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egzemplarza i prenumeraty. Oba- na teh na.stRPcÓ~/. ~. tymczaPo długich komisyjnych rozwa- ty~ko. na nte~ezplecze~st.wo
,'!;~r:;r'ci ~ IMCS:O- wy nasze, niestety, okazały się sowym ~Jerowmku ~lntsterst~a uniach i kilkakrotnych. gor'łcych mleckie, lecz 1 na rosYjskie.
(W41. prs~~: ii-s l G-J.
l-'i słl:SZlle.
sk~rbu meda się .WIele pOWle- rozprawach, franaaska u~ depu- Wskazywał, te nie mo~na mieW ostatnim miesiącu nastą- dZIeł, tymbardzie), łt p. S1ł- towanych pn;yj~." drugIIII a.,y- rzyć łraktatowo pozostawionej
plo mowa bardzo ,nacme pod- wińskf zastrzegł się. te będzie tania proj~kt. ~owy, ułana". Niemcom armji jej liczebnością, te
wytszenłe cen paPIeru . gazeto- starał się .0 oddanie definł- ]llCY 18-mlesl~CSD" słut~ wojsko- ta armja składa si~ prawie całko
wego, n rosnąca WC.lą! dra- tywne. teki p. Ja~ębsldemu, wą. Wa~na ta sprawa od ukoń~ wicie z oficerów i podoficerów, a
.tyzna artykułów pierwszej po- obecme ,.przebywaJąremu na nia wojny. ~przątała. we Fra~cll więc posiada olbrzymią zdolność
z VSJelklemf wygodami, " tleDtrom miatf.a, :a.mieuifJ _ dotrzeby spowodowała znaczny konfcrenc)1 w Hadze.
Tym opinję publiczną, dotąd bOWiem kadrową i w danym razie
płatą za , } b 6 peltoł II kuwzrost wszelkich innych wy- większy ~sób. uwagi nale,iy si~ ustawowo obowiązywała trzyletnia odrlll.U wchłonąć masy nowego
chnią 1 vygcdami l'6wnłoS w
datków, połączonyr.h z wydaw- p.. ~abtl~lowI Naruto~ItCZOW1, słutba, wpro~a~zonl jako od~o- łołnierza. Trudno tei mówić c
centrum miaata.
nictwem dzienników. Wytwo- tmmstrow1 spraw zagrarucznych. wiedt ni WIelkie uzbrojenia nu~- całkowitem zniszczeniu niemieckieZgwaeD1a .. .0I0;a" • •
.Ferwor1__ 1
rzyły się ponownie bardzo
Mieliśmy okazjf: stykać się miecki~, ?rawie p~z~d samą wojną· go -materjału wojskowego, temwię
cH,:fkie warunki, które zmusza- z nim w Genui, gdzie był za- OCZywlśc~e po w~.ln1e uległ~ ona cej, te Niemcy mogą go wy twają do podniesienia ceny poje- stępcą p. Skirmuuta. Nie jest. faktyczne] redukCJI, lecz k~meczną rzać po za granicami swego pań
dyńczego egzemplarza i prenu- on zawodovwym dyplomatą ani jest nowa ustawa,. normuJąca ~en stWL
meraty miesięcznej.
polity kiem, nie starał się nawet powszechn~ Obowląze~. PraWica
Przechodząc do niebezpieczeńDzienniki warszawskie, kra- podczas wojny z amatorstwa do~aga ,su; dwuletmel słu:by, stwa ros 'skie o zaznaczył b: mi~
kowskie j lwowskie uczyniły grać rolę Metlernicba. jak to leWica --:- Jednorocznej. Rządy Bna?- nisler t~l nie ~wraca siC; ono b~
to jut wcześniej.
czynili pp. Sapieha, Skinnunt da i POlnkare'go stanW na pU~kCle pOŚlednio przeciw Francji, lecz
Obecnie muszą tłC~ to i Paderew,ld. Ale iego głę~ środk.owym~ 0%Wlcznj4c czas s U,tby Polace ugrata nader p.owatnie.
I pisma łódzkie, w katdym ra- bokałiumysłowość profesora po- na .18 ~esl~Y. Izba przyj~a ten Chodzi o armj~ czerwoną, która
z:le
-te I pośród ruoh, które pra- litechnfkł szwajcarskiejt zmysł projekt 1 motna U~a1aĆ, te sprawa wprawdzie uległa redukcji pod
_
gną
spełntać swe obowf4zkł konstrukcyjny, k~óry podszepty- wstała ro%Strzygnl,fi~.
względem liczby, lecz zyskała ja'zff pn jem
IIłł • fin! względem czytelników.
wal mu znakomIte plnny. techRO,zprawy "! uble depułowa- koby na org::.nizacji i uzbrojeniu.
Uzi' Ilon r»y rtystytznl'
Z
ie
j
m nk 7 ąe oraz zd II oŚf. ś.cIsłe~ ~, n.yc~l l~ r6v.:met ar~ykuły w pr~- Siły jej ocenia specjalista francuski
Oził no y pro ra I DzI' ilU 1 prqnm!
na p o j
SI '. c ze g o matematycznego mysIema, którą Sie rzuclły meco ŚWla~a n~ dZ1- na 850 tysh:cy żołnierzy, .
. Ole np a~ za "Gło sr. wyrobił w nim, jego zawód - siejszą nie?ewną sytua~j~ mu:dzyołskiego U . ynoaić bę oto dane osobiste, które mogą narodową l na zrozumiałe ob~wy
Znam~enną była. obrona mini:
dzie
starczyć za dyletantyzm, "spe- rządu i opi~ji francus~iei. Gab~ne~ stra wOln~, przecl\v powyżSZ;1
Y ~nłC
I
cjalny· dotychczasowych mi- musiał odpIerać ataki podWÓjnej argumentacJI. Dawał on ~yraźme
Podwyższając w iwoim cza-~
.ur.
nistró\~ spraw zagrani('znych. opozycii - od prawicy i od lewicy. do zroz.umienia, te podzl~la wysie cenę egzemplarza "Głosu
~
Ta ostatnia jest zdania, te Francja wody i obawy ?PO.ZYCjl, lecz
P 1 k' ·
l'śmy
że
W
GenuI
prof.
NarutOWIcZ
o s lego zaznacza 1
,
•
t
ł
P zy l'i wobec na- mogłaby poprzestać na słutbie oświadczył
.,
' te, . ,WIelkIm
t
.atutem
d 'e
cena 30 mkp. nie odpowiada
Odpowiednio do tej, POd-\ rwa w o ~ C .
I'
jednorocznej, ?;e to wpłynęłoby armJI francustnej Jes . ~osla ant
nawet w przybliżeniu rzeczy- wyżl{i uregulowaną zostaje ce- wskroś błęd~eJ taktykl p. S;lr- dodatnio na jej stosunki wewnętr~- lewego brzegu Renu l lego pr.zy•
wistym kosztom wydawnictwa na abonamentu,
~1Unta, mu;:,ta~. ledn~k uleoać ne, na jej budżet i bodaj u opt_ czółków mostowych. Dokąd te ~o~
!lego supremacJI, Jako pIerwszego lJj~ zagranicy, 1ft6nl. jej laI'ACa lJCie ~ .., .rękach Francuzo~
d.elegata. I aczkolwł~ starano .prawianie milibrJJaL
prMIIIysłoft 1 w,.glowe
SIę, ?y nazewnątrz ~łe zdradz~
Atoli więcej kłopotu miał mini- Niemiec, które tworzą ~odsta
różnl~y. 7.d?~ w łonIe . dele~ac~ ster wojny i gabinet z opozycjlł ich uzbrojenia, są wysta.wl~ne
•
polskIe], nH'Je~nokrotł1le m )żna prawicową, która uważa taką re- b~zpośrednie ciosy. fr~ncuskle.
. .
..
je ~yło spostrzee." Prof. Nar~-, dukcj~ obowiązku wojskowego, a ntster dodał z. naclskle~, że be~
Jedną z cnarakterySłYCz-1
Tak WIęC, panO'\yle Mlc~al: tOWICZ z trudnOŚCIą obra~ał SIę pośrednio i liczebności armii za tego atutu arm]a na proJektowane)
nych cech, ?op.iero ~o rozwią- ski . i Skrzyńs~i me. ?rzYlę1t w, atmo~ferze, pano:vama pu~ zbyt daleko id'lcy i obawh si~, że ~od$tawie nie byłaby wystarcza.
zanegoprzesIlema gabinetowego, zaofIarowanych Im te~, pterwszy stt h sł0v.: l fraze:>u, rekla Francja narata swe ~ywotne tnte- jącą.
jest ciekawa selekrja t. zw. wysunął po?o~no, }ako .waru- ~Iarstwa 1 u~ysłowego .le-.. resy na niebezpieczeństwo. Przed.
Rzecz znamienna, że F
btzpart~1jnych i fachowych, po- nek, prze~lozeme seJ~owl no- mstwa, . \V kt~r~J ~dpOcZYWd~a sŁawicielem, tych obaw i opozycji uważa okupację Nadrenji za waruz~p,Hlamentarnych
ministrów. wego proJektll tytomowego,. w w błoglem usplem~ de!agaCJa przeciw 18-miesięcznej służbie, jest nek swego bezpieczeństwa.
Dokonał się podział pomiędzy którym ta gałąź przemys!u nl1a~ polska, . gdy ~aokoł wszystko były minister wojny Lefevre, który będzie, gdy wysunie sifi kwestj,
l)fC!W lziwymi
rzeczoznawcami, łaby być oddan~ ka~l~alowl płonęło l grzmlało.
domagał się przedłużenia jej do jej ewakuacji.
:1 t8 ldrni, którzy, dzierżąc teki prywatnemu, a. mlanOWlr'le toObjęcie przezeń teki mi- dawnych lał i powoływał sl~ nie
Vigil.
~\Ve
rzekomo ze względów warzystwu akcYJne.mu, ze znacz- nistra spraw zagranicznych, po- _:;..~~:..._;.._..;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
właściwie silnIe nym udziałem ~apitałów zag~a- witać trzeba z zadowoleniem Kron'lka pOII·ty'KI- "018"·18)" wyglądającymi na oficerów or.
iachowych,
zezują na prawo..
nicznych i, dru~1 -, o . drugI,? w tern choćby znaczeniu, że
n'
l
• geszowych.
Tendenc,a gabinetu Sliwiń- pozytyWJ1l~ Ole. l11e władom", nareszcie pocznie się ono obra_ Radca poselstwa polskiego
Dziś do sztabu grupy gen.
~'iet"'o -- mówimy tu ogólnie ale w pO~ltyczny~h koła,ch War~ cać w ramach jakichś ustalo- w Bukare,szcie, p. Jurjewicz złoty~ Szeptycldego przyszedł list od
lest lewicowa. - a gwaran~ją szawy tWIerdzą, IŻ w ~le~~sl:e) In~('? kategorji. myślenia, a . nie na trumme Tak.e Jonescu oznaki pewnego polaka z Mlkolowa,
k'!o lest teka premjera. CI z zaraz ro~mowle z p. SItw, nskfm WISleć w powietrzu ku tqu111~ orderu Orła Btałego. .Zaznacz~ć
któ
ten' e donosi wła'
łk i
probował on taktyk"
d
l
'
.
k
należy, te zmarły premJer rumun- w
rym
.z
, Sł ysza.I
c~lwnych ministrów p. Poni- ca . ow Cle a
.
' , " t ~fowi frazesu, a
a pośmiewIs a ski mianowany zosb:ł kawalerem dzom polky)nym,
ze
k,O\\ skiego, którzy w gabinecie pohty~zną p.. Sklrmunla. l za- całego świata.
tego orderu w sierpniu r. l.lb.
rozmowę niemiecką w pewnej
.t. osiali.
wydali sobie świa- pewmł,. te am .n~ krok ~ie od. Jaśli chodzi o sąd bliższy
restauracji w Katowicach, pod ..
rlecl :\ o, że zasadniczo nle są waży s~ę od mel OdstąPIĆ.
o prz.yszłej polityce zagranicz·
lamach OB 6Bn 8zepfy[kiego. czas ,której umawi~no si.ę, ,że
\\ ~!Jrzecznoś('i z pr~gramem
. D:V Ie t~dy, przed trzema nej nowego ministra, to, rzecz
KATOWICE, 30 czerwca.- ponieważ nadeszły Jut l?lemąpo, tępu, chof mogą SH~ odeń dntaml całkIem pewn~ ~andY-1 naturalna, nic o niej konkr~t- W związku z poprzedniemi in- d~~ z Drezna VI l~wo~le pół
'v pewnych pu~ktach odchyl~ć, datury, . ~padły. Obaj ]ed~~~ nego, szczegółowego powle- formac'ami o zamachu na gen. mdlona marek mem,!eCklCh za
a nawet czymć zastrzetema. kan~y~acI m?gą być spokoJ~I·1 dZleć nie maina, jest on bo- Sze t ~kie o okazało się że głowę gen. Szeptycklego, nal~.
r T,kt, zresztą, w . warunkach zaplsa~~ . sobie dobre kreski u Iwiem w tej dziedzinie homo wcz~!aj o gg~dzinie 8-ej \~iecz. ty jalmajrychlej przeprowadZIĆ
l ;j')~.ych
~ie I!'0że. ~magać endeCjI 1 slwr? t!,łko władz:J.lnovus.
..
ierwsz automobil wojskowy, planowany zama ·h. Obywclt~l
gabmetu .Jednej masct, chyba, pl'zesunę!aby Sl~ nfł. prawo,. będą I
W każd~m r~zIe rue .można któr
~,vr::lcal z Pszczyny do ten ostrzega organa. bezplec~en
że chodzl1o~y o ?yktaturę. 17.~ÓW mocno sledzlet w Slodł;. f przypuszczac, Izby. obeJ.mowa~ KatIwlc prlez M,kołów zastal stwa przed nocneml po~róz~mł
Stłmo~czo me dorosltsmy do NIe napróżno. cala pra"a I on tekę, bez posladama swej O drodze zatrz Olany b:nyka- wyi.szych władz górnosląsklCh
puziomu angiebkiego, gdzie ?t el~de~ka, ,~v Sł~Wlczych tr,elach, ~ własnej koncepcji politycznej. ~ą kamieni na \vysokość pól i wOls~a po terenie Górnego
do WOjny naród znosił naprze: l WIelbi dz!' ;L ~kirmunt~ 1 pod Jako l~złowieka, witamy go metra. Barykadę usunięto_ By- Sląska.
r l' n rządy konserw~tyst6w l\oPlel{UńC~e skrzydła bl.rze P'I przyjaźnie, a według ~zynów la to niewątpliwie robota orge- ...;;..,..~_._._ _ _
• ___
......"_...........
!lI)\';ralów, '1 walka mlędzypar- ~ichalsklr.gO, .któregoby Je~zcle (jego dalszy sąd wypadnie.
szowców, tembardziej, że zauozy"taJ0 1 e "
l. '1<1
nie przek~aczał(l nigdy IklIka tygodm tem~ k~tuplła w ł
Czesła\ Ołtaszewsl<l. Ilcq
ważono
pod wieczór tajemniWIU, rzetelnego mteresu pa.'1- ly żce wody, ~ proJe
mono-.
samochód :6 pasażerami, p
.
~
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Ujęcie'

