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RedaJłcja 1 Administracja: Piotrkowska 106. 1:1 Redaktur, lub jego zastlPca przyjmują wyłącznie od 5-G po poł
J J
dzienny 199, telefon noclU' 799.
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o t a k om Isjl odszkodowaft do rządu Rzeszy.
"
PARYŻ, 15 czerwca d)at) Hav. szczeg6łowych propozy~ji, m~ją-

Irem zaś pozapalane b~dą na wzgÓorzach beczki ze smołą.

"Gonie[ Krakowski" wrekach ende[)"i.

WiadoMość: Piotrkowska JI6 5, u do- Komisja odszkodowawcza wysto- cych na celu zapobleżeme dellcy~
KRAKOW, 15 czerwca. (A. W.).
IOI'C)' domu. •
8320-1 sowała do rządu Rzeszy not~ w łowi budtetu kolejowego oraz busprawie potyczki przymusowej, dżetu p<;>czty, telegrafu i telefonów, Podpisany tu został kontrakt kup~

Lisy

Bruno Buchholtz i S-Ira

Kontrola nad finansami niemieckiemi.

72 2-'30

Kup.jcle bilety akarbowe

BtLEI
SKAR80WY
ncbunek
kilu,nl.
tl

'

bl12łCJ

W

__

.' b
BOIszewley prOpOnUją rozrojenie.

budtetu kolejowego oraz budtetu Nast~pme nota przyjmuje do wiapoczty, telegrafów, i telefonów, ~omości za~ewnienie ,rzą~y Rzewreszcie w kwestji autonomji szy w sprawie zupełnej mezaletbanku Rzeszy. Nota postanawia, ności banku Rzeszy pragnie jete sprawa kontroli nad dochodami dnakowoż otrzymać formalne zai wydatkami Rzeszy, ucieczką ka- pewnienie, doiyczące niezależności
pitał?w oraz staty~tyką będzie, o- person~lu oraz ograniczenia praw
mawiana przez komltet gwarancyjny kontroli Rzeszy do prawa Nota
i _ R.zeszę. Co do przymusowej w sprawie nominacji prezyjenta' i
pożyczki, komisja uznaje, że do- członków rady naczelnej. Komisja
ch?d, jaki wpł~n~e z tego t.Ytu~u"1 uznaje. za konieczne, że inflacja
OSląg~~Ć powIDlen przynaJmmeJ mote, l powinna być stopniowo
40 miljardów marek przed 1 sty- ogra mezon 'l,
cznia 1923 r. Komisja oczekuj P ,

na "Gońca Krakowskiego" nabytego. przez konsorcjum krak~wskich
...
.
członków Demokracji Narodowej.
Poza tem prowadzona jest akcja
w kierunku zakupna Drukarni Narodowej, będącej własnością p. Natansona
Do k
'
kt'
' .
, onsorCJum,
. o~e
zakupIło, "Gonca", przyłączyło su;
wy~aw~lctwo "Kurjera Poznańskie
go , ktore dostarczyć ma maszyny
i trzech, linotypów jak -równieZ
potrzebnych zapasó~ papieru. Kapitał zakładowy przekracza sumę

Poseł pol!kt wLondynie.

