie:;
..' Stonce. p3UłQ*tn~ęm ziemi~t .iM(, .. że łęm.
spe1uloneflo.
zyczenia. ":""'" .-.4-" "".,...
. .' . " .'
w$zYstkie~wlą,ty l'OSPU$~CZłlly zę,. znużema
. i... .9\1qkmnie na. ijtole lł:ialy nalświe~sze
qłówki, . pragąąc,.··· by. uads~edl . wicher ~
one' moją; oi@bwQść!
dziki .• i' gwa.łtowny .'..,...,.' który br"l.l~taln~ sił~ po ·ldZlf;!n1l1k~PQb1Jdzaly.
dziecięcą
-lwkr6tce
.
leżało to, Co wydawa
~hylt· ichwątłełodygi~l.fiIDatce:z;iemił-.,;.lub
to
mi.
się bardzo . ząbawnem, wst:r~~pach
tez burza z piorqnaml i blyąka wicalni, któ~
ziemh Radość niszczenia dawna. Jak
'l"fj, . potem zamieni się w' błogoąlawióny na
światt-'obudziltt się w .nlf.'}j' d~iecięeej duszy~·
.~ deszcz,'
,GdYd".w:rQ~i1;. Qj.ciec .'. otrzymałem pierwszy
, -Leżałem w. trawie --- - --. wdłuSiej świa .on:rf>policzek .w Zyclu.
,
, ,.del@uej. trawie, tak wysokiej i dzikiej, że gu::: 1_
Ozas
.
uchod~ił --. miałem sieaeJlUlaście
biłem się w' niej jak 'człowiek w tłoku mil:::
wt.
.
;iąnowegomiasta. ~. -. -- Leżałem cicho ł
Zabłądziłem w lesie .z tUi l szuKa1iś~
R,ttzylem na błękitne niebo włoskie i . my:: my ochrony Rl'zed . burzą w spróchniałej ;
śtdem, jak byłoby to dobrze, gdyby teraz' nawpół rozwalonej chacie. Stara kobieta sie
~hna! .--:. Gdyby lód.' i śnie~ piętrzyły się
działa na ziemi przy skąpym' oj:lniu i powita
l~Qło ·.•·lurtiO· - - .-. .gdyby cicho padały z'. nie
la podejrzli:v!e ..niepr0$ZOnvch gOści. Gdy
błl. m!ękkie iilatki, by .lnię otuHć- coraz
WCIsnąłem .leJ J>len:1ądz w rękę, zrobiła się
bar,bh~.i - ........ - w głębokie, miękkie po dusz
przystępniejszą i poczęła opowiadać o swo~
ki - •. -- .......' ai DJ.O.1a czar.na dusza ukolystina .lem życiu:..ie.i ojciec .był cyganem, matka
.łii:·,JflCC'7.t'Hł fł1l1b1.zj;l, uleoi \V śwhl,tło wyżyny...
włoszką, a ~q~ Po~akiell1' Dzi~c.i jej, l"ozrzu::
ZS1TlknąIcnlQCZY -- i marzyłem - cone POŚ\VleCle, nie ID vslały lut zapewne o
BvtJ~rr,. ma łem. . dzieckiem- siedzia~
matce, po kt6rejQ,dziedziczYly dziKą chę~
do .wedr6,wek
.
-..
{elU ·w ł6~ku d2iecinnem. wybite m blęki:$

niebnąwprost agitację lewicową wśródżo!nie.,

rzy wprowadzał ferment i podburzał p!l'zeciwko
, panom. Homan poucżal żolnierzy, że "endecy'"
to "panowie", których zawsze :muszą zwalczac,
nawet wtedy, gdy wróc,ą do dom'ów. O ile doj.J
dzie do rewolucji przeciwko "endecji" to Homan
doradzał żolnierzom,by stanęli po stl'oni~
~,Dziadk~".
. .
Świadok z żalem głębokim stwierdza, ~
bur'zylo się w nim wszystlfo przeciwko temu:
wprowadz'J.niu polityki i spo:rtów partyjnych do
wojska, lecz wtedy jako szere!i{owiec nic nie
lu6gł powiedzieć. Homan zachowywal się jali
zwvczajny agitator lewicowy. Wogóleruemiall,
praw~ pouczać żołnierzy D stosunkach spole-l '
coznyoh w pal'1atwie, gdyż bylto dzi.al innegd
oficera. Raz w czasie rozmowy Roman zachęcaJl
żolnie:rzy, hy wstęnowali do "Strzelca", bo w:
razie czegoś - to nStrzelec',' i jest ostatnią ostooj
ją- i pomocą dla Pn~11dsk~ego, gdyby go ,~endeoj
cy nie chcieli· wyb'l'a6".
. Również wzywał żolni$rzy, by w CUłSie
rewoluoji lewicowej oni poszli za nhu" .
,Agitacja. p.' Homanów rzuca też jaskrawe. ~
śwlatlo nawybitnio egoistyczne cele n, Pilsud~:'
.ski~gp,które'l,yjęzyku lewicy n~wfl.ją .alę. "b-ą.
dowaniem państwa". '
,
J

85.000 Polaków wyjedzie ViI
bie~ . roku do Ameryl\t
. ]Z

poozątiemp!zyszlego. tygodnia pr zY'6y;'l;;

Gdańską.' pierws~ pą;rty~. emig:raut6w ~;
Polski do Stanów ZjednoCf40uyph. lrt6mYstano-5";,~

wa dQ

wią ctZęś6

kontygentu en:dgl'łlcY;P;legQ,wymac2~~
nego Pl'zezStąny Zjednoczo:p.ę ju~ :ną, liok19:.j
24.Jakkolwiek Stany 'Zjednoczone przyjrp1l.1~
emigrantów z nowego kontYngentu dopiero od ~
lipca,. jednak ci· Pt2iybyw~ją ':in* teru . '&> . ·ę&pl-l
sl\:a dla szyb$,Zego Utlaiwienią. fQrmalnośc1• O
l.,szyrn li;pc~w nąstępllych ,roieai~h·· Wy1'\ ~
jedzie.do Stano'wZjednoozonycA okota 3PtopD·~
bywateU polskich.
.

To wszystko opowiedziała "ą~$tsrt
podzieliwszy 'się ~. lltU1ii .skrotlll1g·· :w;ieQze;,
rzą

•

, ,Na.'

zbadać

'Poż(fgnani, wlł~tanas~e:.

Unje,

ktÓł~wYtłobił .~~~

,1 odziedzlQ~emj,i·., ,wedle

p_rJ;epowiedz1eć namznłc
W' oczach.
jdj tlity się Sekty
•

ł.

