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(wp) Kierownictwo w poselstwie Rze~
czypospo!itej w Madrycie objął po ustąpie:1
niu p.posła Orłnwskie~o, p. Żoleński, w
charakterze charge d'affaires a. i.
Komendant głównej policji państwowe].
(wp) Wczoraj objął komendę f.!lÓ'wną
'Qolicji pal1stwow~j w "Varsza'wie p.Marian
Borzęcki', b. kom1sarz rządu na m. st. \Var:;:
szawę. P. Borzęcki był ostatnio. wicedyre~
ktoreft1 departamentu" bezpieczeństwa.

P. K. O.

.

{wp)' Min. skarbu p. I-Iuhert Linae na~
~atrzymuje stanowisko prezesakomi~
t~tu dYrekcyjne~oP. K .. O. Zastępce funkcji
tie~o suełniać będzie wiceprezes pan Zele::
.

.

razte

k1

19.23

re'

•

I

ff

Przedstawicielstwo Polski w Madrycie.

lipca

•

fi.
~~

Wizy do Lotwy..
..
(wp) Według zawiadc)111ienia, jakie
M.S. Z. otrzymało od Wydziału Konsular~
negoPoselstwa Łotev/skiego w \Varszawic,
osoby, udające się na kurację do kąpieli mor
skichi uzdrowisk na Łotwie, mogą korzy~
stać z pewnych ulg wizowych.. Szczególo::
wych \vy,ja.śnień· w tej sprawie udzieli Wy~
dział Konsularny Poselstwa. Łotewskiego.w
Warsza\vie, Hotel B riihlo\vski , pok6j Nr. 28
ul. Fredry 12, w dnie powszednie od godzi:::
ny 10~tej do 12~tej.
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RADA MINISTRÓW UCHWALU;K SZEREG :WNIOSKOWe
W ARSZi\WA 2::7 (P AT) Rada Mini::: szych urzędów ubezpieczeniowych--, ·wmosek\

strów na posiedzeniu dnia 2 lipca uchwaliła
projekt ustawy w przedmiocie uwłaszczenia
b, czynszowników i długoletnich dzierżaw~
ców w województwach. wschodnich, wnio~
sek ministerstwa zdrowia publicznego ,w
przea.miocie stosow'ania . tynlczasoweF!o roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sty:::
cznła i 23 października 1922 t. wprzedmio:::
cie pomocy lekarskiej dla funkcjonarju~
sZÓ\V państwowych na obszarzew.ojewódz:1
twa śląskiego, wniosek ministerstwa rolnic:::
twa i dóbr państwowych o rozciągnięcie
mocy obowiązującej ustawy. o ryboło\vst~·
wie z dnia 31 października 1887 r., wniosek
ministerst\va pracy i-ooieki snolecznej w
przedmiocie opłat ryczałtowych dla wyż·

. ministerstwa pra.cy i opieki społecznej o rozi
ciągnięcie na ziemię wileńską mocy us~a'wYl
z 31 października 1921 r. o, zarobkowem pa;::
średnictwie, pracy, 'wniosek_ minist.
pracy!'
i opieki . społ. o utworzenie komisji mi:ędzy~
ministerjalnej do spraw ochrony pracyWJ
przedsiębiorstwach fabrycznych i górniczo~,
hutniczych w b. zaborze rosyjskim, 'wniosek:
kiero\vnika ministerstwa zdrowia publicz~
nego o udziale ~olskiw międzynarodowym'
kongresIe prz'eciwalkoholowym..
.,
Na tem posiedzeniu .Rada Ministr6~,
wysłuchała referatu podseKretarza stanu·· WJ
ministerstwie robótpublicznycnw sprawie
mieszkal1. dla praąown!k:ąvv: pań~bYowych'..

SPRAWOZDANIE MIN. SEYDY.
WARSZA\rVA '2::;[ (PAT) Na aziesiej szczególności ~e stan.u zagaunlen,.. aófycZ~)5
cych bezpośrednioPolskL

Bzem posiedzeni'u Rady ,Ministrów .minis~
ter spraw zaF!ranicznych . Seyda· zdał spra;;:
wozdanie z sytuacji międzynarodowej~ a·w

posiedzeniu Rady Ministrów.

to unistrczna

chowski.

DyskusJanaa

tym referatem. odbędzie się na jutrzejszem

Rubry.

Za

NĘDZA. WŚRÓD ROBOTNIKÓW WZMAGA' SIĘ. KOl\IUNISOIWYKORZYSTUJA:

IJACZEJKA KOMUNISTYCZNA W

FA~

BRYCE LILPOPA.

*) Po długotrwalejkilkomiesięcznej ob~
ser\vacji, policja. stwierdzHa w fabryce Lilpop
Rau i Lewensteinl:l na Woli ośrodekq~itacji
komunistycznej. Stwierdzono, że prze'Cl fa,~
brykę przychodzili a~ita.torzy komunistycz:,
ni i nawoływali młodzież do organizowania
się wkoło'· I&munistyczne, t. zw. klub mło~
'dziezy K. P.R. P., mieszczący się iW jed~
nym ze związków zawodowych. Kólportaż hi.
buły komunistyczne i wśród robotnik6w. jest
bardzo rozwinięty. Wreszcie udało się poIi~
c.iiaresztować śród komunist6w ślusarzA.
Gottliba Grossmana,zamieszkalego na ul.
I;'tl.ckiejNr~ 12 m.43 i Piotra Szolenbauma~
kt6ry przez 2 lata za ,dzialalnośćkomunisty~
czną. słedzialwMokotowie. Oba i zostali are~
.$ztowaniw dniu . 25· czerwca i decy,,-ją sę~
:;~~iego osadzeni w więzieniu za rozdawanie
.
. ... komunistycznych w większej ...ilości
:*pikom fabryki.
'$AMOBÓ.JSTWO B'OHDANOWEJ
.. . HR. RONIKIEROWEJ.
.' II) ()1;lęgdai w mieszkaniu&wę) iesc10weJ
Wandy "'hr~E:onikierowej w Warszawie odebra
~asobie zYcie~p:rzez zaduszenie się sznurowa~
alem od gOrsetlll{sawera Ronikierowa żona
Bohdana hr. Ronikieramordęrcy Stasia Chrza
nowskiego.
. Denatka oa pewnego czasu, clerplala na
melaneholje.
i

,

SOCJALIŚOI WJ-iOSOY NIE POJADĄ NA

:KONFERENCJĘ W SPRAWIE ZAGŁĘBIA
RUHRY.
~ZYM 2,7 (A W) R.ząd włosld rltlm?':wil
..:wyd~U1J.ą paszl).o.t'tQ.\v. dwom .deDutoWalLYJ.ll 6,0 ...

OBE-

CNY KRYZYSEKON01IICZNY..
PARYZ .2,7 (PAT) .,Temps" donosi, ze -10 frank6w.' zt1Hali zaŚl00,OOOmli. Clzlennie.
stan przemysłowy w zagłębiu Ruhry staje sif)
Robotnicytrallsportowiwszczęli pertr~..
coraz krytyczniejszy. Stan bezrobotnYch wżra':' ktacje z pracodawcami· o nową lOD-procentową
staz dniem każdym. Pomimo stopniowejpod~ podwyżkę. Sekcja .komunistyczna zaglębiazor;,
wyżki plac, nędza wzmaga się w zagłębiu, jak
ganizowala,/Dwdzień propagandy", celem wy"
również w nieokupowanej cześci Niemiec. Od
korzystania obecnegokryzy,suekonomicznegQł
25 czerwca rb. g6rnicy pobierają 75,000.mk. ok, dlarekrutowarua nowych adeptów.
. - _ _ _ _-----IlIIl6lI-I!J!lI-----~K8--_Illf&!_-_I!fSI-----!lIII.IIlll-IIIlI/IIIl--.
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WOJSKA S0W,SZNICZE ZAJMUJĄ ZAKŁADYKRUPPA,,'
BERLIN 2~7 (AW) W niedzielę PO

południu obsadziły. wojska okupacyjnenie:=
które części zakład6wKruppa: mianowicie
odlewl1ie, zakłady budowy. wagon6w . i loko:::

WYDALANIE KOLEJARZY

NIEMmCKICH.

BERLIN2r;7 (AW) Prasa niemiecka
donosi z Koblencji, że komisja nadreńska
zamierza wydalić wszystkich kolejarzy nie~
Męt

&

cj~1istycznym,kt6rzy .mieli

się na konfe"
8prawiezagleprzez Labour Party, do· Lon-

Decyzja. sprzym'ierzon:rcP:'

udae

czona .Ismetowipaszy, .g(ly JcJ.e~le-g;a:Cl

rencję 'międzyparlarnentarną W

bia Ruhr,
dynu.

zwolaną

ENTENTA I TURCJA.
P:ARYZ2,7" (.kW) . "Chicago rrribune"
donosi z ,Lozanny: że rządy 'sprzymierzone po.:
stanowiły na·· czas· nieokreslony ·utrzymywac
nadal garnizon· wojskowy w Gallipoli, jako gwa
rancję wykonania traktatu pokojowego. Delegaci tureccy zaprotestowali żywo przeciw$;o te ..
Ul 11. wskflzn1nc, że nie mo~r,H ;;;1p' zgodzić na atalę zagx9żeuię KQ:Ur,;tal1tYllOP()la~ .

sprzYIiłierzon.ychllzgodIliąr ~""''''''-''·.1'

ność

garnizonu, oraz Qbfi!zar,

ją:]~~.;,,~ętl~~ę· tQ.la;i~~ł'"

lnować.

FR.t\NCJAD.A..·USTNAO]JP()WIED~ .

NA .1tWl~~iT~ONABJUSZi ANGIELSKI~' ".

.' PA:a:1~2~~.(>~€PAT) ,~TerllPs" donosi~riż
ambasador franc:rtski· w·. :Uondynie otrz'Ymal-,:iu~
potrzebne inst.rukcje, by lordowi· Curzonowi,. zło~
żyć ustną 'odpowiedź . rządu franellskiego na
kwestjouarjtlsz anj;delski z dnią, l ' ~~:wcar .1.}.
<
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Wtorek. dni~ 3 1ił1ca 1923

uisburgu.

lBsznZB OZi achu

STAN OBLĘZENIA: W DUISBUGU..
BERLIN 2,1 "(A.W) Liczba zabitycn zol- ten sposob, by eksplodowala na moscie.
Z Koblencji donoszą, że władze okupacyj
Aieny belgi'jikieh, ktorzy padli ofiarą zamachu
\=łYll81L!tOWegO na moście kolejowym pod Duis- ne zabierają, obecnie zaklac'łljlrik6w niemieckich
bnrgiem, dokou:.o.an,ego - jak wiadomo - przez do każdego pociągu, przebywającego przez stl'e
bo.iów1.t niemieckie, wynosi obecnie 28 .zmar- fe. okupowaną. Stan obleżenia zastal jak dotych
. łych. ~ -::'" wa.żne oba.wy~ że .liczba ta zwiększy czas ogłoszony w Duisburgu, Miihlheimie i oko~
.
.;ię ,u;:;;,..;:,o~~e. gdy~ stan kilkunastu rannych lictr.ny(·h miasteczkach.
Prasa
niemiecka
donosi
o
meIkiem
obuiest 'Prawic beznadziejny.
Potwierdz~i, się przypuszczenie, jak wy- l'Zl:Diu, jakle zapanowało wśr6d żołnierzY bel·
'kt.'$Qje pr.owadzone ś1edztwo~ że bomba zostala g-ijskich wskutek zamachu.
poiUo!ona W jeonym !li wagonow i nastawiona w
.
ZMIANA: łELGI.JSKIEJ POLITYK~ REPARACYJNEJ.,
~J.ruDEN 2,7 (P AT) }Neue Freie' Pres- ją wpływ w kierunku lag-oClnego traktowania
.§ell donosi z Londynu: Zdaniem kół polityczkwestyj reparacyjnych obecny zamach na nonych 7A:l.ostrzyla się sytuacja skutkiem zamachu ci&fĄ spowodował, że b~lgijska P?1ityk~ repara~
:na pochtg pod Duisburgiem, podczas, gdy w 0- cYJua znowu'''rzechodzl w rece kól WOJskowych.
stainich tygodniach zauwa~o w A~fdji z za- których poglądy na kwestje reparacyjne sa.
~dlJiWoleniem. że kola gospodarcze Belgji zys!(U- zgodne ż poglądami francuskiern'i ..

". POINCARE O ZAMACHU W DUISBURGU ..
!

N." 178

f ..

l'ARYZ 2~7 (PAT) Poincare wysłał
ilo "rheunisa, b. premjera ministrów, tele~

gram w którym 'da"je wYraz nalf:!lęhsze't!o
oburzenia z powodu zanlachu w Duisburgu.
CO NIEMCY PISZĄ O ZAMACHU ..
.. .' BERLIN 12::7 (P AT) ,,~lgemeine Deut denz" natonliast wyra~aobawę. '~e (Izięki te
scne Zeitung'" pisząc
ostatninl zam.achu mu zamachowi Niemcy zostaną pozbawie::
przeja\vu
życzlhvośc1,
w Duisburgu, używa wyrazów: "Jest tosa~ ni ostatnie~o
bota~w .. wie}ldm stylu, posługuJącYI... s~ę:) śJ;od jaki m6f.1łby .leszcze istniec dla nich \v świe:-:
cie cywilizowanym.
- . ':
kaml dZIałano
I !';t ,.! ':~,,~
"Sozia1' Parlamentariscne Korrespon::

°

wskazał, że

leży już

do
wtaszczeniu

66 proc. posesji w Soppotacll n~
żydów. Ostatnia ustawa o prze:
została wydana zapóźno.
.

