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Niedziela, dnia l lipca 1923r..
\

N a cześc Paderewskiego.
(wp) Donoszą z ,Paryża, iż prezy'dent
Mille;randwydał śniadanie na. cześć Padere::

.

wskiego.

'NOWy poseł poLki w Berlinie.
(wp) Prezydent Rzeczy Drzyjąl dziś nowomianowanego posla polskieg-o w Ber linie,
ministra pełnomocnego, p. Kazimierza Olszow
skiego który zlożył na ręce prezydenta swe listy uwierzytelniające. Na audjencji bra.lu)lzial
minister spraw zagranicznych, Rzeszy J). E.
Rosenberg.
1

Podatek nlajątkowy..
(wp) Na najbliższem posiedzeniu se};::
fuo,vej komisii skarbo,vej, rozpatrywana, bę::::
dzie ustawa o podatku majątkowym.
Ścisla 'Rad~ wot'3nila..

(wp) Wczoraj o godz.,:~PP. odbyło

w sztabie generalnym posiedzenie ścislejra~:
dy wo.ienne.i~ Na porządku dziennym spra:::
wozdanie ustępu.iące~o
przewodniczącego
rady, marszałka· Piłsudskiego.
.

Poprawa finansowo
ewp) Ostatni wykaz stanu rachunków
Poskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej na 20~f4a
bln., wykązuje dalszy znaczny wzrost zapa,
su walut obcych do sunly 5,.417,466mk. zło,.
tych. W porównaniu z \vykazem z dnia·, "31
maja~ tJ~ odc.zasu ustąpienia. rządu gen. Sikor:,:
skiego zapas ten wzrósł o 1,850,530 rok.. zł.
W ciągu dni ostatnich zapas walut w
P. K. K. P. wzmógł się jeszcze. znnczniewsku
tek skupu znacznej ilości walut .podczas OSII
tatniego kryzysu walutowego, przedewszy~t:l
kiem zaś wobec wpływu kolo miljona doI~
rów, tytułem pozostałości •walut w .bankii'QlL
. . . ]?rzysposobności należyjednak_,p~~;f

pomnieć, że ośtatn,io, p~ :K..K.< P.wydą.tkował~
górą mil jon dwieście tysięcy .dolarów' . na

z

-ratą.

's-plat za

\okon~ot""j'w""j' Ba\uw\.n.a.
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.' llak
prawda.
II
"fi
,Warszawski
Wiecwr'
, ,w; dniu
Sikorskiego
11"
Uólar 52,500.
.
łł'
, "w. dniu 33 rządów ósemkowo'piasto' '
WARSZAWA 30,6 (PAT}j
~ycn dolar 103.000. :
min. Grab~ki Wystosqwał do p. DPrY,l~~,~~t!:
Czyli dolar po'dniósl się W cenie o 100 ministrów'następtIjące pismo:
-procęnt.
, "", W 'dniu "wstąpienia na tron" prem'jera
"Wstępując 'do obecnego :!:!ab'
~orsk:iego dolar 18.200.
propozyci~ p. 'premiera, miałem', prawo li,
" ,: WJ' dniu ustąpienia generał premjera czyć, ze program mój sanacji skafbu, zost~
152~SOO.,'
nie przez większość sejmową dostatecznie
Wzrost
ceny
dolara,
wynosi
280
proc.
'
W ysłarczylQ ,iednak, by wobec ka,
Poco więc krzyczeć '- kiedy jest się poparty.
'\'Obitym własną bronią?
tastrofy walutowej w Niemczech, wytworzył
się ciężki kryzys walutowy w Polsce, ldóry
Gospodarka wa~onowa.
. ' szczęśliwie udało nli się powstrzymać~ aby w
. . '(wp) Na ostatnienl, IP.osiedzeniusejluo::: lonie większości rządo'wej nastąpiło., załama::
we] komisji· konuluikacyjnej toczyła' się· dy::: nie się w poparciu wykonania mego progra:::
skus.ia nad sprawą kolejowego urzędu wago::: mu. Jednocześnie wytworzyła się wśród
p.owc~o~ WiększośĆ nlówców stanęła. na sta::: większdści rządpwej niecierpliwość w ocze:::
: nowisku, ,że główną przyczyną deficytu ko:::
kiwaniu natychmiastowej realizacji; czy ,to
~ejowe,qo jest zła gospodarka wagono'wa.
banku emisyjnego, czy też 'pożyczki zagra~
niczne,11 do
PJJ$ygot.owania już dziś
li

ustąpienia rządu

ł1

,ł1,
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Nie Gzuiąc
i poparcia wśród
mego programu, j
feln ostatnio, że nie
monizowany z o
względem ogólno:mógł z nhn dłuże i
POWyższy

do tego, aby prosić :..
vvienie mnie p. P
zwolnienia ze za
P.·~ Prezes
dotychczas. nie

"BORMAN,

SZWEDE I SKA" WWARSZAWIE.
. :. *) Fabryka Tow. Akc. Zakładów. Me::
chąpicznych
i Ska"br.zaffi'
w War.::
S$ilwie,
została"Borman,
:z dniemSzwede
28 czerwca
knięta aż do c-zasu otrzymania zadośćuczy'
nienh't za znieważenie inż. Juszkiewieza, któ~
ry w ostatnich dniach zabroni! na terytor;:
dum fabryki urządzania zebrali i wieców.
Robotnicy, czując złość do inż. Jusz~
kiewicza, zgromadzeni onegdaj V.l liczbie
ok;.ólo 300 otoczyli!4o idącego przez plac fa:::
~ryki, szybko zarzucili mu worek na Illowę
l. deluonstracy.inie
wyprowadzili. na ulicę.
Przy .
.li polic pobito jednego ajen:::
_

BElR(.IN ,3006 BerUn i cale Niemcy znal
dm si') w przededruuWYJ!adków mo~ących
przybrać w. najwyższym stopniukatastrofal11e
rozmiary. W dniu
wc-zorajszym robotnicy
wszystkich metalur~icznyeh zakładów w Bet'1i
niezo.rganizowali. plebiscyt, który' .olbrzymi~
większością fllosów wypowiedział się przeel,W
ko uree:ulowaniup~ac . •. pr~yznanych przez mt..
nistertwo pracy w por<!ztllllieniu z pr,zed!ltawl
eiehuni związków zawodowych. . "· W poniedzia...
lek: spodziewaja się wybuchu 'Powszechnt
• • • •1J:O strajku w 450
berlińskich z.atru..

~A WARszK~

Można przypuszczaĆ, *e broń j amunicJa tJOa
chodzą z Rosji i

sprow adzon e przez

były

stronn ichvo rolne· "Oswo bodze nie". Minis~
ter sp!'. \vewn. oś\viadczył, że nie przedsię~

NIEPRZYZWOJrrA:.
"TECH NICE. -

NOTA'. -

ŃSKAs STRA TY 1\f.\TE RJALN E
ICH.
IIECK
NIEJ.\.
zYZN A. NAPŁY'V OFICE RÓW

OLBR ZVMI E

"

GDA~S]r 3Q, (PA'rl ' Ostatn ia nota seml:g<la,l1side!!o. utrzvm ana w tonie nienr7.vzwcl.;

t'tt
tym. byIa temat.em ozvwlonvcn
'Wczoraj~zem ~ebranin

komuni:;;
bratv
któl'~
oby,
tkiees
storn. Jedyn ie ,vszys
udział w spisku będą surow o karane .
\veźmie żadnych

ZARR ONlEN IE ROZ1\ fAWIA NlA' PO POI.S Im W POLI

l'ńZID.OW

gie?do wem. W

na

."Oowaz-

kupiec twa $!c1aliskiego~ nota zrobi
ie. W rozmowach zaznac zano,
wrażen
fatalne
la
wskute k obecny ch zaoc:;trzonvch stosun ków z
ogrom ne
PolRką, kupiec two gdańskie ponosi
szkody.

:nyh ko1acb

ze
\"

OGÓL NA

DR.O

·BELG RAD 30-6 (g. WJ D·onoszą tu z
specja lna komis ja ~ledcza znalazła w
Sofji.
archiw um Starobl1liil's kiego bt=.rdzo ciekaw e do
kum enty. ,M. in, znalez iono ealkow icie WYDraeowan y plan federa cji Pai1:stw jugoslo wi
skich, obejmujący: 7 stronn ie pisma maszYnowe

ze

i ~4:jste ich kontr') lomartw e. Od
niczn nol..
pO!!,ra
na
zPllia
cznsn ollor.:;tr
sldm ruch l:!lndlowy niema l ustal.
/Sprawie obrotu
wauie uc~yniły z

Gflańsk:l

'1n.

GDAN SK 30-~ lK. W~) Gdans Irzalal a no
drożyzny. Od pierws zego linca zostają podnie sione opIaty kolejowe, tramw ajowe..
za gaz. elektrycznoRć iwogo le wszvst kie ~wiad
czenia dla władz. Wzros t e~n postępuje z ~o
dziny na ~odzinę'., szczegolnie objął on towa.ry włokiennicze ..

~ 1'. tego 1l1antt# 'ProJekhd'e utwoTzeme
panstw a Serbsk o - Kroack o· - Slowial1.sko.-Bulga rsko --- Czarno górsko - Maced onskie go,-,
pod nazwą ,,Jmpe rjum Jugosl owians kie". Her..
bem noweg o państwa mial bić skomb inowan y
ht-rb jugoslowiańsko - bułgarski: N aczelni~
Idem państwa mial byc jako pierwszY oal', Alek?..
sander lub członek dynast ii. uannjąceJ w Serbj{
N a,gtępnie zaś na: zmianę· czlonek dynas tii bul..

wre: fala

GDAN SK 30-{) (K. WJ W OStatnJcn'cza
. sacn przybvwaja, do Giłan'ska ro'zni goeneralowie
obecne j srmji niemie cldej i prowadza. tajne
OD ANSK SO'-EJ (E.. W J ..'Gazeifa rrrla~..
naradv z bylym i woisko wYmi Wv7.!=Izvcn stopn
tutejsz e oT'lan izacjew o]sk'o we
'ni. czlonk ami Heimatsbuniłu. W Gdans kn E:ka 'Oonosi. ze
u zw. "Heim etsbnn du''' .• Fałd
związk
do
ce
'Pl'zebvwa staje lnajor Morr111ny. ktorv 'Prowa- najeza
nie, gdvz ;est to org'~tni
znacze
le
donios
ma
t~n
szpieoził w czasie nlebisc vtu w ~tumie biuro
zwalcz aiaca :rząd nieanska,
Z8cja antyre publik
gowsk ie... ,
w.iecki i dąż:ą.ca do obalen ia 'trakta tu wersltl naleźenie do ',.Heim atsGnA NSK 30 (PAT) Dzienn ik e:-f1a,ilsJd pi skiego. W Niemc zech
ne.
zakaza
o
surow
jest
sze: Ostatn ie zarządzenia min. Grabskie~o w bundn "
F

"

repres ji przeci w

. .

garski ej.

.PARY~30:()

.(1:.. W.,)' Według :wlatiomo-

ebnl
ooi z 'Sofji przeds tawici el Grecji przy rzą.dzi
protest u....

_,

o,

garski m wreczYł :rządowi· temu notę

jącą ,'Przec iwko wkroc zeniu woisk

bll1gar skicli

na teren Grecii w Maced on:ii. Nota ząda

zadośS

uczyn ienia w przec'ią~ 5 dni i w razie nie 'WY'pehrle nia jej dezyderatOw, ~ozi zerwan iem sto. .
sl1nk6w dyplom atyczp ycli.

O'AK W BOLS ZEWn .

ICE GDAN SKIEJ .
. _ LOND YN 30~6 (PAT ) Na zjezdzie
J'AKN mMC Y SZYKANUJĄ POLA.KOW NA: POLIT ECHN
partU robotn iczej wnies iono międzyłru1ymJ
~'}Celem zachow ania niemie cki AgO ch'araK
rze ·wybieraU· oficeró w,
GDAN SK 30 (PA~ Dyrek cJa politec hnI
r,7'
krajow ych gości'ł wnios ek, ·by żołnie
proszę obco i,
uczeln
tern
h
murac
niaw
.jący się .usuD.tęcjo9..
uzywa
domaga
iła
ek
zabron
wnios
cn
ż
Jil w Królew
na wyklad y_ ab"'" we własnym . jakote królewskie~o" "'Nniosek ten odrzucono.
domu
politec hniki kr61ewie(>ldej inllp.,g'o języka. jak uczęszczaących
trz mnach n politec hniki 'POtylko niemie ckiego . W ostrożniejszej nieco 10r- interes ie w wewną
SPÓŹNIONA' ·SKŁONNOŚlj..
ci ł językiem niemie cmożnoś
ile
się,
ali
slug-iw
mie, z takim samem żąiłaniem wystftpil obecIN 30-6' (A .. W.) ·1\~,ąllY'",.if~~
BERL
!Ue rek~or gdańskiej "politechniki,· który wywie · kim " •
i,ze po stronie angiel skiel istnie
donos
",
graph
m.l4iuastępującą odezwę:
zaprob owania beIgijs kiehp1 "oPo
do.
je skłonność
zycji .. repara cyjnyc h, jako porlstaw:.v: .do·. WynllQ l
ny· poglądów. .
NffiPOCZYTALNY. KROK..
,-

BERL IN 30-6 (A. WJ Ubiegl ej nocy wy
sadzono w powiet rze wielki most kolejo wvpod
Duisbn rgiem na linji Duisbu rg' - Hochre ld.
Eksplo zja nasfąpila w ~hwiIi, gdy przez most
prłechodzil 'Poc:i~.g' okupacyjn.i~. Pod,g" ruzaIL .i
zn.alazlośmi.erć wiele osób.
Wojsk a okll'P8.cyjue otoozvly miejsce ek
spIozji szerokim kordon em. O rozmia rach' eksploz:ii brak nura· wiadomoścL Wóbec faktu.
nianvp rzecho dzilv stale
ze przez most w
i węglowe nie ulega kwa
e
portow
pocia, gitrans
stji~ Ze jest to robota irredąntyniemieckiej.
DUISB URG 30 (PAT) Gdy belgij skfpo
wojskowy wyjeżdżal ze stacji, w jeduV01
z'wago n6wwy hl1chl a błmba. Wallo nuleg- lzni
szczen iu, 9 os6b zostalo zabityc h a 25 ciężko ran
llych,
ci'ąg

BRuK SELA 30 (PAT)' Dzienniki tnte:i..

eze~ komentując zbrodnię dokoną.ną
li

gwałtu.