H.ona WIerzy

.

wsw~mA

krwicyg~sklejobu~U$
Ręka ~ili . była. miQkk'a

si@·;
i,
głową .,;...,.,

jednak
. potrząsnęła
44
tośei , powiedziała' "amało

"jedna godzina·" IrbU1'01 '8
,~świat wielki:- a czerwone ~;;0tO .łYs,
czy" - - "Zru.nknij~ZYł córko, by cię Dl

oślepiło"; -

"drogi które idą~q)?i~tq~,. t

czą wśród blasku

ni

kSiężyca;

i

~bawH··~ltrll.ezSl~ p
r~!4~

. .. .
Śrnieliśmysię oboje•. ~.Paphinie . at
czerwonych

rej wyda'wało się nam błaźeństwem . Ja
zygnowałem

ZfC

w zabobonnej, obElwii' z . . ua
szenia przepowiedni swego losu, a Plo~ie'Wll

burza przeszła, poszliśmy wesoło clą, ,e.;1 .·-

potem

usiedliśmy

na

miękkim

mchu· -

calowa!iśluv sie - -- LiU stała się dla
t,~<?~i~~ą'~~
.

.·~ie

Jl)J) .

,A
-

Kałel1darlyk~

wtorek dnia 12 czerwca Jana W. Onufrego.
W;iich6d sŁońca ~. 4: m. 20
Zachód g. 8 n'J. 48

-Widowiska.
Teatr miejfi1;ki (Ce~jelQłal.la «$5)

,:WIem MirceWa'·
Te~iłl"§ecla(Cegielniąna

.,Bajadera fl

.N2 18)

Filharmonja (Dzielna 2Q
(Przelazd J)

~"t.iUlll~au

H Woźnlca

śmierci"

(PiotrkoWs1cf-J en
" Takie to jn ź są te kobiet:v"
,.Ca_łl!fjo'c

."Odeolł1 u

lU serja

(Przejazd ~)
"W~r6d malptl

ar~a\\lful;;.Ki"1QI
.,W zaklętym

(13iotrltoWską

12)

clomu$C

miejska BibSjoteka "ublicz (Andr~efa 14)
otwarta codziennie od 3:-9 l.ule C2!.
IIfhllz:eum Nauk I i 5 :Etuki (Piotrkl!lwska 91
Prace artlainistyczne S. Grodzieńskiego i Ęlk~a
rele B. Korzańsklego.
.
Od 51 I V - 171 VI' mlącznie między 5-8 w.łecz

Kalendarzyk hietoryczny.
158. Jan Zamoyski poślabia

\.\1

zeldę Batorów.nę.

iadomości
!!!!fE

bieżące

KrakoWie Gry...

ZEZWOLENIN N,A Wy'WÓZ W..G\LUTY OBCEJ.
(pap) Do wydania rozporządzenia M. każdy posiadacz waluty prawnie. lliiil:)yte1:
Skarbu z dnia 11 marca 1923 r. wszystkie w banku dewizowym. i rnają.cy zaśw.iadc~
banki miały pravvo udzielania zezwoleń na nie z banku dewizowe~(), iż bun waluta ZQ:sI
wywóz tej waluty, która została \v banku stała nabyta, rooze otl'zyrnać zez,vo1enie od
nabyta. Zaświadczenia takie byly wizo\vane dele~ata l\'Hnisterstwa Skarbu na wyw6z waprzez PKKP. i wtedy posiadacz odpowied;:; luty za~ranicę po przedsta'\vieniu zaświad;1
nio zakupioną "walutę w banku ID.ógl wy::; czellia banku odpowiednieao, w którym tę
walutę nabył.
wieźć zagranicę. Obecnie banki nie luają
praVla wydawać zezwoleii na vvywóz, lecz
JAKIE WALUTY MOżN A WWOZIć DO KRAJU.
(pap) Wwozić można do kraju bez Również zezwolenia, wydawane przez delct;:·
ograniczenia. wszelkie waluty, prócz sowiec gdlf:a ministershva skarbu winny być opla,;::
kich, ukraińskich i innych walut o małym cane 15.000 stemplem.
kursie :z;ę wschodu. Operacje dawnemi ce:::
Delef.'!at ministerstwa skarbu przyj:::
sarskiemi rublami są dozwolone bez ograni::: muję interesantów codziennie od gOdz. . 10
czenia. Wszelkie podania do delegata min. rano do godz. 12 w południe, Przejazd Nr...
skarbu winny być opatrzone stempleln 4, front~ I piętro, Nr. tel. 40.
15.000 rok., zaś każdy załącznik sto 3.000 rok.
p

JAKIE WALUTY NAJWIĘCEJ SĄ WYWOŻONE ZAGRANICĘ?
(pap) Jak się aowiaauJemy, statysty::: , skie, funty, dolary - na ch'emikalj'a koszty
ka wywozu waluty obcej W zestawieniu ekspedycyjne, maszyny i ich częśei t czwar:;:
przedstawia się, ,jak następuje:.
te miejsce -- marki niemieckie na części
Pierwsze. miejsce zajmują dolary i elektrotechniczne, tłuszcze. srna:ry, skóry i
funty belgijskie;i francuskie, używane na. po wszelkie 'wyroby skórzane, piąte miejsce
krycie długów przedWOjennych zagranIcą}, wszelkie waluty, przeznaczone na. koszta·
trzecie miejsce zajmują franki szwajcar:::;I podróży.

-

Od kandydatów wymaga się pełne] kwa-

lifikacji nauczycielskiej, świadectwa . zdrowia,
W dnia 10 b. m; po długich i ciężkich cierpieniach zmarł a opatrzona Sw. sakramentami mdoma
S. t P•
. najmniej dwuletniej praktyki nauczycielskiej -i
zob(}w:iązania dD !iJrzyletniej pracy.
,
.~ Tydzień Harcerski..
'
Komitet wykonawczy "Tygodnia Harc.9r..
skiego" 17.Vl ~ 24-VI komunikuje do wiado,
przeżywszy lat 58. '
.
Eł<spGrtacja z\\:lok z domu żałoby przy ui. 28 p. Strzelców KaniQWslttch.Ni! 5'1 nastąpi w dn
mości P.T. Czlonk'ow poszezegolny® sekcyj ~
lz-go czerwca o godz. 5 ej pp. do kościoła Sw. Krz.yża a ID dmu 15 czerWca o gOdz. g.ej rano na
~r równi7i sympatyk6w:
Stary cmentarz katolicki o czero zaWiadamia pogrątona \\'ł gh;boklm smLttku.
" 1) 12 ćzerwca o godz. 6,30 wieczO'r posie-'
972s
R O D Z ! N A.
ilzenie sekcji Ioterji fantowej w sali W ojewódz-. '
twa Zawdzka 11. pokój Nr. 20. ' .
.'
2) 13 czerwca o godz. 6 wieczor 'posie...;·!
'dzenie sekcji finansowej w tym samym lokalu i '.
sali.
. . ,
" ;
3:)' l3 bzerwca; o goaz~7, wieei6:r --:-, posie.. !
'dzenie plenarne wszystkich sekcyj ~ celeth J~te", '
'(bip) N a skutek wezwania . zarządów 'do spełnienia swych, bezpośreanicn obowi~
gulowania programu.
.~. ,.
tutejszych stowarzyszell urzędniczych .odr; zków, ale winni wziąć wybitny udział \Vi
. , JJprasza się uprzedmie o liczne ipunktu-: było się w niedzielę w lokalu przy ul. Slen~, pracy ideowej i społecznej. P .. Brojarski po~