wielkiej pojednawczości, gradiczą-, 100 miljonów marek polskich. Nacej z dobroduszną pobłażliwością. czeln~m re~aktorem "G?~lca" 7,0Tekst not» do Poleki, Flnlandjl, Lołwy I Estonji.
Zwiedza Szkocję·
Dziennik protestuje energicznie stał klerowmk krak~w~klel ekspoMOSKWA, 15
A W
LONDYN, 15 czerwca (Pat) Po przeciw oskarżeniom, usiłuj'ącym zytury "RzeczypospohteJ~p,Krzywy.
.
czerwca. • . delegowania swych pełno- seł polski w Londynie dr. Wród
Zastępca komIsarza spraw zagrani- mocnych przedstawicieli na blewski, czyniąc zadosć zaprosze- prze stawić Francj~ jako zdecydocznych~ Litwinow, rozesłał do mikonferencj~,
niu, odwiedził wraz z małżonką waną na naruszenie przyszłości
OIzeOle ys on a angle s lego.
nisłr6w spraw zagranicznych Pol- cele
61
,.
dwa główne miasta w Szkocji, ekonomicznej świata w chwili, w
LONDYN, 15 czerwca (Pat)
ski, Łotwy, Finlandji i Estonji je- rze:sta:~~ ne~o O~?Wlenta ..z mianOWICIe Edynburg ~ Glasgow, której zadawalnia się ona mini. Havas, Bank angielski obniżył
dnobrzmiącą notę w kt6 . k st _ P
,lcIeiml ROSJI, kvv:estJ~, W. E~ynburgu odbył? Sl~ na po- maIną ~yfrą odszkodowania. Zda- stopę dyskontu do 3 i pał
,
rej 011 a proporCjonalnt!'go zredukowama SIł WItanie posła zebrame u profesora '
d"
.,
tUle, . te. konfer~ncja geD~eńs~a zbrojnych r~prelI;.11tuw"llydl rle:z Sa, oka z u~ziałt!11~ prze:zł~ 100 I mem .ztet1mk~, pokryCIe wler~y procenŁ.
uchyhła SIę ąd taklego rozwIązama sieb'
k'
,P
IOSÓb ze ŚWItą polttycznego l nau-,· telno~cl FrancJl, która wydała jut
stojących przed nią zadań, któreby
le w ,raJu.,
, ,,'
. k0v.:.~go stOlicy. sz~ockiej. W,G1as- 90 mtlfardów, na. odbudow~ zniszE[ha morderstwa,
rzeczywiŚcie mogło usunąć kryzys
Z~racaląc su:. z n:meJsz.ą ~ro- Igowle lor,~ m,al?r ,l ,członk~wle re~ czonych okohc, jest kw~stją życia
POZNAN, 15 czerwca, (Pat).
ekonomiczny, odczuwany przez ca- pozycJą do r~ądow panstw ośclen- prezent~C11 ,mIeJskIe] podeJn:owalt lub śmierci. Francja, która w cza- Czwarta izba karna rozpatrywała
ł E
..
nych, znajdUjących się w normal- w pomedZ1ałek posła WrobI ew- sie wOl'ny po zynił
. ż
~ urop~ 1 poza mą, oraz zapol t
sldet','o wraz z małtonką 1\foczy-'
,.'
c
a. naJwy sz~ sprawę dr. Bolesława Zawadzkiego,
bledz mebezpieczenstwu nowych nyc 1 ~ osunkach dy~lo,matycznych stym bankietem, w którym uczest-I ~yslłkl dla uratowan~a ludzkOŚCI ktory w roku ubiegłym w maju
wojen.
z ROSlą, rzą~ rO~Yls~l uw~a za niczyły wybitne csobistości miasta, lest tym z pomiędzy sprzymierzo- zamordował dentystkę Różę Lebenson. Oskar~onego uniewinniono i
nych, który osiągnie ze zwycię- ~chylono areszt śladczy.
Inicjatorzy konferencji genueń- ~otrzebne stwlerdzlć, IŻ g?tow on
skiej nie mogli zrozumiet, 1e jedno ]~t .rozpocz:tć ?~łady w te~że .kweYrółpr~[n angi01Sno-Włoska.
stwa najmniejsze korzyści. Chcąc
z przyczyn kryzysu ekonomicznego S~ll 1 .z ,tyml rown~eż. kralam1 sąRZYM, 15 czerwca (Pat) Hav. być sprawiedliwymi wobec Francji
WłOSi W Poznaniu.
i chwieJ'ności polityczneJ' w Europl'e sledn.lml,
z
którym1
me
..
zdołał
,za.
ł t ć
h k
"Tribuna" oświadcza, że wyjazd sprzymierzeni powinni byli po od~
są nadmierne jej zbrojenia. Mimo a Wl '. pewnyc, westl~ terytofJ~l: Schanzera do Londynu w najbłiż- n!esionem zwycięstwie natychmiast
POZNAN, 15 Gzerwca. A. W.
to konferencja, maJ'ąca na celu nych i m~ych,.la~ rówme~ bardz1eJ
domagać się uregulowania sprawy W czwartek rano przybyła do Poutrwalenie pokoJ'u i ekonom"'zną odległymI kraJamt,
szym czasie nie jest zamierzony. odszkodowan. Działal'ąc w inny znania w y c i e c z k a dziennikarzy
....
Dziennik dodaJe, że pogłoski o
włoskich. Prócz 18 uczestników
odbudowę Ellropy, odrzuciła, wniot Przekonam! o tern - kończy angielsko-włoskim sojUSZt1 są nie- sposób, sprzymierzeni u ł a t w i l i wycieczki, przybył referent wysek wskutek przeciwdziałania dele- no a - że mniejsza propozycja ścisłe, chodzi' bowiem tylko o Niemcom subwencjonowanie han- działu prasowego poselstwa pol·
gacji francuskiej, wniosek de lega- idzie całkowicie po linji dązeń po- stworzenie podstaw naj ściślejszej dlu i przemysłu oraz hani.ebną skiego w Rzymie; oraz przedstacji rosyjskiej, dotyczący rozbroje- rkOjO~YC~ :ań~k~eg? rządu i urze- współpracy angielsko-włoskiej w 5pekulacj~ na z.niz:e I~arki. Od- :ii~~~~c~;i~~l~~~~S~r.ra<i'oś~:g;~:
nia. Rząd rosyjki nie widzi jednak ~ZywlstD1~me Je, Jest· zgodne .z sprawie morza Sródziemnego, nafty pływ kapItału memJecklego do pro- witali na dworcu przedstawiciele
żadnych przeszkód ku temu aby! mteresaml narodów zarówno rod t
"
wadził państwo do niewypłacalno- syndykatu dziennikarzy poznafl'k"
oraz os arczama surowcowo
"dz'
.
,
. k'
do rozwiązania tej kwestji przystą- sYJS lego- la l polskiego, łotewŚCl l nę y, a rownocześme przy- skich, magistratu i starostwa grodz..
piły
skiego, finlandzkiego i estońskiego
PARYZ, 15-&? cz~rwca. (Pat.). I czynił się do wzbogacenia narodu kiego, Następnie pod przewodń t
jb d - I
proszę Pana Panie ministrze nie ~avas, Z okaZJI .ogolnego zebra-I niemieckiego,
nictwem radcy magistratu p. Ru..
pa s wa na ar zieJ za nte. ' .
ma stowarzyszema francusko an,
'
, , , cińskiego, goście zwiedzili zamek
res?wane pragnąc ży~ po- Od~ÓWIĆ sformułowama mi s:osun- gielskiego senator. Jonnart, prezes
FranCja ,ma WIęC, naj~up:łD1ej- poznański, muzeum wielkopolskie,
m@ędzy sobą w przyjainl
ku Jego rządu do powyższe] kwe- tego stowarzyszellla wygłosił dłuż- szą słusznosć do up.wmema za- oraz ratusz, poczem udali się do
i szczerze przekonanie, że wynikłe stji, jako tet jego zdanie co do sze .przemówieni,e, ~6wca pod- miarów powzięcia zarządzeń, mo.. Bazaru, gdzie syndykat dziennikapomięa.zy nimi kwestJe sporne mo- najodpowiedniego czasu i m1ejsca kreśltł na wst~ple n!erozerwalpe gących nie dopu§cić do tego, aby rzy podejmował ich śniadaniem.
b ć d d
dr dz
konferencji.
węzły, .łączą~e oba panst~a, ktore stała się ofiarą nowych niemieck'ch Następnie uczestnicy wyCieczki ugą, y . ecy owane w o C! pow czasIe WOlny skutecznte oparły
..
I dali się samochodami do Lubania,
kOJoweJ, co wyłącza potrzebe uMOSKWA, 15 czerwca. (A. W,) się najbardziej zbrodniczym ambi- kn~wan, Koncząc artykuł, "E'poca" gdzie zwiedzili fabrykę sztucznych
trzymania nadmiernych armii.
W artykule wstępnym, podpisanym cjom, a które z natury rzeczy mu- stWIerdza, że bez względu na sia- nawozów, stamtąd zaś do PuszWierny swej polityce pokojo- pr~ez Ra~ka" P?święco!1ym osta- s~ą obecnie czuwać nad utrzyma: nowisko, jakie w przy" '~el zaj- czykowa, gdzie w swej Willi powej, która znalazła m~ in. wyraz w tmej nocl,e Llt",:~n?Wa d~. Pol,ski, mem nowego porz.ądku. Z kol~I mie Francja, nie b~dzle moina dejmował ich podwieczorkiem dy",
.. Łotwy, Fmland)1 I Eston]1, pisze Jonnart przypommał 01brzym1e os dzić jej o im er"alizm
rektor banków handlowych dr, HąOdpowl~~mch wmoskach delegacJl "Prawda", te nota ta sŁosuje się shaty pbniesione przez Francję, p ,ą
P l·
cia. Wieczorem odbył się w sali
rosyjskteJ, utrwalonych w protokule r6wnież do Rumunji, aczkolwiek w której dziesięć z naj bogatszych
I?lNGBY... .15. czerwca. f.Pat.) ratuszowej raut wydany na cześć
narady rosyjskiej z dnia 30 marca, kwestje sporne pomiędzy nią a prowincji zosŁało zniszczonych,
Radjo. ~unsklml delegatamI na gości przez miasto. Nocnym po. k~l1!erenC)ę . ha:>ką będą: Berohot ·ciągiem o godz, l-ej odjechała. wyoraz w wymienionych uprzp.dnio Rosją nie zostały jeszcze załatwio..
. k
ł'
k f
.. ne. Rząd polski sejm i masy praglądy BnIUJ'ł' \'
mIt11ster dunski w Paryżu, Axel- cieczka do Zagłębia Dąbrowskiego
wmos .u, . ~ ozonym ~a on erencJI cujące, pisze Radek, mogą się
O
~
doegard duński minister w Hadze, skąd udać się ma do Krakowa i
genuenskleJ" w. dątemu do dalsze- ?b~cnie ~rzekonać, czy Rosja żywi
has~ą"
An~erson dyrektor ~iura długów Małopolski Wschodn.
go wzmocmema stosunk6w przy-o JakIekolWIek zamiary wojennp..
'
panstwowych, o~az, Elgennot by!y
jaznych z najbliższymi krajami Rządy Łotwy, ~st?nji i Finlandj ,
PA~~Z, 15 czerwca. (Pat), .E,cho dyrektor przedSIębIorstw w Ros]l.
sąsiadującymi _ postanowił rząd które P?lska USIłUJe przekonać O de Pans zaznacza, 1e wczorajsze
Ze spor u •.
rosyjski wzródć się do rządu re- wojo~mczych zamiarach Rosji be;- narady Poincarego z Jassparim
Włffdzy
Sląsklem.
-0' , ł t
k' j f' l d dą ~l1ały sposobn~ść przekonać s~~ pozwalają na stwierdzenie istniepu bl. pol s klej, o ews Ie, In an z- O Istotnych zamlarach rządu S()oo. ,
.. , . .
.
KA TOWICE, 15 czerwca. (A. W.)
Krak6w·-Lyt6w .8: 1.
ki ej i estońskiej z propozycją
, wieckiego.
]ące] nalsclśl:~s~el zg~dnoścl po- We wszystkich miejscowościach, do
_*t
il> gląd6w FranCJ1 l Belgjl na sprawę których wkroczyć ma wojsko polKRAKOW, 15 czerwca. (A, W.)
konferencji w Hadze, a zwłaszcza skie, ustawione zostały w dniu 1'4 Dziś rozegrano tu mecz pomiędzy
zapowiad~ją siC; pomyślnie, a szczr:- j na spraw~ d6br prywatnych.
b. m. oraz w nocy z 14 na 1" Krakowem a Lwowem z wynikiem
Urodzaje
g61nle zbIory zbota mają być gor-.
i)
BERLIN, 15 czerwca. (A. W,). sze od zeszłorocznych. Wobec teMADRYT, 15 czerwca. (Pat). bramy tryumfalne przybrane zie- 3 : 1 na korzyś Krakowa, Do
rla dzisiejszem posiedzemu rarty go rząd Rzeszy musi nadal utrzy- Hava:s, .Epoca vmawia]ąc spra" lenią, Wśród ludności panuje na- pauzy 2: O.
gosp<>darczej rzeszy, minister apro- mać przymusową gosi:odarkę zbO- wę odszkodowan nadmienia, że strój uroczysty. W czasie wkrawizacji Fehr przedstawił obecny tową, . co spoty,ka S1~ z. ost~YDl Francja czyni nieustannie coraz czania wojsk we wszystkich koś~.1.1n zasiewów w Niemczech> stwier- sprzeCiwem rolntków niemlecklcY!.
to nowe us t I'fps t wa d'
aJac. 'dowo dv ciołaeh beda biłv OZW P.V. wieczo~~laj'lc, że UIodiaje t.egorOC%lle Wf'
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itei{lamowe