BERll TN.30 -6 (A. w.) Sąd wojsko wy w
Mogun cji wykonaJ: ostatni o 7 wyrok ow śmiercI.
V7.:.zyscy skazan i byli' sprawc~,m~ zama.; h6w
i sabotaży. na terenie~zajetym przezw ladze 0kl1pacyjne. Spraw a znalazła się przed _.sarlern
sktttki em denun cjacji jedneg o zoskarżonyc:b..
który li,zyl:~że w ten sp,osó b"pni.k niekar y.
W trakcie przew odu oskarżeni zrzuca li
na drug'iego i przyzn ali sie~ze zache
jeden
wine
cani byli do owych karyg'C)dnych czVnow Pl'?:ez
. Berlin . WSZyscy byH czlonk ami zwiazk l1 ~.Ober
organi zacji, mającej na cęlusabotaz
land",
~ladz okupa cyjnyc h.

'Pociagttę

.
.
'
ran I I
Al

l'

w

ze

zamac h ten wyidącym z Dllisb'ur,g"a~ 'Piszą~
wolaI więlkie wrażenie w Behdi . Zbrod niatit
nie °może ujść bezkar nie. Opinja public zna doz~rząc1zeń~ które zapobię
InagR się wydan ja
gtyby wyrad zaniu się bierne go oporu w akty

l

MOSK WA 30~(PAT)Przesilenie prze '
.
mysIowe" wywola.ne ostateczną paupe ryzac ją
ludności, .lako konsu menta.. spowodówatono~
wy pomysł ze stro~y władz sowieckic~ .Jest
nim powie rzenie handl u . wyhvo rami przemy$
sIu państwowe~o zarządowi dr6~ żelaznych.
Person el koleio wy, który daleki jestod da:::
wania sobie rady z wypełnianiem swych włas~
nychzadań, ma wziąć w swoje ręce hatldel
~urtowy. i detalic~ny.. Sowie ty przypus~cza.ją
ze wytvlo ry. pt'zemyslu, docierając do. wszyst~
kich stacji kolejo wych, zbliżą się dokol1SU~
ment~i na tyle ożywią' hande l, że kryzy s
zbyt zaostr zony zostan ie zażegIlany.
?n

'I'

-- Milion ówIta..

. Dziś O ~odz.l~el popol udniu wloka l-q
PożYc~ek pańsh:v. w Warsz awie .... odbvo się
ciągniellie 139mi 1jon6w ki. Z koła wyszedł

numer :

P.. K .. O. W ~rszawa.
a UL

B

RZYM 30 "(P AT) , Aro oasado r francu ski
przy Watykau le Jonna rt przygotował na 3
lipca. pl'zrle ciedyp lomaty czne. Przyjęcie to zo
·~~o 'wczor aj··odw olane. "Messa gero" sądzi, że
odwołanie to pozostaje·. w związku z niezad owo·

ukiernia

leniem we F;rall c:iiz powod u lisin p8pies ldago
i notuję pogłoskę. że rząd francu ski poleci! te..
legrafi cznie. .aby 11 sekret arza stanu poczvn io
no .kroki, celem otrzym ania wyjaśnień, co do
znacze nia listu· papiesk~ego.

----.-------------------.. .._---_

PcruYllauda nHrjcb~a~
R~nde2 vous·\.\ y1wQrneipUbHcznoŚcl~.Lr;;
Codzie nnie śWieżeciastk8 1 h.erbatnlki~ c.ak
Walle hIszko pty i czekoi:ądkt m~aSl?egowh;:1
Torty~.lody

na

z:am6wierlłe.

Srrtiedaź hurtoW a'

SOFJA 30~6 (PAT,) Dzisia l w' nocy
areszt owano przywódcę komun istów bułgar..:
skich Kolarowa, który powrócił przed kilko~
ma dniam i z Moskwy, ~dzie brał udział w
obrad ach kongresu trzecieimiędzYl1arodó"v~
ktAre szto.w anie jego spowoąowan.~ bylo

zapowiedzią wy~ł<Dszoną przez· Kolaro \va .w
Moskwie. że 'wkrót ce w Buł~ar,ii chłopi i ro:;,
botnic y obeinlą rządy. .Spisek, uknut y w
Plewn ie miał na celu urzecz ywistn ienie za:::
powie dziKo larow a. Władze wykryły w Plew~
nie ogrom ne ilości amuni cji i karabi nów.

'r':t

i detaliczna.

Godzj~mnie ~oncHtk\~attetu od godz~ 6-12~/

noc:y'\ \)nfedz .1 śWida r6\.\.il1ieź.w ~cdz;nach'
obia<iow~~ch pod batutą 1.nanego skrzypk a p:.
(6oł-2b'
LIDAJ1ERA.

l

II"

as

.'

t

lln~ .! a~li

i

wane', niż inne, 'do zlikwidowania nieporozu~
nlień, czy to ze sprzymierzonymi, czy też z
Nienlcami, żaden jednak rząd francuski.
chociażby skrajnie lewicowy, nie mó~lb)?;
opłacić takiej likwidacji kosztem zaprzeda~
nia któregokolwiek z żywotnych interesów'
krajU 1 i wziąc na siebie odpowiedzialnośóiW
chocia~by za przypuszczenie, że wyda znajdu

..

l

'jące się obecUlie w posiaCIaniu Franc'ji zasta~
'Wy bez odpowiedniego
równomiernika'.

Dlatego też Niemcy 'dozll~ją uiemilego roZ='
czarowania, jeśli zechcą przedłuża~swą po~
politykę oporu aź do czasu nowych wybo::
rów we Francji, licząc na większą usfępU
wość rządu lewicowego ..
'

je p

lilii

I CZy·Ź

l

"Orędownik Polski l ' w nr. 86 zaj:ą.i się urządzal sute przyjęcia. dla przy'jaciol ,;polifykCTIsulatem polskim w Berlinie. który polskim' cznych", pomię9 zy któremi stanowily wie-

jest tylko z nazwiska, w rzeczywistości zaś jude~ kszość "przyjaciólkil '. Majątek wydawnictwa
o - polskit;t..
.
..
kurczył się z dnia na dzięń. A~ wysprzedawszy
Jako dowoCI nIech nam posluzą nazwlska zatru~ wszystko, CQ .byl0 dG). sprzed,anla. przedewszYst. .
dnionych tam urzędników: 1) konsul· Feigner. kiem podstawę wydawnictwa, drukarnię, zacna
2) szwagier pierwszego 'P. dr. Drucker b, kiero~ . ta spółka sprzedała gazetę za 2 i ćwierć mi1jownik biura paszpertowego p, Maiwald. 4)' P. Ru na, podczas gdy sam dom, należący do wydawni.
bin~ 5) panna Weinstock~ 6) panna Wilburska- ctwa, mial 30 miljonów ,wartości. To wszystko
Jacobi 7) dezerter. z wojska polskiego P. Wain- gdzieś się podziało. Obecnie "Dziennik Berlii1'..
sto ck" ldóry opra.cowllje taro sprawy wojsk;owe~ ski" nie posia?a nic.
.
..
Na czele tej . " elity" stoi konsul gen. p. Karol
U schyłku tej 'dzialalności redaktorskoRose.
wydawniczej, zapragnął Littauer, aby sobie zg
Obecnie ,.Oredownik Wielkopolski", na." pewnić dobry odwxQt. . odegrać rQlę rnęczennikt:t
wiązując do a;rty kulu tego, przynosi szereg no- narodowego. i pisał tak, osfro. że spowodował to,
wych szezcg6~6w o poselstwie polskiero'równiez czego pragnął tj. wydąlellia z BerHna. Ha,p..,
w Berlinie. Refere:gt prasowy Littauer, żyd...- wath. awansow~ł na konsula generalnego w
ld6ry po zniszczeniu "Dziennika Berlińskiego" Oharkowie. gdzie poszedł tam' za nim takze 110- ,
czątlwwo Littauer. Widocznie rząd dawniejs2:Yi!
dobrze opłacaI swoich urzędników, skoro je1en.
z nich mógl kupić kochance psa za pól ,mil.i:ma
i za pól mi1jona, kosztowności.
,
Z dawnych .. dzialaczy" pozostali jes2cze
żyd Grl]enbaum .. Zielo;psld, będąoy właścicie
lem jakiegoś syndykatu kok, 'Sowego w Tratcrwl:.
c~~h.a;~~, r~prezentant rządu 'Polskieg,o ,jest za.'
r~,z~~ 'l~le~~im ,·,'~:w?Ję,lłn~~ę,~, ~9~~'!!~~W. G~"Vl

:f;S:=l~j~cW:f:I~C~fbit'·'!.~~:h!~~()~r:ln~~
powitać

i zaleoić im swe służby;' ,',.
,'
Wlaściw:fm refel,"eI:l.te;m prasowym pose1; 1\;
stwa Pdls~iego 'W Berlinie jest żyd Elmer, kt~ ':~;
rf jest rów.nocześn,le, kore,spondentem ŻYdows,:,
klego "Kur3era Porannego". j;~t
Mylilbysię, ktoby przypuszczal, ze ,'", na' J';
tf:JD;l ~yczerpar się ~pis arerzysto'wźydows)dcK;,' i:,',;
gi'asuJą~y~h w ;rep~eze~tacjl n,.arodu polskiegd Jir
w,. BerlInIe. NIe. ;test Ich tam jeszcze
l: :':
1,",""::"",.",,,\:,

łona Politechniki

HIt ~yrek tora

-

u ~o uewnej pani.

W ,~B'et1iner Tageblat" zrajdujemy llastł~
PU~8CYi "krzyk serca" dyrektora Jednego :li ta1.lI

tt'aw be-r lińskim =

"Lwt dyrektora teatru.(Io pewnej pani.
ktora dOJnagn się gratisowych biletów".
Łaskawa Pani!
Czy namiętni mitosnicy teatru, nbteg-ający się o gratisowe bilety, zastanawiają sie kiedy nad tern, czego właściwie żądają f Czy pie~
karz da pani choćby pól bulki darmo'1 Chce pani iść do teatru, ale wydatek na bilet uważa pani za marnotrawstwo ... Zapłaci pani doróżko,
garderobę, za kanapki w antrakcie, za ~ukierki,
które pani w czasie przedstawienia gryźć lubi,
za uczesanie u fr:vzjera, ale na wlaściwy cel odwiedzin teatru, nie chce'sie nic poświęcić ...
Dyrektor poci sie. pochylony nad gigoantycznemi cyframi." Gaże .., śwlatlo"ą reklama,..
podatek", tantyemy". Wtem woźny na biurku
kładzie mu bilet wizytowy ę,Kurt HiUebusch,
korespondent "Przeglądu kapeluszniczego w
Nikolsbnrgu", ząd& biletów redakcyjnych.
Za chwilę zjawia się dama , pachnąca per
fumami Coty'ego, w suknI z francuskiego fularu ... To daleka kuzynka j·ednego z recenzentów
chciałaby mieć stale pą,sse - partout do teatru",
Trrr L. telefon dzwoni.
- Drogi dyrekto~ze, moja ciotka z prowincji przyjechała ... Przywiozla mojej żonie śli
czne rubiny w prezencie m Chciałbym się jej
czemś zrewanżować." czy nie mogę dostać gratis lożę' pierwszego piętram
I tak bez przestanku,.,
Łaskawa PaniI.. kończę ten list. poniewaz w tej chwili przyniesiono miz drukarni
książkę z biletami i muszę wyróWnać rachru... '.
nek,'p Niech Pani sobie. bowiem wyobrazi, że
dy~~ktor teatru to cz1owiei::, który musi płacić
za bilety".
....
. ., . .
Łąooę sIowa najglębszegopoważarua l
dwa bilet'<'T "t{ratisowe" na dzisiejszą p~emjerę.
, Dyrektor teatru "Komodienhauss".
J óz ~fBendiner
Ten "krzyk serca" odhije się zapewne (lchem w sercach wielu innych dyrektorów teatrów.
; i i
1•
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WłADOMOSCIZ KRĄJU.

Warsza,vskiej pro f. H.
Mierzejewski i proLK. Taylor. \V spr,nvuch
należy się zwracać pod adresem Koła l\1e~
chanikÓ\v. - (Czackiego 3 -- Dom 'I'echni:::
k6w).

Saudenci ameryknlscy

VI PolscB.
(k) W piątek wieczorenl przybyła do
Polski wycieczka studentÓ'w amerykańskich
z Georgeto\vn pod Waszyngtonem, gdzie
stud.iują nauki dyplomatyczno == konsularne
na uniwersytecie w Georgetown pod Wa::=:
szynfltonern. Goście należą do klubu polsko:::
amet,Ykallskiego, założonego przez Polaka z
Amef )rki, p. Józefa Akstona. P. Akston jest
przewodniczącym klubu i przewodnikiem
wycieczki, Oprócz niego przybyli pp. fIarry
N. Phillips, jr., Charles E. Geoghegan, jr;
Joseph F. Reilly, Harrington Hogan; Albert'
E. EIHs; Edmond J. O'Donneli; Morgan J.
Shea. Wizyta studentó'w amerykal1.skich ..
których celem jest poznanie Polski współ:::
czesnej w czasie paromiesięczne}~o pobytu
przyczypi się do zacieśnienia węzló\v kultur::
nych mIędzy Polską ,i Ameryką.
1

Dn'żyzna papieru gazotowego.
(k)Jeszcze g bm'. wagon papieru gaze{owego (10,000 kg.) kosztowa! 32,000,000 mkp.
Gdy konlisja celna 'Iv min~ skarbu w dn. 9 bm.
rozpoczęla swą pracę fabrykanci papieru pod...
nieśli cenę za. ·wagon W tym'.Łe dniu do 36 milion6w mkp. a gdy 11 bm. podniesiono stawkę cIa:
wwozowego to fabrykanci zażądali 39,400~OOO'
mkp. za' tó.kiż wagon papieru,
Jednaz:że nie koniec na tern. z chwilą 'gdy.
nastąpił wzrost kursu obcych walut papier 'gB....
zetowy fabrykanci podnieśli do 60,000,000 mkp..
(sześćdziesięciu miljonów mkp), co stanowi 100
proc. zwyżki w ciągu dni ]2, licząc od 8 _ 12
bm, Czy nie za wielkie apetyt~ mają pp~ labry.
kanci p,apieru1J
'
',;'
$fesli,:; ~słams)ae~"

(k) W końcu września r. b. o"dhę"dzie
. się' w Warszawie ogólnopolski . zjazd inży::
nierów mechaników. Na pierwszy plan obrad
wysunięte zostanie zagadnienie. uporządko::
watlia stosunków przemysłowych,zachwia~
nych przez warunki pracy powojennej .. , ,
Do Komisji Organizacyjnej
Zjazdu
poza Zarządem Koła: Mechaników. weszli z

Jeden z ClziennHiarey

-

go dźwięku.
Skutkiem' Jiolosrunego 'gor~ Jałde.'