Zebranie zastanawiało się nad sposo~

bami któreby dalszemu nabywaniu przez
dów nieruchomości poło:zyly tamę.

ży::

.

ZA PRZYKLADEMBENESZA.
BORDEAUX 2,7 (PAT) Polradjo. Diient
niki donoszą, że litewski minister spraw zagra-t
.illcznych przybywa w tych dniach do Paryzai
Oczekiwane jest również przybycie litewskiegc#
pre1 ajera.
t
:1

~

ORAD REICHSTAGU . t
'3ERLIN 2,7 (PAT) W Reichstagu rozl
poczęly się dziś na nowo obrady.
'
ROZPOOZĘOIE

ZARĘOZYNY

SZWEDZKmGO NASTĘPCY{
TRONU.
.
LEAFIELD 2,7 (PAT) NastąpHo oficjal';
ne oglosznie zaręczyn następcy tronu ,Szwec:i~
z ks. Ludwiką. Mountl)atton. z druga córka księ'
cia Ludwika Mountbattoll, (poprzednio ks. Bat~
tenberg). W związku z powyższem, prasa angiel
ska poświęca ·liczne wzmianki, bardzo życzliw~
dla Szwecji i dla domu królewskiego.
~
USTA ,V A. Q UPOSAZENIU URZĘDNIKÓwf
.
I EMERYTÓW.
I'
WARSZAWA' 2,7 (PAT) Prezes Ra(I~
Ministrów Witos zwroci! .się do marsz~tlka Se:i~
mu Rataja w lqvestji przyśpieszenia prac. w ko*
misji sejmowe;Vnad projektem ustawY o uposa~
żenilI urzędników. i fnnkdonarjusz6w panstwoJ
wych oraz projektu ustawy emerytalnej, takb.;;
aby projekty te zostały jak najszybciej zala~
twione.
~.
I
I

POLAK -

ZWYCIĘZCA

~

RAIDU

SAMOOlłODOWEGO~

POWRÓT EMIGRANTÓW POLITYCZNYCH.
LWÓW 2,7 -(A W) W iuijbli7iszych 'dniach opuścić kraj.
spodzieWany jest powr6t do Lwowa ki1kudzie~
Utworzyl się komitet przyjęcia. z drem
~ięc'ill er;nigr ant ów ukraińskich, którzy zmU8'Z!e Fedaldem na czele.
n,iby1i w swoim czasie z pobudek' politycznych
DOMAG.AJA. SIĘ AUTONOMJI TERYTOR..JALNEJ..
LWÓW 2,7 (AW) Nanarac1ach .ruskiego
. ..Projekt zalożenia W Warszawie uniwer~
tUtl'odowego komitetu trudowego omawiano sytętu ruskiego spotkał się z życ:z1iwemprzy
kwestję. taktyki iżądanoautonomji terytor:ia!~ jęciem nie tylko wśród trudownik6w. lecz i we
nej, .
.
wszystkich warstwach. spoleczenstwa ruskiego.
'AMJ.n
Ui
ł

mowa In lnistta Du~s z minlstremSeydą w~lia
źała· zupełną wspolnoś~> pogladów we wszystkich kwestiach. W szysc.:y, którzy byli w Polsce.
zos.tali· uderzeni rtadzwycza:in.>mipostępamt jakle Polska .uczynilaw Qiągukrotkiego. czasu, w .
szczeg6Jn()ści zdaniem :ministra Du('\,·.pocz:V::' 10
110 w P9Isce kolosalne postelJYw wo5skoWQści. a
posta1:V:a l.ekwiPtnlek wojskl1cz:vnilyc1oskonale
wra':'~nie~.

1 stają;

'W~zY's,tki~lasy, l1aleiaceao :wlo~CAiiaił;iti~

oddw~' iw

:raa, bezterminowe: llzvtkowanie.

R6Wp.i:e~l"()watJ:yW'ana'."pTqjek.t" ,p:01Vęg'ó
kL1dekS1i.pr~ęd1;l:rYcyw~lnej. Ciekąwą jest ,:oo;().,
tYw~cja'~ianv: ... kPąxa.· gIosi, .że. rewohlc5a. prze-

kreśliła wswystkie stare ,stosnnlri i ~wyczaje. 0-. pr:ae~wanYm ',m'abyć: rqwnież :projekt . specjalf
neg? s~downictwa dyscwlhlal'nep.!o, ala wykr'9~
częn slużl{6Wyeh..·
.'
.
.'

munistycznymi

. Również robotnicy w rezolucji swej u ..
·że nie będą,toler9JValiwplywów komunistów w swychorga.nizacjach.

chwalili,

I TAM JUZ ZALEZ'LI.·

GDAl'JSK 2~7 (AW) Na odbytem ze~
braniu partji centrowych oma.,viano sprawę
i14Dl'Y\VU ź1qówdo SOPDot. Mówca z Soppot

~

, BRESTIA 2,7 (PAT) Agencja Havasa{
Nagrodę wIo sld ego Auto~klubu zdobyl "P. Masa-?
oki, który przebyl109 kilometrow W 33 minut$
22;. sekull.dy na samochodzi~ o poj~mnośei. cyli?1
drow 2 lItr.; na samochodzIe o pOJemnOŚCI cyllI\
drów 3 litrypierwsz:.vm był P. Masecki.
PODPISAŁ,

CZY NIE PODPISAŁ? ,

MOSKWA 2::7 JAW) Wobec up 011
~~Y'Y"ie krą~ących .po Moskwie pogłosek, . ~'I'
oSWladcz.enle. p..a.trJa.rC.hY.. Tichona.... n,l.'e. . . . . . . b.ył.
prz~z niego. p.oqpisane, "Izwiest.ia"·'. ittriies
czają ."fac~slmlle całego aktu. W.dniUlli
ca odprawił partyarcha Tichou<i:W klasztCt
rze Dońskim· po raz .pierwszyo:d czasu wj;
l?uszczenia ~ona wolno~ć' . lJtoo~ys,te· ..nab~)
zeństwo, ktorego w~słu~l1ru:ywlelotyslęCZ~1
tłumy.
. 'ii····
.~I
.'(j

Ci nra ;j; rr~lca

W pewnernściś!e zan1knięteln stowa::
iłyszeniu złapał partner inne~o z członków
~n~a: rękę,

przy "niewlaściwej" ~rze w karty.
epilo14 tej tragedjiEt• .
U
· zaKonczy
l'
l
·
Sd
!oWhtdQt:ny.
. nas
o'
Się 1naCZej.
.ą
, iohorowy, sw1adkowie w'ątpliwości co do "pra
vnego postępowania" partnera, który nie
niał ••• w tej mierze, pelnoll1ocnictw od zarzą:::
~-~d2i~il1dziej byłby

.<

z·

lu.. -

Wreszc1e, ponieważ złapany, In. fla:::
należał. do 11lniejszości
narodowej,
al·
, •
,
' .
•
,
H
.nie można i tak zaostrzać antagonlzmow
'!:larodowościowych .dolewać oliwy do ogni~,"
~ostanowiono nie "prać
brudów przed
~bcym i wydano salol11on.owy . wyrok: ,~jak:::
eJ:olwiek taki to, a. takI nleostrozną
~~ąaał powód do podejrzeń, to jednak z uwa
ii na jego stanowisko, wysoki poziom etycz:::
~y nienaganną przesztośc, kre\vkości partne.::
ia" Kreska, kropka, data, pięć ,podpisów.r~
I Panu' Bogu świeczka' i ajabłu ogarek:.
)1fakt sam, nie nadawał by się poza kronikę
Otryminaln!-'l - do szersze~o omawiania. gdyby
i

1923 roku.

. na Zachodzie... z u~vvagi na zdanie sir Erica fi wszelkie pr"óhy łagodzenia:· 1. ,~rOw.aCz~·
Drun1nl0nda i t. d. nie należy posu\vać się nia ~,ś'więtej z~ody", tam ~dzie ooprowaclwl#!
zadaleko.
.
. no "nas do punktu, że tylko walkb:mo~e :za.dooy.
Jak daleko Gdalisk posunął się \v swe] 'dować-jest sztucznym szczepieniem para1iź~
bezczelności-pon1ija się dyskretnYIT! lnilcze postępov."anego na tak ppdat,neJ, ja,k u r"&aS
nieIn.
·glebie.
'.'
.. 'r'
Kto Jest przyparfy 00 tinirt{':"'" musl
Przykladó\v tego rodza}u mo'gli1:;YŚ111Y
.nożyc na setki - kaźdelllu z nas udało sic się 'bronić, jeżeU,vtedy szuKa komprc~isu
zaobserwo"\vać napeWll0 ten dzhvny, nie'wy::: -to napastnicy ,veZlną mu to, o 00 im.. c~o~
.
tłomaczony z punktu \vidzenia logiki rys d~CzaszorJentowa..c
sę,
ze
c~ePla
w·oaa:
ni
charakteruJ dążący do pogodzenia czarnego
gdy
1eszcze
nie
uleczyła
nikogo
wtedy,
kiit1ttf,
z białem dobrego ze zIeln, zimnego z cie::
płem bo ciepłe kluski, ciepła vl0da są na}mil go moglo urato\vać jedynie ... · oocrgiczne.
sze. W każdej kwesf,ii są ~ranice ustępstw. cięcie lancetu. .
przekroczenie których robi ,valkę konieczną.

Yrrann

i

"

'1:

aUe to, iż w naszem~ społeczeństwie, jest on
~~k charakterystyczny, tak oddający dziwną
pdolencję cz:y, impotencję naszej natury,. ze
a~ud.no. go pominąć ·milczeniem.
.k
h b
;
Nieuczciwi ludzie
pas ują; . au a.
Hekło, sąd doraźny, komisar.iat .do walki z
~chwą, w końcu nawet specjalna ustawa pań:::
~twowa, która przewiduje straszliwe .kary
~l tych łajdaków, tuczących się na nledo::
tiłt.atk;l1w spólbraci. Krótko, węzłowato: pa:::
l'

r'

tk'

lIikowaZ'i1ikomu nie wolno, :ta WYJą '"lem'1>o.
~.producentów rolnych.
,.
-rak orzekł.." SeJm.
I~,
Czyli wskazówka dla paskarzy;. Chcesz
~.•. Yc Z prawem w zgodzie i obdzierać roda:::
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LUBIA.NKA:.. JAK TRAKTUJĄ WIĘZNIOW"CO KRYJĄ W SOBIEPOL~ CHODYNKI.JAK ZGINA.Ł ARO:YB. BENJ,A.l\IIN.

Główne więZIenie 'dla; "politycznych prze część więz'niow umiera na gruzHce..

stępcow" w Rosji znajduje się w ł,1oskwie. Jest

to tzw. "Lubianka", To, co dawniej w carskiej
Rosji podciągało się pod pojęcie ,.politycznego
przestępstwa" - stanowi też zbrodnie w oczach
arcyrewolucyjnego rządu czerwonego. Zbrodnią
tą jest --' 'J,nieblagonadiożnost , czyli brak za.,.
ufania u stojących u st3ru siepaczy. mniejsza o
to, carskich cZ7 niecarskich.,. Jedni zapełniali
niegdyś, drudzy za'pelniają dzisiai lochy Lu..
bianki setkami .przeważnie :dewinnych ofiar.
Lubianka wyjątkowo nie podlega koroi,
sarzowi Hsprawiedliwości", lecz ;dównemuza;.
rządowi policji, stanowi:ącemu sekcję kómisar~
jatu spraw wewnętrznych.
.Aby się do·'
stać do Lubi anki , wystarczy
donos
anonimowy" cień obwinienia o nieprawomyśl~
ność, a już wrota ponurych lochów zamykają;
się za ofiarą.
..
.Wl"ęzl"enl"e t·o mlOe"s'cl" ob·ecnl-a . nona'a 15.000
skazańców.. Politycznych więźniów z pośród
duchowieństwa, których obecnia jest moc pOD.';l.ie
szczono osobno w klasztorze . .A.:i1droniewskim..
60 proc. aresztant6w~ to:rzecz charakterystvcz
na chlopi, robotnicy, krasnoarmie:icy, a więe~
zdawałoby się, rdzeń czerwonego spoleczań';;
stwa.. Mniejszbść~ bo 40 proc. tworzą ninte..
ligenei", słusznie czy niesluęznie.uważaniza
wiecznych OPO~ycjonist6wtak przezultrareaJr
cyjny caryzm; jak i przez skrajnoradykalny boI
szewizm.
.Ja"k' 1·' za ·czas':('w·· ml"k·o"a-r.·'Oe·wsk·I·ch··'. · t'ak- 1-. t'e
raz ,;polityczuyeh p~zestępcó~'~ zaślZczycasie do
daniem specjalnej straży, złożonej zazwyczaj z .
Chińczyków lubŁotyszów~ którzy jako niewła:.;
dający językiem rosyjskim cieszft siezaufaniem
U
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Okropne położenie nieszczęśliwych p6gal'
sza jeszcze okoliczność, że dozprcy więzienni. to
istne bydlęta w Iudzkiem ciele. troskliwie do...
brane pośród najgol'szego pomiotu 'Pseudoludz
kiego, pojone dwa razy na dzień w6dką,kt6re
starają się
,podw~adnym sohi.e istotom w wyra
finowany sposóbzatruó każdą chwile nędZ1le ..
go żywota.
.
Kto raz weJdzie uo Luolankt ten moze
uwazać się' za straconego. Rzadkie są. wypadki\
by taki wię~leń odzyskal wolność'. N ajczęściej
spotyka p."ookropnaśmiercw podziemiu. w o..;
dawionej. "izbieśmiertelncj".;Egzekucjezalaoo; .
twia w nocy potajemnieosmwiona; ."ko:in:pan:ia;
cudzoziemska", .tj. Chińczycy lub Łotysze,llO<
czem zw1'oldpod osłoną nocy wywozi się i grze..
bie na znanem polu chodyńsldem, trosldiwie 7r-cierając wszelki ślad istnienia męczennika... , .
1lN"'.
1 Ch
. b·
.... '
.I.Y.1.0WUhZe po.a
'. odyn.k"l k"
~rylą, w SO
.10
111dno~ćszkielet6w liczniejs~'o, wiele od . tych'
wielotysięcznych rzesz, które 'PriZed trzYdziestu
latyzebrałysiętu'ua ur'oczystość kOl'onacyjnEi
Mikołaja II, kiedy to· wSKutek ścisku kilkase't·
osóbpostradalo zycie.
. .
.
SpeejalnieniebezPlecznl'dla caloscl go'lio-