;:'rzedstawSenie

wego rząd~ tfac~eln5kowi pc~ńs~wa. - Dzisi<'lj nowy
ąd 2a<1.:yna urzędował, .- Noi'U"ady prywa r~e endei:ji '"
ars~ałka nad obaJęn~em t-ządu fi ()rdynacji wyborczej.
Pan Skalski nie przyłoty do t~go ręki,
WARSZAWA, 3') czerwca (Te-' w mie:szkanhr p. ml!!rszałP.<r,)
fonem od naszego koresponden. Trąmpc~yf1s~ie90 w
celI!
) - W dniu wczorajszym ustę- wywobnb nowego przes~.
tlący ministrowie zegnali się ze ~enia prZ24!: obalenh:~ rządu,
ymi urz~dnikami. Zrana p. Po- utworzonego według
przepisów
kowski żegnał się z urzędnikami uchwały sejmowej z dnia 17-go
ezydjum rady ministrów. Koło czerwca i zniweczenie całorocznej
dziny 1 po południu minister pracy nad ordynacją wyborczą,
ic11alski pożegnał się ze swymi wywołały wielkie zdumienie wśród
'łymi
podwładny mi, w tymże ,obecnych w Warszawie posłów sejniej więcej czasie p, Stesłowiczmowych, nie dopuszczonych do
żegnał urzędnikó\\r min. poczt i marszałkowskiej konspiracji.
le:rrafów, a p. Skirmunt urzt,:dniImieniem polskiego stronnictwa
'w ' ministerstwa ~praw zagra- ludowego udał się do p. Trąmpcznych.
,czyńskiego p. Rataj z wyrażeniem
Około godz. 2 po południu
zdumienia przedewszystkiem z po• Artur SliwUiskl przedsta- wodu pretekstu, pod jakim zwołana
ił Hac.zelnikowi pafasłwa została przez marszałka sejmu naraI}
Be~weder2!e cały nowy da przywódców prawicy dla całkowi
abinet.
Dzisiaj od rana tego przeistoczenia w trzeciem
owi minhi'trowae obejmują czytaniu zasad ordynacji wyborurzędowanie.
czej. P. Trąmpczyński odparł, te
Pan Jastrzębski, ka~dydat na zawsze był .jako poseł" przeciwinistra skarbu przyjedzie dziś nikiem list państwowych, ~e z, tern
ana, zaś p. Ziemiński, nowy mi- zdaniem się nie krył i nie jako
isfer robót publicznych, przyje- marszałek, ale jako poseł podjął
zie również dzisiai ze Lwowa,
swoją akcje:. Na zapytanie co do
O godz, 6 po południu p, Ar- natury obrad, które dotyczyły obar Sliwiński był u marszałka sej- lenia rządu, p. marszałek miał o
in p. Trąmpczyńskiego,
kontero· świadczyć, ~e w swojem mieszkaraI Z nim około 20 minut. K.onfe- niu mo~e czynić co mu się podo!leja miała ten wynik, że wtor- ba, Ostatecznie p. Rataj prosił o
owe posiedzeniC:' sejmu zosłało wyjaśnienie stanowiska marszałka,
dwołane,
co do jego pojęć na bezstronność
yznac~ono natomiast spe- i obowiązek jej przęstrzegania ze
jalne posiedzenie na śro.. strony marszałka izby w sejmie o
ę, na kt6rem p. Artur SIi- chwiejnej większości.
hlliski zło~y expo5~ ,"owe..
~o~ach lrlubu pracy konstygo gabinetu.
tucyJnej l~st nastr6j ~użego zaamDowiadujemy się, że nie jest baraso~'an1a. , Posł~wle tego. kl~
kluczone, iż teka poczt i tele- bu b!lt. prze~onaDl,. że. mają do
rafów nie będzie obsadzona.
czymema z meobowl,!ZU]ąCą dysNatomiast ma być otworzony kusję .:la temat ,~opra~ek do arodsekretarjat stanu pom i tele- dyn~cJ1 wyborcze) l me. prz~p~sz
afów przy ministerstwie prze- czah, że m~gą być WC1~gn1ęCl w
ysłl1 i handlu.
naradę, mającą wszystkie cechy
konspiracji państwowej, z którą
IJbor~zą. klub pracy konstytucyjnej z samej
natury zasad swoich nie może mieć
WARSZA WA, 30 czerwca (Tel. oczywiście nic wspólnego, bez
naszego korespondenta) - Na· wzglC;du na stosunek, jaki zajmuje
y klub.owe w sejmie wczoraj, wobec nowcrutworzonego rządu.
prócz porannej konferencji K. P.
Wreszcie zaznaczyć trzeba, :te
, nie odbywał) się· K. P. K. p. Leopold Skulski zawiadomił zraadnej uchwały w sprawie swojena, jak utrzymują dzisiaj w s~jmie,
o stosunku do ordynacji wybor- kluby prawicowe, :te po namyśle
:uj nie powziął.
w tadnym razie nie mote się zgoZe strony dobrze poinformo- dzić na łączenie jego nazwiska ze
'anei mówią, że cała sprawa zmian sprawą formacji nowego rządu
, ordynacji wyborczej w trzeciem prawicowego, nad którym radzono
'zyŁaniu zosŁ.ała podniesiona dla
wczoraj u marszałka i te
>rzedłlIżenia żyda obecnego sej w żadnym wypadku ani tenu. Wiadomo bowiem, że gdyby
,
t'
d
. wyb ar- raz ani
p6~nlej
misji. MOrzeCH' czy anIE' OT ynacJl
,
bl t
'zej zostało zakoilczone nie islnia- ę rzenla ga ne lit prawIcowoab)' JUż żadna rozsądn~ podstawa ~ cen~rowego nie m6gł b. sl~
,
','
,
&podJąt.
lIs dalszego IstnIema nasze) kon.~
lytuanty, a skoro projekt ordYl1s- J
:i wyborczej p6jdzil' zuowu do ~ pnłJR l~graRłCY. 8 mlD s rZB
i:omisji przed lrzeciem czytaniem,
~
',o sejm będzie musiał jeszcze ist-l
WIEDEN 30
(Pal)' __
.
. .' ,I
,czerwca.
ue t, czekać na referat komISJi l i" Wiener Allg. Zeitung- omawiając
• d, ,
~skład nowego gabinetu polskiego
Prawdopodobnie więc:
pisze, :te nowy minister spraw za-

'V!

I

O"

i

, prawa stosu nkB do noweo gabinetu wpłynie takie
8' stosIInek de ordynacji
wybor·c:zej.
-re kluby, kt6:rt' będa' chciały
"..binet obalić, będą jednocldhie
a zmianami w projekcie ordyna,
wyborczej Stronnicy nowego
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granicznych Narutowicz jest najpopularniejszy z polityków nowej
Polski. Jako drugi delegat na konferenc}, genueńską zdobył sobie
Narutowicz w świecie polityczn}:m
powatne stlmowisk6. Narutowicz
będzie niewątpliwie prowadził politykę pokojową i niema żadnego

mord rc6w

raj wieczorem min, Skirmunt przyjrtf przedstawicieli prasy i wyraz~t
im podziękowanie za pomoc, ja-,
ki ej doznawał ze strony prasy przy.
spełnianiu trudnych zadafI mini·
BERLIN, 3'0 czerwra. (pat).
stra spraw zagranicznych, W imie- trak donoszą pisma, student TenIu zebranych dziennikarzy p. "kir- ehow zrazu przeczył jakoby
mun łowi c1ziękował redaktor Stroń
ski za zainicjow,lnie bliższego kon- brał udział w morderstwie, dotaktu pomiędzy prasą a minister- piero gdy skonfrontowano go
stwem spt'aw zagranicznych,
z matką, która znajduje się pod

i

oiegnanie ust.:;pując:y"h mln5!iO~r.:~w. -
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dozorem policyjnym, przyznał
PrzGi~cie powiału pszczyńskie"o. ?ię do wir:Y· ,Nie udało się
,KATOWICE, 30 czerwa. (Pat.) Jednak .sk!?nt~ a:es~towane.go
We czwartek 29 b. m. odbyło się do wYJ~wlellla la kICh t,.olwIek
obj~cie powi~tu pszczyftSkiego przez szczeg?łow O dw~ch" mnych
wojska polskie. Powitanie miało, sprawcach. "VOrw3TtS do.n?charakter uroczysty. Na czele 2-ch SI, ze aresztowa~1V w Berhme
szwadronów 8 p. ułanów wkroczył Gu~nter ~rał udz1ał w mordergen. Horoszkiewicz do powiatu stwle. MIal on być prywatnym
pszczyńskiego, na granicy którego sekretarz~m Lud.endorfa. C!u.enpowitał go prezes powiatowej rady te~ pod:Jrza~y Jest rÓwfllCz.O
ludowej, który witając wojsko pol- wspóldz18laOle W zamordowamu
skie podl~reślił; fe w miejscu, w Erzbergera.
którem właśnie wita wojsko, w r.
BERLIN, 30 czerwca. (Pat.)1919; podczas pierwszego powsta- Pisma tutejsze podają wiadomość,
nia, 'grentzschutz rozstrzelał po- na podstawie "Dilsseldorfer Nachwstańców .
richten ", te wczoraj aresztowan o
w Dusseldorfie, jako podejrzanego
o współudział w morderstwie RaWARSZAWA, 30 czerwca (A. thenaua inż. I<anerta. W HirschW.) - W związku z przejęciem bergu aresztowano ;>raktykanta inGórnego Sląska przystąpiono już żynierskiego Watsdorfa, podejrzado studjów i wypracowania proiektów budowy nowych linii kole- nego również o udział w zabój'
jowych na polskiej części Górnego stwie.
Sląska. Linje te będą miały na
celu ominięcie węzłowych stacji,
BERLIN, 30 czerwca. (pat.)które pozostały przy Niemcach. W miejscowości Oetz w Tyrolu a~i~dzy innemi 'projek~owane są resztowano dziś właściciela samohnle, ł~oząc~ J:It~tę BlS1~arka z chodu którego ui:yto przy zamorKochlowIcami, hnJa BrzeZle-Blu"
.
szczewo dla połączenia fabryki n[1- j do\vamu Rath~~aua. . Nazywa Slę
wozów sztucznych z kolejami pol- on KuechehneIster 1 należy do
skiemi, dalej linja Warszowice- skrajnej prawicy.
Chybi dla połączenia Sląska z
linją idącą przez Dziedzice do
BERLIN, 30 czerwca (Pat.) We·
Krakowa. Ministerstwo kolei dąży dług "Berliner Tageblattu~ oddział
do tego, aby, do budowy wspom- policji wysłany do Szczecina, arenianych linji przystąpiono jeszcze
w b. roku. Obecnie toczą się na- sztował jednego z uczestników zataq! nad kwestjami finans0w\:mi, machu na Rathenaua, niejakiego
związanemi z temi zamieneniami. Wossa b. marynarza.
Jak się dowiadujemy, fundusze
przeznaczone będą w markach niemieckich.
Suzrnóły

'

OPOLE,
W Zabrzu

30 cze.wca (pat)wczoraj do
gwałtownej strzelaniny, pomiędzy
żołnierzami francuskimi a niemieckimi. Po stronie niemieckiet padło
17, oraz 17 rannych.
KATOWICE, 30 czerwca. (A.W.)
W Bytomiu kilkunastu niemców
napadło na wojska francuskie i
zraniło jednego z tołnierzy. Wskutek tego skrócono w Bytomiu godzinę policyjną do 9 i pół, ruch
nliczny do 10 w.
przyszło

Prześladovnnłe

polak6N.

KATOWICE, 30 czerwca (A.W.)
Dzienniki niemieckie podają, że
gliwicł.ca rada miejska nie może
załatwić spraw bietących, poniewat członkowie frakcji polskiej wyprowadzil"1 SIę Z Gl"IW1C, Sk u tki em
czego
uchwały
rady
mielski ej . nie ~ prawomocn~. Rada
będzle musiała być rOZWiązana z
jednoczesnem rozpisaniem nowych
wyborów.
Do wiadomości tych dodać nale~t ~ polscy r~dni nie. wypr.o~adZ.lh ~lę - jak ptSzą ~zlenmkl m~mleckle - lecz zostah wyp~dzeOl,
a jeden z nich, jak ś. p. dr. Styczyński, został zamordowany.

Autonomia rua nlemi@rlHego

Stąska.