,

warzyszy strumieniowi lawy, ttt2'4ewa tJkręcaj
się, - zapalają i spopiela:iĄ<t zanim jeszcze te
strumień je dosięgnie. W
już zostalY;.cale lasy. i
my pod naeiskiem.,: lawy:
ki' z kart, stawiane przez
warzyszą

gęSte

erupcji laWy:;

chmurY;' Ognj8;.:, ,
Cieka;wYt: T\....ł~iA'iTldif'lrł'iii~
jaW: s~nmien: laWjtltiie'POSuwa. :iednomie
nie, loozeo' dziesię(S.sekrmd':n~sU~.
~derze~e lawy,. która: od;";tar;a. posuwa' • Q', ]d
ka metrowo nalłri'&ł~
'. '.." '.',
. ". .'
l:'

JaiU'ję·.· •

Osobliw~'\V:~ofm' :rod~Ja: Jest·er.·"~
~ ktorąr miejscowa man~ wiejsk
przyjmuje zagladf~i swago' mienia. NieM81~ g
ani jęków, aiii:'"P,łaeidW;'witłzisię tYIko'~~

..

zy'gn.acją',

~

nych. tęp'o' W azielo;'zni~Zenia wieśniak3w.. G!
Jak pOdaje "GazetaCo'dzienna" lwowski PYl ich ~ mężczyzn, kobiet, dZieci -zaeZynt
jąbyć ruchliws;l;emi dopierowtedy'l A'd~ ~
sąd Okręgowy cywi1nyS.I~od dłuższego. czasu
jest widownią prowokacyjnych· . antypolskich boszcz z najbliżsZej l1arafjinadciąga !I prooes:
występów sędziego Ukraińca J acemowa.. Rad- ' wiernych,' 'modlącyc.h '. się ,0 odwrooemelałl
oa ten żyjący na chlebie· polskim. rządu polskie- strQfY.
'. .' ......
.
'
, . w. je"dnem't:vllio'we:iSeu strlutUeiila'W
go pozwala sobie w· czasie urzędowania. na kary;
godne jawne ataki przeciwko 'Panstwupolskie" posiada szerokość' do 10 kilometrow, a ~, jal
mu. Sędzia. J aceniow. opanowany jakąś dziką się. tam wywiązuje, nieppzwaladoń zbUżiA ~
. .f,!,
nienawiścią do państwowości polskiej. opuszcza! więcej, niż na pol kilometra!. .
',I'

~,

...

tuchniki.

~odzi~mnall

Europejczyk, przyhywaj1\cy4ziś dó
Nowego Jorku, ma umysł już tak przepeł:::
cniony przeQzuciern cudów technicznych, któ
re mu zapowiada nowy świat, że mniej zdl.l
';\;:, ~iewa się nad najbardziejwpadającemw
.";qczyzjawiskiem, t. ,j. drapaczami chmur,
";:i~żna4 temizdobyczami, o których poprze
"~o wcale nie myślal, z 'fej' prostej przyc~y::
n~"żę nic o nich nie.w,~edział. I jeślivy nie::.

Zl);l~erUYlll .rozgardJaszusześciomiljon0:w-e:ł
~o ll1iasta Jest ·coś imponującego lzdu'mie:i"
wająqeg9,.to

kf6ry p

nad którym co chwila· przelatują, blyska;wicl
1fasa jej s'Plywa., a. raczej posuwa sił
gdy.z jest bardzo gęsta, z szybkości a 20' d'o 3
metrów na godzinę,. wydają,c ze siebie rod~
metalicznego w, wysokim, stopniu. dmier'WUjąe.

t

omufJkańsiiBI
Nowojorska kolej

w~oskich,

śpieszy! na Sycylję, aby ujrzeć wlasnew OCZ;'i
ma grozę wybuchu Etny'l opowiMa,m1ęd~ iI
nemi co następuje:
Lawa, wydobywaJ&ca. się .~. krateru Etn~
podobną jest do ciemnej barwy strumienia, P<

,.-

"",

Cu

go nadużycia. Oto przev,oanicz::w w czn..'lic rozprawy w sądzie w procesie miedzy dwoma stl'o·
nami - Zydami prowadzi1 x'ozprawę w :Zflrgo.
nie. Mhno protestu ze strouy żydów. którzy za·
żądali prowadzenia w joz:d{u polskim ranCłl
Jaceniow nie cheia! tcg-o uczynić, a rozl1rawc
dalej prowadzi1 w żargonie, oświadczając że nil
będzie i nie chce prowadzić jej w języku' pols
kim.
\V koncu nieslychaną prowokac!it:" sw:
posunąl do tego~ że jedną ze stron ~apl'zysią.A'
samowolnie w języku nieulieckim" Mhno tyc]
skandalicznych występów t, ~J. urzęduje. nad$')

,... ,,-- (k)' W OrzeszKowi'e '(powJat PSZCZy1ls:Ki)'
pewnakohieta povtila dwie dziewczynki sjams:'
'kie, nieżywe - ktore obecnie są w Instytucie'
T~~ gdzie···' p~~~",~ 'mnmłei law:
Rygjenicznym w Pszczynie, skąd wysIane msła; -!następu:ie'" oezywiśaIe.najzupelniejsze ną do Warszawy, - Na gornym 'śląsku .takie szc~nie, bo'lawa:;·· '" oStygtszy'~ chowa w. &WeJ
kap.r:rsy;n~t:u:r:Y podobno często się zdarza,j~.
wrif!f;l"zu., tylko kamienne 'p~t:v., 1l6:ył
płomienie. nie>' Zdołająl~. strawie;,,'
.." ........••

r Prowok~lcje- JiaJd~matKleD'O'" sęlriYeg'o .

Zlazdlnt,nieJów mech'-lników.

przy wyrok~wh słowa "W imi~n.iu Rzc;czY'PoS1)f). .
litej Polsldej" stwierdznjt}c tą, pl"owokacjn. że
nie uznaje pań~twa pols.klogo. \V ~td:hle tedy uprawia propagandę antypolska.
Obecnie dopuściJ: się nowego niestvcbane

jest to z pęw~ością. wpierw~
szym. rzędzie 'rozszerzony. wprost. w olbrzy~
mi sposób 'systeIĄkolei podziemnych, któ~
re przecinaj.t ol~.rzymana4hudsoński~g?
~. we wszystkIch KIerunkach t ." bIegnąc CZęSCIą
obok siebie,częściązaś jedna pod drugą.
Pod East.· River, dostępną daleko' dla . wieI:::
;'r,~h sta!~ów.. bjegn4 YJ. tr~ech xniejsc'ach li

nJe kolei po"dziemneJ'." Długo·ś6 lóiźdy' z .nicn '.."stQ]l" , motor. Zap0Il'10b~"POmYrRoW'ello ". ~
wynosiod 20:::35 kilometrów. Wszystkie li~ dzenia wyłfl,cza się sam i pocią~ staje. N aVII
nje' są czterotorowe;, obie wewnętrzne służą w tym .:rzadkim wyp!ldku, 'gdyby; motoro'l
wyłącznie do ruchu pośpiesznego. Niektóre mt,tw jego przedziale miało . ,~przytrafie"" ~
z dworców kolei . podziemnej są tak duże, ze' c<;1 .złe~oł PQczyn~onq,. odp,o~i~dn~e. zatzą!cb
dla·' obcego .' jest wprostniemożHwością, zor~ nla. Motor funkCjonUJe .' mlauowtcle ..Vl' t
jentować się tam samemu. Dotyczy tozwla~' sposób, źe motorowymusitnacisnąd: J~
szcza·stacji42.ulica "TimesSquare", gdzie g.ni ę. trzymac.'"ją s.tale . . w
... ten.)~/.'p. oło. żeu.ip,tj
schodzi się raze;m.pod sobą kilka. linji, tak, d~ugo pocią'g znajdujesięw;7f, ruchll.'OiłY
że nie wychodząc na poziom ulicy, można o~, motorowemu wydarzyło:saę 'ni~$Zc:zęŚ(
siągnąć połączenie we wszystkich kierun~ dźwigniaodskoc,zyłabyna.tych~i!l,sl.:1do,\J
kacholbrzymiego miasta.
ry, p.I'f1 Z? st.alby ~wylącz.oottJlY,POCl,ąg~.,zatt~
Bardzociekawy:tU jest wyrafinowanie malby SIę l zaluknął:róW'l:łieź w~ęl '~atl
.,wprost praktyczny sposób regulowania ruchu chwili sw6,i odcineksygl1ttłowy. Systiem . l
Główna. wag'iLkładą Am<łrykaniena bez~ w~jorskiej .kol!Oi,podziep~lnej .~'.'.' dotrzynl1
pieczeństwo.'Trzeba przyznaó,źe w tym kie~ W!ę c t~t co. ObleC?Je~ "Saiety flI'$t·~·~ ,~B
runku uczyniono wszystkowogóle możliwe. pleczenshvo na Pler\Vszem miejs~ll"~
System sygnałowy funkcjonu,iezupełnie auto:.l
Pocią"gl skla'clająsfęz 6 'do 8 czte
matycznie. Gdy pociąg prze,iedzie sygnał,. u osiowych ~wagonów. Kaźdy iwa~on ma tr4
,kazuje się natychmiastczerwoneświatlo, drzwi z każde i strony,j dwo,ie na koń:cac
zmienhi:iące się również automatycznie. w jedną W środku. Otwieranie i' zamyka
róiowe, gdy minie drugi sygnał. Dopiero gdy drzwi, jakoteż, dawfmie. sygnału ,odia~
poci~g przejdzie "trzeci . sy~nal.' ukazuje się odbywa si~ auto1pakłvcznie. od wewl1ą"i
w pIerwszym znow śWlałto zlelol1e. Na wy~, Wten sposoh na stacjiach zbyteczri.isq, k,
padek, gdyby matorowy przeoczy} sygn~~,,E~torzy. i kontrolerzy•. a ' ws~akhvanłe

A.

~.

Katowice' w czerwcu.
Rok' wla~n!e upłynąI, gdy pruskich junkrow i siepaczy, powalił lud górnoślaski na obie
lo;patki i orzeł biały, symbol wiary nasze; w
, ~ zmartwychwstanie Ojczyzny, zatrzepotał na
Córnym Śląsku!..!,
Własnemi rękoma; wlasną krwią, szaillQęZąC się, trzy razy~ z krzyżacką potęgą., brać
górnośląska - wywalczyła swą wolność i -przywr6ciła Polsce, tej drogiej naszej Matce. starodawne ziemie -ten djaclem do Jej Korony!.,~
Rok Górny Śląsk cieszy się ,wolnośr.i,ą
niekłamaną. Zycie wre, kipi.., Praca systema~tstczna, mrówcza pnie coraz dalej i coraz głębiej
,'. zapuszczając korzenie, wydaje lepsze owoce!....
,.
Dziś już nie słychać tutaj mOWY, niemiec
!klej .<--' rlimo, iż polska tolerancyjność temu
nie za-przecza. Niemcy rodowici sami sie jej
wstydzą ina gwalt uczą. ęię języka polsldegl)
;,Z;!ozllmJ.eli snadź, że "Deutschland liber alles"
to anomaUa i że teraz trzeba maczejśpiewaó
!lhoćbywbolesJlY sposób i -przykry dla siebi",
,aIetrzeba" bo takijuż los spotkał Niemcy. Tak,
'tak, "Denischland unter allce!" Wszystko' co
'skradzione, ." prędzej czy później musi wróció dSt
I dawnego wlaściciela. Taka już wola'
sprawie..
:dliwoścl..
'. Wszędzie gdzie rzucić okiem i kędy 'Pod,'dae ucho, 'slyszY się tylko mowę polską.Pols'kość
biJe wyraźni a i to na każdym kroku. Twart
.
.
O
d N" .. . . t'
data duszapolska.I .' j twar s." 10 JeJ me le~

ł'

srednią, przypada 113.000 mieszl{ańe~·w. ;atwo
stad wysondować.ż Żr. jeszc7.A? daleko Jest do r~
myślnego rozwoju szkolnictwa na Górnym l~skn. Tak samo się ma z powszechnym nauc~al1iem. Brak jest sil nanczy::delskich-okolo 80ąQ
potrzeba. Na te braki, rzacl nasz winien zwr6mc
hacznn, uwacrc. jeżeli ni') chce pozwolić na wyna
rodowienie dzieci polskich. które nie mogą uczęszczać do swych szkól. NielllCY zorganizowa'ni w "VolksbUIldzie" stara:b sie chytrze i skry'"
cie 'przygarnąć dzieci polskie pod swe skrzyd.1.a
opiekuńcze. Niechaj o t€ID wladze pamiętaJa.
że najłatwiej jest w dziecie zaszczepić jad!."
W czasie pobytu Dostojnego ·GoŚcia P.
Prezydenta Wojciechowskiego, Górny ŚląsK,
przybral się urc.czyście i witaJ Go niezwykle ra~
dośnie. Nie jednemu łzy oczy sper"ily". Wszak
"po tylu latach niewoli, kajdan i t~rt~ ~rzyżackiej czerni -- witać tu, na wolneJ ZlemI, gtowę
Państwa Polskiego i tego doczekać. w co WSZyscy panowie z ,;pilsndezyzny'~ nie wierzyli -, to
zaprawdę cudU ktąr:v musi serce ... rozplakac",
Lucjan Orlik...