Ó Bfo

r gi Br

Zebranie

sńsha

U

urzędnikul

pansl ow

b.

obecnego uposażenia ut'zę
..
l dników z pensjami przedwojennymi, wykfJJl.
łnia"
,
. N a wiec przybyli również senatoro:;: ~ zując, że urzędnicy pobierają obecnie żalez~
. "MI ubi~ły piątek oabyło ~ę. 'doroczne . wie dr. Kopciński i Lipkowski, 'oraz posto::: nie od stopnia służbowe~o - od 10 proc. do.
Walne zebranie stowarzyszenia spIeV!ac~ego wie Chądzyński, Harasz i Rął)" '.
:] :. 30 proc., tego, co brali przed wojną w. Austrji
w siedzibie :vvlasnej przy ul. SienkieWIcza
Pierwszy przemawiał p. Wal der ,kto::: i Rosji.
'
Nr. 31..
.
.. ' . .
ry charakteryzował sytuację finansową Pań
Zabierali również głos p. p •. Kamel~
,
Zebranie cechowała myśl postawIenIa stwa na tle porównania z warunkami, w ja::: sza, Brabarek'i inni, oraz senatorowie i po~
!Sprawy rozwoju towarzystwa na takit?j wyr; kich jest Anglja i Czechosłowacja ~skazua słowie, omawia'jąc wszechstronnie bolączld
sokości, na jakiej ono stal.o przed w"Ojną· r
jąc że jedyną drogą, prowadzącą .do sa~' urzędników na tle obecnej sytuacji Państw'&,
Obradom przewodnlczyl mecenasKo nacji skarbu jest opano\vanie przez Pańs't::
.
Wszyscy poslowie i senatorowie wy,-.
Więckowski w asystencji dr. Kolińskiego,
wo tych czynnikówspo!ecznych, które do~ kazali zrozumienie i znaczenie kwestji urzę-.
mecenasa Cygańskiego i mjr. szt. :g'ener. Pa:: tąd bezkarnie się bogacą kosztem. Państwa " dniczej i byli zgodn~. w przekonaniu, że wy__
rafińskiego.. Sekretarzował, p. '\\Zagner.
'I
i kosztemnieoplaconych, jak należy pra~ ma~a 'ona' naj rychlejszego ,unormowania..
Do zarządu zostali wybrani lnec. GO:t cowników państwowych~ W dalszym ciągu ;
Przyjęta jednogłośnie, rezolucja' żąda:
kontt, m,ec. Cygański, mec., Więckowski, dy p. Waj der .• wskazywał, ze ,w życiu stowa,: I unorlnowania poborów, nowego opracowarektor Michałowski, dr. RuegerHenryk, por. ,rzyszeń, urzędników i w stosunkach pornię::: ' nia przepisów służbowych (zniesienia art
Gałązka, Kaizer Romant Szymański Apolon~
dzy urzędnikami musi zapanować szczerość 116 pra,!~matyki)i emerytalnych, przyzna~'u$z,<kpt. Cieślak, dr.Kuba.la,p.Rebsch, koleżeńskoś'ć i życz1iwośCS. Z 'clrugiej _strony
nia ulg kolejowyclipra:cownikomnieeta,toFlacll "Alekąan,der,. ~uczkowski i. Kalisz urzędnicy nie roogąo!traniczyc się ~edYni~ wyro i kontraktowym i t. d.
kiewicza 40

alneprzybyeie.

Złowatzystwa śpiewaczego

. -

~"'1lok:CIlnMhewlzyjnejweszli: Nitom

;,$ld, ~ęp<>wskiiLena.rtowicz. .

państwowych.

"Lul'.!

·

ogólne

zebranie
"

'

urzędników;? równał wysokość

....

rellah1antow i 36 . room.'iglrantOwtZ N'lemiec~
Ogólna liczba bezrobotnych· w' dniu 1 bm. wyno
Wyua! ,odezwę 'do . spqłeczeństwa, powierza=: sila .~h236.
mtłGlliekę 1100 ro~w~:)jem tgw•• "Lutnia".. ~..' ,
~. "\lak się bawiĄ Z~ierzanie.
~.;"",,;~,Zmiany 'Y sąd~wnictwie,..
'.".' :' ... "(pap) Jak się dowiadujemy, .z sobóty, na
.. _. '1(blp) T!ZeClm wlc~prezese1l? są<:łu nied.zielę~ więzienia policyjne w· Zgierzu byłY!
r.qJiręgolw~gO :mlano~an:y zostal sędZIa okrę~ t'ak przepełnione . amatoraminadmi~r~ego, uzy..;
gowy.Bo~qanChęC1nski. , ' ' i " .
. •• " , . . . . .
wama alkoholu, .że nad ranem nOWiCJUSZÓW te...
.,." .... Sędz~aBledczYi Felicja~ KuIiK?wski go "sportu" trzymano w "ogonkach" w celu
l~aaD?-~Kjcman, or~. ,SędZl~ p<?ko~u ": odby~ia należnej kary iwytrzezwienia.
,Kl4}lc~cll .Bo.les~aw... ~lłkow~ld ... 1f1a1!:0wanl
~ak z powyższego wynikał projękt. wnie
zostalI SędZH.UUl oKręgo.Wyml. w ł!~dzl. . '.. siony do Sejmu, a dotyczący zniesienia zakazu
: .- .' .... Podprokllrat<?rowl. Szmld~oWl.. .m11ll:: sprzedaży alkoholu w dni świąteczne, w. razie
'ste~two ..sprawl;ędhwoŚCl . ,. polecIło dg", czaslt zatwierdzenia· gO powiększy; niezawodnie liczbę

'. ...,;

.
, :pozatem ,uchwalono rezolUCJę, aby

a,

n.t?xnl~llpll.~węgoprokuratoJ:a pełm~

obo~

~Ś~eltWii ZillCoWsld 'I KorwIń<KOi.'ot

pijaków.