BERLIN, 50 czerWca. (A W). Part je
zamierzaj,! jeszcze przed wa~

rządowe

lczmmfa.

Helfarich wyie

hał Z Be"Iii1~,

WIEDEN,' 3~-go czerwca (Pat.).
"Neue Freie Presse" donosi z Berlina, że Helfench wyjechał WCZ:lraj nagle z Berlina i prosił policję.
ażeby zaopiekowała się jegomiesz'kaniem.

areSltowania.

na

Ważne

BERLIN, 30 czerwca. - Przyaresztowany, jako współwinny \'1
zamordowaniu Rathenau'a Ernest
Werner Techow, zasiał przesłucha
ny w berlińskiem prezydium policji i złożył ważne zeznanie.
Przyznał mianowicie, że wiedział o morderstwie i te kierował
sllmochodem podczas wykonani']
czynu. O jego przyaresztowaniu i,
jego zeznaniach dochodzą je,'zcze
następujące wiad0mości:
'
Właściciel dóbr, u którego Te'
chow zosiał przyaresztowany, :1
który jest jeF~o wujem, poznał natychmiast po nienormalnym wyrazie twarzy jego, że musi on siać
w związku z dokonaną zbrodnią.
Techow jednak na zapytanie swego wuja odpowiadał uporczywie,
te o zbrodni nk nie \\rie i że
przyjechał tylko, aby go odwiedzić.
Na to ów właś~iciel dóbr zwrócił
się telefonicznie do berlińskiej policji kryminalnej,
która potem
wkrótce przybyła i przyarestowała
Techowa.

i

St~f[la fiaD[o~ ko ·niemio[kłe
Sląiku.

naua.

BERLIN, 30 czerwca (pat) W związku z nagłym wyjazdem
HeHericha z Berlina pisze "Berliner Zeitllng": J\.~st wątpliwem, czy
l1cieczka Helfericha nie stoi \\'
związku z aresztowaniem por. rezerwy Guentera, jak tu ogólnie
sądzą. Widocznie Helferich
nie
czuje się bezpiecznym i obawia
się zamachu.

Rozwiązania

p",rlame tu

poią..

da .. e.
BERLIN, 3D-go czerwca (pat.t
Zdaniem niektórych pisn. wczor l
sze obrady pomiędzy kanclerzem
Rzeszy i ministrem aprowiiacji, a
przewodniczącym partji w sprawjp
kontyngentu zboża, budziły obawy
wywołania poważnych nieporozumień. Przeważa zdanie, te rozwiązanie parlamentu przy 'obecnej
sytuacji politycznej jest bardzo po-

BERLIN, 30 czerwca. - O are'sztowaniu Techowa podają pisma
tutejsze nasłępujące szczegóły: Techow mieszkał w ostatnim czasie
z dwoma wspólnikami w jednym
z pensjonatów w centrum Berlina.
Tut po dokonaniu czynu opuścił
Techow Berlin i udał si~ do Halle, żądane.
a następnie do Frankfurtu, poczem
ukrył sie: w jednym z okolicznych
majątków na wsi.
Policji berliń
skiej udało się odszukać jego śla
PARYZ, 30 czerwca (A. W.) -dy, Większy oddział policyjny oDzienniki
paryskie ogłaszają otoczył majątek kordonem i dziś
świadczenie
Loucheura, wypowierano aresztował Techowa.
dziane z powodu zamordowania
Aresztowany próbował począt
kowo stawić opór, lecz wobec Rathenaua. - Zdaniem Loucheura,
przeważających sił poddał się. Te- Ra1henau czynił wszystko, co było
chow przeczy, jakoby miał co w jego mocy, aby zdobyć jaknajw:.p61nego z zamordowaniem Rathe- dalej idące ułatwienia dla Niemiec.
naua, nie wiedząc prawdopodobnie Widząc przyczyny zamachu, twiero tern, że aresztowano jnż innych
wspólnik6w, wedle zeznań których dzi LOl1chenr, że Niemcy znajdują
Techow kierował samochodem pod- się w przededniu rewolucji.
czas zamachu. Aresztowanego
przewieziono do Berlina, gdzie
'ro~archisłYClny VI
zostanie skonfrontowany ze świadkami.
BERLIN, 30 czerwca (A. W.).
Na trop mordęrc6w Rathenaua Ruch monarchistyczny w Bawarji
wpadła polic.ja dzięki aresztowaniu odzywa się coraz głośniej. Dyły
studenta Gilnthera. Stwierdzono,' następca tronu bawarskiegó, ksią
że Gunther zajął się wyszttkani~m, że Ruprecht, zamieszkał w dawgara,iu dla samochodu, którym Je- I nym zamku królewskim. W najchah merdercy. Sam Guuther na-! .
.
.
,
pr,o~adził policję na swoje ślady, blIższym czasIe. nalet~, SIę spodz.le·
ponieważ po udaniu sil; zamachu wać ostatecznej akCJI ~e strony
z wiel~ą radością opowi~d,ał o ,I monarchistów bawarskich, tworzą
sz.czegołach, o czem polICję za- cyc h centrum akcji monarchistyczwlado~iono. .G~nthera ~reszb~a- nej w Niemczech.
no w tllleszkamu l znaleZIOno WIele - . . -_ _ _ _ _""""",.J1:"'~-_