Przesi1enie pienv:=:z,ych dnil
lVlinl nICJ'I> ,\,cl.elni!i:
...
czerwca 1922r'lku J'csL naJ'ory- shv~l. kiech,' podda! w wa,tnlit'
ginaI niejszem ze wszyo::fkich kry- \\'oY legalni' ~ć dziab', konzysów polit~ cznych. jakie od- \\'cntll senjorl"w z llllu:-zalkiem
rodzona Polska przechodził[1 od na czele,
Iwńca 1918 roku,
Qr~rgjrwl-I
Ale !lie bez racji byli i ci,
ność jego polega Jla tern, że: którzy mówili 11ft to, że "za,1) wszyscy, biorący w llielTll późno Marysiu, po śmierci wę. d ł
2)
l U zia, mają rację;
llikt nie drować", Trzeba już było (lV.·
. wie, o co mu chodzi, Wynik nielegGIny konwent znosić do
: tej oryginalnej sytuacji jest ta- kOrica, obmyślić tylko mądre
ki. że żaden cudzoziemiec lIie sposoby, aby ten koniec nan10Że zrozumieć na czem pole- stąpił J'.akna)'szybcieJ·,

rm

r.

z kraju.

1I6-~

Su knl e li reton ~ ,fJf.() ~,!)or,
Sotnie etamin, 8,500 9,500
.T~9fon, m,.,kle 2800f) :';5 <XX>
O!lrnlt, m/lryn, 26000 38,000
Sflodni"
7.500 O.50n
6"""
00

Palta dam. kc er&!:. 2 Vl)1J 32,·
f'zmecht',l i Rr.rol'r, f,6tH. Piotr

muszą pomieścić się wszystkie inwestycje i adaptacje.
Nale±y się obawiać, te zdrojowiska pójdą za przykładem miast
i nie będą przeprowadzały remon·
tu, a domy będą się rozpadały.

Lwów.
)

F b

'

f

ł

P
a "monopolowego".
ry~a aazywego
tytuniu
Organa policyjne V kom. pol. p,

Brwinów.