~Jl

J .'

l'

. J ~",

I

!VI ~.~. ~C ,al~ll6'a Qy. a~&WgrWh
Q.
JI

W czasie JazdY nie powie::
dzialell1 aui słowa.
"
.
\
Miasto zrobiło na mnie głębokIe wra~
żenie. Mo~ła być druf4a godzina! ~~Y zapuka::
Hśmy do furty instytutu Salezlanow. Przy:::
prowadzono mię przed preceptora,,; ~tóry
przyjrzał nli się i rzekł: "Musi to byc zywy
chłopakl u Potem ojciec uściskał mię i ucało:::
wat I on był bardżo wzruszony. Gdy ciężkie
podwoje zamkllęły się za mną, wybuchn~~
lem płaczem"~' _ Pobyt chłopaka W zakład~łe:
nie trwał jednak dłu~o. Młody Mussolhnl
okazywał się i tuta i elementem rewolucyj:::
nym"i został wydalony z zakładu.
Później zostal MussolHni
nauczycie:lem ludowym w Cualtieri Emilia. O tym OJ:'
kresie życia pisze on: "Wieś leży w odległo~
ści około kilonletra od Padu. Przybyłem tam
pewnego mglistego popolu.Qnia. Tego same~o
dnia poznałem wie,jskie wielkości,- soc.iali;:
stów i radnych ~minnych.Moja pensja na~
uczycie Iska wynosiła 56 lirów miesięcznie.
Nie było się tu z czego śmiać. Szkoła oddalo:::
na pyła od wsi o .iakiedwa kilometry. ~ia:::
lem około czterdziestu chłopaków. Polubiłem
ich rychło. Plan ~odzin był' nieustalony, mo::
~łem jednak rozporządzać wedle upodoba=,
niat:!odzina;mi popołudniowemi i wieczorne::
mi.. Pierwsze dni były monotonne, potem
jednak rozszerzył się krą~ znajomości i stał
i

sobie).
.
W. więzieniu, w czasie jednej . z pauz się ściślejszyn1. W kaźdą niedzielę tańczyli.
swego życia, poczynił dzisiejszy'. prezyden~ śmy. Tyinczasem upływały miesiące. Zbliżawloskichministt6w zapiski o swej młodoścI. ły się w a k a c j e . , v . : _ ' ,
z których nGiornale d' Italia'.' podaje w:yją:::
Powziąłem postanowienie udania si~
tki. Pówtarzamy poniżej kilka ustępów, plsa~ 00 Szwa.J·car.l°i, by sprób.ować tam szczęścia~
nychsi1nym~ realnym stylem:
ł Urodziłem się 29 lipca 1883 w Varano Matka posIała mi tele~raficzriie 45 , lirów.
:wst.ame·zgnieśó, .najwyżej jenoczasowouśPlĆ dei .C~sta, starym przysio. łkuws.i Do.via, obopk Dn. 9 lipca przybyłem do Chiasso. Oczekując
ale tylko
p redappio. U ro d Zl°lem Slę w· nIe dZIel ę·· .Ston. ~ na pocią~
w ~łąb
r,°z"'''''elY'owa'Ii.' Sl·.,o '.W J'ednos:łc
S l'"
b l SzwaJcarji,
.
l kugiłem.
. .nu~~
I.td I ' . d'
k l
1\'16 J mer" eco o· 1 . Y ~m nIema o z umlony
są śwtetnie zaopatr7..one 'ce wstąpiło hO d" o~mlu; dnl wdzna kra. Gd ,dotknięty boleśnie, gdy znalazłem w jedne:i
ojciec nie c o Zi1 rug y . osz o y.
Y , k
d · · · d'ć
t.
dro O'o·. f'7dobytej" wolno"'t'J
mial zaledwie dziesięć lat, wysłano go na ·Z orespon enC.11WIa om os o aresz owanlU
jest przeszło 250 tysięcy .naukę do ko\vala do sąsiedniej wioski. Dov~::: mego ojca. W Predappio i okolicy porozbija~
liczyokolo 70 tys. kara-. 'dala. Ztamtąd udaJ się do Meldola, . gdzIe li socjalistyczni i radykalni wyborcy urny"
•
między r .. 1875 a 1880 poznalideje międzyn,a:::by przeszkodzić' zwycięstwu klerykałów.
; ,. ,.--' ,,]Jiemęom: "- lszwabom) jak. p'som rodówki. Miejscowość ta nie cieszyła,. się do Władze sądowe wydały roz~azaresztowa:nia
wi~rZyeniemoźna.Dziś tak.-jutrotak ..1 "rrze brą sławą; ltidzie byli kłótliwi. Ojcięc mój kilku osób,między niemi i mef.!o 'oica~'" Mi~ ..
~a·~awdrtrzym:;tć. palce na kurkubroni~oto.. szerzył tam ideje międzynarodówki.
łempowracac, czyteź jechaĆ daleJ? Zdecyao
::wej',do' sk~al11. A niech się ino "szwab" ,.ruszYJ
Pomiędzy czwartym a piątym rokiem wałem. się nie prżerywać podróży i 10 !ipcSr
a:"rychtyk""pieron" w}eb mu. beknIemU., zycia nauczyłem się sylabizować i w." krót::: przybyłem na dworzec w Iverdon z . dwoma
'. ,•.... 1?oczucie.narodowe Jest tntalmocno roz- ,kim czasieumialem czytać. Od szóstego do lirami i dziesięcioma centinlami w kieszeni"
:WlIlleteijużniedaje się słyszeć (jak . dawniej . dziewiątego roku życia chodziłem do szkoły.
, Mussolini nie .ladł nic i chodził po mle
~'Ytą),:."JoniePolok -joGórnoślązakf"1'0 na- Byłem niespokojnym .i czupurnym chłopa~ śmy. Tymczasem upływały miesiące. Przed pe
lazy,: do "przeszł()ści,,~ ". ". '.,
.. . .
kiem. Często przychodziłem. do domu .. z ra::: wnym domem zapytalnagle ~rupę męźczyzn.
5",.;.Skarżąaięjerl~e. G-ómoślązacyna. . tu.. ną nagłowie od kamienia. Umiałem jednak kobitit idzie:ci: "Macie .chleb?".. Nikt . nie
~~ze:.w()jew6dztwo. lnie dziwnego,bo. też i mściĆ się.. '. . '.
"
:
.
, odpowiedział. "Dajcie mi' trochęf'. Wtedy
~"'·'i·'::j:Jesfwtym'slu.szp.ejprawdy ... Wszvstlde
Ze smutkiem usłyszał żYwy chłopak. sięgnę.la. Cjyjaś ręka po . kawałek . chleba na
Y,'nieom~ zajęli lUierttC "galileusze" (na: ~e' to swobodne życie ma się skończyć i mu~ stole 1 po{lala obcemuzebrakQwl, który wy::
~t~!litCh's&zacięci) .. ,,:li domowym ." wyksz~alee" si wstąpić .. do .•. internatu·Salez,jtt '\ów ,y Faenza jąkał. ·podziękowanie.
lli,e~'~i . wprowadziIitaki bezlad,ibiurokra.. "Nie przYPon1inamsobie,by 'mi sprawiało
'. W Szwa.icarJi pracowalMussolini "iako
ti~nr;:'żet:rudl1ojest 11P• otrzYIDa4, odpOW'iedzi ból OPl.lszczenierodzeństwa. Przykrośćspra~ prosty robotnik przy budowlach, nosząc ce~
oa~1~421Y 'na ': zap~tanie, ,.' . prędzej ..njż. za wiło ·mi. Jednak rozstanie się z .ptaszkiem, ~ły i kąmienie.Zal"abiał dziennie 2 i pół. fran
d:wa riUesiące. Każda s'Pl'<nvahlusi ':się ". odlezec, którego trzymalemw klatce pod oknem. ,Przy Ira, .któ~eniezawsze pozwalały niuna1apla~
lMle$lĄe to mało .•, Są takie~ ze leżą już. od l'okn:!."p·ożegnan!u .plakałem... . '... '. . ..... '. .,
cenIe loika. Raz 'ptzenoc()wał pod mostem:"
Fakty na. to sątysiąc2ine. ':Przeba to :JakOś~le, . ..~·a.lęhśmyz oJ~em mIeJSC!! nawozku .. c:łru~irazw wyschniętem korycie rzecznem. '
~~·Jje·li;pnieeZriie.··~ . . . . ....... . . . ....
. . łzaprzezonym, ,w osła .lwyruszyhśmyw .dro~ Pewnegowieczoru·.Wcisnął ,się .do brudnej
/":,:.r':"!'Niemcy mają wiecejszkol niź. polacy -gę: Zaledwiet;tjephaliśmy, dziesięć,." m,~trów, skrzyni w drukarni i ,ran.o .stał. przed nimpo:ll
~i\
. ··iM,OOO... g'16W, ll,o.l. Sld.C,h. ·. .PJ:z:vP.ad, a.je.d.na.,.szk.o»', o.',s.,le.ł. .1?otk.,~ą.',.!Slę.lup.a.',d.ł... ".Z.ła. l"oz.ba.. , ~o~ licjant?którv goprze~łuchati wtrącił do wię~
ła~e(l{Uatkiedy w Kr6Iestwi~na,Jedną azkotęw~edzlał oJclec,podnló'Sl Jednak osła .1 pOle~ zienia.;
(S.) " .
"
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chaIiśmy dalej.
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:vociaJil1.l;. '. Zl'll{tj·(lUląCf,go ai'ę' }u~. W ~uch1.t Jest 'l1,16wi 'aQ telefonu. nazwę na.iblizsze], .st~CJt

.Wazystkię,wozy--r6wneiz
tramw.a~
je- muszą być w 9hłodnej porzeogrzewa~
;·lUe)i·,'~~~:tri)'tJ.t.~anjle 'drzwiodbyw:a się'w::~enspo igo wzdłuźpopiąguprzewodnika z lejkami ,ne elektrycznie. Wspomnieć równie z warto.
~liajdującysfę.wewnątrz ,fonografów, Z których znajdują się d,wa w że plucie na podłogę na stacjach Oraz w wa~
l1a~iska ~uzik. .M.ęchal.lizmka~dYmwozią. Słowawyma'W'iane.przezmq~ gona<;h~podobnie . jakpaleni~ jest surowo
i'J<::~ill1laK tylkpwtędy, ,gdypoch~.gtorowego (każdą sta?ję:musi zapowi~dać wzbronione.
tego .. samego . •·urządzęrda: .nl~ dw~razy).słychać",'Yyraźnie.w kaźd~yUl. 'Ya~
EuropejczYK, kt6ry pomyśli o natlo;l
ln(l,"tor:b,tv:y puś:cić.,wru9h .motoru,.za~ gonte.p()clągu.,N~~:z;)Vycza.l.pra~tyc~nle~l~:ku na naszych kolejach, przypuszczać, może,
wR~;tr·~fl'łfie dt~:\Vj;;niezosta:ą.~zamkn1ęte. rządZQnrsą.r?Wn.le~ . ·stacl~. N~~dzle._nle .i.źeprzywielkim,napływie . podróżuJących
wycho.4zL.lPotorow~ \:ze \sP!2:e~~Ją~tleto~.Ulszcza s~ępoprostu na~, ,również ruch na' nowo iorskielkoleipod~ieni
'Da,t'rzv '\YzdlUŻi p~ociągu w obie leznosc zą. Jazdę ..I przech?d~lPotem prz~z n~jnie odbywa się z peWnościązupetni~gład
Ll~l"\ń':T\, ,tJ01:)ler'O
$pestrzezet.· ,żę . wszyscy kołO~t0t. . Za ~azdym,ćwlerc obrotem moze ko.-A,przecież tak iest.OtworzeniedrzYii . z
i, wsiecUi,'··zan1yk~~. "automa~p~zeJsc ~tylko,.Je,dna osC?Pa. I(ołpw~ót·. ~Ołąd zewnq~r~tiwskaki,!anj,e.w czasi~. jazdy ,'jest
dy~óz .posiad:;f,~takie. au~ cz~~y. Jest ~ z· ,~utomatycznym. .ln.lernlkleln. poprostu .• dlatego nlemożliwe,~e'clrzwi moź:.1
l,afł:;YC2;ne; utzą.dzenia,.tak, że inoże' być 110sc o?roto~kołowl'otu mU8,l SIę ... potem naot~ie~ać i zamykać jedynięod,\.wewnątrz~
wÓzśl'odkowy.Naciskąnię· guzi~zgadzacz ka~ą~ W ten SPRsob stworzono Gdyoyktos'przypadkiem .usiłował stanąć w
owołane. ręce p()zostajebez prostą~a pQ~lm? to. pew~~kont~01ę, b.ez dtzwiachiw ten 'sposób przeszkodzić atiltolll
pr~~e'ltelt1l nie. włoży się . do apa~,wy~aWapla ~bllet?w,.·bez. dZIurkowanIa, odble~ matycznemu .··ichzamknięciu .. zostałhY,'na~
klucza, kt6~y·· posiada ranla bIletc!w l speCJalnych kontrolerÓw. tychmiast aresztowany~Tegojednak w NO "
Zapo~oc~~el~~nych . P?ręczy ... ,,?otworz5'no wym .Jorku nikt:qie będzie uśiłował.Nowo:tllf
'tych'pomysłowych urzą~ nakazd~J sta~ll przeJSCla, w. ktore .. kazdy., jorska publiczność zachowuie",wprost.w~oro
ruch kolei podziemnych .U~ ~aw:et. }11~ zn~l.1ący stosu?k6w "l}~ staC.11, zosta~ we posłuszeństwo i porządek! .
pomocy stosunkowo nle~ Je wc~snIęty przez ·publIcznosc. Wskute~. t~~
'.
. . .
Wi~~łkie~fod'1?~~St):ti~~lu. Stacje wywołuie motoro ~o unlka SIę natłoku, a . zwłaszcza mljan14
r.
.
ten apos~_ ż~ . . $ię przyjeidźających l·pdjeźdźaj~cych~ ~
l!
,. ~,
il)'iięm;OcZ,JllWQS'~lą~..

tomatyczneotwiel'a~

TelefonpołączQny jest zapOlUocą .biegńące~

I

~~L~,.'"

w

Kałendarlyk.