Ruch

~~~~~~~U'P~!~~i~~~.wskazówki

do

Dawaj'ji.

Bank prze~.Y3ło ~ly dla· Chin,

kacj/Jlni parJamenttt wnieść W sejmIe
PARYŻ, 30 czerwca. (Pat.)pruskim wniosek \\' sprawie rozszerzeGtlnther był wtajemniczony we
nia autonomII prowincjonalnej dla Gór- wszystkie szczegóły zamierzonej Rząd francuski zatwierdził plan renego Slą&ka, Ustawa ma by4 załatwiona zbrodni. Należał on do licznych organizacyjny banku przemysłowe
Jeszcze pn:~d "'akaojami.
związków reakcyjnych i odgrywał go dla Chin przedstawiony przez'
wybitną rolę w nacjonałistycznym przewodniczącego trybunał1l
związku Jlodziety. W posiadaniu dlowego i zmodyfikowany .

hanw
kil
'z;du, ~rzeciwnie" będą U~,'
ali" że , powodu do ~~lszczeni~. &łeby
IJrz~d ikńw pańs!wo-wych.
ku
punktach
stosownie
do
wnios
' .rzeclem C%ytfłl1lU rJ:102nl y...,.~ ..er, ,zagranlC'ma pobtyka PolskI doznaGunthera znaleziono rÓ1,1rnieź wieil.it 'l\':~wały cz)'t-arda d:ruglego
la zmiany
LWOW, 3U ~erwca, (Pał.)
le iistć,w, 1: kt6rych wynika, ~e ku kómisji między minister·alnej.
~
l!
ł'
Wczoraj odb-ył się tu kongre:-il- pozostH' nI IV ~ywych stosunkach
>?
i"I,/'flBnnł
rzt:dników państwowych z całej 2. w:ybitnyrl'li c~,Jonkami .~·emiec~iej
k.lrbo11j.~
s
łntuHn<J.l.:p, pOHmn\:j pras} w~r·
~m
U Ui ~
Małopolski poświęcony 'pr.wie ,u- partJl naro!lwcJ. ZnaleLlollo
A ~ ~ h. I 1St
~
W
'Idwskiej w sprawie odbycia
I WARSZAWIE 30 czerwca. (Te~ posaień
He1fericha, Ludendorffa i hr. Westw kasach karboVll'ch,
ajneso konwent.. prawłll» Ilefonem od ~ Irorap.). Waoarpa.
Ul'Z4Qdacb POCl.aulO1ll',MCb

ł

Kueqrea

dzinlmJn pras f·e."

11st)'l

"'puie:'" b;l y

_" .......::1

,'1fe

IrI"om
:'IIUl'e

:

, fił

włąxań, które przy:JęHkłe wobee
.nas w Berlinie.
~ iIJ
" fl LONDYN, 30 czerwca (A.\V) Wymienieni przedstawiciele 3-ej
Llor d George, Chamb(>r1ain i Chttr- mięclzynarodó:vki przesłali na imię
w~p;mne pn!jM~anle
i pnywozt1. Co się tyczy hlforma- chHl na wsp61nem osła Łniem po- H~ndersona 1 Ma~donalda od po_
cji tądanych przez komisję nie- siedzeniu ustalili {('kst noty do I Wiedź, zreda~owaną w stylu wy~
' Z:l!gednlenla rc;sy]lr.~ue.
rosyjską, .Litwinow obiecał dostar- tvmC1:3Sowe'g'O rządu irlandzkiego w s~ce ,polepllcznym. Sen~ odpo~
HAGA, ~ ezerwea (Pat) Ko- ~ J'e '" czasie motliwie jak DubIin.iet Nota domag-a si~ .. ener- wled~l sprowadza się do tego, te
d
t f
i hl- ~":1"
• •
gkznych słowach podjęcia natych- trzeCia międzynarodówka, rząd som~nikat ~ę owy on er:ncj
nafkr6łszym, ~ądaląc wzam!an do- miastowych represji przeciw rewo- i wiecki i najwyts%y trybunał nie
sklej głOSI: ~ga ~komlSJa (dłu- starczenia komi!.fi rosyjskiej pe- Iucvjnym kołom wojskowv m, kt6-j czują się ~ niczem skrępowanymi
,gów) y konusji nl~osyjsklej od- wnych informacji, 1dóre jej są po- ry~h zadaniem i~st zniweczf'~ie l kompromIsem VI' sprawie. procesu
była wspólne posiedzenie % to- trzebne. Pozałem Litwinow przed-I dZIeła pokoju anglelsko-irlandzlne:; eserów, zawartym. VI Berhme.
misją rosyjsk~ PrzevlOdniczący . ł
. lel Lo. t j '
~o. Nota z~znacza, . te, ieteh
.. ot}' proJe
lI.wes onarlus:8: ma- rz1!d tymczasowy nie zHkwidule
'Polf ~~ltmnf~fdw n~
. .
Afp~lIm~, pr%~dstawI?el Franc~l) iące~o by~ fcn-esłanym wła~clclelom sz,rbkO organizacji, naruszających
..'~
, ; c~' . '" ~. 'I,' 7
.
OtWIerając pOv.edzeme podkreś~lł, rO$yjskich papierów publicznych. pok6J, rZi1d angielski będzie I zmu - , MOSKWA, 30 czerwca (A. P.),
że celem konferencji jeHł om6Wleszony zastosować środki na. Wła-,i Według statystycznych zestawień,
nie technicznych stron zagadnie..
f
f tf sną r~kę.
które otrzymał w tych dniach rząd
nia rosyjskiego J: wykluczeniem
uU i~ _SOi ecx •
LONDYN 30
(P t) sowiecki, wynosi liczba komuni.
, ' ez~ca. , a. l st6w w 50 krai 8ch kuli ziemskiej
wszełk!ch twestjł politycznych. Dla
RAGA, 30 czerwca. (pat.) - P~łoteTlłe w T?ublinle coraz har- 2 · mi1ion~ 800 J tysięcy 645. NajułaŁv,;enia tej sprawy prezydent Odpowiadając Da pytania dzienni- dztef zao:;:1rza s~ę•. Nocy ~ble!!,łel ij więcej komunistów znajduje sie: W'
lItY

ł;~'a

rt.-,

K"

ModBe ekałe łat1ee.
choroby JDłdni
ściągień nóg, ale spokł>ł i m....

dnJą często

łatwo naprawiają aszłrodzenia

kumisU:

lIn

I

'wforle

d

Teftrefyr.zn,

z1propooQ';ftł ułwouenie pod. karzom Sokolnikow przyznał, te
wy faktów i rwr6cił sIę do komisji cyfry bndtetu sowiecldego mają
' . k'-lej % pro"""'ą
""- o d 03t
' zn\1C1eni e -.........
rOSY1S
aTC%emc
. . ."'pHO t eoret yczne.

w rMnych. dZlel.mcach mlas~a U-l Rosji liczba ich wynosi 550 tysiE;tw?,"zyły. S1(~ ogn1~ka repubhka.ń-I cy, Drugie mielsce po Rosii zajsk1e,
powame
mUlą
b ' kt6reń stanowIą
t o dl
. k C lI' meSli "
' Niemcv
1 z 360 tysiącami ko-

rodzaju.

Natomiast, tak często
łące się II pań, lk11tenie nORi
kostee, powinno ~ at:aramde

czone.
Podczas gry" golf nie~bellDk.
czną bywa tytko e~lo.zJa p'.
z powodu zn8JduJaceg~ SIę "fi ni
płynu, kt6ry Jest speCjalnie ak
dltwy dla 0CZtl i mote spo
wać dłttgotrwałe zapalenie.
Podezas gry w krokiet, hoch..
lub ł>olo nalety się tylko o~awla
uderzenia clęfkiej kuli lub 10nyc
takich obfIte1\, które mote spowo
dow8~ nieawatny lub niezrc;czn
gracz
P;zy grze w piłkę notną n~r
tOtle są zarówno mięśnie i ŚClęg
na jak i kości nóg. Często nawe
twarz gracza podlega przer6ż~y.
poranieniom , gdy nUka
zbyt stlm
.I"
uderza.
Bywają także wypadki złarna
nia palców d n6g albo nawe
nogi. Tak samo często na szwan
naratone zostaje kolano, co p~w
duie najprzeróżniejsze dolegltw

ezplecze s w
a W01S o 1~ a, l mimistów. We Francji znajduje się
w sprawie
Przez całą noc. trwała strzel~ntn~·1130.000 komunistów. Kolejno nakwestjl, podlegających kompetencji
Igła
Nowe wezwamedo pod~a111a su! I stępują Ameryka, Anglja i HiszpaHAGA, 30 czerwca. (pat.)
zost?ło odrzucope. RZ!ld .1fland.zkl nia z 10.000 komunistów ora1: Aukomisji. Jednocześnie: przewodniczący wskazał, te kompetencje
.
dOnIósł rządOWI lo~dYl1sk.temtl, te strja i Czechy z 13.000. W Japoodk i~ł
!aał si ci
• Delegacja francuska zło tyła na r~: ma nadziei~, ł~ w~lska nteregular- nfi je<;t tylko 900 • w całej AnteP . om "'s ogram
Ją ' o ~ ee przewodniczącego konferenCji ne w. krótk1m cza~le bed<1 zmns!o- ryce 750 komunistów.
ścl.
bO'WląZań, wypływajl\cych Z' papte- notę, 'łJf kt6rej zawiadamia, te zda- ne 00 kapitulaCJ!. W Limmerik
W całym Świecle wyehodzi 997
Tak zwane poratenia p~dcza
rów procentowych.
i
d fr
k'
. t
wysadzono m0sł w powietrze. Ko-, pism komunłsłye%nych
gry w piłkę notną polegają n
Odpowiadaj~ Wl to Liłwinow n em rzą tt ancus lego, les ~e- munikacja VI Cork została przt'r-I_~. =
.
_ nadweręianin nerwów nóg.
"- k w
j k
C%ą
Jbyteczną
I.1dzlelanłe
odpOWIewana.
Wszystkie te dolegliwości po
ił
zapewn . , "'o;: om....Ja rosy s a. go- d .
.
Lit'
W
Id
P
f' ,.~.. . ł ,. I~·· 1.1
tOWlł jest dostarczył tądanych in- %l. na. pismo
WlTIowa. arun,'
DUBLIN, 30-go czerwca. (pat).
er r" lwlCł8 po s!\o-n ml~c" B. winny być starannie ~ec~one. .
f
f .. • jed k O
• na jakich Prancja zdecydowała SIę Powstańcy w Courz wywiesili biaWARSL.A WA 30 czerwca (pol
Jazda konna obfItUje w nal'
acj'
. .., pon ew_
0r:m
na:
w emu wzjnt udział w konferencji haskieJ' łą choragiew
.
press) . Ministe;stwo spraw .lagra: przer6tniejsze rany i złamani
oSiągmęto pewne Nzultaty przeto
ot
' .
•
• •
"
dł'
ę' .
-.
,
• • 1 •
zosłldy oparte na deklaracji Fady,
LONDYN 30 czerwca (pat) _ nicznych wyznaczyło dzień -4 lipca za~zynaJąc o z amam~ : Ki,
UtwlDOW proponule utyC1e ich za złoLone
A.
l
Gennt. d'
' r, T'.
" l ; " . dla rozpoc 7~..1>cia pertrakta...li
polsko- koncząc
nawet na p~kmęcIu c
ma 1 9
maj!
• D ,
D b
....1
zk.
J w
podsław~ obrad \1f Hadze.
~
. " lmes. onoszą z u ,na, Le niemieckich w kwestji zawarcia u- s ! . .
.
Nast~pnie przewodniczący wy- b., wedłbg której wszystkie moca:: irlandzki oddział regularny zajął mowy ha.ndlowej. W tym dniu do
Podczas ~yŚCI.gÓW . przy bram
· ,ł...A4
kał - rj
ł
t I ,styu biorące udział ". konferenCJI wi".kt,.. ez"~ć pałacu sprawiedli~ Warszawy przybywają deleO'acl przeszkód, gdy JeźdZIec przer~u
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u;ITO e w.en:"· eJ"
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: ' haskiej, uwatat n!1Jety
za przył'"
ą- woki.
niemieccy z p. Stockhamerem::" na co n,.v.>
. . głOWI>.. koma.
n~ś~ podlegająC(}J kompetencjI ko- cnjące się do rezolucji konferencji I
czele. Jed nocześnie VI tym dniu zwykle. ma mleJsce cała ser)
mISJi.
~ enuełi3Jde}.
DUDLlN, 30 czerwca (pat.) _ powraca do Wan~zawy % urlopu skomphk~wanycb złamań przerót,
l) papiery procentowe emłto- g
Siedziba ...J6wnej k at,.rv wo....k poseł niemiecki dr. Ransaer.
nyeb CZę·l.ci ,CIała.
.
wane prRI r~.!ld rosyjski.
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Kostniente wewn~trzneJ mus
2) papiery emitowane pnel
I bnf~r!n'cn.
nłer~larnych, majdaje sl~ .. o~
~~~~wo!~ u~:;od~Z:~w ~~~j
władze IOkal.e, paedsiębiomwa MOSKWA, 30 aerwca (A. W) ~~:~llne eksplozje zburiYły atU
skowyeh, powstaje, gdy siodło prze
dłu1S%y czas wywiera nacisk n
kolei łełaznydl I przedsięblwsłwa .Prawda· zamieszcza artykuł Radnżytec.moki publicznej II gwaran- ka. oma~ająey ~onjere!,cję ~ask21·
LONDYN 30 czerwca. (pat.)CHARKOW, 30 aef'Wca (A.W.) mięśni~.
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Radek pisze między mnyml: W ,
.
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Rząd ukraiński asygnował specjalTalne samo skostnteme musku
owane p:zez rząd ~Y1 Sj{1,
kwes~ji dtug6w trzeba mówić kon- i P?twlerdza Się w~adomo:;.ć, ~e ~r~- ną sumę na wyjazd wycieczki stu- łu można skonstatować. u OS?
S) takle same papIery nfegwa- kretnie, wychodząc z k?nkretnych wlzoryczny rząd Irlandzki odmowIł dentów charkowskiego instytytu gimnastykujących się w CIągU Wl
rantowane przez rzqd rosyjsk~
faktów. - Rosja jest fmansowym udzielenia pomocy wojskom an- agronomicznego do Polski, celem lu lat) a mianowicie jest to L zw
4) bony skarbu rosyjskiego,
bankrutem, a bankrut J?łaci zawsze gielskim.
zaznajomie.ni,a ich z wysok~m 8ta- kostnienie bicepsu,
5) inne długi publiczne w for- pewiel?- odsetek, -. nte cały dh~g
nem polskIej kultury rolneJ_
Takie stwardnienie mię~ni by!,
mie papierów procento ch .ie l to me odrazu, lec.s po u~yska~1U
DUBLIN, 30 czetwca. (pat.) - O.
'k
. r
'~I
bardzo dokuczliwe i osoba dotknię
1
j r łó
t
WYt k
prolongaty, przyczem wlerzYC1el "W
SlW3jCRI
SGy
tad tą d
chorobą
uczyni.' najlepiej
wy ącza ąc: 18 Vf owarzys w re- pomaga mu stanąć na nogach.
" walkach dotychczasowych dale
J
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d'
d ż '
dyŁowych, ziemskich i obligacji
,siC; zauważyć przewaga wojsk rzą, g y po a Się operacJIl' ig ~ le~
d
ch.
to jedyny sposób uwo n enta SI
banku włościańskiego. Po oświad~owie(k1.
owy
WARSZAWA, 30 czerwca (Pat.) 'od cierpień.
czeniu Litwinowa, że godzi siC; on
Dziś odbył .się bankiet wyd~ny
Podczas gimnastyki) fechtunk
MOSKWA, 30 czerwca (A. W.) PO~J sz .. chna służb:, wojs:mwa przez szefa blllra prnso~ego mIm- wiosłowania i wspinania się. n
na określenie kompetencji podk . j. d k
"Izwiestja- nie spodziewają się
F
sterstwa spraw zagramcznyeh na góry pow'stają specjalne OdCIS
omIs. l, ~ onane p r z e z prze- większych rezultatów .z konferencji
cz~ść I?rzebywający.ch w Warszawie na v.:.ewnętrznej stronie dłoni; b~
wodmcząc"go, Alphand odczytał haskiej. Różnice zdań między sprzyPA RYZ, 30 czerwca. (Pat.)
dZlenmkarzy szwajcar~kich. Pan wają także wypadki nadwyręż eOl
spis kwestji, kt6re komisja niero- mierzonymi nie pogłębiły się o Ustawa o powszechnym obowiązku minister NarufoiVicz wygłosił prze- ścięgien które z kolei powoduj
, syjska pragnie przedłożyć komisji t:yle, aby można było spodziewać służby wojskowej, przeszła dziś mówienie.
znów niewielką opuchlinę. Opuch
lina taka, szczególnie gdy wywier
rosyjskiej. Sprawy te dotyczą bud- Się, że Rosji robotniczo-włościań- w izbie 404 głosami przeciw 220.
tetu rosyjskiego,.- kwestji obiegu skiej nie będzie przeciwstawiony
S~ortowe
bole?ny nacisk na okoliczne .~erwy
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t··
- taki sam wspólny, jednolity front,
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~
. I powmna być drogą operacjI usu
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O zastąDiuuie lenina.
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, an no w oraz
wes 11 wywozu jakiego świadkiem była Genua.
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MOSKWA. 30 czerwca (A. W.)
Sporty są często przyczyną najGimnastyka często by.wa p
D':t
t
.
I'eml'~ccv
ObltD~'O
r6żnorodniejszych obrażeń ciała, i wodem ciężkich obrażeń CIała. li ł W "
D uDa
G Dmcy 11
v j
IIi . W .koł~ch komunistycznych odbr.- które z łatwością dadzą się podzie- Oprócz pr,'leróżnych złamań nal~i~
W
walą. SI~ narad,y w spraWIe S~U~CJ1, lić na kilka ciągle powtarzających zwrócić uwagę na dotkliwe, Cler
~Yn1kłe) w ZWiązku .z. \lSul!JęcIem się typÓw,.
pienie, któr.e powstaje gdy glmna
MOSKWĄ, 30 ~zerwea. Wolpr.) ~ BERLIN, 30 czerwca (Polpress) ~l~ Lenma. o~ wszel~IeJ dZIałaln.oGrą najbardziej rozpowszechnio- I stykujący SIę uderza ~ ~ozmach
Po otrzym~nllt WIadomOŚCi o za- Na ogólnem posiedzeniu przedsta- SCl. Za~tąpl~me Lenm.a przez Ja- ną jest bezwątpienia tennis; otó:': brzuchem o twardy jakIŚ prze~
mor~owamu Rathenaua, zastęp.ca wiciE'li związków robotniczych u· ~ąkolwlek mną osOblsto~ć z ty~ każdemu znany jest t. zw. "łokieć l m~o~. V{ypadki t~kie. często. n!aj
komIS.. sp~. za.gr. Karachan o~~le- rzędników prywatnych i trzech par- samym zakresem władzy J.est wy. tennisowy"; wywołuje on nawet u. mIejSCe 1 powodUl.ą meraz clęzkl
dZlł n.l~mleckIeĘo .pr~edstawlclela tii socjalistycznych przjJjęta została k~?czone wo~ec. stano~~zel opo~y silnych i wprawnych jednostek do- ! uszlwdzema organow wewnętrznyc
, w RO~Jl Wld~nfeida,. któremu rezolucja popierająca ustawę o 0- cJ! prze~~:':aJąceJ CZęSC1 J?~zywod-. kuczliwy, idący od palców do ra-! . Najbardziej ~rozf!1aiconym -jes
wyr~zlł . ubolewame w uno rządu bronie republiki. W tej rezolucji ~ow par~J1. Temsamem .wy&lUCZOna mienia ból. Ból ten powtarza się i i dZIał uszkodzen CIała podcza
odnawia zwykle przy próbach od-l boksu i walk atletycznych. Są t~n
sowIeckIego. . .
,
robotnicy fądają użycia najsurow- jest kanu~datura Trocktego, .
. .W rozmo":le ..z"e w~połpracow- szych środków przeciw wszelkiej
O~ecme zaczyna przewazać 'po- bicia piłki od dołu co wymaga złamania palców, ręki i ramlem'
~l~lem .lzwlest)1 Wlden!eld o- monarchistycznej i antyrepublikań- ~ląd, ze masy. partyjne, ~sumę~~ zgięcia i raptownego zwrotu w ; zwichnięcia ramion i nóg, zła.ma
sWladczył, te zamo.rdowa~le Ra: skiej agital:ji w Niemczech w cią- u?tąd od uddZIałul w dedc~u?wanll.u łokc1u,
l niakości nosowej, czołowe]
t~enaua Y" t~dnej mle~ze !l1e wpły- gu dwuch lat. Partje robotnicze plerwszorzę. nye 1 zaga men po 1W takich wypadkach należy za- ' szczęk.
~~e na ntemlecko-s~wleckle st??un- zobowiązują się wszystkiemi siła- tyc~nych, wmny być pow~łane do przestać na czas jakiś gry; wskaza-I ' ~nockout .powoduje nieraz pęk
kl.. Traktat ~apalskl, podk~esl1ł p. mi dążyć do urzeczywistnienia swe- udzIał,u w rządach.", Po,)ąd ten ny jest zupełny spoczynek, masa:':, 11llęCI~ ~zaszkl, a t. zw.. nel~on
Wldenfeld, Jest na?zwyczaJ pOPY- go postanowienia i popierać wszeJ- przybIerze prawdop~dob11le kon- a także okłady z gorącego piasku. pękn1ęcIe lub skręc~me Kręgo
la:nY":I we wszystkich kołach me- kie rozporządzenia rządu w tym kretne formy pr~elama wład.zy ~a
Znana jest również "noga ten-! słupa. Są to bardzo Ciężkie usuo
ttl1eCklch.
kierunku. Jednocześnie związki szers:e środOWIsko. p:zywodcow nisowa", która polega na nadwe.1 dzenla i nieraz bywają powodeln
Ra~ek poświęcił sprawie zamor- robotnicze i part je socjalistyczne partYJnych, pozostalącyl:h do tych- rę:':aniu a nawet przerwaniu ~cięgna l śmierci. Złamanie żeber zalic.za
dowama Rathenaua obszerny art y- zwr6ciły się do robotniczych partji czas na uboczu.
łydki.
j się do ltejszych uszk?d~eń. temkuł w ."Pr~wd:ie-. Radek pisze: zag~anicą z prośbą. aby oni wyGdy gracz po długiej zimowej ,' bardziej, że wyzdrowleme naslęburżuaZja nIemiecka dała przykład warli wpływ na swoje rządy w seu- Soc~aliści ' annielscy a priDes przerwie zbyt szybko i nieoslro- puje bardzo szybko.
be~karnQści zab6jstw . nacjonali- sie zaprzestania polityki gwałtu
żaie przystępuje do wi03ennego
W japońskich szkoła~h atletycz
stycznych, zostawiwszy w spokoju przeciw narodowi niemieckiemu,
trainincra, mięśnie jego i ścięgna nych można często, zaoDserwować
m.orderców Ró:!y Luksemburg i poniewat polityka ta dostarcza naMOSKWA, ?O czerwca (AW) - 'wymagr:ają szcz~gó!nyc~ wzg!ędów. specjalne uszko~zel1le u~h~, t. zw.
Llbknechta.
cjonalisłom i monorchistom nie· Socjaliści angielscy Macd'11wldi i
Z
. byt szybkI lub. Złe o}Jhczon y ucho bokserskIe; p;wlltaJe on~~
My jesteśmy pe~Tni, te śmierć miecklm materjał dla ich agitacji. Henderson wysłali na imię przed- ruch, gdy noga op1era Sl(~ tylko gdy zewnętrzna, częsć uc~a, pod.
Rafbenau'a nie doprowaGzi do
Niemieckie part je: narodowa i sławicieli trzeciej międzynarodó\vld na palcach) może S~0 ·vv o~ować Iczas ~alk zostaje zbyt sl1111e od
żadnych kroków decydujących ze ludowa występują przeciw wyłu- na b~rlińskiej konferenc;j tizech pęknięcie lub na'lerwallle śCięgna l czaszkI odch~'lona,