z

. Łów co wlezie: kup sobie kawale lO 1 l
~szystko będzie w. porządkum
wietow 'iizbrodniarze"bywają ()dtranspottow~
G
Za czasów ministra, skarhu Micnal:::
ni.dowięzien. pÓłnocno -" kaukaskich, 'gdzi~
~:J(legó
uchwalono
przejściową;
ustawę~
znajdują .smierć z '. ręki tamtejszych... ~,czehl..
(!.ioeą której Sejm miał prawo uchwa~
st6w".. Tam też ·stracononiedawno.20 robotni..
•
jIf.'P
ków, którzy rzekomo t1kn1tlizamach~nit ~,nieJr~
ttaó.. różne
inwestycje' . tylko ' . wteC!'y
.
.
.
p t'
. d'"
·Zi··· ..
,~ ile znajdzie odpowiednie pokrycie. Sama
r()nowW~6(t~~far~;b.~~~iu znajduj:o:~e:l"~~'
to.yśl świadczy Q wysokim rozumie,. naszej
biskup. Petrogradu, Benjamin, . kt6rego mimo
~by prawoda.wczej, która dobrz~ .. ;rozumie.
ciężkiej choroby przetranspqrtowano z Petro-;
~finanse naszemogą".się wtedy. jedynie . u:::
gradu do :11:oskwy,na rękachczekist6w wniesio
e
kyr..
. . . .Q
. ..l'.",.,.O:.. :tn
.w
. . u 'wk.yi
. setdaYr·. ~.
iCZyt.
. 1.]S.
'ygor nn'·'...'l·J"e· . t·am.·16ir.l-e
·d·ra·k·o. .
....Za no
.1 zastrzelonO....
.'
UJ.
~~
'JJewstrzą,sijącesZczegolyvrz:ejmitjąti
41'tlzot"rzymał się tej zasady - niech oapo na:imniejsze itrzewinienieeiernnica i scistvpost, c}"ch zgrozą scenbestjaIst\Vasowieckiegooll(j..!
(.~,. ie na.m aewaluacl-a m.arki polskIeJ..'. ". '." ... nie mówiąc' już o.biciu,.kt6re należy.do.progra~ wiada pewieurosyjskiwięzien,kt6remuuda!6
'.
m.u dziennego, dozorcy katują więźniów przy się 2ibiedz z LubiaIlki i dostać się do .Konstant::9'l
J
Orzekliśmy iż trzeba zmniejszyC5.Hcz::: lada okazji np. Wtedy, gdy ci odmawia:ift przy nopola.W gor&cych Ilowach apelujeondolu:~~\
fę urzędników, która "dorównywa takiej~e jęcia posiłku, jakiLgoby nawet najbardziej zgło dQ,! Europy" do wszystkich rządów ltowt\~"}ł~
,yeFrancji. Pię1iną tą myśl zaczęto wprowa? ~ <lniały sZczur nie tknął... '.
'.
rzystw kulturalnych, aby··nareszcie··'pospies.w~'
:~łi9 w życie .•..• przez tworzenie nowych: u~ I"
.'Yięz~ell!e. jest ~a4,1Jrzepe}n~one~ że . w lyz pomocą tysiącom ofiar.kt6re...~iną bez i':l....
.. ędow 'dla redukcji urzędników.
! ~edneJ!llalenlóeJcelc~ .tłoczy ·.~lę 5 aresztan~, tunku W; mrokach ociekająt1yclihwią 'loch6wr
""n~'d .... .....
'.
lk·· r..i!( . 1t6w.NlC dziwnego, ze w takIch warunk,ac~l czel'wonej Rosji..
., - . , .
.
... '~ o C~ech - mamy wszę le. uane! smiertelnoSć jest·olbrzymia. Niemal trzecia
to, .aby sobie ·odłożyc wszelkie złudzenia·\ .
•()K"a· codo .Gdanska :dawnoprzyszliśmy! _ _ _~_ _--~--'---"_ _-"'_UI_l_~
m __Ii8__

~

ie.

c·ł7. a.mWai.etCe'.r'J?aę.t·ud.Z.

aske~1~~ra.tJaał.;: WladZYR~.

"c
i

ł

I(ronika .Za". ·icz.oa"

,. . •. '. . e.k. onat.li.a.że oP. rÓ.cz·wszelkie~o odza.ju
ra.R.
'."
d
. .
łJ..
~~n, po stępów i fałszywej ~ry-na .
.
,
inlł:ęgO liczyć z tej stronynłe mo~emy. . ;W.pr ństwie czerwonych katów..
.~dę.wało by, się,iż dalsze konsekwel1~ .
'(x)Wedtu~urzędowegosprawozaania
T.

·

nl'~.s·ki

.p'

i..

dO.kąźni

_____

cJi na sob6r•.... Chrzes·ciJanie,
w .zas
się napod.ięcie ..''dyskusji. ~a;m;i(~tz~
wschodnie~o kościoła,.

j~koby .uchylic$ię od 'tlrT"'ci+'i:l~""H)

$~edZenlach '~plenarllych SOI~Ol'()

. • ick. ".' t~.~;od.'dr• ~~. z.c.e.!:.'.,~.k"d.~~e.·~. i~t::.lb~i::?
.a~.tj.~.;.. ~oJj!s:b!a~stsrroa~k~~:::t~~n~;Cyw
w;!~~ a~~~r:~hjt~\~~:ą1f~~<V\r:$tPt5!'p~
k·' W
... ohicy.invch 2,372 ,v oki
się""

-.:1

l L l'ś

trybun.ałów

~w.

yr

oncerp;l]a.· yua 11 my śmierci.
".
Ukrafniesowia~.);lrą!i
~E;··' . strasznej Vlewn. ętrz.n.e. .J w. alc.ec.oprawd. a
..t
.' .,.... .. ..,
. .•. ~dańszcz~n, ale to j~~ koniec; żY~Ot "węgiel,
Stolica ApostO!slCa dą2y ([O połączenia
'(x) Z, prn~ttctJnlowp:~załZ.a
i,waryz NIeme. c.t.ra.fl...SIto; ż y.wndś6 dostar~'
kośeioło.w.
'donoszą;o.:..k:a..t~fjtr(Jj.:a...........J"'''''''
•ram.ypo .dawnerriu"w myśl tych samych za:
w~kutekpada.> . . JUż od
c. zy!iśmy na . p' oczatktl: J·ak~ .
x) Program prac przyszle~o :soboru ozów. Jeziora, :~ekij rzeczki wylały.
łd,l ktore przy.t.o.
"t
ekumeniczne,go przeWiduje połączeuiekoś:::
. Olbrzymie;' .kilkudziesięciowlorstowe
fw!ek .... z. jednej str:~ny... nie ulega wątpli:: ciołóVl. Stolica .Apostolska z\vrócita się za przestr2enie stoJą podwodą. Zginęlo!duźoby
10Ś :1.•• to Jedtiakz dru~iej strony... 'zaroiło:: pośrednipt\vem .kardynała .1Vlercierdo chrze~ d!a. Sąofinrvw .ludziach. Z~igroźone' są t6.w.s
~e Polski.do poko,iti..~niedobre .Ylrażenie 'ścjan obr.z~dku ereckienoo Wy.sla.oJede1ega~ nlęź tory.kolcjof1.~ I' ."-'-'-'-"''''~''":''''.--" ....._~..Ą;
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D'iil 'W OrlcHa gra rrano Piolr

Noc całą i dzian, cały! ~
lnlooy gra..
~Tak ;~wniez dziad zgrZY bla?y.
r.:rnie JJlloja:n, Henr.yk, Stach,
(rgnacy, Szymon, Paweł",
{aogumił, Filip, Pius, ,
!Prot:azY. 1 Mob, 'Gawel. ..
RZnie Daniel. Fabian, MaKS,
~lojZy i ,Waleuty,
'
~8ustyn, !Marek, ROCh,
[D»nizy, Klet, Wincenty.
'Gra Ma:rta, Róia tez, -

(k) W

[Dł.ente1mert

Suwałki., ŁQ'dź, Płock. Kielce,
~ ~ nimi sYren p;rod

['en weiąz Slię zgrywa ';Vleleel

,lW" oJczyznie wcią.'ź ~ ukrycIa ...

parat.

sobotę

na dworcu kolejowym

w
w

Działacz nl11'bdbWy pos. dr. ,Marceli
I
Prószyt1ski
o~lasza następujący list:
tłumie podróżujących podejrzanego jegomościa,
I
Na
posiedzeniu
Sejlull z 27. VI br., po
kręcącego się PO peronie.
Nie przYl)ominając sobie na razie, do kto rńem Przenlówjoniu o żydach" zrobił ,zyd
rago ze .zbIegłych zbrodniarzy osobnik ten jest Hartglas aluzję do mego rzekorri~gd 'Vvychrz::i
podobny, policjant wezwał go do podniesienia czenia się, a następnie napisał ,,,N asz .. Przee
, gląd W N:::rw 92, że jestem neofita "jak mó:s
rąk i aresztował. Okaza.lo się. że pamięć 'Policjavta nie zawiodła.13yl to ~Bronislaw Szaro'J 'w"ią z domu Stauber". Stwierdzam, że rodzi~
ki groźny bandyta~ zbiegły w lutym 1920 1'01\.11 na nloja 'Vv obu linjach za'Vvsze była i jest kg!.!
tolicka i że zawsze, miala nazwisko Prószyń
z więzienia Mokotowskiego. Pod silną ekskortą ski: zresztą znane, a wzmianka o jakichś Stau
odesłano go do Warszawy.
berach i o neofityzmie jest umyślnem glu:::
piem kłamstwem flartglasa. Smiesznemi
Eksph12Ja
próbie amerykał1skiego wynałalk u. kłl'mstwami,
stale używanemi, świadczą żydzi
tkY W WarszawIe zaarzyla SIę w soliotę, . llajlepiej o swej uluyslowości i uczciwości.
Dr. Marceli PrószyńSki
s'traszna eksplozja~ Oto w domu Nr. 84 przy ul.
poseł okr. lwowskiego.
Czerniakowskiej na terytor;ium fal)ryki ce!'Rty i sztucznej skóry mieszczą sie garaz, warszta
t
ty samoohodowe, oraz warsztaty l"eparacyjne
;~jBl
aparatów dezynfekcyjnych ministerstwa zdrowia. publicznego.
W jednem z pism me'dy czuych, franc11~
Odbywala slę proba :jednego ~wiezo wyre
montowanego aparatu de'tvn.fekcyjnego, słu~ skich wybitny lekarz parYf;ki dr. Robert. Piel'''
zacego do dezynfekcji rzeczy mieszkaniowych. ret, wvrażając się nader pooblehnie o prMY
I Był to aparat amerykanski~ w:;trzyml1jący
7 profesora uniwersytetu Jagiellońskiego, dr.
almosfer ciśnienia. Do wnętrza aparatu włc.zo~ Szumowskiego p. t. "La Jnedicine polonaise
i no trzy opony samochodowe do wulkanizacji.
a travers les siecIes" podkreśla pod wpływem
t
W kilka chwil potem nastąpila .alIna ek* tej pięknej pracy
zbiorowy wysilek narodu
splozJa, SUit wybuchu wy.rwap.e zostały, um'ie polskiego w dźwignięciu. się na dzisIejsze mos~('!7.0ne w tyle aparatu i szc~~Jllie z~unkni~te, o,arstwowe stanowisko, pomim,o olbrzymich .tru
drzwi ...zpI~, ważąil?e okolr. pięchl 'Pudów, kto.. dności.'
,
.
relIup~h"~~odległości siedmiu krok~w od apa
Jednocze~nie dr. Pierret zWl"Rca uwage
ratu. g~den lt';. odlamkow tych drzwi ugodził w na metod,,: walki z epid ;m;runi, gł6wnie z ty..
głowę przechodząceg-o wowczas praktykanta z fusem plamistym, stosowane prze2' minister..
warsztatów samochódowych 10:..letniego J 6zefa jum zdrowia w Polsce. znaznaeza:jąc.
kam.'
J uchniewicza. Wskutek pęknięcia czaszki i wy panja, podług tych planów przeprowadzona.
płynięcia części mózgu, J uchl1iewicz pacU trupozwolila na zupełne zatrzymańie rozwoJU. tej
'P.p.m na miejscu.'
,i 'innych epidemji,' pochodzących z chao'su rosyJ.
Inne odłamki ugodiiły w 'stojące~o wpo skiego.
bH~u a,paratl,l majstra - wulkanizatora tych
W zakollczenlu swych uwag o tyoh, sPta
war~żtat6w., 6S-letniego Wladyslawa Deręgow wach dr,. Pi~rret pisze: .,Można śmiało powleskiego,któl'Y padl nieprzy'tOll.lny. NadtosHą
dzieć,że metody zapobiegawcze w walce z eniwybuchu l'ozbitych ,zostalo ki1kana~cie szyb. w demjam.i, stosowane przezPolske, mogąsluży:(S
o~a~h ·w.arsztat6w.,·Przycz?ll.w!bu~?-u na ra za WZÓj; dla profilaktyki .europejskiej"•.
ZIe meustalol1o~ " W ChWIlI ęksploz)l, 'mano- .
,
~'@""/l!!""' _,,!L!~
metr na aparacie w8ltazywał. 3 i pół atmosfer!,
H