we Lwowie wykryły wczoraj tajną
p) Tragedja mlłosna.fabrykę "tytuniu monopolowego" Słuchacz
krakowskiej
akademji
sowyclt przepisów osiosunIm rzą' przerabianego z pośledni~go tytu· sztuk pięknych, były podchorąży
du do ko'cioła prawosławnego w niu zagranicznego, Na poufne
201 pp" p. Kaziijlierz Czarnowski,
Polsce, Sobór biskupów uchwala nif'sienie, 11 dała się wczoraj wie- i popełnił samobójstwo na lle bez·
nie przejmować źadnych rozporzą- czorem policja w 4 partjach do wzajemnej miłości, Czarnowski
dzeń od powstałego w Moskwie realności przy pl. Strzeleckim poc! przyjetdtał często do Brwi nową,
niekanonicznego zarządu cerkiew- liczbą 3, Wywiadowcy w towarzy' gdzie mieszkała pewna panienka,
nego.
stwie przodowników i posterunko· którą Cz, pokochał i zamierzał się
Sobór biskupów prawo ławnych wych weszli na wszystkie pięira.
z nią otenić, Rodzice owej paw Polsce wobec anarchji i rozruW chwili, gdy wchodzili na III nienki nie zgodzili się na ten zwią,
piętro, ktoś rzucił na ulicę kosz zek. Pewnego razu CzarnowskI
ga prze,silenie, .
.
Mnżnaby dalej przytoczyć chów cerkiewnych nk me ma pełen tytuniu, który omal nie za· przybył do swej narzeczonej, \\'
szereg tego rodza]'u racJ'j przeciwko autokefalji kościoła pra- bił przechodzącej kobiety z J'edno- trakcie rozmowy odezwał si«: do
, Mn, ze h,1 ,_kto, s za"protestow8c (".ły
a
wosławnego w Polsce i goiów jest
,
J
'
dz
l pO~7Ie~lzler, z~ me tylko cu- obtlsfronnych, ale wtedy samo pracować w Polsce w zgodnej rocznem dzieckiem. W mieszka- mej: " eieli me wyj iesz za mnie
dzoz!e, mIe.c, ale, zaden obywate,l przez sie, musi w,"sunąć sie py_ współpracy z rządem, polskim na niu Mani Buczaczer na III piętrze to przejedziesz się po moim trupie ....
l k
d
).
z tem znaleziono kosz oraz dury worek Gdy w kilka dni znów prosił o
po S) me ~Ie, o co ,chO Zl. tanie po co je wysuwać? Tstnieje ~asad~ch ,konstytucYJnyc~
z tytuniem w opakowaniu rządo. stanowczą odpowiroź, a nie otrzyProtest ten Jednak będZIe tylko przecież wiele prawd uznanych jednak, ~e, rząd pols~t otrzym,~ wem z napisem: "Sredni turecki- mawszy jej, rzucił si*= pod pociągr
cześciowo
słuszny'
bo w po- czy przYJę
'tYC,ll za me,wą
' t l'
dla tej autokefa1 ll w ceme
' po 1av
,..n m,
k p aczek t ak'tCh któ rym wa
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WARSZA WA, 14 czerwca (Tel. które przyjechały po towar, Całe Z inicjatywy ministra finms6w utwo
\\ lęceJ,
polozyć kres bezwzględow!, wy- od nasz, kor.), Dowiadujemy się, to towarzystwo złoi:one z 9 osób rzysię w krótkim czasie kooperatywa
Wróćmy jednak do lla~.lYch l nik::lJqcemu z bezsilności sejmu, że po uchwale zjazdlt biskupów sprowadzono d~ komisarjatu i na: budowy domów, która rozpocznie
dwóch tez, określających cha- ~ tego rodzaju akcja miałaby prze- prawosławnych rząd polski w dro- razie zamknięto w. aresztach. Przy działalność najpierw w Budapesz.
rakter przesileni",
! ciwnikó\v, ale miałaby wiele, dze dyplomatycznej poinformuje osobistej rewizji znaleziono u are- cie a następnie na prowincji. Ko:\a('zelnik p~łllstwa. mi. Ił Zl1-! poparcia w społeczeństwie, Moi-' patrjarchę ek~t:?eniczne~o,w Kon- ~~~~j~~~~a~~~.115 mk" które zQ- ~r~re7~c~a g~ic~~~i~ ~~z~~r~~~
pełna, racje.
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i ' ,że tak nawet \v samym stantynopolu
kefaltczne prawosławne,
jako to
,autor~ teCle . r~ądu, ~tÓI)T, Jak Izaramu przesllema wyglądały w Rumunji, Bułgarji, Jugosławji szym ciągu za fałszerzami etykiet w najbliższej przyszłości zamierza
tyle razy jLlZ mÓWIOno, był. pbny Bt'Iwederu na przysztośc, i l d, W każdym razie z dniem' tytuniowych,
wypuści~ obligacji za l" miljard
biernym świadkiem te~D, co sid Ale czy nie zach\viały się w dzisiejszym tUi: autokefalja, cer~~i
koron, który to kapitał ma hyć
w PoLce dZIele, Coprawda. ',akcj'i na przyszłość,
prawosławnej w Polsce lstmeJe'
utyty na Pc.>trz~~y b~dowla11E',
~
de facto
WIększość obltgaCJl podzielona bęp. Ponikowski nie musiał dale-l
Gdyby sejm zdecydował
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wet pflrlamenfarne rządy u nas ł czelmklem, czy Mu SIę przecIw· praw kanonicznych ta większość, tejszej lecznicy miejskiej niejaki państwo. Towarzystwo otrzymJ
zglaszah' desintef'essement w stawić, sytuacja też byłaby wy- która uchwałę powzięła. Wstrzy- von der bOrten (t~k .Si~, ~az~.ał) place od Rady Miasta Bukaresztu.
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skiecro lcchcial być obojętny w sI, i lojalny na obie strony i w polityki obecnego gabinet~ cho-; waną, or~z z~lakowa,ną paczkę, w
Funkcjonarjusze 20-go ko~ui·
sprn~Vic ordynacji wyborczej tym m::u1wym punkcie stanął ciaż znajduje się on w stanie dy- które 1 t;ua.ły Sl1 znhaJdopwać dołIary sarjatu policji w Sielcach byli
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bankier widząc, te kuracJ'a skoń- wybryku natury
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normalna, luedy przy decyzji o
Ten moment cichej katastroczona, ulotnił się pewnego poran,Oto z jeziora CzerniakowskiegQ
najważniejszych sprawach \ któ- fY doprowadzić musi do wnioprzemysł SP"fY!USOWY. ku, zabierając z~ sobą j~d~emu z pod Małemi Siekierkami woda wyre rozstrzygać maja o-przyszło- sku bez względu na chwilowe
.
paCJentów, ubra~le, trzeWtkl, zega- rzuciła na wierzch zwłoki topielca
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': wypowla, :vym'k",l, z;e 1epleJ
" t argną,ć'
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u Spl- srebrnem okuciem. Zawiadomiona
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{da zadnego zdania.
Jaknajszybsze przerwame seśJł rytusowego przedstawia sie bardzo nie- poJic)'a państwowa pozostawioną żenia w wodzie kilka dni, zwłoki
r
l 1'k
korzystnie, Głównym rynki~m zbyttt dla
były silnie nabrzmiałe.
d 'l acze
państwa sŁwier- obecnego sejmu i zwołanie no- spirytusu czeskiego byla dawniej. Au. paczkę, w której miały być dolary,
Po przybyciu na miejsce komi,
ZI wpe nie słusznie, że tak wego, ('hoćby na zasadzie do- strJa. Obecnie czesi nie mają zagra- otw?rzyła, i znalazła w ni.ej 1230 sarza, policjanci rozpoczęli oglę
być nie Pł1winl1o.
tychczasowej
ordynacji, niż nicą zbytu dla swe~o spirytusu, który r~b~l paplerowyc, 93 sztukI 20 ko- dziny zwłok, ubrania i bielizny,
Miał racje Naczelnik pań- choćby o jeden dzień pnedłu- jest za drogi na eksport. Eksf'ortować pteJ~~wych sre~rnych, 80 sztuk 13 celem ustalenia osobistości denatki.
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Nowe wybory dają zawsze
Czechosłowacja posiada przeszło żyła śle ztwo,
gdyż topielec, będąc w jednej osoAle słusznie też mówili inni, pewllf' szanse wyjaśnienia sy- 1000 zakładów gorzelniczych, które w
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następuje stale redukcja produkcji, " 1 n lewlc~a s,
,a, . po?,r - i dochodzenia policja ustaliła, iż
I jego są beznadziejne.
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W ciągu ostatnich czterech lat produ- CI wszy Z ROSJI, a znajdUjąca SIę w jest to 21-1etnia Seweryna Rojewska
_7