strony rządu niemieckiego. Wszyst- szczonej rezolucji, którą nazywai~ międzynarodówek Bucharina, Rad- lub nawet ry1jęśn~a.
.
Pomimo groż.ącyC? na k~żd\~
ko ogranic4Y sil> tylko do postra.
lkt' klasoweJ' l' ka Frofara i Klary Z~tkin nastflWypadkI, takle mają także czę· I kroku uszkodzen, nIe n~lezy _1
..,
. ak- ó.'ieniem
wezwamem doc.o pozbawienia
wa
~
,. , ??c\cz~s pl~wama:} le'l w ~ adn y m
wypadku
zn'echęuł~
c~ów. Rewolucyjne
znaczenIe
praw pUJącą
~e~~szę',
. .
s t~ ml,e;sce
,:
< . letow terorystycz~ych, dokonywanych k6ł narodu niemieckiego, kt6re nie
Z ,vnell<lem xamepo!wjcntl;Pl o', ~\JJą. SIę zwykle, me PO/,ostaw.ll1]ąc l' Sporty są mezbę~n ~m ~~up.eł~\IĆ
nrzez monarchlst6w polega na tem, \ bezwaJunkowemi zwolennikami czekuJemy sprawoz~a~ 7: proce:;u I' siadowo
,
n!em !1aszego tyCIa 1 p~ N.l,nny ;,
.,c akty te wskazuią jak wplkankzkI cji..
.
i prosimy was w lnliel11U przy·
Tylko zawoJowcy, a.kf'JbJd lub uprawiane prz~z WSZYl>tklc:h., ,,~l
tnym .iest grun,t,. Stw~!-.~ ~ : mo_ a ,
' .".' ',,;;/. ,,'sdośd ~ łojal e 4ot.-z.ymame"zgod-l' tancerki p. Odd.aj~ si~ ,'ił ,ta~ich wy-) równo , star.fch J~k ~ł~dydl~ rufjZ-,
:..~!lktat >we'DI11IA.
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O, gdybyi takie tablice z zaka-I
Dlatego zr~czn je napisana hrsn
zem od, pięćdziesięciu lat stały na
jest niejednokrotnie więcej wariościow~ od pretpnsjonalnych sztuk
-owsz 'stktch łąkach, placach, podwóPrzed wojną zbierałem kolekcję r%ach koszarowych i l d. całego Teatr Polski! "Gó~ serce15 komedJa w 3-ech aldach z tew!encją społeczną, które ~ wracając sj~ do najprzeciętniej:'zvch
blic z zakazami. Nie znaczy to, lam'eszkałego świata i gdyby się
Feliksa Oandery.
zrunlt>resowań widowni, ujawnii1jq
u
ym zbierał satne tablice zakazów, do ich treści stosowano!
Teatr Mały: . "Qł!llszec komedja w' 3·e~h aktach
po stronie autora brak kultury ży
o'xiem zahrania się usuwać t~bli·
Jeździlibyśmy obecnie z lekkiem
Stefana Krzyt.voszews dego.
ciowej i teatralnej.
z zakazami, była to raczej ko- sercem na kurację nad morze i w
Teatry dyr. Szyfmana znajduj ą koniecznością i dziełem szczęś1i" Głuszec" jest krotochwilnym
utworem teatraln ym, napiS3.ny~1
keja kopji.
g6ry, Pensjonat %8. trzy i pół mar- się pod znakiem letniego repertu- wego losu.
Wprost, nie do wiary, co wszy- ki dziennie; przv_ tern l'eden czło- aru. W Polskim wesoła komedja
Brak tylko niestety sceny, w przez autora, posiadającego dużą
francuska; bulwarowe clou 'parys- której młoda para kanon ozuje 0- kulturę i technikę teatraln~, Nie
.ko ludzium jest zabronione. Za- wiek nIe- mat.e tego wszystkiego, kiego sezonu - w Małym wzno- szusta, posiadającego niezwykłą poruszono w nim tadl1cgo· z3gad·,
rania sic: iść dalej i przystawał, co dają, spo~yć.
wienie rodzimej krotochwili Krzy- intuicję i zdolność w pośrednie- nienia życiowego, ale zestawiono
głośno sit: śmiać, i kłaś~ na W1lVlctor Auburtłn.
woszewskiego, która pomimo u- twie małżeńskiem.
sytuacje i ludzi w sposób sen tyę żywe prosiaki.
pływu kilku lat od d. premjery nie
Wystawiona w Teatrze Małym mentnlo-o-groteskowy i l'lbsurdalw'~
Posiadam w swym zbiorze rówutraciła ani wdzj~ku ani weso- kro t o c h w i l a KrzywosxeW1!ldego komiczny.
Sztukę
zagrano świetnie w
InropJCSrRJ
łości
.Głuszec· nalety do naj bardzie njeż bardzo rzadkie egzemplarze,
fł1'.i
UH"U U Jm·
Komedja Oandery' wyrosła na danych utworów polskich typu far- pierws70rz~dnej obsadzie farsowei,
k np. jede-n z Włoch południogruncie chwalebnego wsp6łzawod- sowego. - Wog61e poj~ie farsy, p. Bryd:dńskiej, rertnera i Grabo-yell: "Zabrania się grać w monę!·
Zdumiewającym wprost projek- nictwa z teatralnem mistrzostwem estetycznie nieokreślone i w def i- wiecIdego.
. .1 .mc]ac
. h tea t ra lnycl1 chwte
. j ne, uwachlubę całej kolekcji: .Zabrania tern, który wprowadzi olbrzymi FI ersa.. ' I. Cal'11 ave t a, ZwyczuJna
Emil Brelter.
d'
ć k I " któ
pr~eW!ót. \V dzie.dzinie lotn.ictwa, zwykła historia z kroniki kryminal- ~a sie niesłusznie za naj niższy galę ;t ejmowa
ape uszl ,
ry zaJ mule Się obeCnie francuskIe ko- nej na temat oszusta i hochsta- tunek twórczości teatralnej. 2anapis znalazłem w jednym z lo a:W1atyezne. w Parytn. M~ o~o pIera małteńskiego, - który, bę- gudnienie to stało się aktualnem
rzędQw pocztowych w S:tksonji. zam:ar urządzIć stałą komumkacl~ dąe kelnerem, podszywa się pod z powońu procesu~ jaki .wytoczył . Czechosłowacfa
n1al~eDm
z Francji pochodziło niewiele pOWIetrzną, prz:-z Ocean. AtlantyckI, arystokratyczne nazwisko, hrabiego dyr. Szyfman mag1stratowI m. Wari )1
b' I
z~uk, właściwie tylko jedna, cie- do połudmowej Ameryki.. .
RauIa de Trembly Matour, - po- szawy, który nałożył na komedj~
SI\!Qj.
tym celu T?zpoczme SIę w słutyła autorowi za pretekst do .Raj zamknięty" podwyższoną 0"l\va ze względu na swą historję· na]bltższym czaSIe ~udowa aero- rozwinięcia tezy, że prawo serca płatę podatkową od farsy,
Podług miesięczniku. rosyjsldego
j
'ad star"em w Bois de BOll1ogne planów . ~olbrzym6w, które. na ;est naj-wyiszvm nakazem przełaW t k
k' t . d k"
_ "Studienczeskije gody", wydawa~.
, 'k'
, ki
t l'
podstaWIe
p110ta
- . .
o u an Ie y l ys US]l pra
. k t d tó
IOJą WIei Je l1IS e
ab lce, ha BI
_ t' - •oceny znanego
k' db jmującym urojema
mIłosne zako- sowej sprowokowanej przez stro- nego przez zWląze s u en w wtórych władza miarodajna zawia. I ~~o~ o~l.fgną· re or o;~ szy - chanych w sobie rzekomo Marka ny za'interesowane ustalono zgod. syjskich w Czechosłowacji, w
llł1
amia, że zabrania sjp. łowić ryby. co N
t • an~'t na go kZln~t'
i Arletty, a dokonywającym bło- nie że nie można v/y' naleźć tadnego Czechosłowacji mit:szka obecnie
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owe e pOWIe rzne o rę y uł'
,
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61 profesorów i 1719 studentów,
oto co sip.. pevmego ra'7u
stało. . d
b d
.
b
ł
gos aWlanel o mIany w życltt au- słusznego powodu'
dla.
którego W Pradze jest 1401, w Bernie 204
~.
rzą zone ę a z 1l1e ywa ym prze- tentyc ego hr bi oMatour
::lkiś rybaJ( _ amator usiadł akurat pychem a wspaniałe salony i syzn, . a eg , ,
'.
!arsovry utwór ,teatralny, poslada- i W Pril;>ramie 54. Studenci pobok takiej tablicy i zarzucił węd- pi al nie aa~zą możnoŚć pasażerom' .. godzin!!, pc ślu~le, młGdzI.ut: lący hteracką 1 teatr~lną wartość! święcajq Cały SWÓj czas dziaralnosci
_, cI-a wY2:odnej' podró . . y. Oprócz' klej 1 po.sażn(jeJ Ar,letkl s.pada" J?~ ma być rozp'atrywan} na ró.wm k lt
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po ICJan tego skonstmowane będą specjal- grom z ]asnet'>~ me a wla .1om\)~:-, z reprezen aCJą ~ aretu ~
me- muzyczn;J ł dramatyczne kółka.
zaczął się przypatrywaĆ, A ponie- ne antomatyczne przyrządy, które że pan młody lest dawno, poszuJ\!- matogra~u: Słuszn~e podkreslono, te Kółko dramatyczne ma własną
at trwa to dość długo, aZ ryba dadzą motność czerpania świeżego wanym oszusten~, który..! tym r~- poważna dość naJl:pszyc~, za .kla- scenkę pod reżyserją p. StienkowodeJ'dzie, to policJ'ant wreszcie •Do:,vietrza na wvęokości
10 mil zem wymyka stę pollcJ! krym1- syczne uznanych, komedII Mohera~ k'
M"
'ł
h'
"J~
nalnej.
może być właśnie zaliczona do s lego.
lalą om 'W ~sny c or,
oprostu usiadł na tablicy i daleJ' ang.
P
Arl tk
dl ktć ' śl b t
f
który występował w mall1 na obCały świat oczekuje z zainteanna
e. a,
a, 1r.e) u ypu ars~wego:
.
chodzie na cześć Masaryka.
ię przyglądał,
resowaniem pierwszego lotu po- x "arystokratą był środKiem do
Zadamem 1 celem ftrrsy Jest
T
. ej
ł t
Bł
Krajem, który wykazuje naj- wietrznvch olb
ów.
•
nawiązania blitszego stosunku z wywołanie bezinteresownego śmiea emlgr~ a rozpe z a po a ięl{szą i1oś~ takich tablic z .zakarzym.
ukochanym kuzynkiem Markiem, chu w teatrze. Smiech wyzwoło- kan ach, . IO~iąca p~opagnnd~ na
ni~ nam~lając sit: długo, wybiera ny z satyry politycznej łub oby- aeść WIelkiej ~OSjl,. utrwalają~a
ami, jest Szwajcar;a, a nie Niemt.
!
się w drogę do autentycznego czajowej, oparty wyłącznie niemal zdyło~ć między lnłehgcn<.ją rO~Yl}, jakby należało przypuszczać.
KG
hrabiego Matour, aby uzyskać od na absurdzie sytuacji lub charakte- ską a Innych na~odów na Bal~atym wolnym kraju na każdym
niego upragniony rozwód. Sprawa rów', śmiech %dro-. p~ i 1ZC2e- nach, jest oczyWIście fatalnem zlaRoemie umiera w Ame1"11OO
-J
''''''''·1
wiskiem dla nas
roku coś jest zabronione, a im
dwa miijoD1 ludzi,
bierze oczywiście inny i nłeocze- ry, będący koniecmym momentem
.
'yżej człowiek się wspina, tern
kiwany obrót.
,
wytchnienia po nadmiemem probleMy ładnej kontt:-propagandy
zęścieJ' spot_vka tablice i drut kolJak: donGSzą z Nowego Jorku,
Hrabia Matour pomimo swego matyzowaniu życia i psychiki .la- Da Bałkanach nie robImy.
w S~nacb Zjednoez~~ych umier~ mizogynłzmu i sercowych zawo- łoteniem ka2dej farsy jest milC%ązasLy.
roczme okow dw~ ml1~o~ów ludZi dów daje się porwać wdziękom ca umowa między autorem ł wiCoprawda S c h i 11 e r powiada: n~rk?t~rtjr~cych Slę ~OK8.mą, AT?e- młodziutkiej panny rnęiatki, która downią, która wszystkie najbardziej ftll"ll', łt!rSIJ llebraJ,1r1
" m
w górach wolności kraj". ~le nie ni bnsk.e .0 oN. med} ~c, do kt?-. została :ego toną per procura. I jaskrawe niedorzeczności konfliktu
~IO
H
.a (l ifirYple
ierwszv' to pusty frazes t te o Tego należy 90,000 l arzy, l\','rO- Arletka r6wnież orjentuje się szyb- i akc;ri przyjmuje ża dobrą monet~
Profesor londyńskiego uniwer1 h' .. '
l
g cHo się do sfer rządowych z żąda- ko, że młody Marek groźny kon- i za cenę śmiechu. Im większa !n1tetu Flindres PetriI' "rzedłotył
tl !Onego poety narodowego.
niem stosowania jak najostrzejszych kurent domniemanego hrabiego, z jaskrawość bezsensu ~yciowego na -J
...,
t"
O istnieniu mojej kolekc..ii przy· I środków zarówno przeciw narkoty- prawdziwym nie wytrzymu)'e ~ad- tle groteskowych, karykaturalnych tydowskiemu towarzyst1rU) histo, ł
zuja
si ..p J'ak'.1 posr~
' d 'k
rycznego znalezioną przed niedaw
OlTIIlHl
elll sobie znov.'U ostatnio, hmdlu
~
,cym środkam
nego porównania.
- ale teatralnie prawdziwych nl'l_
•
pod ue ma :o .n
r~ nem w Egipcie ćwiartkę papIeru,
dy na łąc.: pod MonachJ'urn na- :,_"
... ~_ ____
...:...,_
Sprawa wvjaśnia
się, jak nale- stad, tern silniel'szą podnieta pokrytą najst
' b ebraJs
' k'lmI.
___
~_,,_
___. 1,=
__= c J_ąC~l.:
_____
JJ
!rszyml
kn~łem się na całkiem dziwną U nas i es ( tan tO ~
ży, w ostatniej scenie trzeciego zabawy, tern oczywistsze teatralne znakami pisarskimi J I-go 1 4-go
abhcę. Napis na niej' brzmiał:
,J
•
aktu, jut po otrzy~aniu uniewaZ- uzasadnienia farsy.
DzisiejS%8 stulecia.
o tern dOWQdz~ nam wielkie '!.&nienia pierwszego małteństwa. gdy twórczoś~ dramatyczna utrzymuje
Zabrania Im; odbywać tU1aJ ćwi·
lnjJY ViI nsszy/lh ml1g az r n l.\Cl.
pan Raul ze z:łamanem sercem go- się przewatnie na słodkiej i xy- . . . - - - - - - - - - - - - enia wojskowet"
116-4 P"lta mę~klt!J
28.000 ,5.000
tuje się do opuszczenia pięknie skownej przeciętności aktualnej
To jest taki wspaniały egzemGarnitury martu. 211 000 38 000 dla Arletki przygotowanego miesz- obserwacji, ambicjonującej ... kieS
~
'U
lan;, że niemal mam ochotę zająć
!h.l:::i~~:~nic ł.SOO s:~: n~~: kania. Młodziutki Marek wspania- runku satyry obyczajowej lub poAnatolnio:no'ję znowu zhi"eraniem tablic zaka- l
' łomyś1nie przyznaje się
do swej litycxnej. Przewatnie z miernem
Patologiczna
'Cll.
l"
SJlmechel 1 R0 .. :!.er, Ł6dt, ul. Piotr- ,. sercowej klęski, a małzeństwo przy· powodzeniem, a zawsze manierą ot.:ute od 10 raBO do 11 ...leClCorem
OWY
_.
toW'skn. :~ FlIla 160.
padkowe staje się naj oczywistszą przezwyciężonego naturalizmu. - CeglQlniawa 14 "Us ani alf, 171-1
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9 napewno więc nie jest uprzedzony. bezgraniczny podziw nie mote du, które u pani, Marjo Stuyvesant,
Czy moge: prosić, panie doktorzel" zmącić mego spojrzenia, które - rozwinięte jest o wiele silniej, nit
Dr. Erwin Erhardt zaczął na- codziennie wyrainiej-pozwala mi u innych ludzi.
tycbmiast:
. stwierdziĆ, te wpływ pani jest jedJorge QuinŁero napewno ~yczył
• Otrzymałem przed rokiem nym z najzgubniejszych, jaki $wiat wszystkim ludziom zdrowia i powspomniany już list pułkownika znał wogóle. Przez pani 'ksią1ki i myślności i wbrew swojej woli
Thursby, właśnie tego samego dnia, rysunki olbrzymia gromada zwyk- przynosił im cierpienia, chorobę i
gdy ksiE:garz nadesłał mi najnow- łych, porządnych jednostek umie- śmierć. Zupełnie to samo ayniłaś
szy zeszyt pani szkiców; i rzeczy nila się W' ludzi, nie mających Zad- pani, Marjo Stuyvesant. Pani, nawiście właśnie zajr:ty byłem oglą- nej wartości dla porządku społe- równi z nim, odwracasz mefistofele(Dalszy ciąg).
Adwokat dr. Lowensłein nie daniem tych rysunków. Pułkownik cznego i nie dających się w nim sowską podstawą--pani jesteś częś
pieszył się, Zebrał rozrzucone do- Thursby jest moim starym przyja- uży~-a w wjelu wypadkach to, co cią tej siły, która zawsze pragnie
·oła na stole arkusze, uporządko- ciele m z czasów studenckich- -zda- pam stworzyła, zrodziło rzeczy dobrego i 'zawsze źle tworzy. Zaal je i schował z powrotem do wałem sobie doskonale spraw~ że jeszcze znacznie gorsze. Ale nawet wsze '-- wszędzie i ciągle, na całej
eki. Gdy nikt nie zabierał głosu, ten człowiek nie napisałby nigdy" gdyby 'paz:ti nigdy. niczego nie na- drodze swego życia: jest to przezapytał wreszcie: "Czy któryś z takiego listu, gdyby widział jakie- pisała I mczego m.e narysowała - znaczetVe, od którego niema uciepanów ma jeszcze coś do nadmie- kolwiekbądź inne wyjście. Donosił to jednak zaraźhwy, sugestyjny ezki!
nienia?~
,
mi to wszystko, co pani dzisiaj wpływ pani osoby był zawsze dość
Niechaj mi pani pozwoli opoWszysl.'y zaprzeczyli,
wieczorem z jego ust słyszała - i wielki, aby wszystko, co napotyka, wiedzieć do końca przerwaną hisWÓWCZ~lS odezwał sit,:: "Sądzę, uzupełnił list opisem swego stanu zatruć swą słodką trucizną. Tę tru- torję swego towarzysza niedoli,
fe wobec tego mote zamknąć roz- psychicznego, który robił wstrząsa- ciznę, Marjo Stuyvesant nosi pani Jorge Quintero. Stary kapłan, Don
prawy. Co si~ tyczy materjału fak- jące ,wratenie. 0(1 niego wyszła w sobie, nczkolwiek nie jest ona Jose Hoyos, odwiedził go, miesztycznego, ~e z żadnej strony nie pobudka; musi nastąpić coś, co w stanie przyczynić pani najmniej- kał z nim razem przez tydzień,
podniesiono wątpliwości; może wreszcie położy hres działalności sze zło. O Jorge Qintero, rowo- ryzykował mężnie swe własne t ywięc być uwa:tany za dowiedziony Gzłowieka, przez którego codzien- sicielu bakcylów tyfusu 2 Andalu· cie, aby ratowaĆ życie tylu innych.
w całości. Przypuszczaliśmy to jut nie tyle nieszczęścia rodzi się na 'zji, donoszą nam, że ceniony był Podczas tych dni tłomaczył mu w
z góry i podzieliliśmy wobec tego świecie. Zrozumiałem się w oka wszędzie, jako bardzo jowialny, długich rozmowach, co on, Quinrole. Podcząs gdy ja miałem pro- mg~ien1u z pUlkown~kiern, a widok grzeczn'y,' praco:wity, a przytem tero, właściwie dla ludzkości oznawadzić f~-raWYl a panowie, w paUl ~sunk?w, , MarJo Stuyvesa.?t, przystojny chło~lec .. Jeteh to po- cza. Tego t~n prosty człowiek domiarę pot~by, składać zeznania, u~ocmł ~me Jeno w \em. wI aze . mn?żyć na sto l tySl~C, to możn~ t~chczas nie r~zumiał. Jako wpeł
J)~zekalllliśmy doktorowi, Erhardto- mu, Za\\ ezwłuen:} natycl1lmasl ad· sobie ~ytworzyć ,pan.l obraz. Pa~l me zdr?wy me mógł z początku
W1 r~l~ prokurator~ aby, Jako przed- wokata ~o~venstelna;,. przy?ył nie- wspamałom;vslnos~ jest wszędZie zrozum1eć, w jaki sposób mOle zastawlclel,społec~enstwa -ba, wpro~t zwłoczme • J1ar~dzahsmy Slp' prz~z' uznana
1_ tru~no, znaleźć , lu?~j rażać innych ludzi-odparł to pojudz,koś~l
zaJąl względe~ pam, całą noc; ,- Juz nas!ępneg(} dł~:a ?" lak Z?UrJlH':ml)ące] praCO\~ltoscI, dejrzenie, uważając je za bezczeli~arj{) SW) \ e~;ant( s~an()wlskQ. -- przystąp,lhśmy do dZleła - rez.v.. hat l~K 'pam Maqu St~yV? sanL l~a f!a - ne oszczerstwo, Objaśniony w tym
t. ! H?:l~llysłe,m wtQra1iśm)' do tego Ile~t. ~a~\ znany, Jestem :,.=C7.~Y!fl tlI, Jak wszyscy ~l€lcy lu.c1z1e,. ln- wzglę<1zie przez doktor611T zaczął
w,\:Isrue dOj(tvI<.i r.rhardta, gdyz \)n wleiblcle"em pan . tajentlI, M(;lrjo slynktow..oy wsirę do wszelklego powoll współczuć serdecznie ze
je"t Jedynym l pośród nas sied- S\uyvesant, wiem, :te Jego 'uges- stwierdzania pani ztł.let - dlatego. sobą samym - uczucie które wc~ni~., ~~t6ry 1!it:ma tadncJ podstawy tyjne ~zi1łłanie jest może )edynem też ~ezygnt!ję z .ich dalszego wyli-I góle odpówiada charakterowi a11,oy(;~la paOl zle .uspo.sobionyw -SWOlt~ rodzaJ!, l uchylam czo- czema. ,Ąle chCIałbym zaznacz~ć, I d.alt~yjczyków -a pozatem uwatał
Doktor Erhardt me miał nigdy .ta· {O rówflle cnętOle przed fenoln1!- te własllle ten:wstr~t w rzeczywlS- ~ sleble za coś nadzwyczaj zajmują
szczytll.gpotkać . panią, ;»gd): lliełllemłegoo~dzi2', 'NaJ!li~,Jak!prz~d,tości. nic je.,st nicz0m in~em, jakJcego, czem Zf!csztą był już w o~tyMał Słt i Pal1l4 bezPOifeQnlO
sameml dz~-arnl szt~ ~l.mo ~G l b:~~~o. ~2P~e~~~.;t '. 1.lSZUClern wsty- czach doklur~w, dzieJlJ1ikow i ta-
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łego społeczeństwa. Ojciec Hoyos
nie' odbierał mu tych wruef1, ale