I

.. '

l5.Jew!cz'Wyjechalina urlop,
... ' ,_
kradzieże
F,lMinisterStWo spraw zagraniem,yell. "~ , 'i:; I " ' "
.
"':
..
(blp) ., J.ak się '. dowiadujemy ministerstwo
Go'ścinne Występy humorystów z
,;SPl'ąW, ,_granicznych przyZnalo o 75 proc. ,zniz
,tWenecji".
.
'k~oplaty za wizę~ osobom,udająey:msię zagra..'· .. (pap) :IWczoraj, posterunkowy. VII
~ęynłl.m·targi,wSQhodnie...
lCom. ·P.,P. zauważył ;wracających ze spekta~
", " '- Otokaldla sądu dla lichWiarzy.
kluze znanego ze swych. walknożowni:::
............• > ::tbipY.Sąd.okrę~owy . zwrócił się
do czych w ,~,Wenecji" ogródka czterech męż::

Wypadki i
I

-

l

tni\~is~atu o przydzielenie lokalu dla sądu czyzn którzy przyakompanjamencie nowo~
dla'~pr~wo lichwie?,ojennej. Brak modnych shimy i jazzbandyckich okrzyków
lokalu utrut1nta. rQzpoczęCle normalnych zaczepiali spoKojnych przechodnió,vjt wra:::
prac w tym. sądzle~
.cających z wycieczek podmiejskich do ,do::
' :--Mie;fski p,odatekod lokali•. ' . . h l
.
mlL
Kie'cly posterunkowy zwr6cił się do
. '. .. ' (Magistrat m., Łodzi (Oddzialpottitkowy)' n.ic.h .z uw
.. .aga. ,aby się. sP.'okojniej. zachowy:::
POKOjU

y

tam i zastal zasypany przez ODerwaną zi'em{~~
Dzieekop'O 15· minutach
wydobyto i pomimo
wszelkich zabieg6w nie udało się przyproWSi.ą
ozićgo do życia. Dochodzenie w tej sprawiet1G
Ii<3ja przesIała prokuratorowi
rewiru· PlrZ'Yl

wrr

sądzie okręgowym

~

w Łodzi.
Smutny koniec zabawy.

'(pap) We wsi Rydzynki, mg. GospOdarz,
pow. łódzkiego, dnia 11 w.nocy w zagrodzie gos
podarza .Samuela Klimke'goł, wla~ciciela mlyn~'
odbywala się huczna zabawa. Roobawieni goi~
cie mocno podchmieleni poklooilisi~, Jalt7JVrj.i6,
kle, o kobietę-. W czasie kłótni goście nie )n()'~
gąc dojść. do poroZ11lttienia, uciekli się do .brom
bialej, .jak scyzoryki, kosy., n~ i -tp. BezuItso!
tern bójki było uderzenie. W' gtoW'~ tępexp r~Sl'zę'.ą
dziem: jednego z uczestnik'Ow zabawy, nieiakie
go, Ry,dygierą, t,ak silnie, ~e w .Wl godZinr: . . . .p'«1
tern, wY2iionąl du.cha. Dochodzenie w tejsJ)r~
wie prowadzi ·policja. pow. łódzkiego•.

, 1~eatr' i sztu a
-- Teatr :miejski.. .
' . '.. ~;. ~~
We wtorek 12 czerwca "WieraMrr:cę~a

,Ul'wańcowa w świetnym wykonaniur61.~~Q-W~

nych (Barwi:ńscy,SnaY1 Łapińska~ Wojcieelt0:W:
ski, Dębicz~ OrUcż). Najbliższą prell1jerą :n~Zl3.
go teatru bę<hie "Djabli sy.QJeik". Shawa ~
,t>tZ'Ys~pn :w bieżącym tygodniu.do .rozsyłania ,
l"
1° ~
b
l
b 1
Shaw pyszn.Y znawca świata egzotyczne~~.(w~p,•. t~,
właścicielom oomów i placów deklaracjLpodat.:. wa l na u lCY, ci ost~tni o rzuci i go o e ży::: wadza nas w czasy wojny o niepQdleg~Qąć:.Am~
kowych podatku od lokali za rok 1923. Właści wemi słowami, wobec czego posterunkowy. ryki. Shaw' mistrz w prowadzeniu ak91ilł:Q,~.kt~~.
cięłe wspomniany.ch meil'uchomości obow,i!:lza
zmuszony
był wesoły
kwartet...
,odprowadziĆ wędzi poradoksu podtŃtrrn.
. ~. .·•. 6. ,. ,d"
'1!
dokomisarjatu
policji.··
.r.......uJoe .:rozcl~k$iWld. ę:tD!
ni są .'dodoklad:nego wypełnienia tych deklara..
Jak się okazało ,VI komisarjacie, boha!ll sluchacza do ostatnich granic w swoieh ....• g;l~~·
,eji w:tel"minie dwutygodnio-wym od daty otrzy terami ad hoczainicionowanego przedsta.:: 'lach pelnych m.igótliwej gry Ś~1lt~t i C1eu:
mania. .
wienia na ulicy, byli: dwaj bracia Bolesław Jak nam donoszą artystka nasz.tea~ Tł~
O ile (na JakichkolWIek powod'ów dekla.. iStanislaw RajkowsQY, zam, przy ut Naru::: onja Barwińska została zaproszoną d9 War~z~
rac:ja nie zostanie właścicielowi doręczona do towicza Nr. 22, oraz. Gierasiński Karol (hu:II wy przez JuIjusza Osterwę i wY'stąpiz njln.,
dnia 30 '. czerwca r-b. powinien on zwr6cić się morysta z przypadku), za111. przy uL Gdyń::: ścinnie: w "Sułkowskim" W środę 18..Ylkr~lij~
1po tym terminie do eksp'edycji Centralnej Maca Nr. 28, i Szkudlarek Władysław, ul." Pię::: :t"41ę księżniczki Gonzaga.
.
(gtstratll. (Plac Wolności Nr. 14) gdzie potrzeb-kna Nr. 25.
ne formularze otrzyma..
po···spisaniu. protoKułu, wesołej czw6r
4nośe bezrobotnych w poszczególnych
ce uzyczyl .swych· podwoi i ~ościnllości ko:::
związkach zawodowych.
misarjat policji, aż do .wytrzeźwienia.
(pap) Ilość bezrobotnych w poszczeg61..
-- straszna, śmierć 4 .. Ietniee;o dziecka.
, - Dwa lata ciężkiegro więzienia za·. tdanych związkach zawodowych w miesiącu maju
(pap) Przed paru dniami we wsi BuJro- iwienie i)fzejścia ln,"~ez gran.icę. .
DOm'
br. pl'zedstawiała się następująco:
wice, gminy Projce,pow. łódzkiego, na polu, na
. (pap) OnegdaJ w sądZIe WOJskowym Gi~
,
Związek klasowy 3,014, związki polskie leżącem do Eenrvka KiIera. bawił się cztero- Nr. IV, pod przewodnictwem ppłk.K. S. dr. u
1913 związki chrześcijańskie 224~ związek han- letni syn tegoż, Henrylc ,\\Tracając do domu. zińskiego, rozpatrywano sprawę szereg, ~onS.
dłowców polskich 21, związek pracowników obok dolu, 2i któl'ego wybierano piasek, na wy- celnego Nr. 5, Schnlidta. OskarżaJ' kpt., ł'
handlo:wych22. Ponadto przybylo do Łodzi 6 r6b da~hówek, lllebokości kilku m.etrow. woacll Kowalewskii obrone wn.osił mec. Knebel,.
I

.i

........