-

Jak się dowiafluje
Inf. Pras. lVIini'
PrezYł.lent Rżewski
sbrstwo o4rzucilo protesty w sprawie wyhorów zwołania nowej Ra(!y 1\H:i(~skie.i
do Rady l\Iiejsldej i rezultat wyborów zahyier ... , dnia 5 lipca.

Teoior~ica k1?t.
W::;ch6d slOl'ica
4- m. 20
Zachód r]. 8 m. 48

NiedzIela. dnia 1 lipca
(I

-- Vfidowiska.

Teilł~

CZ'WARTEK PIERWSZE POSIEDZENIE.
termin
łut

C";~l,:;a.deii

dziło.

mieSs\d <Ce<:;lit:>lniAnt' ""''''I)

.,Wiera M.irCe\\Hl" popof. ,)To co naiw8zniejsze" W
Tcti.łr Scclą (Cegielniana oM 18)

"Z10 dziej"
Filharmonia (Dz'e1na
"Zdobywcy Zachodu"

'II"i!. u'l"/ła",a n. 'rz('!: azd
,;\1 Pn epeść"

W czoraj w lokalu milośnikow
wędkowego przy ul. Piotrkowskiej 174
się zebranie chorągwi łódzkiej zwhl,zku

2(

l)

u

u'WęgiErska kreW
"O~hHYm*b (Przp.iazd 2)

~I 'Węgierska kre\\I"
(Piotrlw~~ka

72)

"Przeklęty"

Miejsk.a Bibljoteka P.tibUci!!! {Andrzej~ 14
otwarta W dni pow.;;ze dnie od ~. 2 do 8 Wlecz,
Muzeum ~au d i ~~ ztulti (Piotrko\\'lska 91
ł< alendarzyk historyczny.

1569; Oststecztiy akt Unii llobe,lsk:ej.
1832 Zniesienie statutu \Itewslnego na Litwie i
RUSI.

iadontości

spoleezeiJ:stwo przy'ję!o przydiylnie. gclyz W
krótkim czusie oriary na ten eel zbierane dosię
gly snmy 6 miljonów marek. Pan Sf,anikowski
dzielnie sIę krulta !lad zorganizowanie.'Iu sekcji,
XX sportowej i piłki 11oźncj. celem .rozwil1ię~·
cia życia towarzyskiego ucl1\valono zorganizo..

czyków.
Przewodniczyl wice prezes p. Grzegorzak
pióro trzyr.aal p. Stanikowski. Zebranie poświę
cone bylo sprawozdaniu z prac org·anizacyj· wać kilka zabaw~
N a zjazd Chol'ą.g'wi Ponl0rskiej do Tonulia
nych tak sympatycznego dla społeczeństwa pol
skiego związku, który się rozwija nader 'Pomyśl n'k skutek zapl'os:,mnia, na zel)raniuwybrano
w
nie, jednocząc w swem gronie weteranów z -pod specjalną delcgne:iQ. Zjazd odhr:dzie się
sztandaru J ozefa Hallera. kolegów z różnych dniach 14 i 15 lipca. Rówlliez w.vhrnno dele..
pól bitew, dalekiej Francji, Podola. l\furma- gację Chor4gwi na uroczystość poświęcenia'
sztandaru związku Dowbvl'czy ków na dzień:
nu i innych części świata.
.
Zebranie odbyło się w nader podnioslym 8 lipca.
nastroju, przyczem jako goście przemawiali
Po zamknięciu zebrania Pl'Zyj.;-to szereg
delegaci pokrewnego związku Dowborcz,yków.
zapis6w do grona Związku na członków sym<
, Ze sprawozdania wynika, iż sprawę uat:vków,.
sztandaru dla łódzkiej chorągwi Hallerczyków

I,C~'!!ilhao',' (t..liotrkowska 67)

GII"a.nd ~l(ii,"c

sportu

odbyIo
Haller-

bieżące

;...- W Sprawie Zjazdu "Wolnego Har:::
W edłu~ informacji zebranYCh z kółek i Jeszcze, raz slonca,a nasza. ziemia, zaanietn:
cerstwa".
. .
k rolniczych, urodzaje naokoło Łodzi przed::: rolników da. nam takie urodzaje, .jakich ni~,
Wobec ukazania S1ę w prasl~ ,not~te
się bardzo dobrze. \Vszystkie poglo::: widziano od lat wielu.
o zwoływanym do .Krakowa na dZlen l l ~ stawiają
ski,
jakoby
klosy miały być, bez ziarnaW związku z powyższym, nasi kmi~
: lipca .' zjeździe Wolnego Harcestwa, ,...N~'" są na szczęście
pogłoskami żyto "wykłosiło kowie wyprzedają gwałtem zapasy żyta i
c~elnictwo Związku Harcerstwa ,PolskIego
pięknie i w słomie i w ziarnie. kartofli,które przechowywali .do .ostatniej
: stwierdza, iź t. zw. Wolne H;arcerstwo,. o~ga~ się niezmiernie
Koniczyny
i pastewne wszędzie świe::: chwili, w· oczekiwaniu na lepsze .ceny.
~n:izo'Yane przez p.Adalna Clolkosza nIe Jest
tego Ia~
uznane przez Biuro .M.ięd:;ynarodowp za
me., Skutkiem deszczów, nie u~dalo się CO~ ta, .jestChal'akterystycznymobjawem
to iż w łasach pojawiły si'ęgrzyby'
t nizację .skauto'VVl1: o tYPle Badeu o,wek?w>' prawda w wielu miejscowościach z.wieść sia~ które rodzą się tylko jesien-ią,nlianowicie'
lskim i niema nic wspólnego ze
WIąZ lem na, ale to co z\vieziono w zupełności zastę::: maślaki i borowiki. VoA . popuH przypisuje to'
Harcerst\va polskiego.
. ,. . ' puje zesloroczny całkowity sianokos.
~iezmiernie dżdżysfej,wiośnie, jakąpr~by1tr
.
- Mat.u.rzystld ~imn
. ,. W...Maemskieol
Teraz potrzeba tylko,slońca,słonya smYę
. i Z. Pętkowskiej.
,.
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w&~n~~~~w8ll~~--~~-----~~-----~--~--~---~----~-_·
Nowy· zatarg· z pracownikami miej iimi•.

.~~i:J ~di~~s~~r!~~~!~~~ń~~en1t~g~~
szkolnego. Po odprawieniu Mszy św..w, kos~
piele św. K.rzyża, do. zebran:ych .. rod~lc~W l
uczennic w piękniep:fzystrO]Onel auh glmnal1
zjalnej przemawiali dyr.. Maciń~ki i ks.. pr.
Na40lski . poc~em p .. Zabicki .odczytał . spra:-:
w6zdanie' z roku szkolnego, które wykazało
wysoki' poziom. gimnazjalny zarówno uroy~
slowyjak i duchowy.
Świadectwadojrzalo:ści otrzymAły Ha~
lina Gieszczyńska, ~ugell.iaGrz~lewsk~.
\Jobsonówna Ewa, KonIeczna . .Jadw1ga!, . Ll:1t
pillska Jadwiga, Pisarska Mar]a, R~ta.19wna
MarjaRozencwejźanka

r

(pap) S"vego czasu mięazyzwiązkowa
komisja pracowników miejskich 'wystąpiła'
z .żądaniami podwyższenia . dotychczasowych
płac. W rezultacie, odbytych w dniu 18 i 19
bm., konferencji pomiędzy prezydjum magi~
stratu a zarzadem związku pracowll'ikóW miej
skich, magistrat. postanowił wypłacić. pra::: ,
cownikom Illiejskim zalef-:taiące za maj. ~
czerwiec podwyżki według. norm, ustalonych:
przez miejscową . , komisię do
badania
zwrostu kosztów utrzymania. Podwyżki. po:::

wy~sze .wynosiły: za: maj 9,92 procen't, ..
czerwiec 11. 25 proc., Wypłata 'POWyzsz;)Tclf
podwyżek miała być ·dokonana. W dwóch tył
godniach .jednak dotychczas nie . zostały wy.
płacone.
. "
' .... .
,
Jak się'dowia'duiemy ·z, mHtro·da}nych'
k~t . ro~ędzyzwiązkowa .komisja pracowników;
IDleJsklCh ma wystosować do prezydJumr,na.:$.
'gistratu 'meroorjat żąda jący, wypłacenia· ~
tychmia~towego.: powyższych ·podwyżek. .

Estera,~Plrowna

Hśnn~, Spoden~iewIczówna. Jadwiga, Sztege

inspektoraszkohego napo~atŁodzPł .Zalta«U:
fiygeJ.?-i a,. kHaslka HanŻnal'ZWwlslkk~w&elin~elena,
Flakiewicz Hieroll1ffi, 'KępczyilSki Sfe::: kiego. (bip)
.
'
". .
,
•n iśnlewsMa t rena., e a .0
... . ~
fa·n, Ko·z"ow·
·S. kl· Jerzy... Łaskiew";icz Tadeu, s.z.
N'
'
:1."
' , - . . owe hamuleew tramwa~aell.
'
,
....;... a tary.
. .
Michalski Stanisław, Prazanowski Eugenjusz, .
. W.czo.raj .b.yly c.'.z,Yll.iona.· ·pr6b,.Y z, . . nowYll1
.. "...1.'
'W roku szkolnym 1923;::24 w mlej== Rachalewski Stanisław, Syska Czesław, Szcze h l ' . k
·
,'skiem gimnazjuInmatematy,czno !Il 'przyro~?l-i~ rucha Tadeusz, Szczęsny Szymo:n, Tosik. Zygamu caUllJa ~ie ma zallllarWP1"ówa,dzićdy!:,ek·
czem. · męskim im. Józefa. Pllsud.sklegO nlZe] munt i .Wizner. Stefan.
.
. ejatramwaj6w elektrycznych w~ swychwa~oi':
. .
t
l
t y'
n ach. Próbny wagon z nowymi hamulciamlvi:q;:
~ienieni ucznIOWIe o .rzyma l ~a ur..
-'Zakaz wyWozusk6r.wadzil inŻ.Wr6blewęki,; .
'
·>,.,Zygmund. Bagińskl, Anto~l1 . HaJko:w-::
. . ' "pap). W zw.iązku.. z w.·yda.Ilem. r.o.... o.·.~
.
,..
.
ski Henryk Hardy, Marjan JurkIewlcz, Reln~ rząaze~iemt 'clotyczącem zakazu
W~;ZU·
" -- Zakońc!ł;enie f:rzeeieJto .ka.rsll
hoid Kautz, Edward Kolpdziejs~i, Stanisł~w towarów, nie wolno wywozićpbza 'granice torskie~ W szkole iJolieYjnej..
..:
Ktllesza, Jan Radwańskl, Staulsla!V Saslu. państwa " surowycn skór wołowych, kOll:::
(pap). W dnil.1 ·wczorajszym·
'~ąn;lund Szczep ani ak, Alfred S~ud~ch, St~::: skioh,cielęcych,. sKopowych. ~ '(baranich i ur,oezyste zakollczenie trzeciegooc' .
znisl~wWalasEugenjusz \tVolnlewlcz, Kazl~ owczych) oraz skrawków tYCh skór, skórek torskiego,w szkole 'Policyjnej
roierztWłodar'czyk, i Aleksy Zerndt..
zaJęczychikróliczych surowychlłiewypra~ OkręgowejP. P .. wŁodzi.Uroc:~'V'Sttc
'W :gimnazjum humanistycznem lm~ kS'W10nychę" '
poprzedzona. nabo~~etJ,st1;v'e]1ll
Skorup1Qświadectwa dojrzałości otrzymaMli:
--NQW.8. ta~fa traJnWa~1.ow8.
nylU i kazaniem. Po nab02reńl~twcia'
Chimowicz MOjsze,Dąbkowski . le~
.
popisy .ab.ąolwelitów kursu
czyslawJerzy, poński Ądolf" Eri~el Mory~
Zdniern dzisiejszym na '. tl'anpva:iRch komendantaszkoly
" "
F~lk Chaim, Gąsioro'wskl Władysław Stanll1 l6dzkich. obowiązuje nowa. tal':yfa tramwajo~a. rza.Dańezukallt:l,pOd:Wórz'li ·s·~1IJpiltill
sław, Halberstadt.Stanislaw Mautycy, Kaban,
J31;l~t. n91'm~lny kosztUJe ID:k. 1300 tna Kątnej Nr. 9w 'obecności rzedstaw:
J~bram,KrakowskiMat.ias, Kubik 'łlenryk, , dla, uc.zn16~. 8ą0W1eczorow~20001 nocny 3000 pafistwowych,. .. . ..,.
;"""\""
'Lew~n Luzer, MakowskiHenryk,M~ks~a, mk. bIlet :t'hIeSlęczpy kosztu:te285:0~O mk{
P9pisy po-przedzily;; .••... .'Pi«lrtyez- .•
"cław, Nower Anto~i, Orlikowski Euge111usz
Za"przysu~zenie~auczycleb...
newdnIU 29 czer-w'0 a rb. z .•...., .sln;żby śleą~
IJer~y Piasecki Otton Aleksander, Prym Hen:::·
StosownIe do polecenIa kUl'atorJlllll o.sl.1. czej, gdzie ucz,estnicryku:t,o$u"WYltazali swoje zdcl
l'.. Y.k.' R. eic.her Afi~t?l, ś~e..tana .Jan,ZamO,j~ aby d. O. ia 1.. lipca :VS~SC.-Y,. nauc.z.y Ci.~1.e., S...~.~k.. 6~ nościw tym kieruuku.". .
..
...,
ski Jan, Maksy!nIhan MIeczysław"
powszechnychzlozyli prZYSIęgę, w dIUU dZISle]
Kurs trwal trzywgo(1nie. UczęsttUk~
"',.. W 8::klasowem .:gb:nllaz,jumnumapV Szym nauczycielstwo p.owiatn łódzkiego, ztdzylo było 57~·pr2lewaźme starszych przodowników. ł\J
ttycznem A. ZimQwsk~ego matut'Y; otrzy,: t~ pr'zysięge w: ~O';1taIn mspektoram 'Wobecnosci pr~odownikÓ;w..
17'1"'1.'