przekonał go stopniowo, o antyspołecznym charakterze jego osoby, wytłomaczył mu, te tycie jego
oznacza stałą śmiertelność wśród

otoczenia-I których niektórzy na -"
pewno ~ et wiele lepsi od niego.
Powiedział mu, te ta.dna władza i
tadna siła na świecie nie mote tu
nic zaradzić, te nie ma prawa, na
zasadzie którego mo:tnaby mieć do
niego pretensj~. Kogoś, kto innych
ludzi zabija, motna taaresztować i
skazać ..:-- jego zaś nie, gdyt brak
zamiaru zabijania, gd~ nie posiada nawet świadomości, że jego osoba śmierć przynO!i. Ale oto teraz wie o tern - i chodał taden
iandarm nie mote go schwycić, to
jednak będzie on od tej chwili
czemś w rodzaju zbrodniarza, jeśli
nie przestanie zabijać. Wprawdzie
sędziego niema dla takich spraw:
więc musi zostać swym własnym
sędzią.

Powoli

rozumieć

zaczął

starego

Jorge

kapłana.

Quini..:. J't)
Ale b:-:

pobożnym
chrześcijaninem
zdawał sobie sf1raw~ z tego, co

on

j

to
oznacza: samobójstwo. Zamkną b:
swe tycie w litanie d<:2klego grzechu.
Don Jose wskazał mu drcgę,
Czy słyszał kiedykolwiek o św ię
tej Apolonji?
Tak, Jorge znał ją, Była to ta.
kt6ra trzyma w szczypcach wi\"'l}:~
ząb, ta, do kt6rej naletało się mo,
dlić podczas bólu zęba.
(Dal. ciąg nas!.),
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będzie uwzględniała

os6b

objętych

Obowlązuiące

spist'm wojskowym .

prawy

r~ bo

II

nkzr•.
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U dozorc6w.
On~ai .". okręgowef kom. IW.
t:aw. odbyło si~ zebranIe d(\zorców
domo'lr.. DI\ ktćrem p. FidlerI't'ferownł
8'Prnyę "'!łS~ęcl& nowei akcji podwyłkowef. celem poprawienia bru
doro1'OÓw. Referent wskazywał na
'Wlmn~tąeą, Ił~
lWi~hza~oe 8ł~

woil\tdrotrrnę i
wobec tego 'WJdatkl

lIa nt.nymanłe.

miary I wagi.