.

sa ów

-

....,c(l1II_.______
~kt oskarzcnia zarzucał szereg'. ~chmid"
owi, że dnia 24 Int0&!'o 1922 jako szeregowiec
aonu celnego Nr. 5 w Prnszce, stojąc na grani
y pobral od Skorupki Piotra. Marena Francj
ka 2,445 rok. za ułatwienie przekroczenia~,gra
'ey na Górny Śląsk, czem dopuści! się zbrodni,
rzedajności, przewidzianej w par. 140 KK'V.
Sąd, po naradzie, skazat szereg. Schmid·
na dwa lata ciężkiego więzienia i przeniesit~
ie do drllg'iej klasy .żołn i el~zy.

,

- Odroc'zona sprawa komun.istów.
(bip) N a dzień wczorajszy wy~naczo~
!1W oyla. sprawa przeciwko
młodocianym
,~komunistom "W wieku od lat 17 do 21. N a ła~
wie oskarżonych zasiedli . Grysza Kahan,
iJózef Fortuna~ Re~il1a Grinberg, W olf Złot~
nik, Abram Kahall? Cecylja Grinberg, Zy~
'gmunt Kowalski, Lajbus Doktorczyk, WIa:::
dyslaw Przybył t Jan Gutu1er, Enlil Nerger,
Leon Kasman, Robert Ner~er, Salomon Ru~
baszkin, Józef Chainl, Cweig, Abc Żurkow::t
ski, Teodor KliInka, Zygnlunt Olejlliczak1
zrael Bechler i Abram Kahan.
Podsądni podczas sprawdzania ich
ersonal.ii prawie \vszyscy oświadczyli się1
'ako bezwyznaniowcy. Obronę wnosiło 7 ad~
okatów, miejscowych i z Warsza\vy.
Z powodu niestawiennictwa ~łówne:::
i~O świadka oskarżenia aspiranta Bartla sąd
~od przewodnictweol sędzie~o Witkowskie:::

RzeCzYWiście rość i waga z nalezionych tam
pf,ledlJ:!lotów jest zdurniewajq,ca i tak: znaleziono tam
edet1a:~cle ciężkich nar:: mienolków miedzianych. trzy
naramlennlld źelazne, sznur sZldanych pereł, cztr:rnaś
cie kości rozmaitych ZWI"lrząt, trzy ltldzki\~ kręgosfa'
IJV linę dłt1~ośd 4 metró\\l, ośmnaście różnych wiollm'(
Ci kami<;:ni oraz Wiele lqiel i sZDilek. PrawdopodobntE'

'iędzy 111nymi ofiarami. musało to miłe z\\ierzę ?jeść
j'1 ki~!1()~ .tta~!arLał \'q'(l7 Z naką, którą ni <;isr. Stąd.li ~
na, lakH~J zwy!de {IŻ; Wają do OD\AJlązy\\ia!11i3. sW'ych pak
oraz O\'\1e if1ły i szpilki.
Jeszcze bardziei taiemniczv byt ostatni w brzu

-

Zebranie.
W sprawie zjazdu w Siennicy proszeni są

. wychowańcy seminarjum siennicldego o zeranie się dllia 17 czerwca rb .. w niedzielę o godz·
:-ej.PQ polud. w lokalu Związku. All.drzeja 4.
- Z życia naro~Q·wep'o.
.
.. Dyrekc;Ja. Okr. T ..wa rozwoju życia naroowego w Polsce ~,Rozw6.i" na W ojew6dztwo
~~~ęposzukuJe ' .inte~igentneg'c ,spolecznego
~~ł1 za . dvbrym wynagrodzeniem. Szcze61~W~ . . :()~ę~·ty: ,wlas:p,q:,'ęczne ze .stre.szczE\niem

i

o~7ego

ee~,

ekJl.

eŚ~~.r

vitae,

~~~ę

zaląezeLiem

świa-

•. skl~dą.ódoDy-

chu gada zUCileziony przedmiot. Byt to mianO\UICie
zawIerający 5
złot:vch fantów sztet~
lingó\\) H!gdy ~j ę zapeWne nIe clo\'Jiem:y kim by~ nie
sz~zęśl :\y vosia~l.'cz tego tnGłeQo f,:karba, kt6rv Wraz
z lrInyml Dr:! e 11m lOt a I na \\Ji eczną rzeczy pamiątkę
'owędrowal do Br tish - Muzeum

t
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MIl\STO SPRZEDAN ~ pnNST~vU ..
Lon 'londerrv, 1" ołoźone, w Ulsterze

(§, l\I\iasto

północnej

części

z Irlandją

cei oddzie:l1e państewko koronv

',oł11dniO\.\}f?,

go kr61ewskiej mOści.
Tal{ się dzieje w kralach

o Ilislde; kultnrze i
cy~lliz~eił. w kra,jach, gdzie POCzQCje ~()dIlOsci htdz.
kle) stOI bardzo nIsko, W naszym Uf:ltrojn demokrs.'
tycznym wszyscy są sobie !ÓWOI i damanie wyra2:u
pos7.ano\\lan!~ ~utor·.Ytct~,"Jl pallSh~iO\',?emu. nie wym~itr
ga oarbarz,Ynsklego ponlzania się obywa,teH.

We Wz(!1ędem sto1i('V F\n~lji.
.
Rzad ''\1 ęc Uls,teru, Vial1ąc roloź, Ć kres te.
zaleźliQśd, musi naby ć mIasto
polożone I:la, wli:lsnem
swem ttfytoljam.
OPER~\

PETERSBURSKa SPŁONĘŁA.
(§) ~Słynny gmach opery peters!Ju!'skiej, tak Z\'\?
).V).aryjslti tf'ettr· padł w UbIegłym tygodn'lu pa"ltWą roz"
szalałych plemieni.
.
Podczas poż8ru kilkanaście osób odnfosło rany
i obraienh..
Z prz):bytku sztuki, 'W którym przed wojną ś'Pie"i
\,\1ał'9 najwiękRze st,,',\.~y~\\')iata: SZ'1ta'P1n. Carusa.