kowano przeciętnie rocznie zaledwie ba~dzo. trudnych war~nkach! zgo- rodem z Urumska, zamieszkała
po 500,000 do 6OO,CXXJ hl. Spirytus jest dZlła su:, na, propo.zYCJę za~leszka- matką-wdową i rodzeństwem prz\'
nł'
~,. ł
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zbyt cirogi, by można go bylo zużywać łego W sąSIedztwIe ~ez~letnego ul. Wspólnej Nr, 19.
~OSClO
~wnego
do celów opatowych i oświetleniowych, małżeństv:a am~rykanskl~go" by
ROJewska ostatnio pracowah'
,
Słowem CzechOSłowaCja szuka obec- sprzedać I~ 3WOJą II ,letnIą corkę od kijku miesięcy w fabryc per
WARZA W A, 14 czerwca (Pat. kierownikom duchownym wyzna- nie grodków, iak podtrzymać tę ~ałęż za dwa mdJony m k . ,
fum j mydła p, f. "Towarzysh\'o
Sporządzono na~et plSel11~ą u- przemysłowo-handlowe R. OstrowDZI's'- o god7.,
- 12-eJ' w pOłlldnl'e'
ma prawos ł awnego w P olsce, po- przef7K~tu,
'''7~
mowę mocą której matka me ma
rozpoczął się zjazd biskupów pra· wziąć decyzję o ustroju hierarchiKola miarodajne upatruja jako je·
' ,
,
ski i S-ka" przy ul. Wareckiej Nr.
wosławnych Rzeczypospolitej pol- cznym tego kościoła. Ustąpienie W dyny środek, zmierzający do polepsze- prawa ządać zwrotu dZiecka.
9, skąd dnia 8 b, m, po incydensldej, Otwarcie zjazdu poprzedza- Moskwie patrjarclly Tichona spra- nla sytuacji, zmniejszenie kosztów· pro·
de z szefem firmy, wyszła i wię·
ło nabożeństwo w cerkwi na Pra' wia, że kościół prawosławny w dukcji spirytusu, Dotycltczao;owe uslcej nie wróciła. Matka przypuszcza,
p)
Niebezpieczi;!ńsłwo ~~oni~~~~Zr~j\ó::~ob~jS!fo~n~~
dze. Na naboieflstwie był obecny Polsce, powinien powziąć. decyzję łowania w, tym kierunku przez zniżkę
min}ster w~rznal'i religijnych i oświe- o swe1 dals~ej p~zyszłoścl.
c~n robocl~n? nie d~ły pomyś,lnych wy· ruiny_ Wobec powszechnych na- tej' rodzeilstwo oczywiście wiecema publicznego p. Ponikowski.
Wy, czclgodOl ;Jasterze jesteś. mk6w, IstnIeją rÓwntet dątema do zdo- rzek ań na drożyzn e mieszkań w d
Witając zjazd, w klófym uczeslni· cie
myśl historycznych' prece- byci,a źr6~el t~niego zakupu surowców. ! zdrojowiskach, rząd· ustanowił dla ziało,
~yli patrj~rcha Jerzy z Warszawy, densow powoł~ni do tego, aż~by a ,":,lęC 71emnIOltów, IwkurydT.)l, mela·. Krynicy cenę 300 do 1100 marek
Po przyjściu na świat Rojew
bIskup p1ńsko·nowogrodzki Ale· n~ soborz.e naJwy.żs~ych dostoJm- sy I t. p ' , .
' za pokój na 2 osoby, z pościelą, skiej wajorni i lekarze powątpie·
ksandef, woły~ski biskup !?y?nizy. kow koścJ~ła pra~vo,ławnego orzec, Sfery zamteres~wall(; pttlgn.! obn~. ~ obsługą i oś\\'L !leniem, Norma ta wali w długi żywot dziecka, lecz
grodzieński bIskup WłodZImIerz ~ o samodZle}nOŚCl tego kościoła. ,zyć koszty produ~cJI tak, by ceny Spl' \ wywołała wśród \" \.l~cicieli pensjo- przeciwnie, chowało się ono zdrowo,
arcybiskup Wilt~liskl Elejterjusz. ,Do w:as, czclgodnt pasterze, .t;t,aleiy ry~ltSIl równ~ly SIę ceno,TT: sprowa~za: 111atów wielkie ro ,.goryczcnie i wszyMatka i rodzeństwo byli zdania,
Pre~ydent Ponikow'l<i po,viedział pOWZiąĆ uchwałę <? lutokofalll.
ne) z zagramcy ,nafty I ~enzyny, I ,by scy noszą się poważnie z zamia- aby ułomna córka
pozostawała
m, l.n.: Polska kroczy od pierwszej
Po wygłoszemu powyższego w ten spos6b splrytu~ nlOgt być zl1zy· rem zaml,nięcia swych przedsię- zawsze w domu na gospodarsiwie:,
c~wlli r O ,c1rodzC' zupełnej toleran· przemówienia prezydent Ponikow- wany jako paliwo i no oświetlf'llia bior tw,
Lecz przed rokiem Rojewska [tCJl ")'wan, I<onstyt~cj~ marcowa ski opuścił zjazd, Jltóry powziął (oświetlenie' domów. ulic. fabryk mo·
W Małopolsce za1l1knięte są świadczy ta, że nie chce być ci~·
:--tawla równo~prawnlefl1e wyznań trzema głosami przy Jednym wstrzy- tory spirytusowe i t. d,), Istnieje za- dolad Rymanów Lubień a Truska- żarem matki-wdowy lecz pragni,=
J~ko zasadę me,,:,'zruszalną, ,ootąd mującym się 'uchwałf
miar zwrócenia się do in;i:ynierów cze • \\'ieC dQ ostatni;j chwili' nie chciał pracować i zarabiać na siebie.
nJe m02na było I?rz:ystąplĆ do
n Wobec ustania aziałałności w skich, by zaięli się W)'nalezie'niem od- otwO! I.yć zakładu, a uczynił to do.
Osobą Rojewskiej zainteresow<lł
ttsta,,;owego lułat\vlema ,sprawy ~oskwie duchownegę kanoniczne- pOWiednic!1 Ilowych maszyn oruz I'l"e· 'piNt) iJa interwencję rządu.
się obecnie cały świat lekarsko·
lol~troru wewl1ętanego kokioła pra' go wyZSlego za.nąclu, wszystki~ montowlłmem starych, kt6rebr moal I
Pr'ć \ -':7.Y'ną, dla której nasze nauk0?'Y'
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\\;osławnego, w, P'blsce z powo~u splawy dotyc2'ące kOłcioła prawo. pędzić splr)'tu"em, ObecnH! N.q;iS;fI'\I L' II ()~I) ',,,iSk nie opłacają' się, leży
DZIŚ, odb~wa su: lekCJa :zwłol
Il,eur~gulowanra stosunków hle- sławnego Vi Polsce Ula załatwić naj konlC11rs na najtep~lr: praCt: \Ą ~'~') cI'>'.'I, ',': 11'111 ,~(' rtad obłoż\ł J'e nad,'-I :amob6Jczynt.
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się
do pracy i uzyskała cHa
Podroź do Czech.
Czeski minister finansów zniósł p!actI. H()ller~ rna1ch. fotbalowy siebie jedynego goala, jednakże
reprezentacja wkrótce
z2:ządzenic o rewizji osonistej, r ~p~ez~ntacYJl!e . druzyny Kra- nasza
ktora miała 1~a celu rozciągnięcie kowa 1. Ło?Z1. Ztlwody SkOli- zdohyla trzecią i ost(d rJia bramkontroli naci wwozem i wywozem czyty SIę pl~IU1~ml ~\:ycięst\vem kę, utrzymując ten rez!;ibt do
w31uty papierowej
zagranicznej r~prezen~aCJl lod~Klel, która w końca i zdobyła w ten sposób
przez podróżnych przybywających
do Czech. Powyższe postanowie- ple~ wszej połowIe po uporczy- piękne zwycięstwo, bijąc reJJic zos1a10 powzięte celam uła wel ~akc zdobyła dla swych prezentację krakowską ;) : 1.
'Za' wo d om prZ}"'Jatrv\\'ał Się
hdenia wjazdu na terytorium Cze, banv
. . ledną. hramkę ' a w drlI.
chosłowa,:ji tym wszystkim, którzy gleJ polowle zaraz na wstępie tłu:n miłośników sl~orti1.
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stF'r'. i po RpJllceniu jeszcze iennej ~!
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rl1ty przed 1 styOi':. f. przyszłego II
iazd~
dłu!! łotewski wynnsić bGdzie z a l e d - ·
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wie 37,62;).000 f złlltych, czyli :: O ' . Od 1 czerwca r b. W rozkładzie
fr. złotych na k ,tlego rnieszkańca.1 Jaz~y zostal wprowadzony caly slereg
.
; zmIan. b),li otrzymała bezpo~rednia
* Zquyżka cen na rl'nku: komunikacj~ z Gdariskiem przez Ło:
c:hiarko'Nskim \\' okresie od l! wicz Wied.; z WarszaWa przez Łowicz
grudni.a 192 ~ r. - 1 maja 1922 r.' Wiedeliski. z Katowic;mi, Lesznem,
Poctrozało: Wlf110 - 76 razy, chleb Kemnnem i Ostrowem.
- 61,~, Jar~yny - 66,6, mięso j
Ł ÓD Ź-t-( A L I SKA.
przetwory ti11ę'me - 117 masłoOdjazd.
70, .cukier - 35,2, sól ~ 34,h, mle0,42 posp. Poznali. Berlin, Pary!
ko I przetwory mleczne - 43 wy- "2,25 osobo Leszno Kempno
ro~y. ch~m;czne - - 27,5, wyroby
4,41 "
Warszawa
włoklenmcze -.- 20, wyroby skórza5,52 "
ne .- 14,8, wyroby tabaczne - 45,
"
6,29 posp.
"
wyroby metalowe - 30.9, produ.s,50 osobo Ostrów
kty naftowe - 15,7 razy.
~,20 ..
Warszawa Gfów. l'rzet