Główny urząd miar przypomina,

Pr&gnąc ndostępnić szerokiemu
że w obrocie pubHcznym mogą
o~ółowi korzystanie z wyni.ków
bvć stosowane tylko takie miary
spisu, główny urząd statystyczny dIu'gości, miary objętości, odważni
podować będzie naiwat.nit'jsze daki i wagi, które są zalellalizowane
ne w drodze periodycznych komu- i zaopatrzone niewygasła cechą
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Na naboteństwo ~ałobne
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b. p. Henryka Hirszberga
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nikatów prasowych. (pat).
legalizacyjną. Cecha ta składa się
fnnrlntora Domu Sierot, odbyć sit} msj 11ce w niedziele dnia 2-0'0
Kursy wO,tskowe dla nauczycieli z cechy urzędu, przedstawiającej " lipca pllnktualnie o godz. 1 t-el przf\d południem w Domu Si(>r~t
{!Imnastykł.
tarczę z literami U. M. w środku i I :~ 'ółnf'lCna RB, zllpraszn rodziną, znajomych i członków f..6dl,k. Żyrl .
nu m erację urzędu miar z obu stron:'l'I T-wa Opieki nad Sierotami.
M, S. Wojs. VI porozumienlu z tarczy, i cechy rocznej, przedsta- tj !049-1
Zarząd",
Min. W. R. i O. P. organizuje 4-ro- wiającej dwie ostatnie cyfry roku, l~ ~. "'1 ,W'~ ..
tygodniowy kurs dla nauczycieli umieszczone w ramce. Cecha le-' {' "", "J" !!'~";;~'."""::::"::""'~"l,,".r2~,,,)Jt..o~ ,~
gimnastyki szkół średnich męskich galizacyjna jest ważna w ciągu \ .",- - ~;~ti~;'a;~Y8t,.,~" ~~:7e2"nOw",nl='~=y";ili
Kurs ma na celu zapoznać na- lat trzech, licząc od 1 stycznia te"BYK'UH CHOLun u
160-1
tlC%y,deli gimnastyki, w pierwszym go roku, w Którym legalizacja zon.prasl!i& niniejszym krevrnych t przyjllol6ł
r.tęd%ie ze szkołą strzelca i z ele- stała dokonana. Ponieważ łokcie,
l
Olentami służby polowej i poinfor- arszyny, puqy i zołotniki zostały
• p~
8
mować o nowych regulaminach, odd a;vna sk asowane ,
.,
ż
- nil. nll b02eń~t'\Vo talobne w rOl!!nlcę
to
,lU!
T.tronn, które odbędlto alę w niedzielę,
1 mema
Ob owiązujących warmii, celem tt- legahzowanych wzorców tych
.In. 1. li peli.. o gorh 4 "! po poło '" flyns!!oclu przy Plaen Wolnośoi N! m.
motliwienia prowadzenia przez nich nostek, p~zeto sprzedaż towarów w iii
: .... =t_=~=::====:.:_==&::::============.
przysposobienia wojskowego.
tych jednostkach jest wzbroniona. ....,...,..,...au&<_
=
Rozpoczęcie kursu dnia l-go Sprzedaż towarów na funty i łuty!
Zan~d Towanystwa Plelę~nowanla Chorych
sierpnia.
jest jeszc7.e czasowo dozwolona w I
"Bykur C!wlimU i "łiomitet Uzdrowiska"
Miejscowość wybrana zostanie b. zaborze rosYJ'skim pod warun-I
zapr/lS7.a ninie.!szym członków 1 Iympatylró'lr T-wa na ul"oezyaŁoś6
W dogo d nyc h warunkach k1imaty- kiem używania odwa;l;11ik6w funtocznych.
wych i łutowych z cechą niewyzałożenia łlamienia
Uczestnicy posiadać będą pra- gasłą, a mianowicie z cechą r. 1920
'"
wa rezerwistów, powołanych na lub 1921, gdyż w roku 1922 odpod budowę pawilonu murowanego dla ehorych .Uzclro,,·iska które
ćwiczenia.
ważników takich urzędy miar już I
odbęM;If' sit;, "II' 111l3d~lelę, do. 2 llpca', o godr., 4-e.1 po polurlnlu.
Zgłoszenia do dnia 20 lipca r.b. nie legalizują.
Dol~zd tl'l\lD w ajem aleli.sl\ndro\Vsldm do stacji Kochanó1t'er.
przyjmuje wydział przysposobienia
Tram w l'.le odchodx1.\: o godz, :',15, 25), 3.25 po pot.
. ł l
W ra,/;!Il deszelltI ufoezyatoś6 otib~clzie ~lę v; niedzielę, dn, 16 lip ca
rezerw - o dd zla u II. szt. gen. Osobiste.
o tejt.e T,one.
915?--1