i
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Po uroczystosci komendant szkoły wraz
uczniami lJ.odejmowa.ł gości skromnym obia-

W

delllr

'......;.Wie.Ika lółerja fantowa~
K,olo przyjaciół harcerzy łódzkich urzą
dza wielka loterie fantową, :na rzecz hali:<
cel'stwa pod przewodnictweul p. dr. Albina
Gntbowskiego. - Komitet postarał się o
bardzo cenne fanty. "Główną wygraną bę~zie
sypialnia (dębowy jasny fornier) składająca
Się z 2 łóżek z materacauli sprężynowYlui, \2
szafek nocnych, garderoby z lustrem, stolika
toaleto\vego. 2 krzeseł, gondolki i kozetki.Pozatem wygrać będzie nl0żna jednego wie:::
prza, dwa worki mąki pszennej, jeden worek
cukru,asygnatę na 30 bezpłatnych obiadó\v
'W restauracji "Teatralnej", drugą asygnatę
.na 30 bezpłatnych obiadów w ,restauracji
"Tivoli"; sztukęmaterjałuwełnianego, asy:::
guntę na. parę męskich trzewików, czarnych.
gemzowych, asygnatę na parę· damskich tltze
)Vikó\V i wiele innych cennych fantów. '.
,
Nic dziwnego" że losy tej loterji, któ~
rej ciągnienie nastąpi dnia, 9 lipca, o godz.
8r.lej wieczorem w gmachu województwa, w
obecności .patrol1atu harcerstwa, pod. kon~
frolą przedstawicieli władz i społeczeństwa,
cieszą się ogromnym ~okupem, zwłaszcza,
.że cena losu wynosi tylko rok. 5000, a szan:::
se natychmiastowego zbogacenia się' b. 'duże.
Losymozna otrzymać w sklepach. ~
.' Niech każdy., zatem, kto losu· nie posiada
spieszy się i kupuje losy loterji, bo możą ich

niedzielę

\Vrocławiu

dnia 24 czerwca 1923 roI\u zmarl nagle we

cd0nek

Zarządu Ł6CiIzkiej Straży O~niowej O~hotniczej
ł'

·8e t

e

P,

e

e

:WieIce pożyteczna praca zmarłego w przeciągu łat 9 du <ałła do)ra. i rozwoju
instytucji naszej zape\Ą;nia Mu w naszym gro nie chwalebną pami~ć. ;.
Niech Mu ziemia lekką b~dziel

e

~abrą.knąc już w

Zarząd

Łódzkiej Straży

i I{omenda

Ogniowej Ochotniczej.

Członkowie

W3zystkich \14..tu oddział6vv naszej straty ogniowej i ich erkics
try zbierają się na pogrzeb w poniedziałek, dnia 2 lipca ra b.. o 'godzinie 3 i p6ł po po
łUdnilJ w III 'im oddziale naszej straży ogniowej..
(6401 ·d·l)

tych dniach.

,-- 'Rozwiązanie ,związków.'
.
,
(pap) Na mocy wyroku sądu apelaCY1~
ne'go,. w Warsza\vie zostały rozwązane' nastę::=
pujące związki: l)' Związek zawodowy ro~
botnikówprzemysłu 'drzewnego· w Polsce,
'"o"

IŁWarszawa

Wszystkim"którzy ,oddali Qstatnią , posługę drogim
zwłokom
"".

ul. Chłodna 10 oddział. w Łodzi
uL DzieIna 50, 2} Związek zawodowy ro~
potnik6w. przemysłutyfuniowego ,Warszawa
1

iIl.Ch,lodnaNr. lQ.,pddział w. ,todzi,- Dzielna
,"""

.',s.Q,,\.,~.

!~ObOZ1. tatrzaiiskłe.
'
(bip) Wobec wysokicH cen w mfeJscoW'<5"
joJach, ' wypoczynkowych i na letniskach, pow
sta;lotowarzystwo, mające. na' cehtudostępnie
nie,i,nteligenciiodpoozYnku w, warunkaehhy..
~enic~n:ich nie narazająeinteIigencji 'na tbyt
:wysokie koszta. W tY:tn celurol'ganizowane,z()-!

i okazali nam tyle serdecznego współczucia, Składamy tą

w

drogą g·orące podziękowanie,
szczególnośl/i ~fVielebnemu
Duchowieństwu, nad wyra-z zaś ks.·,kanonikowi Marjano-

stały oboz:v;ta;ł;rzanskie, gdzie

w . specjalnycli
. namiotach "majdzie, '. pomieszczenie, kilkaset o~
ś6b, kt6retoobozy; istniec będą: od l czerwca: •
~d?15':wr~esnia.l
" , ". .... ' . . ,. '
, .
,'JJrządzone są'· na . wi6ruiwor.z:onych 0000

wiHofmanowi za nadgrobne sJowa ukoJenia.

odzice.

~e W'Czechosl()w~cjiobozów~p~zyezem:szcze~

.

'~gQZ,iu"en\VakaZWl"600najestnawar~ hygie.. .• ~~zne'~··tyehoh()zach, .R6wnieZpod 'u'VageQra:

':.~ J~~~lwa,PI'opag,andyt·;ra(dona1llYch •m ..
.·'.'~d ,HY'J1i~:tlY:wobooozego .' w:v:glas~e '13,4.. ba.t'd~
~~tq~ ode~~ ~ P?k~~arni.
':;~ Svnedat. alkoholu:.., .' '. ,: .
.'.' ,:J,)a;p.)~e:'!t\tyjałfufeni·~~ Mj"Oi'ster~
~()~ptlblic~ego1 komunl1tujemy,ze
t.'Wl~oi~ię1e.,piwiahl, S}dep6W8Pozr!co/chiwo..

,;~ole~~~nie,,~la;da.ją~.e·· zachr~l3~ . uprawnie~
;PlZ~~()~e~kt?r~...nielegabń G..tr llpnią ." ai~
;i~~,~~~ .r,u,bt>()d'a:A7:aJli(1m.napojQ\V·.~ciholo~
..",~.< dd:powi~'~~~'~';U$tawy, 'ńię~eżnie . ,..zaś
,\04'~~:w ~d4' ~po~lagn,ięerdo ·odpowiedzifl1ll '1śei
~d0'r~ł~ ·Dt~oo:powiednlejkoneeaji· . oxazdo

prez.

e;:;UrzędnikKorn. Rządu~ i~ Bj'ły

fatW,,,

l

i
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"

"

<
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"
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'
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]lJ'odługrcbj'4iężki<:h cierpięniachop,afrzonySw. Sakrament~mfzmarf" dnia 30.
1923 r. przeży:wsiylat65_< .•.. . . . . .
.' .' .,. .' " . ,
Wyprowadzeniezwłok'.. dn. 2. VIII o. godz. 4 i pół po poł. ,.a:,dom.u!Nf; ;18łprzy
Nawrotna Staryc~e,lltarikatoUGki Qczeln zawiadamiaif! '
'.
1

:'odpoiVf~Qlnriśei PJr~e<l r)Vladz~, ,,:ska1'lłowe~
,)Jll'~·bt~W-te~~. ..' .' ......... ' '; .·.··,;,i/,· . ' · .' . . . .. '. . .
'~" .'::~eNo~eenttiin~ I1aJ11ero$~zfabry1i

',"'>atn·.eh..

Pnr.W: . . . . . . ~.,.•.......

'i~,";','

! '.

".'

'• . .", ,.. ".,' .•. ,....

..•..•.

....

.' .'

' . .

. . ' , .

·Usb1iklent~()O:mIt,g~ty,gat~>JuJis.usowy;a:pez

,/ "<pa:p)W~i~zItttz l1o"d~etUprzez naS

ceJl!nawrroby.~t1ltliow;e, .zfabryk.:r;ząd0'Vyeh,

ustniką450mk. ......... " .' .'.

..i,r.,":/;

,i ,· .....Tyttib.ie ,k:rą,jane:.,I.~~t~ '~reab.i'r (Jła~l{()

Vonjźejp-odaje:rny.w:vł"a;z .. cen n~ •. wyrobyty~ w.'Y7(),OOpmk.:za..·kIg~

n . gat~.średni B faJkowy

."

';

wypę;J;ni,e!p~~(~.:f~,~~

n.

."

POaa&0wY9J,:i:;;. '.

wil1n~:,b~~J~t~ez, ,.e""
(domQW:i't:J:~łaców)~
do.Od~~iia~u . Poda

.'1.0..:......... "",

!··z:wrłOC()lll:ll;!

!taniowę,pochodzące7rf:tbryk. ~ryWatn:rch~
104,000 :m~. ~ IIIgat, średniA 176.0001 mk.lV' : .Nr. 2, 'B9:~6:.iHlą lS)w
". . ' .OYlr~ra:lgatąriek.średntA ·.-1090 \ro!t. gat~prQJ~dni . ~40,oon mk, ."Vgat. ~uljp:rzedtde~szy otl'zym~;lłill..,....· ł
• ·sztnkę~ II·gat~ nrzedniB 1250 mk,' ITI gat. 290,OOO;D:Lk~ VI': gat1 luksllsoWy4:00~OOO ,:mk•• za, . . . •. ..,:\V:o~ee,tego, .źeza. . . . . . ...,..~,.IJ ..,...,LI"".,......""
:(jJ.:t$erdni );}.. 1680~, ]l gat. najprzedriie:is~yB
kl'·
'
. .
n,ian~Qb;J.(feklaracji~r():żą ...... ... ,
tVlgat'.llajprżedniejszy:A. 2510m.k~ . ~~ ,Mach()Xka:~O.OOOkl~~tabaka,d()zazvwa Il~:i!ary~'vłaściciele nieruchom . . :'
ln.l1~SUI:;OW'Y., B 2800mk. :VII gat. luksu;. niagat.&redui 3.2,000 m:k,Eakl~.. ~a;t.przedni ,;snyip:illfer~siewinni .dopiInować, t :ettlgtitl'~
48,OOO.'mk. tytun,dozllcia 128,000 mk, za kUo-. '. pp~~piS'an~1tÓdlaskladania deklarac '.,
."
. . . ' . '. ..'
. ..'
.' '.',;
Potrzebnę. formularze' otrzymaĆ mo~~
gr~ni. C~ny· •. nOWY1Zsze6bowiązują, od dnia .22 na iw.'EkspedycjjCeJ;1tralnei"Ma~istrattt
. .... ...... .' . . . '.
..
P'lQPWolnoś,ci 14 lpiętro,pok6i'~j.Nr. 28. <:..'
czerwca,1923r..'
'.
.
~"Przypiął kwiafekdo' kożucha~'.:r':
7PodatekodlokaUzaroJi 1923.
~ ._. Dawny \vy~odny dlamięszkańcóWtam"
W dni.uwczornjsZYlnEkspcdyc.ja Cen~ tej dzielnicvlasek, przybrałszuxnnąna~w'ęi
tr~.t1na Ma,gistratu m. Łodzi uk011czylarozsy~ parkt13~go Maja" .. Las~ków niewy~a~ałty
la
łaścicieloD"J.nierucboI110ści .deklaracji te nakładu ze strony'Ma.a:istratu. nie nrz,vczv,
..

y

"~'i

\I(

..~~

rol·,u

niał nikomu kłopotu
tef strat poważnych. wania, tj. 25 czerwca 1922 l".
Dalej akt osl~arżenia zarzuca Kaczl(.ow..
bo nie był parkiem. Park .ten ,:,cale nie za::
sługuje na miano parku~ JedynIe. chyba. dla skiemll, że dzjalajł'lc~ w poroznlnleniu z dezerte
tego ~efi~urt~ie w bi?racI;. Ma~lstratu .lako rem Dmnelakienl Janem. będac uzbrojórrVlll w
rewolwer~ ok. godz. 5 dnia 4 sierpnia 1922 r. w
park 1 kosztu]e rocznIe md,lony.
.
Dro~i są zaniedbane, krzewiny ledwo lesie pod Ujazdem pow. hl'zezhls1dego napadł
'dysza \vsżędzie pełno gruzu, kamieni i śmje~ na niejakiego \V alache KI{~l:rtensa. żadajac wy'cia aJ~ za to wysadzono tam szarfe begonją dania pieniędzy: a spotkawszy się z odrnowa.
którei na ten cel zużyto około' 10 t\7siecy. wystrzałem 11 rew(Jlweru zal)i! go i zabrał mu na
Szarfa ta stano'\vi pra'waziwy kwiafeK przy stępnie w celu przywlaszczenia sobie większą
podartym i brudnYln kożuchu.
sumę pie11iedzYę
.
•
Rozprawie przewodniezyl ppłk.' K~ S. dr.
Giz.iil:ski, oskarżel mjr. K. S. W 2szezyński, dr.
nil P. Landau ..
Sąd po naradzie wyCIal wyroKqktorego
Tragedja rod:r.irma.
mocą
skazał
szereg. KaezkDWskiego na 15 lat
(biD) Przv ul. Kr6tkiej 5 (Baluty) '00 celu samo
ciężkiego więzienia, wydalenia z armji i poz-'
b6jczYmnapila się iał<iegoś płvnu JadWiQ8 .Szymrrr'l.
ska. Pomorłem tarqnięci::t. S!ę na swe źycie, u1eporozt1
bawienia praw stanu.