niech żyje K. P. R. P.u. Wobec
Kryminalistyka.
Łowicz Wiedeński
Mini~terstwo rolnictwa i dóbr
powyższego kobieta ta została are*
Pł'?em.~§ł ma~zJlnow,! w
13,24
Poznań
państwowych zwrociło się do woPrzemycanie spirytusu.
sztowana przez obecnych funkcjo- Austl!"~i. Widoki zbytu dla austrja6,50 ..
Sieradz
tewództwa z pismem, w kŁórem
Posterunęk ~olejow:v na starostwo narjuszy. Jak się okazało bvła to ck!eg?
prze.my.słu maszynowego,
16,!'i1
Warszawa
donosi o działalności t-wa opieki widzewskie zatrzymal Symche Binema Franciszka Banburowa lat 29.
d~lękl. ?słablemu konkltrellcji nie17,10 .,"
Katowice
(lad 7.wierzętami i równocześnie Lubatowskie~o mieszkania Nowo RaPodczas rewizji znaleziono u niej mIeckIeJ polepszyły się w ostatnich
Skalmierzyce
20,05 "
zwraca się do woJewództwa z proś domska. ktÓry przemycaŁ 25 kilo spir)'- jeden egzemplarz broszury Luxem- q:asach. Fabryki austrjackie otrzy,
Łowicz Wied z wagon.
21,05 "
na o zebranie jak naj rychlej da- tu~u "-' blaszą.nce, oraz Borucha Hersza burga "Wybuch rewolucyjny w ca- mały cały szereg zamówień, które
do Gdańska
nych, dotyczących działalności sto- Gtogowskje~o z 19 butelkami 9,; -proc. rade"- z napisem K. P. Litwy, umoż!iwiają im pracę na najbliższy
23,05
Kraków
warzyszeń opieki nad zwierzętami
Między innemi
2'5,24 "
Poznall
i 24 btJtelkami bez bander()li ~pisano o egzemplarz hroSZ;,ury N. Bucharina przeciąg czasu.
na tereuie. wojew6dztwa ł6dzkiego.
"podział powszec1my czy fet wy· sty.ryiskie fanryki pracują ella połu
powyższym I'rotokulv, ct;lem pocią~nię
Przyjazd.
W sprawie tej wojew6dztwo wyda- cla obydwuch do odpo\~11edzialno~ci.
twórczość komunistyczna", egzem- dmowej Ameryki i Hiszpanji. Rosja
0,52 posp. Warszawa
ło podwładnym
sobie organom
plarz broszury "Co przYil'osła re- zamówiła znaczne ilości kos.
2,15.osob.
..
Co kradną.
odnosne rozporządzenia.
(bip).
wolucja paźdz;iernjkowa" wydaw0,51
Leszno, Kempno
, .•.Z ~ieszkaia MarJi Burat przy ul. I1tctwo wszech-rosyjskiego central
;I: Tegoroczny ~rodzaj ba4,22
~
Poznań
Jubileusz Józefa Sliwlcldego. I~lhnskll~~o 42, skradZIOno różne rzeczy nc':;o wykonawczego komitetu rad wełG31 obliczają na 69,6 proc.
6,19 posp. Paryż, BerUn. Pozlłan
delegatów robotników, włościan, Urodzaj zeszłorocznv wynosił 66
W dniu 17 czerwca r. b. od- na sumę 70.000 Ink.
f!,25 osobo KrakóW
nędzie się W Warszawie w teatrze
~ fjrm~: Henda .Zilberlla przy ulicy czerwonej armji, -kozackich i wiele proc., w r. 1919 - 77,6 proc.
1,15 "
Łowicz Wied. z wagon.
.
"
.
".
.Mon1Uszld o skradZIOno 25 sztu~ towa- innych.
do Gdańska
Ro~mattoscf uroczystosć )Ublleu- ru, wartosć 1 miliona mmek. (bip)
•
Skalmierr.yce
Przeprowadzone
w
tej
sprawie
li<
Tegoll'oc2ne
ż~iwo
ku7':-0
s~owa 35-do letńiej pracy sce-I
Katowice
śledzh,-o ust~liło,. że oskarżona jest ~urydzy w. Argen~ynie wynie12.50
nIc.mej Józefa. Sliwickiego prezesa .
"
Warszawa
płatną funkCjonafJuszką K. P. R. P., sle pg. obllczeń argentyńskiego
15,14
zWI~?ku artystow scen polskich.
przyc~,~m zakres jej kompetencji Ministerstwa Rolnictwa 39.5-10.000. 16,5C) "
Poznari
sądów.
Koluszki
wchodzi kolportaż bibuły i litera- cent. podwójnych; w roku 19211 19,20 "
Walka z drożyzną 1l\ieszkań na
,-xSieradz
tury tresci kumunistycznej, oraz wynosiło 48.530.000. Tegoroczny
20,40 ..
letniskach.
O kolportaż komunistycznych rozpowszechnianie odezw.
zbiór kukurydzy nie będzie więc' 22,40 ..
Ostrów
Okr. urząd walki z lichwą w
broszur.
Warszawa
W mieszkat,liu jej odbywały się zbyt dobry, wobec czego ceny ku- 2.'5,14 "
L~dzj, kon$ekwenlnie ściga obeczebrania komunistyczne.
'kurydzy La Plata są wyższe aniW
końcu
pa,ździernika
roku
me paskarzy mieszkań letnich w
Ł Ó D ~ - F A B R Y C Z" A.
Sprawę powyższą rozważał sąd ł żeli pólnocno-amerykańskiej mixed.
okolicy m. Łodzi. Między innemi, 1921 przy ul. Dzielnej w sali kO,nOdjazd.
okręgowy
pod
przewodnictwem
sępociągnięto do odpowiedzialności cert owej odbywał się wiec człon
6,00
osob
Warszawa
dziego
Kahla.
..
"owe
czesko
słowackie
karnej także niejaką J6zefę $zcze- ków P. P. S. Podczas wiecu na
Oskarżona
zeznaje,
że
była
na
pie-:-iądze
metalowe.
~enat
7,H\
posp.
balkonie
kilka
osób
stworzyło
pani ak, wła..';cicieJkę 8 morgów zie-pl.'~YJął uchwałę o puszczenIU, w \ 8,45 osobo Tomaszó\\!, Słotwiny
mi j 2 domów w Gałkówku, która sztuczny, zamęt. w trakcie którego, wiecu i rozrzucała odezwy.
So'<no-.,v:ec, Piotrkó\'l1,
Podprokurator
SZT\lidt
wnosi
o
O?le~ nowych czesko-słowac~lch
9,05
"
wynajęła mieszkanie,
składające jakaś kobieta, korzyshiąc z ogólRokiciny, Tomaszó~
ukaranie
podsądnej
z
art.
126
i
pI~D1ędzy
metalowych,
wartoścI.
2,
nego
tłoku
w
odpowiednim
mo:-ię z 2 pokoi; kuchni na sezon
Warszawa,
Sosnowiec.
15,50
letni, żądając za nie poq;ątkowo mencie rzuciła z balkonu na wi- 129. Obrońca, mecenas Honigwil 5 l 10 hal. Nowe :no~ety bIte
"
Piotrl{ów, Tomasz6\111
że
oskarżova
otrzymała
będ,
ze.
st~pu!
zawleral.ącego
92;
zaznacza,
100,000 mk., zaś ostatecznie zgo- downię paczkę odezw treści komuodezw' ~d znajomego nazwiska CZę~Cl mIedZI J, 8 C.ZęŚCl CynkU., 16,20
nziła się na 90.000, na poczet tej nistycznej, wydawnictwa K. P. R.
Warszawa, Tomaszów,
16,40
Skarżvsko
sumy pobrała od Richterowej, m. P. w Warszawie z dnia 15 paź nieznanego, i że treści odezw nie Ogołem ma byc wyb~t~ ~robnych
Tomaszów, Stotwiny
19,'20
Lodzi 30.000 mk. - Za to samo dziernika 1921 r. zaczynających znała, więc wnosi o uniewinnienie mone~ za sumę 40 mtlJonow koron
podsądnej.
czeskich.
Warszawa
19,50
mieszkanie w zeszłym roku Szcze- sic: od słów: "Towarzysze robotnicy,
chłopi,
zaś
kończąc
się
uSąd
pcl
naradzie
skazał
podKral<6w. Piotrków, To21,20 "
paniakowa otrzymała tylko 5 tys.
!t Przemysł na I:.ołwle w
maszóW
In k.
Okręgowy urząd walki z stępem: "Niech żyje rząd rad de- sądną po pozbawieniu praw na 2 r. 1921. W r. 1921 było na Ło
Kraków, PiotrkóW, Ro23,05
lichwą, ustaliwszy powyższy fakt legatów robotniczych i chłopskich, laŁa ciężkiego więzienia. bip
twie 1709 przedsiębiorstw przemy"
kiciny
uznając sumę 90.000 rok. za ko:
słowych (o 19,5 proc. więcej, niż
Przy·uzd.
morne za zbyt wygórowaną, pow roku 1920), a w tej liczbie:
6,05 osobo Warszawa, KrakóW, Somysłową Józefę Szczepaniak ukaprzemysł art. spoż. 795, przemysł
snowiec, Piotrków
rał jednym miesiącem bezwzględ
• drzewny 162, przemysł włókno 45;
SosnQwiec. PiotrkóW
7,50
nego aresztu, oraz na 100.000 mk.
przemysł chemiczny 53 i t. d.
Tomaszów, Słotwiny
8,08
grzywny, z zamianą w razie nieLiczba robotników, pracuiących w