francuz o,0,1

,

C~ to obchoClzi nas'!. ..
iNiooh ~yje... br'idz!.•. Clęl, zyclart! 1:•• ,_
stanisław ~yżkowskl

,

_
_=
__
• _ __ _
. Nr. 178

_______

prz,

"

i taalbina:.
Gra Kalisz, Lublin. tJlielm,

'Ząb

~~~

ciśnienia, gdy tymczasem anarat ten wytrzymu
je aż 7 atmosfer. Aparat byl nU1Jelniony gorą ..
~ehl po Wi t3 t1t !tetti , wytwar~any:tn przez tenze a-

I

P~a

Oboe nę(]za; szczer,;y

__

b1.Ddyfy, pO 3 lafach .

Ozęstochowie \ jeden z policjantów zauwazyl

.~

!Bibimma, tA:grypina.

JPeJ.a;gja stale gra..,

r.

, dziego ~ledczego na prz~,sludlanie. Policja obstawiła dokladnic wszystkie dworee kolejo\.\l'c i
rogatki, aby mu uniemoźIi wić wydosiatiie się
ze Lwowa. Znrunlcnne jest, że Dzikowskizbiegl
już z więzienia po raz drugi.

MARGINESIE.
w_
••

!!y*1l

Wtorek, ~anla ~ ["'Ica T9~

r.. _

(Eszetl.

sel Z KRAJU.

mB1vc,nlu.

H

",
tk) W sobotę w maJątKu swoIm Maluszy.nie 'W' ziemi' kaliskiej 'l..mad ś.'P'. trózef Ostrow..
s}(i~ 'CZłOll,ek b. Rady RegenoyjneJ.
. ',Ś~ p, tr6zAf Ostrowski· c8le swoJez.Y'cle
, rf1o~wi~il attt.djowanin prawa' i, jako ~dęboki
,jegor:nawca był uwazany za najbardziej kompe
itentpego cz10nka ~rojcy regencyjne:i~

UcJeńzt~t~111:orU&rcJ Ś.p. Twordoohłiba.'
lk)" W eooote" wpolucfniezbl'erd' z wi'ęue,;
,uia okręgowego sądu. karnego we Lwowie Wchal .D~ikQwgki,l)odeJrzf;l.'l;\Y o' zmuoraowanie
'~ jestem, ub. l'. redaktora 'S-p.' Sydora 'rwerdoch:uba~ tZbr9dniarz zbieg2z korytarza sąnowc:.
, g~ w .~hwili~gdy g?~bzorca ~:rowaazjl
sę..

ao

ze

n

le;

_'lit,
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.' obu'clziły .się we mniena't~n ·'widok.T~raz
."
'MTiediiltlem dobrze,' że.o'jóiecniepod~ byłem wolny! MOje weksle! Włożyłem szybpisze, nigdy. tego ·wekslu.·Niemiałem jednak ko wszystkie papiery, lezIice na stolę, 'do kie
pieniędzy a musiałem je ,mieć. Następnego
s~eni, gdyż przedewszystkiem m'Y'ślełąm.<Q
dnia ~ stałem .się fałszerzem.. Jack· Brown rzucił swoim. ratunku. To, co·potem robiłem,dzia,ty~ko' pobi~żnie okiem napapler. Wiedział to się, tak szybko" "ze )lie, zdawałem sobie
onz pewnośc~ą, że to' 'ja podpisałem ojca. sam sprawy z pob1lldek. .Musiale:tn .~atrze(!
~a .Jeszcze 5.()()()' funf6w~,

,.

.,' '",
~

fll:'\·okollc-Z~ni
. ~e},t.,'
i\JJ!'}

.,SpraW'ozdaide .aefektywa ··Fraua..

.... ~. Naturalnie', młoazieńcze, mu~i pan
~ieaźi~oo:p@podpi$uje. W'ynosi ~R prze:#
'''02000 funtów., '. '. . . > . '. . .. ' .• r
Potem wypłacił<~ig.OOO fun,t6w:.Wlaściciel
,.,-rr.k.LWieleprzeciez
otr;zymal~tn~
niemachwUow o więcęj 11 siębie~. Resztęo~
· ." .' .~ fil)rle napisane i posiada swoj~ LWar"trzyma; panpoźn~ei.
'.......
. ... ' . '
tosc. ..M.usJ,paĄlep~ejuw,żac. """ " .' .. ,. . .,Nie2;Obac~ytem nigay lUź ani~t'osz,a,
'. :." . :.Na.moje <plagtlrtda·., .. o~wiaClpzył . mi lec~.13~pca napisał, do mnie ,Browri..........Zwr~
~ltQ~~.te tat6w jest.wyszt;łlcac;lcógoś, . ktbcnm panu uwa~ę, że weks~ln~ 3O.000funt6w
;Wykq:pi m6 jwekSeI, Ilnus~$l'elXl .. : .'wystawie' platny' Jest 15.', lipca.. 'Czy mam ~O" posła~ do
'no)Vy."",e~selnaprzeszło:\-400<lfU1):tów,by ,zainkasowania pod. panskim ~ adresem, czy
za;macic' 2()OO funtów~. Tak szlo. pdt4d daleJ·~.'! też pańskieg~) <>jc~h kt6ry· ~opoapisa.ł,?
Podpisyw~łem 'weksle, .kt6re'1l11 przekłada.'
• W nocy: '14; Hpca oczekiwał'.mię,. Q "co
,

wszelkie'

we

.

;\fkr9t~ d~dnaknAstą})iłą katastrof~.Gdy .p:r;osiłem .rgo,n1?rzedflio.cezałęll"!Pr~ednim
'przYSłedłein pewnego ta~;u znów do-niego,
na:koła.nach.• G~upstwol.,W?m'f)l~ nlgdy;nJe~ .
;wzrU8~ył'ranuollami:~N~e)1lo~~ rticzrobić.
WypUŚCi swelpfut;ry.. Wtemktos nadszedł.
M'ldciciel ,dQn'la~a sjęzyrrotu..;,pjelliędzy. ' Brown. zaprowadził: mi~ po: ,sypitlll'\i~. gdzie
~ Nie n10~e nic:zaplacić.. '
miąłem czeka;ć,a~., ~ał~twi drl.lg~eitq 'iUościa.
, ,rA1ez jutro upłYWaternlin. '
~yszałe!p lcazde ~Jo;wo; Jak długo Wt1~iąl.
. ...:...-. Więc pdt.ipiszę nowy weksel.,
tar~owac się ten ~eatha1U,kY ott2'ytnclC 200·
'- To się nie da zrobić. Suma wynOsi funtów. A ja muslaleD(l: miec. 30,OOO...wterTv
6~ przeszło 25.000 funtów.. "
~
pora.z oierwszv 12t z yszłym,isttaszne. myśH~
Cofnąłem się"ptzernżonY1 ~aYz z ,pe' .'
Późny ~oŚć. po*egn~l si€,Brown $ie~,'
i

.y.y....

\I;I""~::"','" więc zoshtną ~zaprofesto:::
.'A1A'fI.'1'I

musi zapłacić, a. pan pój

któ:;:
l!lJ~~l\~$el, na

30.000 fun#

1> Ói.(lpjS a,ć ojcu. Może pan
weksel i otrzvlł

Clrtial przy biurku i rachowflJ. Na~,isnąlćfu '
.lekko klamkę i otWlttzvłem drzwi. Niem6gl
mię wid~i.e3 ani .słvszec.
'.,' ,
' .. , 'Wtedy zrohitomi się cze"won:()w:Q~
czach. Gdzie tylką SPo1fzitlcm ,\vldzialem
krew. Juk7.wicrZ;G nrzyskoczylcm do stare~o'
J ścisn~.wszvftO paJr)arnl ,za' szyJę, i acisk a:::
łem

coraz si1t1iei~snnjei.
Nie n16.f1ł krzyczeć, tylko zacisnnJ nie:-:

ści j hił naokoło siebie:,. 'fl pot~m, ucis'7;vl
sje~ i 16,~al, hD~ rudni Litość' arki $.bilch9nł.e

~'l!irwegoc.zy'nu.

się w ciemności n~ ~O~0Ś
rę.Dopi.erow swóimp .

O~r,ęqiłenl

'

Spaliłem' natychm~a$t n,B.
,ńak dni przeszły wśtótł',
męc:zarnt,

Nie·

U(}KrQĆ odę~wtlt

I

Wll~()$IO'l:.·ą nieotrżymałem więcej, niź.lO.OOO
\f,~tnt(~w, i ośV\:1a.dczyłem .leszcze raz, . że n.ie

ślady

sznur, leżący wk~cie,: na ~ZYl zmarłego l po'
wiesiłem j;!o. na 'drz~viach.By zrobi6 'złudze
nie .zupełnie,jszem, podłożyłem' mu pod no~i ,
krzesło. Gdy opuszczałem
nattnąlem.·' ~

!

"s{c{ 'ł'lr"'ł".~br.

uirzac. uo.UcJ
:~Ie odGzuwe.,
n~a.. Bvtep:t b .. '............ ,......-'.,'. . .
,v:ąc, si A $~P1. p

\.0 •. ,

'!

wyznałQ:m
f

n'je"~:;:FI€~n~:Wlel

.' !,naiV~:;

.

.

Nr 178

l
-- Kalendanyk.
'Wtorek dnia 5 lipca l\natoljusza i Heliodora.
W tlchód slońcEl g. 4 m. 20
Zó(!hód

g. B tn~ 49

-- widowiska .
Teatr miejski

(C~di~1t11StHI <')5)

",,\,\tiera 1'1ircewa kl
Tea'!r Sccla (Oegielniana N2 t8)
"Ziemia Nietttdzt~alJ .
'inlłar~orda (Dz'elna 2f

,IZdobywcy Zachbduu
łJ.ł~u!)'1ali.

"W

(Prze 1 azd

n

Pr2.epa~ć"

"CalSbu)" (Piotrkowska 67\
.,Węgierska kreW"
"~Odeonu (Przp.iazd Q)

"Pnygody 5 letniego sieroty malca"
Grand-Kino

(PiotrkOWstka 12}

.,P rzekI ętyH
Miejska Bibljoteka PubUcz (Andrzeja 14
otwarta W dni pow!=;zednie od ~. 2 do 8 wiecz
IVhJlzeum Nau!d i Sztuki (Piotrkomska 91)
Kalendarzyk historyczny,
1449 - 1\ ir adfmja KraltOwska sklada obedje n
papiE;źowi Mikolajo\'l;i V.

cję

iadomości

bieiace

- P.. Prezydent Rzeczypospolitej na
zjazd maturzystów w Kaliszu.'
(pap) "V dniu 8 i 9 września rb. odbędzie
się w Kaliszu zjazdwychowaiiców
kaliskich
s~kól' średnich, w którym wezmie udział p. Prezydent' Rzeczypospolitej Polskiej" jako maturzy
str; gimnazjum kf.l,liskiego.
- W sprawie wyboró.w do Rady

M.iejikiej•."

Wbrew podanej przez Polską At,;!encje
niedzielnej, informacji.o dokona.::t
.i?-kobv uprRwomocnieniu wyborów
0.0 Rady Miejskiej, magistrat m.Łodzl komu~
nikuje, że do dnia 21ipca żadnego komunika~.
tu tej mierze ani od władz woiewódzkich
ani'od p. Głównego KomisarzaWyborcze'g.o
nie otrzymat W związku z tern nieprawdzi:::
wą Jest whrdoroośc o zwołaniu pierwsze~o
posiedzenia nowej Rady Miejskiej na d. 5.
,

Prasową
,nem jUż"

w

b.m.

- Ze Szkoły Wlók:ienniczei.
Dnia 30 ezerw~a 1923 ,t. odbyło sie zam'
k'ulęcie roku szkolnego w Panstwowei Szkole
Włókienniczej w ŁodzL i rozJanie świadectw
koiiczącym trzyletni kurs szkolny.
Z lic~by 81 uczni6w, przyjętych do szko
ty na kurs I W dniu l wrześniE. 19201'. na 110dstawie świadectwa ukonczenia 4-ch klas szkoły
~redhiej' lub 7 -miu od~zialów szkóty P.9WSZG~
chnej i , egzaminu konkursowego, ukończylo
,szkolę 25' uc:mi6w, a mianowicie:
~
13igoszewski' Wladvsław.BlachowskiJerzy, :Bula J6zef, Chmielitlski Stanislaw.Egi.er..
ski Henryk, GoraI Edmund, Grado-wski, JerzYt
H araznyJózef, ,Kalisz ,Teodor '~, oaznaczeniemY
E:~olikowsld Jerzy, Ła.wnicki Kazimierz, MaryPowski Eugen.;usz,,' Ma/Hanka. Tadę}lSZ, Ostrow
skI' Wincenty (z odznaczeniem)" Piotrowicz Wi
tóld~ Rak ,Franciszek, Rebzda Boleslaw. SUwr~lkiRo!l1an, SWiderek Madan, Szumpich "Ant~
ni, Tomęzak Wiktor '(z odznaczenieml.Urł?an,< ~%i Stefan, Wierzbicki
Elu ward. Wrzesinski
;," 'rjan~ Zonenberg Sterano
i,:~" ,.....:. Otwarcie szkoty samochodowej YMCA
~<' '(pap)'W niedzielę dnialljpóa rb. O godz.
5 'PoPQt ks; prałat Bączek dokonał pośw~ęcenia
nowo-- wybudowanego par'terowego budynku.
'p1"zeznac~onego na szkolę saInochodowa YMCA.·
PoprzemowieIliu ks. pral. Bączka idy"
rektora in~. Wa~era~ 'onbylo bie' skromrie, przy
Jęcie na cze~ć licznie zel}!l1')ych ~o~cL