Najdrozszym skur'lJem. nal'cdu Jest Joz,.k.
N arl~t~ moż.e stracić s,,\.~ojq, :niepodleg'looo poliŁy
czną~ ale dopóki nie'\llyz'bt;dzie siti ti'!~O niijeen~
niejsz8r.fO skarbu..;..... języka, lliU wszelkie 1Jl'awdopodobir:I1stwo odzyskania prędzej czy po ini ej
swego niezależnegobytu politycznego: N::doc;:;vwistszym I..~owodemtego jest dla nas Sląsk Górny, który chociaż od sześciu '\vieków odłączony
od Polski nie uległ wynarodowieniu się d~ięki
fenlU jedynie, 7e nie zatracił języka ojczystego
i dlateg'o miał pełne prawo polączenia sie z ma
cierzą.

Pielęgnowanie więe :;ęzyli'a', nfrzYma.nle
go w czystości powinno byc obowhizkiem ka.'zdego. T. zw. inteligencja ucząca się w sz'lioiach
mienie rorlzinne. Z~'i\1vezWane . POQot':HVie odmiozfo ją
! i innych, obcych języków skłonna
jest do.za-'
do szpitala przy al. Drewnowskiej.
chwaszczania języka ojczystego olicym'il1ier'"
- Up~dekz drugiego piętra.
wiastkami. Z tąd pochodzi mnostwo słów _łaCIn..
w nocy Z dnia 28 na 29 c"erWca r, b. m~. dra"
skich, francuskich niemiecldch rosyjskich i in ..
giem piętrze domu przy u! ..iKil ń'Sl(e~o Nr. 76 odhy ..
nych' w naszym języku i n'ietylko sł:6w ę ale l
Na dzwony do Pabj;:,mic dla parafji Najśw.
wała sie libacja u Fiszrr6w. N a Hba~,:ę m in. llrzV~
niekt6rych zwrotow, które się do nieg-o wkradly
Marj! Pr.nny.
byla rodzina R eich6\\t. Po(k!'l.a~ uczf.l : lrunk6.~ nie
oszczędzantJ, Nad ranem Rę~(h ,lat 52. ". ulwoclu
Fibigiera,
od
!.lo.
B'ez przesady i zarozumIałoŚCi twierdzi~
Nr. 7CO W dn:o: imienin Antoniego
tkacz"wvszedł na b':J,Hcon i WlęC0:) nIt:! Wrócl~ .Uczest
ści z dnia 11 ł ó mkp. •
114,000
my,
język polski pod względem obfitóścl
nicy t(\k byli rozbaWienI, że nie ~aa·;'Jr.żV:j n!eobec·
form
gramatycznych
je~t bodaj na:ibogatse;y:a:xi
ności Reicha. Po trzech qoctz ng?h ~'!·zr~rWf.;la ?be~ ...
Na inwalidów..
nym zabaWę
lCla, zawiadam~ f\)n,c. Jedn~f~ZeŚn!e, ze
ze wszystkich języ k6w europejskich'.
Nr. 707 Dzieci szkoty pol. Nr. 29 klasa III a 8,eOO
na chodnikil
trup mr:żczY7t'!V r·~l!.. SIę okazala,
Slowmctwo gwary ludowej Jest aalek'o
n
711 Szamb elan T.
5,OCO
był to wyżej wspomniany R!"ch. N.~.;'-;i~domo czy !U a
mnIej zakażone obcemi nalecialościami,
my ta do czynienia z sr;mt.'.':·ói$.h\~':m czy też me
Na sieroty po poh~jłych źołnerzacb.
gólnie przechow'"lło się dotąd mnostwo starorJol
szczęśli wym wypadkielllc (P.Gp)
skich rod7Jmych wyrazen n goraU tatrzans'
Nr.
708
Mal'ja Pindor
6,001
- Kosztowny sen.
u
rco PlOchoWskr
10,000
kich i u ślązaków a niewątpliwie takz'e i w XÓ~1
(pal') Jan KatHó':;ld.za;yt, prz\? tlL To~arowef,
Ił 7 lO Rozenan
50:DCO
nych innych stronach Rzeczypospolitej. NaleNr. i, skradł śpi$.cemtt, ~l nieg':: feljk~~\'\I;Pav.low.
. 'ży je tylko .odnaleźć i podaódo powszechnej'wia
skiemu. mieszl,ańciJwi L1..11oroerska, 1 mtl)on 540 ty ...
Na Ins ytut Przeciwgazowy.
. sięcy mk••
domości .
6,COCO
Nr. 112 Szkoła w Starych"Chójnach
SąClzlmy,
byłoby to wd~Ięcznem zada~
.- Chna W CiU;lie
nIem ala naszej młodzieży szkolnej i llniwersy(pap) Ciupa Tyttts, zam. przy ul.. Henr~ka 2, za
palony amatOl hodowca król ,({ÓW, a nle ma lący ~!a
_ RozwojowcyI::ej Dzielnicy!
. teckiej. Korzystając z wakacji moglabysię .W
niohzni~ąrf poży\\ien{a, uvieqtel ,nocy sl~radł . dWIe
W
cz\ovartek
dn.
5::go
lipca
o
godz~
1:::~1
ten sposób -przyczyni6do wzbogacenia slowni~
kopy; konicz)'ny. bH1ące własnoścIą. K - emga .. C upę
. .
za powyższe "kopno ~ konLz)'ny IDsadzoao dpCIQPy· . \viecz. w sali Ale.ie Kościuszki' 73. . odbędzie ka narodowego. - .
się
Zebranie informacyjno:::organiiacyjne
. Wyrazy nEilezy zaPIsywać w . porząa.ku
- Nagły zgon
Członków T~,va "Roz\vój".. '
alfabetycznym z podaniem znaczenia i miejsco-(pav) Wczoraj o godz, 9 v\1i~czorem Zatorski
Po
sprawozdaniu
p.
L.GrzegorzaKa
wości,
gązie są używane .. Tak wypełI\Qne spisy
Jan, lat f4, pracowni!: gazow!'ll mlels~{1e.l, .~~:H,(1. pr~y
odbędzie
się
wybór
3:::ch
delegatów
na
zjazd
możnaprz3sylać
.do profesora uniwe:rsvtetukra
ul Tan:)'Jme\ Nr. 14 P()~'tczas 'Jełruenm dyzu~u przY
okręgowy T:::wa "Rozwó.i". Ze względu .na kowskiego dra Kazimierza Nitseha. Sprawę tę:
teleYonie, zmall uegle. Przy zwlo';'<l'- h ws~a~uno po:
sterunek policji aż do ztj:ida wladz sąaolv\lo-poltcV)
ważność sprawy upraszamy o liczne przyby~ poruszył i wyczerpująco o~wietlitSteranZe
nych.
cie.
Zarząd
6411
, romski w swej książce "Snobizm i postęp". W,
-- Przedst'awienia dla dzieci i młodzie myśl· jego inicjatywy wzywamy więc. llllopziez
do tej·· wdzięcznej. pracy wakacyjnej, ,
źy~
:J~~f~~4;~~~';,i>t'~l::1"'~~"""t . __ ".' ~
.
. W kinie "Luna" w tym ty~~o'dnit1. za~
9

ze

<iII(•. { _...

ze

i

J ..

~ierają wspaniałv

fmn

historycz~yp. t~

- Teatr mIejski.
.
._
. deryk \Vilhelm I'~.
W niedzielę l1ipcapopot przedostatnI
Zdjęcia dokonano w . pałacach 1(1'6:-:
raz "To co najważniejsze" -:- po cena?!t le\vskich w Berlinie,Poz:n.aniu i Reinsbere:ti.
zrzeszeniowych - w rolach f.!łównych WIS::: Codziennie iednoprzedstawienie o 'g. 3.30
niewski i Tański w innych rolach Rakowski pop ol. , w soboty i niedziele o :g. 2:::e"i' pop.: I
Krotkę, Wrześniowska, Rodowiczowa, Kro~
.
6912
J
nowska, Urbański i inni, wieczorem "Wiera
}
Mircewa" .odtwórczynią roli tytułowej Le:::
onją Barwińską.
.'
....
.
~ Karol Adweri.tówtez w Łodzi,
Wtorek 3 i .środa 4 lipca będą .dla Kul.WydaWlltch\:'o 'G?bsihnera iWolffa ..
turalnej .Łodzi wielkim świętem artystycznym.
Wśród nO\\'o~ci hF·Tetrystvczn~ch,iakie si e nka ..
W tych~owiem dni!lch w teatrze ,,scala" odbę zafv W ostatnich c7.ast~ch ~ aslugtij ą, na \'\?vr6źnien:e
dą się dwa gościn:l.e występy znakomitego tradWie powieści. 'Wvda,ne prz~7. k-'lęgarnię Gebethnera
glka Karola Adwentowicza, który w.ysUlpi w j WQHfa:~N? cichej wsi ~ Zc:r;i KOWenkiei l "Drogi
dwuch potężnych kre~cjach w .,ZiemiNieludz~ nieznane' Edwarda SłO.1Skicgo. Kowersl{a rzadko
biorąca pióro do ręki, ma !,ardzo licznyehezvtelni ...
kiej" .CwielI'a i "Upiorach "Ibsena. Łódź \ .zna ków,
którzy w l'lt\\7orach literatury pięknef szukaią
doopze wielkiego artystę, lubi go i .ceni,nie-

wątpliwie też tLatr będzie przepełnionywytwor
l),J,lbliczności we wtorek i· środę. Jako p art-

;na:

f_

"Fry

"IndyjsJ~i. dramat,? ,W·6 ..'. a~~6f~:.iJtistrujący!'

AkcJa
\Il roli

I

ajl11ająt:8 prrstota is~cl:ete a:::zucie.Ws2s0de
ne.rka K. Adwerttowicza- występuje urocza zatem
le znamIona odnajdujemv j ,~) najnowszym utworz~•.
. !&;!: stka Marja :8alcerkiewiczówn.·a...- znana za.
Powieść' znaIlę~o poety Edwarda Stuńskiego· w\.woła
s, " e w Łodai z występów w .,Wilkoldku" • . ibezWątvitnia~żywe zamteresOi,j{lnle z.e wzgleduna
oryginalną myśl przeVJodn ą niezIDylde. c~ekawiezar1
R e , zeopolu tworzą, artyści teatru Wa1'$z.
sowaną postać QJ6wneG;o bohatera!. .~ dt1ząnlastvką
113ilety sprzedaje kasa;;,scali".
przedstawiol1e środo1.lliSk0 małego mUi steczka i dWOl«<'

rozgrY~a'.:· •.sie· na7tl'~;'~"~1~!~'~j:C~Z~C:P
widOk6,w K~ ę3twa"Palaąg(\,;~:·'·

J

zdro%yC'n myśli,~zla('hetnei ten4encji .pięknych cha...
rakter6w.Pcwiesei autQrkl~.S16str" l f.Na służbie"
1SWSZ'3 odznact:aią się temi zalet"mi,cechuje le PQ-

i

clzi eje'· cZłowieka,:". mś jwego"ci":j·;pkrtltn;ego·'
któremu fla·~ano-:t~agkz: ··mtano:~~~n:ekl~tYc,

Księżniczki lihary: u~Clcza .1.:~ie:zr6wnana

V!oletta

ąp iarska.
,

..

'}

~

-

Dezerter mordercą.. .
(pap) Oneg'daj w sądzie WOJskowym DOK
Nr. IV odbyła się rozprawa przeciwko Kacz,t0wskiemu Stanislawowi,urodzonemu 16 lute
go 1901
w Piotr kow~~ szereg. 15 p. piech,
Akt oskarżenia . zarzuca Kaczkowskiemu.
ze w zamiarze trwałego uehylenia się od usta~
;wowego obowiązku służby wojskowej.. samo:wolnie oddalił się od swep;o oddziału 15 P:P. w
~ęblinie oraz pierwszy. dnia 26 'maja 1922 r.
i D.J:j4e)Jy.w ~l POza. o.d(l~tit:lęrn do .dnia ar:e:szto:"JI

r.

r6w 'WIejskich na kresaell. '
,,Koń na WZs,16rZtl", tom nowel
:zmarłego

EugenJusza

przedwcziesnłe

116łaczf\\lsldego. ukazatsię

w

L .. ':"

.. ' ...••.•..•

:.,?

tr.zeciemw)danianaldadem Gebdhnera iWolffa.
.7-=' PQwcdu'; braku masł,l" . . ~I,.~.ubi~~Jym'ty ·.i'~~U
.
W·bibJjoteczce. p. n. ,.Pisarze Polscy l Of1CY". sprzedaży· odmó N lliśmy,t; z~iwiadamtarriy~:;ze7·.,,'\.
.
i:
•. . . . . . . :
. . . . . . ..... i' "'.
.,.• t, .......... :' .•..'~
wydawenfj pr~ez ksiegernię Geb.elhnera i. W'oHfą,'!
wyszedł w opracomantuprof EagenjnszaKucharskie ' hecni e sprzedaż . wznowIHś'PY. M ,słona . .:.2ycz'e~

go cellnyzabytek tlas:r.ei;;lO piś:niennitłwa dramfltycznego: j1Cud tr.Iniel1'!any . czyli Krsl-w\1ilacy i Górale"
WOjciEcha BogasJaw~Jd(g'!.W~ct,.nje tO jak I W3.Z)ist..
kich utworóW.·· ukazu ląc)!::11 si~ w tejże serji, jest kry..
J

tyczne, pOSiada 'Więc lllezbęc;ue oblaśnienia rzecz0we,
oraz przypisy wydawcy. "Cud mniemany'~ parokrotnie
tYlko t>yldrukoWtinn ostatme wydalJie b" blbljl tecz ...

ce jsMrówki"} oddawna!est w}czerpane' PO\8W10nie
się ptzelo 110wej edyc:jl 2, 8 spokoi przedewszvstkiem

potrzetly S2.~~ln.!..ct\XIa,

.

i

:

Lie Kljjenteli możemy u si.eh~e.pizęchować do
zimy. '. .: . •. .... , ....,·~~I~"?:~;>~~,:~'.;, . y: . :!.:.,i "'.,

Związek Sf)6tdtielni;Mlecż~r$kicą~,(dawnie,
Zjetniań~ki~ T.. w\1,) ..•. Mleczarskie'\
Ai. Kośduszki 29.
6395 ....s

Warsz;! w5kie

,.
I

,si' ofict1!lnis:

Odjazd.