Giełda .ar.za.eka. z dnia II
DOI. St. Zjedn.
72500
. Marki ni 19m.

Cleki
Belgja
clerUn

(idail!isk
Praga

Batistinj. Tltt R.nffo L t'\1il1l1e. SrnirnoW - zostala tył
HO kuna gruzów l z'l1Jęgt onych ścian.
Rz~,d bols~ew~eki '(\8 zamiar odbudować operę
\\? tempie szybszem. niż tempo odbad':lwy Rozmaitości
lub badQw:~ 16dzldego teatru.

l

ale c.o na to poWiedzieli

. (tlW JondYńskiern 'towarzystw: e 7.ooTogicznern
\lł~J j~den Z badaczy srodltowei Afrjlk1. adc~,t Q
r~ę~p.altl:zlw l">tzuc.h\.i pewnego luokodyla zabite
~~rz~gu je~df)ra r~nganjjkat
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ZwiA~li:u Sn6tek Zurol>lt.

1700.0
lBOQOO

~.
Kijewski

.

z~stocjce

lliOOQt>

Stal'i1cnomice

J:!"'O.t'Ir.
.. . n

Pocisk

~

Y'N

Cu ier

.' &5cooo

orzeWo

. 16uQQO
53cCO

80000

Firley

t7COO

~~f~T~kł

l I
.
..hpOp
UstroWiec

ID [I pi 4;&.@4'.

&

przettt.

~,o,

C\llHt~
l

2900CO
500000
87500

tf

sąsi €I dzł?...
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OBYCZIUE ROZNYCH LUDOW.
;Ztelhis!d
§) W Tokio. Japończycy przechodzący przed . Rudzki
patacem miltada, 's9naniebios, nie zaniedbają nigdY
uczynić głębokiego pokłonu .. Są nawet tacy Jłilr'ończy'"

CQ ZNALEZIONO W BRZUCHU KROKODYLA

wpła'ty

4000
087
0.87

Bank DyskontoWy

REKORD GRY Nt\. FORTE.PIANIE.
C§' Ostatnim rek,. rdem nadzwyczaj10ścł bvt ia.k
·~j~domo ltHlwdnio\1?,Y taniec, pewnego amerylta,nlna.
Cala pra:;f' Nowego SWiata przez .kUka tygOdni o ni
czem ionem nJe pis(1ta~ jak tYlko o postewie tancerza
jego rucitach,noc;!'lch, wymiarach kO!;1tlSU i ~, d.
Obecnie amer3lkanJe mają noWą senaacJ~ z dzie

. Wszystko to d0bre

..I

Srodkom~l. poddanYm mormrchy \"olnl1) tYlko prze~
czotga~ SIę na brzuch~ przed siedZIbą krÓlewską. Pod
dany me pOddający Się terna zwy\.'zajO\~i tI'aci . gto..
-mę. którą podaje-się tam na talerzu do zjedzenIa jer"

ltworz ą

dz{p.ć' przy forteplallięi grad nanimG8łyczasl Dźen
teImen ten nazywa się Mr. Kennędy z mIejscoWości
Honston~
.' .
.'

,
W M'ta·Pou .. gle, czarującym kraiku w . Afryce'

ką·

am1iclskiei. ma być
sprzedane w tvch dniach UlsterOWI zap6t miliona.
funt s1erlinflów.
Powodem rl1E:zwykłf'j tej 1ranzakcji ,jest to, Ż(~
LOl1dQuderry zaloźone byto W siedemnastym wi eku
przez miasto Londyn dla ftngli owan 'fj Irlandli i pOS1 d
da dotych '7.as DeWne zohoWiq,zama pr z::wne l finanso

ni ttlłe~'el tvlko przez sześ6d2:fesh1..t, ~od~in prteSl e"

-

",Ch\1\.ata nlech będZIe krÓIO,,,J królów. slcdicCl
synowi Allaha, kt6reao prorokiem jest Maho net". Jeżeli zaniedba dc:pełn 'ć tych
formr:l1ności. to zostaje aresztowany i odprowadzollY
do Więzienia gdZie ra.nkiem i wieczorem, kr.zeDki a
gorlimy IunkcjGnaripsz wymierza nHt 9 aderzeń trz~ln
śl:.\Jiałfl, amHowan emu

I

d$,.ln,.!eł+jgt~ąf?ąga.c.ll. '.' . . ' . . . ":"!." .... ....... .... .•.
lest n}ą:;:re~otdo_~ \1'vtr\l)atoj§Ć pianisty.
'~·'6805....,.;.3 '
:Oto" znalazlsfęezto.\tiefk:.kt6ry . "dotal. ni·.··· m:t1!E1j

e' świaia ..

Imąć i dzi~':;i ęćk,l'otnie po:~t6rzy~ formułę:

p

'.~:a:oo', ,.• ~·w'Łodz.i~POd8 .w:i.eQ.z~

naJbardziej WraźHWe miejsce. .
W Teheraole~ażdy Pers przecho 1ząc\, przez
plac) na którym \"znOSI się oałac szacl1a ł musi aklę'

nlalv~ ~oreczel\:

i

.~O, sprawę odroczył.

cy, którzy się zatrzymują i cetnją pobotnfe ,zie~1~
Poddany mikada, łdórv nie obserwuje te<.ło r)IŁuahi'
.lest przez poltcic: przywoływclny do porz~dku t'J. w ra
zje odmomy posłuszeństw.a odprowad~aią' go de
I:'lresztu.
W stolicy Tybetu ktokolwiek zbliża sfę do j)alł»
eu, z~miesz!~h"a:lego przez wiellde99 Lamę, mu.si tr-zy
krotnIe rZl1CIĆ SIę w proch na ZJelmę, a ID razie' ddv
by zaniedba! te!1o uczynić, otrzymuje 50 trzcinelf W
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52000

8~eiOO

'DItU

żt'arQwo%J
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~g~i~iC$..

ill.lii li Y
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Dr. med. LUBICZ
ceOIELNl.BNA 4ti;

II

Choroby. skórne, . weneryczne

ęącłookoiu' 'X Okregu rn. ŁC)dzi z~odnie z art. 33
11\. K.iwyrokiemSądu z dnia 23 maja 1923 f .. ogła
.\t.~.mocą tei!oż wyroku, mieszkaniec wsi Sanie gmin')
dd6W~Józef Ko~han skazany jest. z ar:. 21 O i 218 I<.K.~za
rzedtłtmleka . zafałszowanego, tla osadzenie w areszcie.
clądu J.ednegomiesiąca .i na pozbawienie prawa (HO
f1~e"ią 'handlu ml (lklpl11 w rią.ctu ltrt trzech. .
63 O
1\i!lI;

I

I

moczQpłCiOWe. Lec~enłe s%.tu~zn

słońcem wyżyn •. PrzYJm. 12.
. ~~
"

. (861)>,

1

Dr. $ .. KANTOR

speCjalista chOt"ób
węner.J'!!l
c~n1ch lSkórnydl .