.
B'udynek 'POWyżSZy znajduje się na, wla~
sn:vm'Placu przy ul.' Al. 'Koscillszki, r<Sg-'Zamen
hofa. N ap]acutymw najbliższych dniachroz~
pocznię się budowawj elkiegoo ~mnch nYl\1:CĄ,
w,zorowanego na gmacl18ch, tej instytucji w
~meryce~
,
;~~<
~ "Po~yezkl alaosadni~ów na kresach.
(pap) Wyplata pozyczek iuz się rozpacze
~'Z 'Powodu t.t"udności wyplaty przez mate J.li

.
'
_
~,l~~;~t~,
Wydział zurowotności pnbliczri~j

s Z~dOS20il.
'\V tYlD OO]U na1ezy zg.la8za.e me Dezpo~te.;
tratu nI. Łodzi przepro\\'adził reorA"anfz:a .'6 instytucji sanitarnych. W celtl llnjkni~cia lliepo- dnio do do~rlJ.;
1) z 'POdanaami.. wz~1. zaialel.1,iumi nahrak
.rozumieli l)rzez lldzielaale mylnych hlformMY:l
podajt'l..my co następuje:
.
wody w pos:~~ l1:.:t antytmnitarne warunki dOo'
Z dniem l lipca rb. llrlle1lOnlione zostały mów, p..:J<J.wlr?.. ustQ1JÓW, klatek Sł3hodowyc.h, kC)-'
na mieście dozory saniturnp. w liczbie 7i Do każ rytarzy, mi.~lAJ..:ań Hp,
dego dozoru sanitarnego linleżą po dwa komi2) 7..6 skargami na. ~n{YS!ll1aarne \va!'urt~
sarjaty policyjne.
ki w pickurninch. culdcT111nc'h, masarninch., sIda
pach spożywczych, \9" slilepaeh z rybami. z 7AiPoniżej podajemy ST)is dozorow saniiarilych: Dozór sanitarny Nr. 1. (I i III IComis. PPl' żaleniauli na uchybienia sa.nitarne w owoeatnlieści się przy ul. Aleksandrowskiej Nr, 51.
niach. restauracjach. mleczarniach i wogoole we
lekarz sanitarny dr. B. ~'r01n111. doz. sanit. Nr 2 wszystkich wytworni ach i 8kl.~Jineh pro.(1uk1()w
(II i V Kom, PP) ul. Pomorska Nr 18. lekarz sa- spożywczyc.h, zaldadach In-;pj,elowyeh.. luyJ:nitarnv d~.. Libiszo"lski. dozor sHuiiarny Nr 3 wach, botelacll, zuldadacD. fr.Y'i~jerskićh Hp.
3) ze w8zystkiemi m'eldunka:mi" ch or/Sri
(IV i VI Kom. PP.) uI,PalJska Nr. 4 lek. sfi11it.
dr, Prechner, dozol", sauit. Nr IV. (Kom. Pol. P, zakaznych, wzgl. chorób os·6b, podejrzanych
VII i X) Łąkowska 27. lek. ss:nit. dr. Sadkowski o choroby 1,ukaźne, jak dur plamisty.' brzuszny
dozor sanit Ni". V (VIII i IX Kom, PP,) ul,Ro- powrotny. czerwonka, plonica, dretwica' karku
jaglica, gorączka połogowa, cholera itP. '
kicińska Nr 1 lek sall. dr. B:aberla.n, dozor sani!:
Nr. VI (XI i xn"'" I{om.PP) 111, Suwalska Nr.
Również namiejscll w oozor7..e· &'1u'Ha,r'1 lekarz sanitarny dr. Szerlowski, dowI' sanitar nym sldada się podanie UStll e o wystnw1.Emie
ny dr. RydzewskL
świadectwa zgonu osób zmarłych i o pochowaDozory sanitarne są czynne cOtlziennie od nie. vVsdawanie świadectwa 7.t,rODll jestbczpla~
godz. S-ej rano do 3 po południu z wy):ą,tkienl n'ie tue, pozatenl odbywa się nn dawlliejszyc11 Za..<;R-'
dziel i świąt. W każdym dozorze czynny jest dach, t. ~n. że świadectwa zgonu wydaje. się rolekarz st\nita.ruy. Pl"OCZ tego znajduje się na ~
dzinie dla osób znlarlych, nieleczonych Z1111Clnie
miejscu, sekretarz, udzielający wszelkich wyjas wzgl. leczonych przez lekarza o ile' od ostatniej
wiz J7 ty lekarza II :chorego up!ynęlo więcej, niż'
nien w nico}Jecnośei lekarza.
Zadaniem dozoru sanita.rnego Jest· na~ 8 dni, albo przez felczera, w vrzeeiWnynl razie
wiązanie kontaktu z ludnością. zttmicszka1&w
świadectwo zgonu wydaje lekarz, który chorego
, ,
jego dzielnicy przez bezpośrednie zalatwianie odwiedzał.. (pap)
. !

. ,

Banki z. prawem.Jn.kas~ ra~hu.nków ..la~raniclnych.
POZYC~t~

Małopolski

Polska KraJOwa Kasa
Romunikuje: Czynności zast.;mczeprzy int2sowaniu należności zagranicznych za wyWl ezi011e to
wary przewid.zialie rozlJorządzenieul min. skarbu z dnia 21 czerwca rh. (Dz, ITsl.t. Nr 62 poo,
465) powierza się w porozumieniu z mhiistersf:
wem następującym bankom: ,"
,
., '
l) Bank Ang. -Pol~ki, ~)Ilap'k CUkrowniciwaw P'oznanht,.3) "Bank. Dyskontowy Warszawski 4), Bank Francusko ~ Polski 5) Bank'
Francusko - Belgijsko - Polski 6) Bank Handlo
wy w Warszawie, 7) Bank Handlowy w Łodzi
$) Bank Handl. - PrzeulY'slowy w. Łodzi, 9)
Bank ala Hahdlu i, Przemysłu ,w "W arszawi.e
ID} .Ball,k Kredytpwy. w Warszawie 1~) Bank

KwueckI, Potocki l S-Ira 12) Bank
13) Bank l\1iędzynarodowy14) BankPrzem,yslowc6w 15) Bank PoonańskieJlo Ziemstwa' Kra
dytowego 16) Bank Staclthauon w BydgoSZf;;ZY
17) :Bank Towarzystw Spóldżielczveh. 18) Bank
Zachodni 19) Bank ZjednoczonychZieniian w
Póznaniu,20) Banł ZwiązkuZięm,ian w,Warszawie 21~\ Ba'nkZwią,zku'~SpO~ek Zarobkowyeh
w PoznanIU, 22) Polski ;BfI;nk. B:andlowy ,w" ,Po..
znaniu 23) Polski' Bank Handłowv' 24) Polski
Ba:qk Przemyslowy 25) Warszawsld"Bank Zje..
dnoczony 26) Ziemski BHukKl~edytowY, '27)
Dom Handlowy N at.anson i, Synowie2S "Dom
Handlowy .szereszewski ,w W arszawie29 Bank
Ziemianski i 30) Akcyjny Bank Związkowy.

rzędypocztowe,B'ankRolny w
porozumieniu z CZOW~ zarząchH

'Staw, i naraża skarhvanstwa na ifx:aty,wIW:

WarsZawie, w
wyplate tylko
przez większe urzędy pocztowe, ze wzgleduna,
t.o, że wygodniej będzie osadnikowi pojechac do
miasta powiatowego.
apiżeli narażać się na
opóźr..ienia, jakie mogą, mieć rujejseew malycb
u' zę.dachpocztowych. Wszystkie zatem przeka
zy przychodzić będą pod adresem związk6w
powiatowych, oczywiście na nazwisko danego
osadnika.
'
.-; Odroczenie ewiezeń ~la osadników.
'(pap) Jak się dowiadujelUY,' ,odroczenie
'cwiczen osadników wojskowychz.ostalo zała
twione przYchylnie~Rozkazem, M. S" Wojsk,za..
rl7.ą'dzono ,uwzględnien'ie przez, wszystkie ',DOK.
'Podań osadników ,o odroczenie cwiczeń, rocznikow poborowych 1897,1896 ,j 1895. na rok 1924.
Podania przez związki' p~n:datowe skl~da
nebyc powinny do wlaściwych Powia~owych
KomendUzl1pelnień. (P. K. U,)
- Kary :za niereiestrowanłerowel"ow4
.
'(pap) Urząd, 'administracyjno' - karny
przy Starostwie Łódzkiem sk3.zal na grzyw:r;.ę
od 20 do 100 tysięcy rok. 950s6b z calegOPowla
tu•. posiadaczy rowerów, którzy nie zare:iestro~
wali w odpowiedllim czasie S\vycb. rowerów.

, '- O
~owY~·

należyte opłacanie

,

opłat

stem~

,

Władze skarbo'\ve, Vt Łodzizauważyly
, że firnlY, kl6re otrzYlualy, zezwolenia
~a uiszcżane o'plat stemplo\vych ~otó,vką od
rachunków i poświadczeń odbioru, przywpi::
sywal1iu tych opIat do przepisanel kSlę~i.
nie zaokrnglają tych kwot do pełnych setek.
. .Punieważ podobne załatwianie .iest

ruezj;!odne z :orzenisami

obowią'lujących

w:

dze skarbowe zanlierzają· przeprrovradzi6rei
wizje i znalezienie tych niedokładności karan~
będzie na ,mocy odnośnych ustaw.' (pap)
- Licytaeja,koni rewindykowanych • ~
Nieluiec_
: ,', (pap) Dziś,tj.\Ve wt{)l~ek,ogDdz.lO rano
odbędzie, się w Zgierzu licytacja ,60 koni~ rewin
dykowanych ,,21 Niemiec.. Konie ,te, będą , mogli,
nabyć rolnicy"
:'
,
- Sprostowanie.
W e wczorajszym numerze w kronIce ..je
szcze echa rewizji u cr-arnog ieldziarzy " blednie
wydrtikowano. nazwisko' bankiera Filinkow. .
skiego, które powinno· brzrą.ieó· :Filipowski_,

lAh/narlki ikradz~e~e ,
-, Usiłowanie samob6jstwa.
(pap) DiUa 30 czerwca, hr. Aa teręnl~ ~ł"
ny ~ho~ny na cmentarz~w .Za,rze~ie usilow;tąl)
otruc SIę' k1U'bolem ReglUaSzYUlanska,.. ,Dę~~fl .
ratkę spostrzegłbędącv.w patrolu et. POStel'un~'
kowy Leon Chrostowski, który odwiózl;ią.o.ol{
kom. p, p, w Łodzi, gdzie wezwany le'k:arzpokoi
towia udzielił .desperatce, pierwszejpo1llóOY , .11
odwiózl ją, do szpitala przy ut Drewnowskiel
w 'Łodzi. Stan ,zdrowia niodoszłej samob6józym
pOTJrawil się.
'
' ",!
.
- Pożar 'od pioruna. ,
'
(pap) W cz~tsic ostatniej burZV'~· JaJia na
.wiedzHa llRSZ(} okolioe, wskutek, piorunu, erplGnę.. .
la doszcz.ętnie S"!.lrola p6wsToPcltna W
Modlicy\
grr;. ~o~poda:rz. ~l'ap;IHlcjednak nie 'Pozostawi~
dZIeCI (lanego re:]0!:.1.l bez nauki w 'toku sskol.
nym 1923-24, rada ~n.y Gos"podarz 'postanQi.

)o..o.,..,~~k~""""ii'?i~TIMi·r-~~·-lIiiic_<l·iiŻ:JiI:
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~waiiia ~J)O;w:WAnie~y .~'" t9. ':.... .
e·'ł;,·~ , ~l'~ iPQWia,ooWYi seJWiku łOO~.JlegO,
6~$ ńSI,.\·~ ~ty~wd w W'y"datB:~
o.'

.~ oobuCIoWl8 pow:,rżs;rej ~oly.
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Opilstwu zawdzlęczac ńalezy coraz wieKszą
apatje społeczeństwa do intensywnej pracy VJl
dz.iedzinie humanitarności i na peltl kultury i
oświaty i podniesieniu naszeg-o I§tauu ekónłj:tm)
eznego. Natomiast coraz cze.ściej zauważyć mo
żua liczniejsze zebrania mlodszych i starszych:
rzelwn10 w c~la~h ttlWttl'zYl:!lkich.. n w r~ł§t3zywi
stości celem uprawiania pijaństwa, kończącego
sIe zazwyczaj krwawemi bójkami, między l.lcze
stnikami, kalectwem, a nawet i śmierciĄ. Jak
strasznie zgangrenowane społeczeństwo