I

do~'WiidczaoJechf poczynionyeh
w ciągu
O$tatotch 8 .. miu miesi~cy w szpitalu dle om)istowo
ehoryeh w.RosJdlde pod Kopenbagą leczt;'nia I {Jmyslo
\1l!() łllQt'y,cll metodą PfGf. WBgt1era Jaurega, polegaja..

W

(bezpośredni)

855

.,

Piotrków

ków

10.10
lC.55

"
..

TomaszóW

~mowiec

15.25
15.55

"
"
~
"

12.20

51

Warszawa, Kra

15.55

"

WlOts:za.wa. So

chorY0h, poddau)\cb tej karacH, wlą
;!;!TlQje'C w· tokJlkit ChOf:}'ch u których zaparzenl,a psy..
chi~zlJe spoWodowane byty bezpośrednio przez zalm-

15.20

"

17,20

Warszawa, So
sno\\1iec, Kraków

»

1910
19.40

"
'"

luetyczue lub obarczenie dziedziczni, 10 proc.

t'ylUłzuje stanowczą poprawęl 50 proc. odzyskało
,~arQ'Wia .1ubmoinosć vra~:y. NormaInie 10 proc. wszyst
kich pacj.el1t6w~ przYJrpoll1anych do SZDJtaJfl, uważa..

20.55
2235

nydl jeat za nieulecialnje Chorych. Dotychczasowe
środki ·le. c. z«!.nił, stosowane do D.iCh zawiO. dty, lecze...

20.40

• 'n'leztlś Zł! pomocą wspomnianych zastrzykiwań dało

1\1

7.00

10,05
10.40

Giełda
,
..ar.~iJWSkłlh.~
. dnia 30 bili . mO
Dol.,St ZJednf 10MOO -- Marki niem.
0,6
Oolelry kannd.
98000 - Franki franeus!<Je 6.15 5
d

BeJgJa

.5590

tser~in·
Gdańsk

0,61
. 0,61
5C90

Praga

I.

Londyn.

..

N.OWY Jor},

akt.

, "U PlOR y~' sztaka w 5 akt. IbsenEf.

Początek o 9 -wieczorem,
Bilety od sc.bot:y w kasie teatru "Scala".
Pełnomocnik: Tymoteus~ Ortym.

.

l04~gi6C: ~e~~~:z~~
5.26
5.25

f:,

,-

.Warszawa
P-QZUania
6 50 osob KrakoWa Ka-

l'

Poznań

1J

WarszaWa

16.00 "

.

Sieradz
OstroW
KrakóW Kato ..

H

Jł

Poznań.,

otrzy'waćnagrodę

"

18.40

. mice, (JJezp. KrakÓw)

144 • ~"" ~6

"

9,50
10,11
12.47

14.30

>1

I'

11

~1

18,55

u
11

,t

Gdańska

rtyehmaterjaly damskie

Warszawy
Warszawy
Poznania'
Tarnobrzega

'kretony.

frG>tte t fIranki

obstalunek. -- -

Sprzedaż.

.u ta Ił,.,; ~Jł B tU S u

Ostrowia
Koluszek
Sieradza

etaminy, zefiry,
Ubrania gctow'e i na
na wypłatę

męskie,

i t p.

Piumła"Xtowska

19.

UiE'"

Warszawy

"

15' miljardów marek za odnalezienie

16

-UIO

fi

21.15
2301

z

ę
/6404b1
wszystkich stanóWsprzedafemy nl'l warunkach dogod...

Ostroma "

940

14 25

Gdańsk

"
"

(bezpośr.edni

z I<rakowa)

Koluszki
Tarnobrzegi

u
11

"

u

towic

OstróW

OSOD,

13~C2

. 6340 I

I . Wiedeń

sztu~~r~l;'

Sroda, 4 lipca

.
Przyjazd'

Kempno, Lesz..
no

u

15 40

19.05
476500 19.00
104000 ,20.80

Par.yż

Pragnąc

!'

.1

.~pC!a

Z repert... Teatru Pol. w Warszawie"

"ZIEMIA NIElU KA"

ł

Warszawa
6'3~ P~sP. Warszawa

'!

wpłaty

TomaszóW

.

1,58 osobo Warszawa

elf :chłopców 6 j dziew~zęt 4. Wedlud wyznań byro~
5.41
katolll(,ów $4 <:ze~(ko.stow4ńc6w .24 ewangelik6w 6
iztaelftów ' 1 bezwyznaniowych 55. Wl'crwyiszej Hez.. , fi 4Q

i

".
lO

"
4. lunca

d ~nto· tg~

Wiopek, 3

Nowość!

'Warszawa
iODŹ-KALlSKA

0.42 posp; Pozl1Elń, ~~~~

t

Częfd

2150
20,19

k6w
Warsz. (bezp.)

1Śr(ultl

z zespołem artystó w teatr6w:
"Polskiego" t "Małego H i "KomedjPc..

SosnoWIec
Skarżysko

Odjazd

-, ..·§)W krema1orjom WPradze, od 1 do 31 kwiet
nls $,opielono ,fe os6b, l. tych mężczyzn 80, koMe-

ar~la

Koiuszki
KOluszki
Sosnowiec
Warsz (bezp.ł

11.05
Warszawa..
:H.OO POS!_ Sosnowiec Kra

TomaszóW
\Varsz. (bezp)
"Piotrków

. ''''snlk dodatnJ.
POGnZEB1\NI WOaNIU"

błe 0g61nej 1>ylo 8 os6b ekshumowan~ch.

16.25

Koluszki'

"

a m.

znakomitego artysty tngit<'f!

k6\i?,Skarżysko

8.CO osobo Koluszki

naczel
ny lekarz teso.t szpitala dr~ Van BlssOaard w wywia..
4zfe z prasą podaje o nadzwyczajnyeh wynikach tycl1

źenie

włopek

występy

1.05 osobo WarszaWa
1.25,., Sosnowiec,Kra

7.20 posp. W'arsza\i?a

'

We

Przyjazd

6.CO osoP, TomaszO\'O

cą rat zastr:l:ykiWonfu szczepionki mf.Jlafyczneji

do~~ja4tzeńa.
"' Z50 dę~kQ

eatr,

Od t ...go CZerWCOe
ŁÓt>t..Pl1.BRYCZNA.

NOWY SRVOEK LECZNICZY.
§)Duń$lm staCjef iskrowa w Kopenhadze dono..

IEOT

a nIe maJąc pe\Vno~cic2Y to ten, o kt6rympiszągazety i'kt6rego I30szukują . pOlicja idetektywi p iywatn i , wyświetla dzis aj na ekranie
swojmprzygodytegoma1ca ..... siercty,wierząc,żew ten 'spos6b przyczyni \ się do "Odnalezienia malca, a tern samem do otuynumia
ewenłua~nje

samoddelnie-,

.

.

~n.i.e

SerU) etYl ,
Portjery, .
Fir.nki ..

. poleca
:Z~kłaa . Tapicersł<o-

I. ~. ~im~h:.l~z6~ę

~;
====:;===;::=::;===:=.;::::=::::=

./Łuczak

~r, I, Jani~l~w~~i

fUja:P!otrko'Wska lOl.

14-25.
6198b

".

;

1056~b·6

LIOZJUGĄOHOftOB i4tĘOOW

ss

YSTY Hm

,14~., Piotrkowska 145.
.aplOll1llbowaaie. oraz wprawianIe zębow
-.
. .opłatapct~ t;Utsl1' .'
89z1{
4

~

~_

II

tem(;69;:Jl
Pracownia'

12·~ 2 i. 5~ 7.

1-?onle 7 -- 8

Dr. <EdmUnd'E,R~B,rt

choroby skórne i' weJleryczne
Przyjmuje. od 12 -2 i· od 5-8

Panie od4 - 5. Ul~KHińs~iego
1p7, trzeci elom od G16Wnef.

""·"·kOSjUmOW
tli . .

SUł\ISn'l

Robot~w:Ykonywa . si'ę $tarantlIe

podług ostatnłcniurnali.

Robo-

ta kostjuma od 180 tys;, sukni

od·60 tysięGY•.Pcz:yjmuje '~ię suknie i kostjutny do krajania' i
paSQWanifl. Sprzedat .fasonów
paplerowych i manekinów Piotr
kowska 154 m.t8
(le87-))

(9C5b

Orr~wiHani~ rn~nli :

OjJp.łrqed. LUąlQ III!:.

ChfrobykQbiecef 'akuszer~ . CEGIELNiaNA. 43~
(Jhoropy. skórne" weneryczn,e
a. Przyjmuje od 9-~1 i 4 moezopłctoWe. Lec7.enies2.tuczn namieiscu solidnie j tanio Wy'
słońcem 'wyżyn. Przyjm l 2.0.0- . .konywa speCjalista stolarz. Ła
, - 7' PO pot. Przejazd 14.
l 30 i 4-8. Dla .pań oddzielna
sl{awe zgLoszenia pod "R. G'.>

ul. RozwadewskQ 2.

•

Kl.lińS.kie.g.Q Dąbr

'.'BI!!!!!

R.,6. . mn.itt. %.ostaniesuma. la wYP1acon.a .

'"'Ci

Dekoracyjny
1.·MagazynMebU

D

I'

Ori> med.LEY8ERG

·j}j1\11allY..

-tEKAąZ

'

fIt;att1d t chustkI/kołdry. kapy
etc. Poleo(:tsfęnle zwaźt'ićna Chbr.sk6ry,'Wener. i dróg.tl1ostagnacJę. nie, wyc:z:ekiWaćczow~ch. . ' (8CSg5.p
Wszystko bow.iem nadal drozeje TRAUGUTA '.tel. 113,
./
powrócił.

Pęklj'cia nlebIG~e,

:)'} ....'

.

'. w.·.·.'.. '... p.
..d2;i61e. k ej:z: 9.rtlno.,
.U. a uliCY
...
od ul.
. OW.lSk.ie. i
do ZarzeWskfej,
l oty zegarek
damski
.2. bransoletką. Znalaz~ę
... ·prcszę
zwrócIć
takowy
za
wynagrodzeniem
.M.k:.
5CO,COO,
uaul
/

::~~:~f~:~~Y

T~lefon

Wsp61nie z widzami

' ,I t

s;

t

'"

,

Joczekalnia.

Ku
placę

200

(867b

uj ę 914

proc~drotej

za bry·

biżaterję"
zęby sztuczne, garderobę j sza'
lsc:zarne. Ząchoclniao2 nap] 4t

lanty, zloto, srebro

ciW!Qmvar'dalp,

l

L.• .!\\i!lch.

dO

AJencjjo~łoszeń
RadWańska

, cewskiego,

LODZ. ut Na. \l1 fot 4.
Zegary. zeg"lrki, błźuter
ja. Wszelkie reperacje.
Szypko i solidnie.

Dr. S. KANTOR

wenery'"
"
cznych i skórnych /
rUotrkowska 144 (róg Ewan .1
w. Tra· 'leh
srkiej,\ Godz orz) jęć... o4,llt,.·.m,'.'
. !;)..Jł2 i ~...8. dla· pań 5 - 6 .,liifI, ~
6.
lC60.b o l

;oecjaHsta chorób

10~-4

. ........
. _
. . _ _ _........
i . _ _""'-'G
-_
....

A

"

J

~)ŁińTN·· W$zystkie gattln\ł;i
sukna modne na u.. I U . modne sEltyny, .eta" i'V'
WEŁNY
..
brania, palta. suk- mi.n y , trYk. otina najtani~j i na:;
me .najtani,ej i na'raty. w farmer raty W Jarmarl~u. Łódzkim.
ka Ł6dzkim '~iQtrkowsl~a 44,
PiQtrkoWska 44"
.. '..

•

a78,.i - 4

.

~635~5·

Jt

i

Zgodnie żArt. l' i 9 UstaWy Sejmowej z dnia 15 lipca 1920 r., Dz. Ustaw Rzeczypospoli·lII
teJ Nr. 70. poz. 466, o zmianie cen za doslHfczenie energJi elf.:ktr)icznej oraz na zesadzie protokuhl Komisji Rozjemczej z dnia 28 stycznia 1921 roku. działającei na mooy Art. ?, 3 i 4 wymIenionej
Qsta\\W. jak również vrotokularnego badania kosztów w~twarzania energjl elektrycznej z dnia 25
C!:z:erwea 1923 folu!
,.

I

I

lawiadarnia wszystkich odbiorc6w prądu, iż taryfa za dostarczoną
w miesiącu ozerwcu 1923 roku wym;si:
za prąd do światła Mk. 3,260 za jedną kwg..
$II
$II
$Ił' siły
$II
1,370"

energję

W razie niepogody w teatrze zimowym
Ce gieln.iatu•• 18
Dyr.

s.

~UPERMAH.

-

KiefoVo'n. a.rtyst. ROM,

Zarządca
·Łódzkiego Oddziału

Oiwieilenia
#.

P tr

ni

Istniejąca

Kia'my B.&y baletr.t:istr~
fłNałio1Hil ..Tełtra" m
Konstantynopolu.
Szał opi u ID u" klasyczno'" egzotyczny 15Kecz
"
taneczay.
lWI

od 1897 r. firma

Seltner

da rob6t ziemnych. praca akordowa, m'ieszkanie i życie
na miejscu. Zgłaszać się St, Słotwiny budowa bocznicy
1070~s

kolejowej.

i za
garderoba damska i

męska. białe

Południowa

A. Berger

SUk nI. e idomowe
UJizytowe
Bluz ki tyst
etamipO\fe ba
.. J trykot. •
SZl af rokl iHALKI
fartuszki
"
empry
iedwa~ne
Dz
e
i Welmane

towary oraz resztki

6, prawa. oficlI

.

u.helela· h~kołl pi.,uda. n·a maG~,n8ch różnych i najno ..
wąZych .SYStE111ó~ z dolda. dnem objaśnieniem konstrukcj i hekto ...

R.

PaDtof'e

CiI

adzę
Pl

lo!

o.
~
,Q

to'l1lEl.l'y tylko

pod

firmą:

ł,ódź, U'iI
Płółnoblałe

~

pościel,

.

&

o:~

L

I

Carry .Hartweit.:~.~~~om.:i.Czlll:ettseeRttj1.e1e
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