..
Kraków, Piotrków, Sf,ar·
8,55
'praw pierwszeństwa, gdyż jedynie
możności na dwa miesiące dalszeżysko, Tomflszó"
przemyśle - 28 643 (o 35 proc.
Śtab\ł\tatia
Au~trji.,
rpod tym warunkiem może być więcej, [lii w roku 1920). Z przed- 10,5.."i
go aresztu. bip
Warszawa, TomaszóW
Zastanawiając się nad spra'l' podj~ta akcja kredytowa.
15,00 ..
Warszawa, PiotrkÓW.
siębiorstw 1340 należy do osób
Skarż"sko, Tomasz.
OIos z za grobu.
wą od czego zależy stabilizacja
prywatnych, 218 - do różnych toWarszawa, TomaszóW,
16,47
W niedzielę b. tygodnia w Zgie" waluty, ekonomista austrjacki dr.
warzystw, 38 do komunalnych i
Piotrków, Sosnowiec
113 do 1i:óstwowych. Z -1340 pryzzu na cmentarzu katolickim zda- Stolner, pisze w jednym z dzien- 1('
ł:
°
20,50
"
PiotrkóW,
TomaszóW,
rzył się niezwykły wypadek. Oto ników- wiedeńskich:
l· 1OlU
OnOn1łCZna. watnych przedsiębiorstw 1275 naRokiciny
leży do obywateli łotewskich, a 65
pochowany został skaut Czesław
"Nie wypuszczenie w obieg
22,00 posp. Warszawa
Strągowski.
.
nowr ch ~anku~tów, ani ~~ź zmniej
.~ Wywożenie złoła i sreb- do cudzoziemców (wśród cudzo- 25,28 osobo TomaszóW. Stotwiny
Przechodzący cmentarzem usły- s~enle ,su: deflcytu pa~:stwowego, r~ z t.ot~y~ ~iinist{'rjum finau- ziemców przeważają Niemcy). Z 23,55
Warszawa.
szeli jakoby, jęki wydobywające si~ me moz~ .sa~o przez SIę wplynąć I sow komunmuJe, ze przy wywożeniu pośród obywateli łotewskich na
• Wy,;
t grobu Strągowskiego. O powyż· na .stabllizaCję waluty. Na po- ,-złota i srebra zagranicQ trzeba mieć pierwszem miejscu stoją łotysze
szem fakcie zawiadomiono natych- parCIe swego poglądu dr. Stoln~: pozwolenie tylko na wywóz złota, (859); niemców 168, rosjan 28, pomiast policję powiatową, kt6ra przytac~a przykła Czechosłowacjl od którego płaci sią 1 pl'. podatku. zostałych narodowości 28 .•
zwróciła się do prokuratorji ł6dz- 1 PolskI.
..
Wywożenie srebra nie podlega żaJkiej o pozwolenie eshumacji zwłok.
W C~echosłowac~l p~asa dru- nym ograniczeniom.
.. O dział rosyjskiego Ul!Prokuratorja ze swej strony pozwo'- karska Ule. czynna JUż lest około
stu gumowego w Polsce.
lila na wydobycie zwłok. Tymcza- 3 ~a~, a mImo. to kurs kOf?ny czeII:
Tranzyt sowiecki przez Jak pisze "Ekon. Ziżn-, na zasasem nadciągnął tłum, składający Sklej stale SIę waha,.. ml~o, że Ł.otwę. W ciągu maia Łotwa o- dzie porozumienia "wniesztorgu"
się z około 10.000 osób. W obe- budżet CzechosłowaCjl zbllanso- trzymała 90 mili. rb. 33 tranzyt so~ z władzami polskiemi, w Polsce
W
cności księdza Swidwińskiego, do- wany jes~ bez deficytu.
wienki; w oią.gu czerwca 'tra.nzyt ma być otwarty oddział "Rezinoldora Hagena i przedstawicieli
Polskt budżet państwowy po- zmiejszył się cokolwiek i codziennie tresku" dla zaopatrywania przemy- Zupełna zmuana pro~r2'"
władz dokonano ek.sbumcji zwłok. siada duży d~cyt i miljardy 110- wpływa z tego iródła około 2 mil- siu polskiego w wyroby gumowe mu i sił a:l"łysłyeznych!
Jak się okazało ciało letało bez wych b~nknotow rzuco~ na ~ jonów rubli. \. dniu 9 czerwca dla celów technicznych, a także
372-1
"er-tiWJj+Ad!
zmiany, po zbadaniu trumny zwło- nek. MImo. to, na ~~elkle oznaki, podpisano umow~ o obniżeniu ta- kalosze, i inne tem podobne arty~i pochowano.
(bip)
że nastąpIła stab1lizaCja waluty ryfy tra.nzytowej i uproszczonym spo- kuły. W tym celu wyjeżdża do
.
polskiej. Fakt ten tłumaczy autor sobie rozrachunku ż RrlSją sowiecką.! Warszawy specjalna delegacja. (RusPułapka w ,.ScaU·.
w ten sposób, że ostatnie zarzą- ZJ;D.nielszenie tranzytu w czerwcu press).
,
..
W.
dze~ia p~lskiego m~nistca fiJl~n~ów nastąpiło wraz z otwarciem portu w
•
czoraj WIeczorem w teatrzyku wpo~ły lut zagra~lc.ą przeswlad- Piotrogrodzie.
• W Rosji ustalono na-.
pow~6cił.
ogródkowym "Skala· policja spo- cz~nle, że st?sunkl finansowe polstępujące cła: Za wiadro wina Chol"olł, .kb .. n. i weneryczne.
rządziła dyrekcji prołokuł za nie- skle zosłały lut uporządkowane.
oj:
Długi" otw". W dyskusjI' opłaca się. 6.400.000 rub. ch, za
Dz:le1n.a 9. 123-5
porządki, polegające na tym, lt
...
*'
~
kilka krzeseł w lotach dla publiWIEDEN 15 czerwca (pat) blld$etowei w zgror.nadzeniu narodo· wiadr.o Plwa 3.0JO.OOO rb.,. za fu~t
..... .....""-•.
hb ł
ł
.
:
. ,
. weqt Wy51510 na jaw, Ż~ Łotwa win- tyt Ol1 IU 40Q.000-5J)()o.OOO zależrue M k· k'
cznOSCl wysmarowanyc y o smo ą· .,Relchsp.ost do.nos.l, ze rokowalll.a ~ J·est.,Amoryce 5 mili', 132 tvs. dola-, od g:aŁunku, za pudełk.o zapa.łek- . ~8 la . raJcwe
Zepsuty.
garnitur
..... jakoprogramu,
dodatek w.sprawle załozema banku. em1- " rów, Francji 2 mi1j. 240 J'~
do marnego
i nudnego
tys. fr.,. 3000 rb. Artykuły plerwszel po- t zagraniczno
podobniejszego bardziej do hecy syJnego będą ukończone w pląt~k. Anglji 20 tys. dolarów, Norwegji 6 trzeby przeznacz?ne na cele spo- oraz .Iomkowe. na]nowdzych t8~on6.
podw6rzowej _ to jak na dzisieJ'- Austrjacka rada narodowa zajmie milj. 728 tys. j "Metal and Chemi- łeczne, są zwolmone od. cła Im- Posiadam bogl\ty wybór "losennyell
·p, wnl·o~kl·em
W teJ' sprawl·e na cal Bank" 776 tys. i. szterl. Wszyst- portowego do 1 stuyczma 1923 r. futrzanYch wyrobów. I. T,gel", Piotr~ze czasypra.wd ziwy sukces wie....
_
kowska· M 29. tt'l. 132'~.
H6 '-..;J
SI
czoru 0odkreśll·ć trzeba rzyty
~. d
.
d' 21 b
kie dłngi zagraniczne, liOEąc we
,
. •
p
m pO.:.le 7emu w n1U
• m.
frankach złotych wynosz" 51,694,000 T ~ryfa poc~ty pow~etrznej.
niegrzeczne zachowanie s1~ dy.,
,
PARYŻ, 15 czerwca (AVl) l(on fr. złotych.
Ustalono następującą taryfę dla·e
~no;
rekcji wobec poszkodowanych.
_ _ _. ._ . . . ._ _~Ia.!_. .1IU ,ferencja ambasadQrów odbyła w
Wewnętrzne t1łagi wyratają się poczty pov:ietrznej mi~dzy Niem-'
I
środ~ po południu posiedzenie w liczbą :ł52 tys. fI'. zł., ct) razem z cami i Rosją sowiecką (przez Kr6,sprawie akcji pomocy finansowej długami zewpętrznemi śtanowi 'iaal\~ lewiec do Moskwy): v.·ysłanie listu
ł
H \ dla Au...<;rtji, postanowiono zwrócić 32 milj. fr. złr 1:('11. ,:1 k,I;:d '!.:'O l do 20 gratllów ~ 12 marek, od
ę
lac~orny się ~ wierzycieli A~strF, aby na Dlie5:t.kaill·:J )'al':.stwa I)~/', !,:l.L~ 2S 11 : :~n do. 4l\ ,gr:1lliU\\ .., 24 li.Ja~ki, I
~'l
•
~
U>fZeoWo 20 l.at U'z.ekb Stę swych 1zł. dłu~n. SpłM()ll(l JUż 22·) ty:-. 1.1 odkrytkl
O marek ·W fen1gO\,'.1
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skórnych i wenerycznych.
Dr. m.d.
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Obelr~l"ć Od j' bistr , wyd.