nasza.
tym nałogiem i jak daleko "Oosuniętym jest roo
ldad naszego życia moralnego~ świadczy coraz
większy zanik świadomości, uderzających w O*l
czy swą. zgubą, skutkow pijaństwa.
Aby wyrwac spoleczenstwo nasze z tejto
odrętwienia duchowego, i wystąpić z cala ener
gją do walki z tym strasznym wrogiem ludzko
ści i wytężyĆ wszystkie sily w kierunku tepie~
nia w tutejszym powiecie tajnych szynk6w ę jako
siedlisk i roznosicieli owej zgnilizny moralnej,
starostwo lódzkie wydalo w tym celu odpowiednie wskaz6wkipodwladnym organom.

'(Pap) Z raportOw policJi l rozp'raW aami
ni's'traCyjllo .-; karnych, -przepro,adzonych w

W~vooko(-c
mo'zna okr~

sp.r2-..~ach o

nadużywanie

alkrholo-

napojÓw

,i'iij .~"~Zqdzeaiu ;Ptzez arehitekta swzegplo" vrych, ja-k rowruez z obserw!tcji zyc'1acódpien..
WJliP.··~~oer~..

Jl..

/~.

nego, okazuje sięqze opilstwo trk ~dęl)Qkje ~a~
puściło w spoleczeJj'stw1e nas~;m ltOl'z9nie. że
każde Unmniejs7."e zebranie, targi i jarmarId. 1Jroozystości l1a.rodowe~· religijne i ff!miIi:ine~ , a
nawet każde spotkanie się daje sposobność do

'_;:",-,-' 'Ql,i;hOinie ~ kapnel~

. "'00' aneszkrulia Ma:rji Zgoił, zanl. przy
ijakaś nieznana kobie~
~fta: Pl~zf~!I onam.fflc kupno, zegar~a. G?y

:tii.. Pop~e'j'Nr . , 7,

tZ~w~;·{)dm~l1 ~ k~pn.a ~at:~~t. n~e~na.1o~ upijanIa

się'o

'm:a·~.·Al: weszKllUlre.Po WyjŚCIU Jej ~l~;:
. Fakty: powyzsze tern smufuleJsze,ze spo",
,~cicl1&(trdeSzJamia zauwazvla brak bud:::
k6w· ~;3t)()OOO mk. W sprawie powyż::: leczen.stwo nasze, mimo tak licznych pouczeń

·~~'~tt prowaCłzioocuoazenie.

i aowodów o zgubnych skutkach naclnżywania
naPDj6w alkoholowych, bez skrupułów od -łaie
si~ temu nalogowi,
k'tor:1: w stosunku do są
siednich narodów spycha nas do rzedu ludów
pozbawionych. kultury, zaś w stosunku do nas
samycn niszczy zdrowie i siły, tak :fizyczne. jak
i moralne narodu, nadto ciężko zapracowanym
groszem: napycha kieszenie p:rzeważnie . wrogo
usposobionemu naJn elementowi, z którego rekrutuje sie rzesza taJnych handlarzy: i szynka..
r'liY wódką.
. ,

--~t·~:~m.~~hfu l' osOw.
.'
lJ1a.p) iiiQ('J.fi 1ttRsrdej w. fii'z:VtnUcu illa star
c(5'W i):Ry ul. 1lziemej Nr. 00 nie wykryci sprawcy
s1i.r-aB ayrelitotCfwite~ zakaau p. Ruba~ho\;ri
trCSewfowl (lwa prostaki 'i 'P-sa, wYzla, łą.cznej. war
t:o.am. 3: mlTjoń<9w roK. ~edno z prosia,t znaleziono'
.'~,

na.{ ~~·.IląbrowBkicgo. SprawGY. zbiegli'.
.

·"H!.·~

S:zt

"'i".

. Podwyższenie taryfy na kolejach dojazdowych •

.1,~r.r~aft fMie1siił.,-·

:WskułJelC'

powollooma:. "Wlery Mfrcewi"
ai:anowiącel clou
sezonu,
jej n'a dluzszy' czaz z reJpert1.1aru,

Na nl0CY poroziunIenia tow.akc. łóaz~
kich kolei dojazdowych ~ min. konlunikacji,

mula iU'rwancowa:'

iprzed~zeiś·e.iem

z dniem 1 lipca 1923 r. zostala podwyższoną
taryfa osobowa na linjach łódzkich kolei do~
'jazdowych, jak. to na dystansie Łódź;::Zgierz;::

lehcąc u.Pl'zyst'ępnlC wszystkhn zobaczenie.. :te:i
fawie-tooJ. .sztuld dyrekcja 'daje Ją: 'PO raz ostatni
'(We 'Wtore;k 3 i
srodę 4 lipca. W cz;wartek dla
(zrzeszen: efektowny ~,Djab1fsYllek~' z .. czasoWo
wojnJlf· nIli~rpo'dle,doS6 ~eryki z W osKowf:ikim:
yą. plątek l1t'em~ra. komeClji;v'eb'erai ,Gorsse
~ęben~WiśniewsJdm·.yr, ;popisowej .roli 'Yalll''YI

w

tódź,-Aleksandrów, Łód~-Pabjanice tt.d.
'Obecnie bilet klasy. 3 na linji t6dź-'

Zg"~erz kosztuje 6.000 mk., tódź-;-Juljanó\y

1

-E6az-Zdfowie ?2.000mK., ZarowIe-Kon:::
stantynów 4.500 mk.,Zdrowie-Srebrna 2.500
rok., Srebrna-Konstantynów 2.000 rok.,
.
Łódź-Pabjallice: 8.500 mk., Łódź-Ko#!
lej Obwodowa 1.500 Ink., Kolej-Obwodowa
-Chocianowice 2.000 nlk., Chocianowice--:Ksawer6w 2.500 rok., Ksawerów I-Pabjanild
ce 3.500 rok., . ~'.
..... . .•. ,
, "'
Łódź-RUGa: . 4.000 -rok., . Łódź-Kolej
Obwodowa '. 1.500 rok.~. ··Kolej Obwodowa.-. '. '.'
.
~.
~
Ruda 2.500 rok,.
Ruda-Rz'ti6w 4.000 mIt,. Rzl.t'6w-Tu- '
szyn 5.000 mk., Tuszyn-Kruszów 2.500 ro~.~
Dzieci do lat 5. przewozi się bezpłatnie.
.···Ucznio"vie szkół·- niższych i "średnicn
za oliazaniem poswiadczonei przez Dyrekcję
V.K.. D. matrykuły szkolne.1 zfoto!!rafi1{
oraz dzieci o'dla(5do 10 korzystają z taryfsr
uigowej~ (papl,.
.
.
".

1.500 mk.,. O"uljanóvv-Helenówek 2.500. role. '
mk., na. .linji Zgierz.
~~o .Del(}ll,a)Yid .' H';}f~)IJ';~~' t:·':·~/i . ;j'i ·~'-;t"~;d\:i:~ . • t:!o"i'j2';.:,y(.· \~1
Kaliski-Ozor.ków 11.000 rok., Z~ierz Kaliski:
. '--Zgierz Magisfra.'t 2.000 mK.,Z~ierzMagi~ p
N'
s'trat-Prohoszczewlce 1.500 mk., Proboszcze;::
r~rzeZwiąz1iu\ HareerslWa\,
wice-Lucmierz 2.500 mk.. Ltić'mierz__Słowilc
/l
l~;ltatool'ski Kurs zastępowycn. KIerow.. ~.500 mk~, Słowik~Kolel I{u'Jawska ~500m1i.,
ll'ie'fw'6·iJiursu. "Zaatę'Powycn tt'~skich hufć6'w' Kolej KuJawska~Ozorków1.~OO, mk., '. '. i
;łodZld~. ~wia.a,amia;, ,m zgłoszenia: na wsporo:...
Na lin'ji Eódź~Aleksanarów bilet Idł1~
~nian'y;Ptz.yJmuletylko ania. 13 hm. Po i:ormu:SY ~ kos?':tu}e ohecnie 7.500 m k.~ ł;6dź-?'u~
iJ.a:rze~głaszaA1 się- GO lokalu Kome~d.~ 'C~9rągwi baraz 1.500 mI(.,ZuDarcrz-KoclianqweK~.O'qO
I:'
'<Pusta; tL3Y w,rtoGzmacli mIędzy! ~~ a;'. l~-t~, we mk.; Kochanów,ek~Aleksandrów 2.500 rok.,
~orki,czwartki isoboty•. WY.iazd.na:knrs na\;! __________mi!IiI!I_ _ _
-~iliM,\\Ji'J!Mm-l~ii1&!UiJiJiii2i
Helenówek~Zgierz~.OOO

ao

~.:w:am.tt ~sler:pni&',

.
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, §r:J{en~res kQ.sciola. prawosławnego w Turcji
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przedstawienia odłożo
nawto'rek 10 i llb.

:Bilety zachowują

Ni~IKi ~rO~~8 ~ollt~~ln~ wPar~lU,
W piąteli rozpooząl się przed paryskim
sensacyjny proces przeciwko bylem n na
h!l-elnemu redaktorowi dziennika ~,Eclair" Erne
istowi Judet, oskarżonenlu o stosunki z Niemca
mi w czasie wojny. Judet już swego czasu był
~k azany na dożywotnie wiezienie przez sąd iran
::cuski, lecz wowczas znajdował sie w Szwa:icarji
oc odmawial przybycia do Francji. Obecnie do"
:browolnie zgłosi! się na granice szwajcarską
l oddal się w rece wladz fra.ncuskich.
:
J ud et zapowiedział sensacyjne rewelacJe
iw związku ze swem .oskarżeniem. Rewelacje
jte mają dotyczyĆ między innymi P: Clemen,.ce~u
. (Judet oskarżonyzostal na -podstaWIe zeznan nIe
Ijakiej pani. Bossard, która wskazała na swego
Imęża, szwajcarskiego malarza, jako na pośre~
Id:r'ika między niemiecką ambasadą w Berlinie
li Judetem. Judnt mial przygotować we Francji
iza pośrednictwem prasowej }{ampanji nastrÓj
;antywojenny. Judet utrzymuje, że Bossard W}'
. zyskiwał jegO nazwisko w celu wyciagni~Cla
, piel1iedzy od Niemiec, przyczem on sam. 'Ju; det, o całej sprawie nic nie wie.
I . Proces. obliczony jest na S posiedzen,
! wzbudzi! on niebywale zaciekawienie w chci·
fwym sensacji światku paryskim, totez musiano
i zaprowadzić specjalnie wzmocnione straże~ by
: powstrzymac natJokciekawych. cisnących się
t do pałacu sprawiedliwości.
;
Materjal dowodowy jest>olbrzymi,
~o
, ; rozprawy wezwano licznych świadków. Wśród
t' świadkow, 'powolanych przez obronę, figuruj::!
: takie "gruba ryby" jak _b. prez~de~t F.r ancJ l
Loubet, kilku b. min.isb:ów (MelIn l Palnlevel
r generalPau i
'Juljusz Cambon,. czJ:onek Rady
ambasadorów.
,.
Judet zjawi! się na rozprawie we frakt1
zawsze żywy i rzeźki mimo swych 72 l~t. Z~
przeCiZtl wszelkim. oskarżeniom, nazywaJąc. =te
bezpodstawnemi jak niedorzecznemi.
Dowodem jego niewinności jest, jak twierdzi, że
sam. dobrowolnie stawi! się we·. Francji b.y sie
oczyścić z zarzut6w. Gotów jest l)owolac ... na
Świadk6w wiele wV'soko postawionych osobIsto
~ciił kt6re go oczyszczą.
., Zna' duzo ważnych"' tajemnic politycznych~ lecz na razie ch~e zachować dyskrecję.
Nie potrzeba, dodawać, że taki sposob o~
llronJ" rozpaliłciekawośc Paryża do czerwono
t3ci. Proces J udeta jest najnowsza sensacją
sądem

1
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Iantow, moge na jasne

.Posiadala .wszystko. Wszyscy .Jej., 1~Z<;ll'O
~ól1r. Miała ·najpjekniejsze . stro:ie,najdroższe
klejnoty ~ .. Czego tylko mooe . ·zapragnąć· .fa;ntazj~
kobiety,p;r~Y:9hod~10 jejs~ino. Mąż nie orlrn~..
wj.ąl jej·. z~egt'). żYQzerua .. Z .początku znajdo~
walą w tam'upodobanie, była dumną, źe akła.
dan'o.taki hold. jeJ pięknosci; dumną,' ie poęiadata więcej od innych; $zezęś1iwą, że jej zaz9l"OSZCZOll-o. Gdyirdusza jej spala jeszeze~ obca
ala życia. Nie . pojmowala jeszcze jego wyżyn:.
ł!~ęl>in, nie w~edziala, że istnieje· tysiacrze~.....
.:ktÓrych nie można kupić, a które rozrzu"