Plotrko.eka .• 146·
wśródmieścłl.ldom do sp l/" lII! e ..
dania, alpo votqW<:~eElklę ..

i .reięSZl{ Eł'iji em.
Wiad •. D7.iieLn,a12. J.Y,l.K!e!cze~..
Około 3 ski.
. 911$.4

sprze da
.' (914b

od~tełut

1,30 i 4-S, Dla prati
'.

p o czeludpia.

petl).rzeżniczym

uoa:;;

~ielicldejl .'
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"ROZWOJ" -

1923

Wtorek, dnia 1"2

Nr.

r.

I •

~

~ 1,:)yrekCja Kolei Państwowych

ROIPouelo ponownie ek!Dloala[j~ i !smuai 'O~y VI ~ufelka[h I

drój Cerniewieki

o powierzchni
okqt,) 1000 metr. lew.. katiy,
wy,.
dzieIlDne z placu oN! 6.
O.:;oby, życzące sobie wydzierżawić jeden· z nowyt.
zy..:h placów, Dyrekcja wzywa do składania ofert ze
\.\' kalaniem:

l)

podczas reuma,tyzmu, podagry, chorób sk6rllych.

nerek organów oddechowych ..
Powierzyrnysprzedaż hupiową na Łódź fi okolicą"

manę,

Kościuszki 4,

pok6i 30 od

~Odl.

r~

6ó15dl

garderobę.
stoły,

łóz

1

przedam dwa place za 6 miJj.
przy 01. Łagtewnir.kiej. WIadomość: Rzgowska :32, sklep
. rzetlliczy.
5640-1

S

10-13.

tni ze I

250 mm, oraz od..
Różne:
ia szlamówki' l inne narzędzia
'·wlertnioz.e zakupi ka~dą ilość firma · kuszerka PipikoWa przYJmuje
przyjezdne i miejscoApanie
I~Chmielewski i . Rupp" Ostrów Wlkp. we.
Piotrkoli\)ska 152 .- U.
2:360-11
~Fabryc~na 13b. Tel 141u
6511s1
oszukuję pokoju z kt.lchni ą.
wzgl~dnie 1 poltoju du-tego,
Prep,eraCję
przyjmę na siebIe.
w

.~ p.ł~doDet dnia
~92 iJ PDku.

• Chmielewski i RuiPp" 'OstrówWlkp.
Fabryczna. l3b. Teł. 141. 6516$
·Iatankę,

t'zesta ·
.DGłoszania K i materace
mo 1.

,

~l1e.

Pr~ejazd ~.

sprzeda!:

klepy rozmaite,

S

, ;"b~m;tlltYDY do .szycia,·

płacę
'rnajlępi'et l.~nik,Bened:ykta 23 1

l

.

Dyrekcja zastrzega s:Jbie prawo
i)

7. względu

w II-i

,$ZYcia. Wajnrajch. Bededykta

[AJIMiM.Je sypialne, stoł.o.we SZ.8
)lHfy. tó2k:a.· słoły, krzesła. otomany, kozetki, krzesła, Wiedeń..
1,$k}e .oraz ,inne sprzedaje Przeź
Katd&

Tylko 6O,OCO

mtr.

rodzIna

jedwabneJ
40.
:3745-5

,łr;vkotinyjfrotte. KHińskiego

'DO. werdo sprzedania \!l6łczań~

", ska 79 m. 26.

5762-S

telo W)',

sypialka biała oraz
rdżnemeDle do sprzedania

W

pięn-O,

fr0nt. .

5951-1

ełny,SUkna

modne.naubra ...
. .. nia, palta, suknIe najtaniej

ina raty,

\l1

Płotrko-mska

Jarmarku

44..

Łódzkim

5786~4

(~Oi czepa

wyboru

dzieriaw~

o ,vanej tenuty dzier·

((j318b
l'U X?

~""~

Wvd7.:al Administracii

WięZi,,!~ D~ '~Hta

nertfu 'fi ęd~n"

5500 sztuk koc6'JIJ dla więźn 6w, rOZlliaru 190 cm. oa
14-0 cm., 7000 kom Jtet6vv o.brl:lń dia w ęŹ'116w (spod~ie blu..
za podszyję), .2: płótna l'li~til;:gf) ZyrardowskiegrJ, 15,000
metrów materjału zimo"e~o na ubrania dla WięŹ1i6w
,szerokość od 140 do 154 cm~), C()OO metrów maten~łu
zimowego la palta dla wi!~źni6w, 300 kompletów )lbrati
{spodnie bluza) dla chłopCÓN nieletnich z drelichu ..
Oferty należy składać W kopertach. zamkniętych 'do ,r:

łączeniem

K

warzyszkł

życia.

zamozniejsze raczą

łaskaWIe

·S!ę ZglOSl(!; Kiłiósldego 181, M

Renczelemski, zegarmIstrz.
5722-7

·.R·UNELU.I
wykmlntnej robo
n ty
oraz dzial o·
P
buwiadziecJnnego to"tt"ot P5>"

nteligentna
wie
Iciem
lub na

S

m. 9 11

piętro.

5769-3

dogospodaf
stwa tr samotnew. Oferty do
Rozwoju pod.,Sttmlennac~
5754-1

MUZIKI

P

aDR"

P

Z

I

energiczna przYj"
dzieci z szy~

posadę do
wieś

gruntownej udzie ..
la.ca tirma ,.Bobo4Nawrąt Nr.
lam na skrzypcach
7F W pod~órzu..
5702-5
mandolinie. .ISol'Vegia~' nauka
czytania nut gtosem. limatorom
otrzebny goniec w 'U)jekalat systemem ułatwionym s-go Sier
17, umjej~ey dobrze czvtać j pnia 22 m. 27.
c756-1
pisać, Wiadomdć w "Rozwoju'
Od 9-10 rano.
pok6j dazy, umeblowany, do
_ _ _~______~5_·7..;. 5. ;. 1-.....;.;.1_
wynajęcIa zaraz w centrum
...
miastR. Oferty pod .. K. Ł." do
otrzeb na. <: h emlc.zarka . j pra~ aatn.l.,.Rozwoja U
sOWaCZli:l.
Klllńskiego 49~
.., .
;;757-8
(pralnia).
:
5741-5
otrzebni chłopcy : do zakładu
Jrz:yjmę posad~ pisarza podrymarsktegoNam!'ot 52 DHł mórzowego na ordynarję, od trych~
5158-~
lHpca D. r .. Teom Mtcbel, Dlu·powodU myj~zdu odstąpie w
t6w,poczta. PabjanJce.
dz.erżawę pokój z kacnnia
5729--1
ogr6d owocomy z warzywem
,,~rz:yjmę prace dozorcy za role Cena przystępna. Chojny Łacz..
~ szkunie e-go Sierpnia ~6 ~u llą 21 .M.ichalski.
.
zlak.
5155':-1
5166"~'2
I

ad\ 800 drzeW wydz;erżawi
. folw Dobra 2 klm od sto
.Stryków 10 od Lodzi.'
_ _ _ _ _ _ _ _0_7_6_5-_2.......
przedar:)'] łóika debowe Z ma·
teracamJ , otomanę, stól. kr;e
ska. i leźankę. 1:'iotrko\.\7ska 104:

I'

Panienki

O\\7er (ostro koto), para opon,
latarka karbidowa do sprzeR
nia. N omo Zarzawslra 46. m 17 P
od 5ao 7.
5763-3

.