JenoM, bl'ld .. rmlnow,gQ
I
(Za wyraz 25 mk,)
ulopu r: 1902. ~94-~-l
a~at:yuler .1'0szn'ko1e landnXallryoy .gub,
T10udy z powodo lik·
l10wód OIobłsłY wyd
.wldaell firmy. Oferty do w ŁodzI.
. Mł3-3-~
Głosu 1mb .Pabfau·
__
3!>4-!ł.pp leonora BuHner Jl~nb.
tymcz. dowód osobIsty,
Rntynowana
m~ .. ynI9tS65-S.~
kil I I znlllomoacł~
bln. wyd. w Łod.1.
~ _. __ _
1'0""1\, pru'nl. zmIeni/! orrenbaob Salomon ,gub.
potadł. Oferty lub .J.
świadectwo 7-mlu klat
B." do .8łotu". S6t-2-pp " r. 1920, 01'&1 oceny 1
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!N. Warszaw!'ki I

Under jDstruction from the Foreign Oftice a. new
system of reglstration ot British snbjects 1i.ving
a broad bas bean introduced.
.
All British Subjects residing or makfng a lengthy
stay in Lodz or neighbourhood who have never
registered themseJves at the Consulaf.e at 'Varsaw
or only did so betore February I 1922, are requested
to calI with tbeir passports at tha British Consulate,
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