,C!r
i losu.
'.. }·~otelnbyła nieco starszą i widziała.,
zy~iej,ę:t~est jak gładka powierzchnialodll. By
lo.jej zirifuo~ Czuła powiew lodowaty. ·kt6ry Jnro
~jej życie. Stopniowo .przebudzała się. Szcze..
golne, myślala,że mogłam dojść do dwudziestu
tr~ech lat, nie mając życzenia, by coś przoiy6;
nie pragną.c,by los wstrząsnął mną do gl~b'i;
nie 'Pragnąc dowiedzieć się, co kryje aię poza tą
m,ellotonją. życia, której sit;l oddalam. Zawsze
wszystko bylo gotowedospelnienla moich życzeń!

lO
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F. GUNTNER.
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goście \v Europie, cieszą się one szczeg6Ine:;:'
ini \vzględami u mę2czyzn. J.'tHemniej i w:
swojej ojczyźnie kobieta cieszy się ,wyjątk()1!
\Ve1U uprzywilejowaniem, pod wiclu~~głędaA,
Przeszło 20 operetek na afiszach I Oto
nli
szerszenI i pelniejszem, niż w północnej
bilans nowego sezonu letniego 'w stolicy.
Europie.
Mimo nawet przyrostu kobiet są.
Ze wszystkich stron kraju dochodzą one '\v Anleryce
otocZO.Ile szczególnĄ czcią..
wieści o rozruchach z po\vodu nad.l\vy~zajll{,
Względy dla. niej są· tall1 tak duże, iĄ; nieb~
go wzrostp drożyzny! Berlin tylllczaserll POf. piecznie by\va stawać z nią przed sądem;
grąża się w no\vej fali fox~trottó~N, one~ste~
sędzia i lud przechylają się zawsze sympi~t~
pó\v,tango..
Dyrektor
wielkie,go kine!natografu na stronę kobiety.
Dlatego też Amerykanka jest o :wiek:
otrzymał krzyż żelazny 2 kI. za udzielenie \v
powabniejszą i - czystszą.. ~ Co prawda :'Wi~'
ciągu 3 miesięcy biletó\v po poło'\vie ceny dla
le w ten1 jest pozoru. 'VV naturze angielskiej
czlonkó\v Reichswehry, którzy chcieli oglą:;
H
lezy, by naturalne skłonności i żądze ,zasł~
dać nacjonalistyczny film "Fredericus Rex ,
niać i pokry,vać płaszczykiem cnoty i religji.
Ulica pragnie "panem et circens~ft Toteż wszech\vładnie panuje pozór i szafow~
Operetka wiedeńska, lekka i dowcipna, nie nie moralnością. W Ameryce robi się wiele;
odpowiada temperamento\vi aktoró\v nie~ ale \vszystko przezornie i potajemnie. Tot-eż
mieckich~: Wielkie dramaty, sztuki
ponure, klanlie się tam, oszukuje i pije. dośĆ dużo~ . ~
autorzy i kompozytorzy berlhlscy zaprotes=, ;wszak krew młodzieży amerykanskiej jest,
towaH przeciw zalaniu scen niemieckich przez tak samo czerwona, jak europejskiej.
sztuki francuskie. 'Ale lepsza publiczność nie
Młoda Anlerykanka przybyła do Eu~
chce się pogodzić z obecnym lichym reper~ r~py, oburza. się, że patrzą na nią natarczyi
fuarem. W pewnynl teatrzyku nowa sztuka Wle, a, nawet ktoś odw&ży się do niej prze:::
"Kobieta w monoklu" została haniebnie wy~ mówić. Ale to nie znaczy, ,że EuropeJczyk
gwizdana. N a drugim przedstawieniu pubU::: jes.t brutalniejszy.od Amerykanina. E.~Jro-=
czność rzuciła się do kas i .zażądala zwrotu
p~J7zyk odnosi się tylko szczerzej do.płcid:w.'
pieniędzy. Ładny sukces! Dyrektorzy teat~
glej. To też zdarza się, że eleganckie, nieca:
rów czeln prędzej ,wracają do repertuaru :wy~ywające~zęsto suknie .t\..nlerykanekskla
francuskiego..
UIaJą EuropeJczyka do tego, iż: uważa. 1e cze"
Obok tej powodzi operetek, pub1icz~ sto za kurtyzany.;, -.
. ,."
.. ~,
nośĆ' berlińska otrzymuje przedsta\vienia pa::: . .... .?daje się .f~dnaJ{, iz'wo'jna;
na:'drw
syjne na wzór Oberammergau. Odbywają si~ ~leJ pokulI prZY~los!a ~naczne zmiany W . POd
one w cyrku Buscha, ale zamiast pięknej de:t JęCIach amerykanskich o. moralności.lVUode
koracji prawdziwych lasów i gór, jest . tylko Ame~yk~~i ~ Ame.rykanie za wiele . słyszeli
ciasna budowa cyrkowa,"Vy której niedawno -:- a 1 wIdzieh, co ~lę dzieje i jak się 'żyje na}
słyszano koncepty błaznów.
starym ~?ntynencle.., I .tam zac'zynasobiei
Progranl głosi, że oklaski są zabronione ~d?byWac praw~ obywatelskie formuła, Ze
ze względu na charakter religijny· przedsta:r: zrodł~m .praw!l;, Je~tczlowiek ~"i budzi się
wienia. Ale to nie przeszkadza., że co chwila pragnIenIe,. by do Jego kreślenia. dOPuszczona'
slyszy się: "Piwo? czekolada? biszkopty fU b'yła młoda !Crew. Wybucha więcgorącezvi
To wytwarza nastrój czysto berliński Cle z całą sflą~ w~yzwolonegotempe:rarńen~
i chyba nic nie ma wspólnego z wzniosłością skrywane dotąd . płaszczem purytanizmu.' i
przedmiot~
Pryska pokrywa fałszu- a w ·calej- .krasił
wstaje tętniące krwiąp.1łode Zycie.
Temu wynikOwi dopomag-awieIe zn~
. czne. u~am?dzielnienie.wśród,Ameryka:Q.ek.,
IchzY,?le.)~st barwntejsze;, p~łlliejsze cd
, Kobiefyamerykańskie mają dla ~uro~ et;r?pe l s klego.. Amerykanka ... jest .lekkomyś!;t
pejczyków ciągle, a. .może dzisiaj więcej niż nIejSZat .elegantsza j skłonniejsza do flirtu niz
kiedykolwiek, dziwny urok. Amerykanka Cle kobieta europejska. Do tego .posiada ona' du~
szy się w Europie nieslabnącem ... powodze~ Źo. namiętności. choc pokrytej staranną .~rł.\t1~
niem~ a przyznać trzeba, że urok,. jaki rozta:r:
.. Wychod2;ą też za: m.ą~ hą.rdzo młodo~
-czają i podzIw, z jakim się spotykają, nie2;aw
często bez pytania rodzlc6w .o .p6zwolenie~
sze· i niekoniecznie 'pochodzi ·od czasu· dob:-: Często mężczyzna. ma. 20 lat.dzieW9zYlHt17 ~
rej ·waluty.
'gdy się pobierają. ,BywaJą teżniedobrane;
Przyznac też trzeba, iż niefy1ko, Jako a.le pr,zeważnie są to ··'dobre lna.lżeilstwa~ .

nierozsądne życzenia,

my-

sIała teraz, gdy posiadała. wszystko;· cO ,dotych-

czas zdawało jej się godnem pożądania. !\{oge
zanurzac ręce w· błyskotliwych łańcuch' ach pp
rei. mogę ~dobió le plomienliym bIokietrt 1,f"

włosy

wktaaac

l,ly..

'szczące djademy ..Czuję jednak, że jestem lnar~
jonetką bez krwi,. której dusza wola za życiem

I pa~rzyla na męża iunemi, niż dotąd (I~zy
ma. Widziała, że ani. iskierka życianie zadrga
la w jego twarzy, gdyrozmawial z .nią..Je~
stem jego lalką. Jedną kosztownością więcej,
któreip.i ozdabia. swój dOIli. Widziała teraz~ że
dusza jej była ubogą i drętwiała żwlasnego zim
na.
Zabawa ·lalek Codziennie. lpowtar:r.a;iąca
się ~abawa lalek w teatrze marjonetek. lfyśla
la; Poruszam się, otwieram OCZy, m6wie. rozka
zuję:, roble ·to, co robi rownież tysiEtce innych lu
dzi. Nie· czuję. jednak, bym się oddwala ~zemu
z namietnoś,eią" coby roięzmusHo do zJniany
jednostadności .życia ~odziennego. Nie czuję , w
sabie sily,kt6raby czegoś'" <:'detnnie wymagała
czegobym nie czyrtila ·już .tysiąc razy. Nie czu..
jęmiołścH
.
U snowała rozbudzić namiętność w ·lne..
zu.
Spostrzegl jej wysiłki,' uśmiechnąl. się i
'odrzucił ·te starania jak podarunek, który. nie
ma 'dlań żadnej wartości. Spokojnie' i dyskretnie.
Teatr marjonetek.Pojęcieto stawaJo się
4

dręczącą. pewnością.

Wybawienia. błagala, wybawIenia z tej
ma.rtwoty i chłodu.
Wtedy poznała, tego smukłego anleryka
nina, kt6ry opowiadal jej o obyczajach i kobie
taen swego kraju. Są. one wolne. m6wil, wolne
L ...... -' ....

"".!~ "'''1;7'~~

(!T(rPTD

własnem życiem.

:jego warg i

•

;;;CWGiIU

sl'l1(łlia,la

jego staw, czekaJąc 2i tJ."wogą:na.godziuę,w. k)~,
rej mial znów do niej przyjśó.Przychorlzlt.co
dziennie·· coraz częściej. Powoli OPlls't.c2iata ją ta:
sztywność, która oplotła jejllOŻyeie..'
. G9.ypierwszyrazprzechylU jej ·'glowę.,
lio . pa.ńskh,. rozkazująco, choiala k~zyk:nąć .z ·ra ,
dości. RzucHasięna jego piersL Nie szczedzila .pieszczot, .. trwonila.:ie . . tak. jak . dotychczas'
trwoni1a cale żyeie~ Cieszyla się •. W tern on·· 0puścilramiona i spojrza! llaDJą 'zim.nym,:mą~
drym wzrokiem.
.........,
.
Zapóźno~ 'Powiedzial,za'Ootno,by ~bu:.,
dzićsię .z ·tego .• życiamar:Tolletki. Teraz jest to"
tylko pragnienie, tylko >pożądanie, 2yci~
. jenie płynie. zgłębi. duszy. Jest ściśnięte,
szon~. By~aś za długo, lalką. Bawiła'
sobą,·· jak tenli caekami, kt6re .stoją

kach.Zycie, .. to. kosztowne, . . wS~'P·,anla:lle"';;,Jj~
bylo. dla ciebie nie dostępne.
Patrzala na megO blędn.v.lI2U:
Dlacze~o gardzi$z mną,
gdy życie ukazuję mi się w .:YIt'I.'Ur:"""nr
Jest to dla ciebie .za~,a;~~k~';~;
życiem tak,. :jak ono· ba
piękno. lalko f
.'W':W:

ObjęI~ je~o.

K?lana.

i d ,..

·>t' .

Pom6z mI zYc! . ... . . . .
.......'~.
Pom6e żyć' CzYztofmo~iwel KaZd~)
żyje swojem wl~snem żyoiem, zn1ewala je 'sam,
robi jezachwycł1jącem, lub· ub ogiem. Kazdy,
wydobywa swe źyciezwlasnegolemperaluentll
Zabawy lalek, tUllcamarjonetek nie można: z
niego robić..
'.
Tłum, .. S, )J.

-". '~t()rel(. dnia' 3
pobr au:; przed kilkoma .miesiącami -- płacono

Do pp.

dopiero dzisiaj wedllJg cen z przed kilku
sięcYe

Z