S
S
tflnio.· Piotrkowska ,261 -.4, 11

.

wysokośćzaofia~

K

pInce,

S

.

l<lzieeki Piotrkowska 108
6262-0

Wiedz.lać winna, że najłaniej kupuje się u Rubaszki na.

domYł

przedam· sklep spozywczY Wia
Q.omość Ogrod$wa 58.
.
. 5167~5
,.

I

'A •r.·Na raty ł

na

K

B

514.4 . :.;

S

41 K'QPUj~ me.bte,. dyWany,
fi·
mtra,: mas:z.yny dO

56(5-15

:iela..

sprzedam.

klep sp0t1mczv z. mieszka..
. niem jest d o sprzedania wm
domoś;ć .Konstantynomska Ni 86
Fleniska.
3781-5 '

a685-15

;;Hł..

łótlro

gospodarstwa do sprzedania
PioUkO\fsk:a 197 "Pośrednik"
3760...... 5

'·Al· . A··1····· A! .KUPUj ę ~ble,dyma..
i .
·..14'. ny.fatra,gardero

\

dlJiiiu.tdziestego

Natzelnika Wydzielu administrac.ji Więz leń (Dlłtg'a .N! 7,. z oprób w 2.ch egzemplarzach, na materjal 40 'cm~ na
40 cm,. codziennie od godz. 9 rano €lO l~ej po południU Dostawa
Warunki od umoWy. Oferty do loco Sttlad Centralny (więzienie Dzielna Ni 24). Umowy będą%a~
a,RozWojau pod,.LlpiectC •
Warte· Względnie dttne zam6Wienia po ustaleniu terminu dostam1
_ _ _ _ _ _ _ _5_66_2__.1_ i zło:teniu kaucji w wysokości 50 proc. od sUll1y ob stalunku.
. .
Ro. zpoznan1e ofert odbędzie sil'l." W dniu 25 czerWca (sal
19!s3p
Państ\fO~y . prZYJmIe roku
U rzędnik
aamtnjst:racj~ dGlmu. . Oferty
'W adoo. nin. Pis.ma pod "Urzęd..
onwersacji polskie,. lekcji. w
niku •
5661-1
zakresie szkoły średniej u ..
iUto PtóŚD. .R. WaleZY.. ński, dziehlm Oferty do Rozwoju pod
Plołrkou>ska 90. Prośby do rePolonistkalllz,752-1
Sądu, do 'Wlcdz administraCYj"
nych," wojsko\łO~cJJ apelacje, re
rawcoWa z ltfojern na ~zas
kursy ł t .. p.. opracowania..
'. Wakacji poszukuje. szycia na
.5647-4
wsi W dworach. Oferty d<9 ad..
Dotrzel:>na zdolna
mmIstracj ROZWOJU pod .• Kraw·
r Nowo Zal"Ze~$k6
awa.ler, lat 4.4, poszuku;eto cowa"
5750- 2

(studniarza) na stałĄ posadę o(!§szukuje firma

\

w zaoie.

składać należy

I

fertnieZB O

in.l~

stemplem.

domek z pla .. lk~AQ Mi nisterstwąr S 1rawiedi. iwo ',:;1 \,\IZy vv rJ S() N ,Jrzysz;enia i
Łodzi. Oferty z o·
znaczeniem ceny· skLada~ W a· fflmy do złożenia ofart i cen do d 1. 22 czec wca 'r. b. na
dministraCji pod nEI L, 1CO:~
rlostaw~:
5750-1
i

wyłącznie

?!det"i

opłacone

*ca

plac lub
Kupie
Cem w

,KapQo.i

koleją,
b~dzj.

na dzierżawę
Przewozoworaryfowe~1o Dvre'.\cil [{olei PaJtbtwlJVVych w Warszawie,
nI. Chm i el.\9. Nr. 71 Et najn6zni~i do go!lzioy 12"ej

wicza 59, ofIcyna, drugie wejś·
de. drugIe piętro mieszkania 26
Piechota..
5768-5

ł:wraCauwagę P. P. Dostawc6w na ogłoszenie, umieSi"
IClolłe w ~ P0lsce Zbrojnej" i "Moniterze Polski m", doty'czące' dostawy narzędzi i dodatków szewcko .. krawieckich.
'łtszych inft}rmacji udziela. Szefostwo Intendentury D. O

.. Nr. IV. AL

Oferty,

Ctętowanyck ko~erblch znapisem ,.Oferta
płacu przy ~t. Łf)jź·pahr." do \Vvd~iału

szafy,
ka, szafkL
krzes!6 oto
Kf6ldenSY.
trema sprzedam Sienk e·

~ .~l~fo~two Int~n~~nturJ o. R~I ~ I~I

dzierżawnej

tenuty

użyty.

P0znań, ul. Strze1ecka ]i 2.

Czerniewieki ego~

wysokości propon(!w8ru~i

za l mtr . kw. placu miesięcznie.
2) rodlaia sprowadzanych i wysyłanych
towarów, '-'8 skład kt6rych dany plac

iołądl<a, kiszek,

żródła

WUrSZQtlJle

ca 1923 r" do dnia 1 naździernika 1923 r ą trzy (3) place

f 11~KA MI Al· Hfll ~UfLLE wUERftIEWI[ł[U P. TOROH.
Wyborowa WODA mUWA. Ha~IWY[lruny ~RO~fK Lf[lHI[lf,
Eksplo3,tacja

(JJ

r,Ciłasza, iż na stacH w Ł6dź· Fabr. są do wydzierżawie ..
n~ na okres trzymie;;ię-:znYt t. 1$ na czas od dnia 1 lip-

da,vniej

Bliższych informacji udziela JAROSZKA i S.. k3\1

151 '

rac-ownia. sukien.
P
i matinek oraz
ubiorów po cenaC!h

nyęh.

Ptwarska •. Aleje
s?;ki 26~ m. 21. '

AG . 1
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