Wl'. .odzi utarł się zwyczai, iż p. prenume

....

f' ..

:ra1tł)rzy placą premmlel'C:1tę z dołu, za!egając czę
(sto po 3 i więcej mieSięCY. Ponieważ z dnia
,nadzień ·wzfaSla cena papieru~ trudno nam od
tychoPieszRłych przyjmować OPłatę mi~si!~czną
według norm, z przed kilku miesięcy ,gdyż na$

mie"

"

poważaniem

"I

Dla handlu i ptzem,.
KredytoWy 'W. arsl.awski
PrzemysłowcóW }wo'Wsldch
Związku Sp61ek Zaroblt1
Zjednocz. ziem. polskich

I{ijei'ł~ki

Giełda

Częstocice

Dal. St~ Zje dn.

Dolary ka nąd.

wet za stare gazety, zwr6coneobecnie otrzyma
,liby~my więcej. Dlatego też administracja bę
dzie pobierać opłat~ za talegle miesiące w wy BeJgia
i.1erlin
sokości ostatniego miesiąca oraz doliczać za Gdańsk
'kaźdorazowe hezskuteczne zjawienie się inkasen Praga
\a marek 1000.
W żadnej chyba dziedzinie ekono,m;cznej
Qie da ,Się QbstnvovJać fakt, aby za towar

Cukier

Marki niem.

104000

l

Firley

Franki francuskIe

-

Londyn
Nowy Jork
Paryż

"'

:n , Budowa
j

jednopiętrowego murowanego

<t-.przedRm atom:: h~
:), krzeseł. KHińskiego

j

1096.]) , p.wróclł.

budynkU

od 12 -

1 i

gardła

do

wydzienawieni2 W ma- I;,J manę. etaźeriw, leżankę
Puczniewie poWiat Łódzki sprzedam. Przejazd 24 1 m. 1.
42(5-5
Pmzczta Lutomiersk.
109182

jest

jątku

,$ -- 7~

szukuję

lO

UJę

.chrze~~ij aninaz kapitelem 15
do 20 mUjłJn6w mkp. z udzia-

płacę 200 proc.drozef za hry"
zloto, srebto i biżiderję'"
zęby sztu,czne, garderobę'! szale czarne. Zachodnia 52 napr~f

lem lIJpracy lub .bez;, .branza

Dr." EdmundEk pt

chorobysk6tnelweaeryczne
Przyjmuje od 12 -21 od 5 ;..;.8
Panie od 4-5. Ul. Kilińskiego
157$ trzeci dOm od G16Wllej •

Uu·sprle~ ania

1 30 i4:-B. Dla

poczeltalnia~

pań

W

4166-1

.,

sprzedaż:

d
t
'ó
am anio w zeK dziecIn
·prze
S
ny, sportowy Pi otrkoWslta
261m. 1.5

,

fasonów

a. Przyjmuje od 9-11 i 4
-7 po pot. Przejazd .14~

-!)

.

.

tCOO ..b.. 6

..

'A.1.".4' Na

ekspedjentałmal~azynieral eWen

tUalnie mogę przyjąć pracę na
parę .' godzin dziennie.
Ofert)
sub "Maszynista'· .,Rozwój 'li.

Pniem z

~

,WYPłatę! Try,kotm

a.

z 4"0 kI.

~otrzebn.i

roczną

praktyką

. :nu. Wiadomości' odziela: Za ..
lda~ sztancersko ,-,~lusarki. a.
PraJs, al.6"go Sierpnia 10.
4204-1
powodttt wyjazGtu od s tą1Jię

w

Z
mieszkanie
meblami.
WJ,ado
Sierakowsklego51

aptece, pOSZUkuje jakiejkolwiek
. p racy. Oferty do 1~Rozwoju

li

no~ć:

m.'16

Ogłoszeń

s !ta 6, A

• dQ oddania; trzyletnia i 7
m'esięczna. UJ, Dzielna Nr. 66t
udozor'!?Y..
4J90-2
Dotrzebny 'czeladnik i terminal" ,tor. Warsztat rnechanjczl1y~ t
PiotrkGwska 116.f Krzysz,zyk ..
4191-1

.'.

·4')07~5

Trace\\1ski,Raclwad..

o.

4~08-5

a

Za.gubione dokumenty

-

J
laszczYk B.polonja zagUb.I,la.
Bmtnie
~awód osobisty mydany. W
Wierzchy pam. Sieradz

'gki.

anieokaz 4.ro kltlsowemwy"
P
·.sztalcenfem poszakoje jakiej..
kolwiekposa(y., Olerty do liRo...
ZWOju"

dzie .,
lo9~d-l .

41g2~:(

I·

Z. szyoia \\111domach
prY\\1atnych.
za3~~~p~:;~~~~, P~~~t~~'~~.
N. O.K., front,
i kartf,l powołania. Vtl,"l'
'lP.
dolna .' krawczyni pos,zUkale

1'1001U$zki
f
1 piętro.'

4193~2 .
stUdent udziela, kQrepe:tycji m '/arsy Jranc.uskiego,! Konwe~"
zakreĘiIe 8 klas~ . Gdańska
ft 8.lH!.1et. Latem cenyz.niźone,
46 ......ll~
4005-4

,warzyszkiźycia. Z aitttereso ..
K
wane panienki raczą .. lask'iiWit!

'4:115 ....... 1

'r6ble\\1Sł{'i, Adam zagubi! do,",
W
wód osobisty, :wydany "II
ŁodZI. . ,\, . .
. ,
4198.-.5

pod "Energlcznah~,

P

4196-5

.4206....;.2

[)ucbaltet'samodzielny, dZiałY:.·
g fabrye;nYI.' handlowy, banko",
wy. poszukuje posady. na stale
I ob ' dorywc7.o. . Oferty:' Biuro

DWied.zie\Vczynkina własność

S

ska 197, .Pośrednik".

Zubardz.

.,

4115,-8

krótce?

j

Wraz. z

p!Jtrzebna.' służąca.. Si enkteWi...
cza 15, 2 p.v dogosl'odarza.

I

"

2 chłopcy do termi..

~~

Wyksztalce

Kil;ńskiego 17 -- 2. . . '
IIlpięro.
4195-2
4177-1 ... Kawalerp'OsZUkUJ em{eszkatlia
_ ......._~_________
otrzebna praCzka do pralni.
przedamsktePkolonialny naw' . przy rodzinie. Oferty do Roz
Nawrot 3.9.
. 4199~5
dający sit; na kaźdy interes Woja pod .S.. W'. iii .
.'
;
potrzebni
stolarze
i kf:z.eśla ..
al. Nawrot NR 54 H.: Zajda.
" , . .,
. 4·57-1
rze. ZaWiszy Nr. 10., stolar4148-1
awaler, lat 4.4, poszukuje to .. ni Q. . ' ,
5201 ......:.;

ki okazyjnIe do sprzedaWE" Y" brania_ palta, suk- 2'dOtr:
nia.. Cena 50 i 50. Piotrkownie .najtaniei i "na raty. w Jarmar

ta· Ł6dzld'm ,Plctrkowska
44.
5786-2

•••

oddzielna
, (867b,

ą,2

sukna modne na Ul'<

··=. f. ':z.

~~"um,,,E·,,. ·§:j,,,~'"~~,,,~,,,,~'u··:a,,,i:·,,z,::.t15Z"E"=-E,,~~·,~,
.

słońcem wyżYn.' Przyjm 12.50~

. raz,domydobrym
do , sP;rzedania z·a;.
S
.punkCie ul.
Rajtera ,H >lOu Wla§ci(!iela.

6262~0

Sprzedat

Ch®roby kobiece i akuszer-

-

4183-2

CEGIELNffiNA 4i.
Choroby skórne. wene1'YC:Zl1e
moczopkiowe. LecZenie s2.tuczn

,do

,

bez meoli od j;1ospoda
.poszukUje in~ehj1,entna

OkOj{j

anienka

Dr.med. LQBICZ

z fortepianem i Innymi " instru"
mentami. Rzecz:ni ezastąpiona
'do ręstauraC!ji i, t, , p. Ofertyp.o d
.. Aha"
,B,0zwojU. (6420 ..~·5

eJdeorazinne sprzedaje, Przeź
dzłecki Piotrkowska 108

C

_

Różne:

(905b

orkiestrjon

'A'',AMębleS-JPialtl,e" stotoweszer
ifll lótka. .stoly, krzesła, ot()~
many,koz,etki, krzeslawiedeń ..

P
," rza

I

,...

P,

. '

Kupno l

godzina. Rutynowany nau .

pasowania,

paplerm,,,ych i manekinóm Piotr
kOlĄ ska 154 m. t8.
(lC81-j)

czy ciel asuwa bralti Warun
kowo promowanych. Referen
ejc. Gwarancja. Wszystkie prz e
dmioty. Zgłoszenia: Zachodnia
~6.- 12.·
.
4181-1

med. LEY RG

1&1 średnim, ~iekubezc1z.ietn~ p@
szuiaje zajt;cia. mąż kuchat'za
] ub:sluż~ cego,illłna r gospodyni
znająca g'ospodofstwowlejskie
zdobremlił1&)iadectwami. Wio
(lomość Konsiantynowska He 5
u gospodana.
'(1094.d-l

oka~yjnie'

51'ce

takostjuma od 18Ll tys., suknL
od 60 tysięcy. Pr zyjmuje się su .. ,
knie i kostjumy do krajama i

pod .,P anienłtąu.
..'
•
Frotte, Etamina. Sze I'
,
,
. 4t84,-4
wiot. Cha~tki. Kreton,.MuśHn,
Biaty towar, Firanki. nawsy" potrzebne zdolne panny do
Dr~
Py,p0ścielowe. LeonRu1:>asz". krawlecczyzny. Gdańska 21
Char.skóry\ Wen er. l dróg mo~ kin Kilinskiego .NI! 40..
FJgurska
4l86-2
ezow} cb" " (8385-b
,
4164-8
rzybląkal
sfępies
dnIa
27;VI
TRAUQUTA5.tel .. l'18,
maści ż6łtej, , pod brzuchem
powrócił.,
12-2ł5-1:Panie7 ~ 8 Akus%e~kaPipikowaptzy.1 mu~ i przednie lapki aiałe. Znajdaje
M je panie prZYjeZdne ,j mie.1s· się: 01. Lulzy.M 55. Łukasz LicQWe PlotrKoWskalZi2 m. 14
pert. .
4187-:-5

ci'" lombardu 1 D. L.. Milich. '

aIzeós rwo
,.',

'~1o>!j, 't~,'~'JIl.t ... I4t:II>~#",~)II·f< _ _W;<!"~~'.4111:"'Q,,,,",,,,,_,'.,.IUW'''''~.'''''i''''''''"' ...""""'.",,, ..

l:l1~

lanty.

~ÓdC2a. na_., Oferty,do Roz.woJU
,pod • K.. H .." ( l o 9 S..d-} ,

.

Rohotę \uykonyma się starannie
podłu$!ostatni,cn żurnali. Robo ..

urawc.zyni szyje nraszcze i ko s
~\ tjumy po 160.000 ubrank a
dla chłopcóW od, 40.000 Now o
Zarzemska 54 Ziółkowska
4145·_·1

s'. mienna. osoba "W śródmieściu
Otert;9 do .Rozwoju'" nód . ' , ...
, 4182-5'
dnia. Cena 4l. PiotrkowSka '191, miliony." , . '
.. Pośrednik'"
4197-5
maszynę do pisania. " Po
~zafę, lóika, stół. kresla, oto>
szu kuj e pOBi:!.dy= biuralisty

lo'

t

i kostiumów

,Mam

Piotrkoweka 120

')r~yjm~Je

460000

acownia

NI

IntErnat.

,'D:r.Bb.&ZDPHcki
Cheroby uszu, nosa l

65JOO

151500

(4500)

~an<llowy

na Intro~
.
SPrzedam cztery cześci z 1'05), Budowa jednot"llętrowego ml.iroWanego budynku na lnter- , koWy domu. morowanego )
fiat dla JnWalidÓw - Uc2.niów.
oddzielny plac. Wiadomo~ć;
Of@rty ostemplowane naleiy sk!adać w kopertach ooieczę- Koziny, ul. Wlodzimlerska ~5.
towanych najdalej do dnia 18 !io Iivca 1925 roku dogcdzmy llej Werner.
41S5-~
do D.Yrel~cli Zakla96m 'lU Piofr'koWie"
.
"..
r~kazyin!e do sprzed~nla . kre:
M.?zna oferować zp.,r6wno !la .calk.owlte wykonanIe I \t1V·I~ ii) dens. d lIla lóżka l1iklowe z
to. ńcze. me. 0, dO,O. ~l1e. g,O buo~~I{ Ut 161< t. P.OJi:>dYńC~O na P OSZ?7.,.e".g?l' ma.teracan.li l stoty, . umywalka,
l1e ro~ot.Y w z<lH;~es bud?lI.J.r Wchod~ące~D roboty murarSkte,cle- otomana i ]ezak u tapicera.
siel~k'e, ?ekarskle, Zdt.ilLSkte, kanahzaC)iJD.e t. p. z tern zflstrzc .. Nawrot 8.
4189-2
~enlem~ ze cf~lę, Wapno, cełllent i materjały drzewne oraz ro .. -:,--------~---
botystoJarskie dostarczą same Zaldl.'ldy.
SPrzedam magiel.' Wiadomość,
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