b

G b ryell.a St,orc h a

Pod "WSflędcm llpotmtenia, !daniem mówcy, naibardziej pOOletlzenl
BI\ c1oIoror. ktorl! od. CY.MU OI!tlltnieJ
• bjl ekonomiCZ11ei, tadnef podwytki
!ile otnymłlIi. ~dy natomiast " in nDych a.od eh W' d~ tego czasu
knltał:rotn~ zarobki pod'Wytmlno.
Nad referatem irm wywiązała 8t~
dłutsm ayan. W konkluzji postanO'\fiono Baruie podwytkt nie~
d.e, dopókI BO'łfJ' dekret o ochronie
!Jokatorów n~ prsejdzie 'W 8ejm~ w
trzeciem osyt&n,hl.
NftStt)pnie omawi~no spraw~ pod"WJtsz&nia opłat za otwieranie bramy.
Propono1ftlno, aby opłata ta wynosiła
do 12 o p6łnoor 40 mk.. zaś po pół
Wice· prezes sądu p. Tadeusz
""""%
• ~ .........."""'"
M
nocy - 100. Po dJ8kl!sfi podwytki CZY~~~y8. uwzględnieniu zgłoszeń
b d
d
' łKamieńSki wyjechał na 6 tygo-' pieszy oddZiały. Wezwano straz ogni o- tern VI Łodzi, ten ostatni dzierżat.eJ
lłClh'W.łono t sprawa ta zosta- b
~ane ę 61 po u~ag~,.c~n~ys n~- dniowy urlop. Zastępować go bę-I wą i PO$!otowie, Przybyly lekarz stwier- wił w domu przy ulicy Rybnej 14
nłe .decydowana w p:rzYS1.łym ty~y, nalmn~eJ
. sz " dzie wice-prezes Koziorowski (bip) dzit niebezpieczny stan ofiary wypadku, lokal. składający się z 3 pokoi.
godniu na specjalnym 'Wieeu. (bip). ~ e~wy
~ l m,eJ l!
semmaqum na'UCZY-1
.
W adonji przewfezlono ją do szpitala Termin upłynął z dniem 1 stycz~
Cle cSkI ego l cenzus fachowy glmnaW dniu
dzisiejszym
Znów akcJa sknynkarry.
st
' .
:
,o .godz
. ' 7 przy <, n.I D rewnows I"
{le), ~"'d ZI e t'"
e", po 111a 21 roku.
, Kilka dni temu dmlosłllśm y o g_ y ~nYk
• . b Ć
wle~z ..w kOŚCIele ew:ang1e~lc1mn w kilkugodzinnych cierpieniach zmarła.
Wobec tego, :te w oznaczonym
ł
~ urs przYJ~cl Y .mogą wy: PabJaOlcach odbędzJe
S1(~
ślub
W al{cji ratowniczej brały udzial
1
koflczenin strejku. aknynkarzr. 0- łączme nauczyciele gimnastyki, p Aleksandra Knothe jednerro z I i II dd' l
t ż
' ... j któ
terminie magistrat nie oprótnił 0od
d
. b'
k' h k ł h .
,e:.
o .,
ZIa y w.t
s ra 'j O~n1o",e,
re kl'
'
. k
(b')
'a u, prze to pow ód proSI. O ek
sm1bAen l Po ZWH\Ze zaw ow,! rzewny czynm o ecme w męs IC sz o ac najzdolniejszych papierników pol-, ol ń
wyetollował do fabrrkant6w skrzyli średnicb
k' h . ż'
Ak T'
R b t I' o", ę Umle)SCO I y.
Ip
sję i zasądzenie od magistratu w
J '
S tC , 10 ymera
C. owo o er
S
bój •
M' l a$l ~ ska lat
b'
d
R
k'
Sae~ger w ~abjanicach, z panną 20, z::'°prz;·~t I<o;~~ika' l~r, pdpel- w oso Je prezy enta iews lego
pismo, ool~m nawlą~nia Da lłOWO
pertra~taOJi w Ipra",le pocł'wyłki dla "PrzewodnIk dla ~rz. stan Xemą Hadnanówllą.
187-11 nile samobójstwo napiwszy się eteru, kosztów,
cywilnego .
j ZWlol,j :r;abezpleczono do zejścia wJadz
Sędzia postanowił wyeksmitorobotmków, zatrodnionych W wytej
wymic~io.nych fabrykach.
Nakładem ma~stratu opuścił
Nteprawłdtowy ruch kołowy. ' sądo.wo-Jekarskich.• Powód samobójstwn wać magistrat w domu Nr. 14 przy
ZWIązek drzewny ~da od fabry- prasę .Przewodmk dla urz<:dów
.
- niesnaski domo'le.
ulicy Rybnej z dniem 1 lipca 1922 r.
kantów uregulovania cennika, I8Ś stanu cywilnego· uzupełniony tek- d
mYŚ\k.odnoŚllrh. rozp~r~ąNa wyrok powy:2:szy pełnomocprócz tego pod'WTtki wrłszej o 20 s1ami obowiązujących na wszyst- ł zen, w.s~e Jegdo ro ćzaj~ rue
oKryminalistyka.
nik założył apelację, prosząc o uproe.. od tej, jaką otrzymuj,. pra- kich ziemiach polskich ustaw, roz-! 0w. y , wm~en o db~wa ,S1f~ po prat.
chylenie wyroku pierwszej insłan~
COWnIe)" ."
przemyślewłL'klonni- porządzeń i okólnik6w oraz wzora. we) ~tro.OIe jez m,. zaś ~rzed przyna.ndytyz~ w lesIe :od~ęb.cklm. cii. W apelacji swej zaznaczył, it
osym :po zakoóczeniu obecnej akcji mi aktów i formularzy, w opraco- ; sta~l,aj mI t tram~alowyml! 1:d!,r~zle W leSie pomIędzy Po(~dęblcaml 8 Tu- ustawa o ochronie lekatorów z dn.
ekonomicznej.
waniu prezydenta Rtewskiego i P,?S,O u . ramWaj~l, przeje uający I szynem dwuch nzbro:onych ~ rewol- j18 ~rudnia 1920 roku stosuje się
Termin odpowiedzi i nawiązania kierownika urzędu l. Szwarcmana, \\l~l1en. su; wstrz.) mać, aż do cza~u! wery. band~t?w napadło ~a mleszksl\ca I JI) 'umów w przedmiOCie najmu
W dziele tern przedsta'vione są rt1 ze:l1a tramwQJu. Rozpo.r:ą.dzenl': IŁodZI,. WOjCiecha Andreslaka, k:óre,mu lokalów, tak zawartych przed, jak
perlmktaaji pitlzek nanaesył do
niedmli.
nietylko prawa obecnie obowiązu- t~ mIało ~a celu uchronLme od. zabrah 85,000 mk., poczem zbiegli \\1 i O W daniu te' ustawy i tyczy
jące na :demia~h polskich, ale tak- nt~,:zc:,ęśhwy~h v:Ypa~kó~ z.arówno l' ~tr~n5 Tru~kf\wca, Zarządzony prz~z si~ ws!rstkich IJkator6w' i żadnych
że niektóre przepisy, kt6re już W .....le d;'Hcych lak 1 WySIadających pa- DoIICJę. po!lclg żadn'jch rezultntów nie w tym względzie ograniczeń, prócz
moc sw.oją, utraciły, a. to c~lem saz~~:~nie przepisy te w zupeł. 1 cial. (blp).
nowobud.owanych clO~ÓW, istl!ie~ą·
w~kaz!lfl1a, laką ~woluCJę w ciągu ności są ignorowane, skutkiem \
ce przepIsy prawa me przeWidują.
os a~mego stuleCla .spra,WY. stanu CZ2;;0 codzień prawie zdarzają się
S!l&dów.
Sprawę powyźszą rozważał sąd
~wllnego ł przechodZiły, lakl~ J?rą: wyp1dki, !tórych ofiarą padają ·pa'~
odwoławczy pod przewodnictwem
Dz; •ejeza pogoda.
o eczgJm h ulegały hl ]~kl sa~:erowie na przystankach tramwam
O zn!szczedłe dokumentów.
sędziego Zdanowicza. postanawiaKomunikat państwowego Insty- k?e
l arttne
w
r
ny~
czadsac
ł
w
ajowych.
Odnośne
władze
winny
jąc:
Skargę magistratu uwzgl ędnić,
tutu meteorologicznego.
prawo d awcza
W czerwcu r. b
' dzy Ed- wyro k X okręgu z d'
Pra""dopodobay przeJ»est mody dz Podr
'k któ1m na awa
' a. 350 zwr 6CI'ć uwag~, aby wy d ane rozpo. pomlę
ma 22 marca
,. dniu d%łsl~js'7t1tOL
s4-on ~!~km 'uw rył dz~wlerat t· rządzenia były szanowane.
(bip). wardem Czechem m. Nowozłotnej 1922 roku uchylić i powództwo
-Ju
mu U,
zg ę ma os a me
gm. Rąbień, pow. łódzkiego, a Bar- M' tY dd l'ć (b')
Pnewa:!nie pogodnie, c::IepJej, Ila- zmiany sejmowe, jak r6wnouprawŹ. .
ł 11..
B
k'
t
Igll o al.
lp, .
be wiatry zachodnie lub lokalne.
f~ nienie kobiet, O zmarłych i zag,iebranłna.
t On ejem
rancz~ws
1m zawa:- ą
została umowa piśmienna, mocą
Drzemka w sądzie.
ROlldad ci~nleni8 llie uległ zmianom i ni onych, O uzyskaniu obywatelstwa,
Swego czasu wydane zOl:!tały przez
d
zasadniczym. W Polsce panowała po- tdzieli materjał na 13 rozdziałów: wl:ldze zarząd'7.enia, mające na celu kt?rej wydzier:awił? r:ranczewZa spanie, połączone z chr~
Słoda zmienna, delzcze przeważnie krót- II Rozw6j rejestracji ruchu naturalne- ukrócenie ~ebraninv w mieśoie. W ski ego na lat 3 od ltstop~da r. ~b. f paniem, podczas rozpraw w sądz1e
kotrwate i niewielkie notowano prawie go i stan rejestracji w Polsce, or- ciqgu pierwszych kil!>.u dni po wyjściu 10 mo:gów ~a 6,000 mk. rOCZnIe, skazany został Abram Kon, zam.
w całym krajn Temperatum na:ogót I ganizacje U. S. C. i przepisy obo- rozporządzeń, rzeozywiście ~ebraninb
Dn~~ 17 h~or~da cr. ~. Bran- przy ul. Lutomierskiej 6, na ~OOO
do~ć niska Wynosna o godz. 2-ej popoI. wiązujące na kresach wschodnich, na jakiś czas zmniejszyła się. Obec- czews. 1 przy, y o zec a wraz mk. grzywny. Droga ta przYJem(wPoznanlu 16, 1VWarszm\1ie 18, w Kra-lo aktach urodzenia o aktach ślubu nie znów plaga ta powrllCa do mi-l z znalomym swym, prosząc, by m~ ność winna być przestrogą ~la
)wwie 21, we Lwowie, w Pińsku 18 st,), O aktach zejścia, 'o sprostowani~ nionej świetności. Ruch na ulicach ~o~~zał u~ło:vę. Gdlb.Cz~h za publiczności, która częstokroć Fuer
g
le kTO l~, ..
Temperatura najwytsz8 wynosiła wc:z;o- aktów stanu cywilnego, o imieniu w śródmieśoiu tamują wprost żeb:-a-! o~ UCZ?n.lego
: l właściwie się zachowuje podczas
raj \\l Wars:r;awle 21 st., najn!7.szt\ 14 st. i nazwisku, o opłatach, prawo o cy, rekrutująoy sit:) przewa~nie z wa z crą lh
o ~łmen6 1 po arf rozpraw w sądzie. (bip).
· z 1836 r., prowad ze- po ś r ód l ud'
zec
wczas
pomałte ń s t WIe
Zl zdrowyoh'l zdol nyc h do go.
d'
k zagroz1
i d O ł dw są
d
h
nie metryk si. cyw. dla wszystkich praoy, któ.rzy w niezwykle nata.. - antemBs abr~ ł wa ,z ć dOwy,c.,
PowszeChny spis tudno§cl.
•
b ł
b
j
6" ś"
h d na co . o leca naplsa
rugI 1Główny u r z ą d statystyczny \\}'znan w Y ym za orze austr ~c· c~ywy spos u
~lągaJą z przec o - den tyczny kontrakt, lecz nie uczyO:fi.a-ry .
opracował publikację p. t. •Tym- klm, I1stawa pruska o bezwyzna.D1o- m6w baracz. (blP)
nił tego.
C'Lasowe wyniki pierwszego, po.! wych, I1s~awy P!aw~ .m~łżeńsklego
Sprawa powyższa oparła się o
Zabawa te§na'
wszechnegb spisu ludnoŚci Rzeczy_l w Ros)1 SOWIeckie] l Czechosąd okręgowy i rozpatrywana była :dolon e wadministr. "OtoS"
.
.
Dnia 2 lipca odbędzie się w Mary- W trybie postępowania uproszczoPolskiego".
pospolitej polskiej z dnia 30-go I Słowaej!.
września 1921 r.", która ukaże się
Podręczmk ten będzl~ bardzo smie w lasku p. Piel'ha zabawa leśna, nego przez sędziego Zaborowskiego.
Na dom sierot {Północna 58).
Oskarżony nie przyznał się do
s. K., wygrdny zaklad 1000 marek.
w najbJi~szym czasie w druku i P?mocnym w rozstrzygamu ~agad- urządzona staraniempra('ownlkówwojsk,
zawierać będzie:
meń .natury praktycznej, a Jed.no- zakl. ~amochuJ(jw)'ch. Całkowity zysk winy.
i23
W tablicy I-ej dane o liczbie czeŚOle zwrÓCI ~wagę na pr~~plsy! z zabawy przeznaczony jest na biblio
Sędzia, po wysłuchaniu mowy,
Na Inwalidów.
ltldności z podziałem na pleć oraz które należ~łoby przy umflkacjl tekę tolnierską IV-go dyonu wojsk art. 122 kod, k. skazał Bartłomieja
E. Mincowa 300 mk.
115
o liczbie budynków mieszkalnych, p~awo~aw~zeJ Lsunąć na wszyst- samochodowych.
Dranczewskiego na 2 lata wi<:ziePlewiński 5500 mk.
g~
i inwentarza żywego, zestawione kich zlęmlac~,.
nia z pozbawieniem praw.
H. Opoczyńsk! lSCOO
dla b. dzielnicy rosyjskiej W11inaPrzewodnl.k ten ma oomosłe,
{,11",\,.:~j',"::aJfdll~;.
••
Na w:1owy i sieroty po tolnlerzach
mi, dla inIlych dzielnic powiatami znac~e,me o:Jentacyj!l~ dh. ~ł~dz.LI
!lO
poległych na froncie:
Z wyszczególnieniem danych dla ~dm~n,lstx:acYJnych, gmin m~eJsklch
Żywa pochodnia. Pod Ns 1,ł4 przy
Z polecenia podprokJratora
Malinowski Andrzej \(0) mit. 127
miast, gmm miejskich i obszarów' l ,,!eJsklch, ora;: duch?Wl~llstwa !1licy Zachodniej znfljdrti~ się za'lIad Krychov:skiego zawez'.vany w chaBender, zamlbst doro .. ek do ślubu
dworskich'
wszelkIch wyznan.· SpeCJalnte po- fryzjerski. W zal<lad;ie tym pracowala rrkte ze świCldka niejaki, Włady- pp. Szajn:; 6200 mk.
129
w t· btlty II.ej dane o składzie mocJ:ym b~dzie przewod,nik t0,n '21-letnia BOrna Chomk, siostra wlaści- sław Łykowski (Przędzalniana 97). Na dom sierot przy ut. Placowej.
narodowościowym ludności (lud- w. mIastach b. Kon~resówk1. f;;dzJe cielki. Onegdaj o :;:odz. 5 po po!ndn'u zostai are.sztowany za to, iż ~a
Zebrane przez panie Arndt i Neuność polska i inna bez b!:ższego kSIęgi ~l~n~l cywI~l1ego ,znajdu;1 ChOllik, chcąc przygotować obiad dla przewodZIe sądowym w sprawIe man na urodzinach p. E. WoUmtz
poJzi~tu) w liczbach bezwz",lęd- SI€; w wlelklem zamedbanlll.
(:ziec! swej siostry. nasta\l1iła maszyn- Bartłomieja Bra:1CZeWsldego oskar- !SOOO mk.
.
150
n) ch i ods tkach ze;:;tawione po.!
kę "Prl mus". Nagle, gdV Ch. zbliżyła żonego O zniszczenie dokumentu,
wiat(~r i;
Nowa rodwyili:\ biletów'
Się z <)~l!Iern do maszynki, nustąpll na zapytanie przewodniczącego,
w tablicy III-ej dane o powierz,tramwajowych.
straszny wylIuch i w jednej chwili Cho- czy Branc7.ewski jest piśmienny
chni w klm. 2, .ticzbie miast, gmin
Zwją~ek zawodowy jlr.:lcownikCw lllk zamIenIła się w slup e~nJa. Plo- t;eznał pod przysięgą negatywnie
Orkiestra Filharmoniczna w Łudzi
wiejGkich i obszarów dworskich, traltlwajowych wysl/lsf'\wał dodycekcjl mienie o~arnęly niebawem cały pok6j, zaś okazało się, że jest to nieNastępny kou\Jert popołudniowy
oraz dane porównawcze o liczbie KEI, źą(!l:loia pod wyżki' płacy ° 30 pele" !atwapalne~u mat.erjalu. IN owym prawdą· (bip.).
'
odbędzle ~Ię vr aoboLę 1 lipca od
ludności i siosllnkn liczbowym obu proc.
Spraw~ tę dyrekcja I)l'zasłala cza.sic w poku,,! znajdowaly się jeszcze
O eksmisję magi~tratu.
godz. S 3(\ do godz, 7.~O p. p.
płci W dniu SpISU i latach poprze-I do .magistratu. celem opraol)wania dwie osoby, ktare
pośpieszyły nieW swoim czasie pełnomocnik
Nal:ltępnY KOUca r L ludowy odbę dnie!:.
nowej taryfy tramwajowej i przed- szczęś!łwej on ratunek, zarzucając 'na
Jana Miguł)' podał do sądu poko- dz!e utę 'W '1l1edzlelę !;ł lip~a o gocla.
'Publikacja powy~sza nie będzie stawienia raMie miejskiej do za- nią palt'O, celem stlllmil'ma ognia,
zavl'ł:rać danych, dotyczących zie- latwlenia,
Na w!'zt:zęty alarm zbie':!ly SIc:' tlu- ju X oKręgu powództwo, w kt6112 w poł. !:lMugóły 'lr dlu.eh.
mi Wiit'ń kiej i Górnego Sląska,'
Zwykl~ bilet tramwnjo'Wy kOl':zto· 111y ludzi. ZaalarmowHno policj~, która rem zaznaczył, iż stosownie do
Dvrekcja: Teodor lijdar.
gdzie 1~ spis nie odbył) oraz nie \ wać bf!dzie prawdopodobnie 60 mJr. ł wysIała na miejsce wypadku konny i kontraktu, zawartego z magistra- .:._____"._ _ __
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1 lI~cm 1$,22 r.
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1 lipca 1922 r.

Obawa przed

zwyżką

waluty.

Przemysł

a mianowicie w ~ostowie nad Donem Baku, Kijowie, Żytomierzu i
Win~icy, w trze.ch ostatnich .głów

Autor ponftszego artyl,ulu, czości wobec prywatnej polityki nie w celu wymiany produkcjI swo1VYłrawny znawcasto5unków prze- inflacyjnej państwo nie chce się ich fabryk na zbote dla robotnik6w.
Inyslowych i walutowych, daje poddać.
caly szereg clel{awych spostrzePomimo, te obieg banknotów
H",ractan, kt6ry szalał przed
teń, acz nle We wszystl{ich pun-\ osiągnął u nas niebywałe sumy, kilku dniami nad Groźnym, wykŁach moina mu przyznać rację. to jednak nie doszedł on do tych wrócił lub uszkodził przeszło 30

4 i p61 proc_ listy

i handel polski. 100 marek 53.50

n Ruch wwozowo "Wywozowy na IInJach wilefts'deJ
dyr. kole~owel. Sprawozdanie
wileńsldei dyrekcji kolejowej podaie
cyfry pr7.ywozn i wywozu towllrów
w roku biet.: W r.lą~n 'PiNWSZO~O
kwartnłu 'Przybyło z zll.O'raniey M
stac'e WDK 2,~81 ton ró~nych towarów, w tej liczbie: śledzi 1,555,
mąld "pszennej 299. r!~n 225. ma!'Izyn 79. tytoniu 79. chemikalji 75.
Pnlywóz tow!lr6w Cldbywa sią pn:e·
wa:!ni.e przez Gdauąk. W tym samym
czasie eksport towarów, przeważnie
przez Gdll{ISk i Grafewo, wyni6sł
48.982 tony: w tei liczbie w~wiezio·
no f'loców 185 ton, belek i drzewn
kantoweC"o 350 ton, drzewa osiKOweflo 226, desek sosnowych 807,
klepki dębowej 57 ton, i mnterjllłn
leśne~o 42,170 ton.
Wywóz homnją zarządzeni. władz
gdańskich, kt6re nstslfły DOrIDt} ła
dunku dla <Mańska na 60 "\'IV8!:!on6w
dziennie, przyczem pn:erwy ładunku
powtarzają się bardzo często. Weią
gu. pierwszego kwartału wru.~iły
one przeciętnie 18 dni miesięcwie.
O!!"rani6zenie naładunku ma. charakter celowych u.trudnień. stawianyeh
przez odpowiednie władze w. m.

:r89t. :dem~k. %11

5 preceL obi. m. Wal"8z!l1liY

202.50

Mdt, 50 czerwca.

Dolary St. Zjednoeronycll (~t.) w placeniu ·1G75, w 1'1drmllt 4fn"i.
I olary St. Zjedn. (czeitl)" pła«
niu 41160, VI żadanilI ~100.
Franki beig. (ct;ekl) - _ płac. 574,

rozmiarów, aby ilość środków płat- wiet wiertniczych, pozrywał przestała na odpowiednie; wy- wodniki elektryczne i uszkodził
}akl bło~osławlOn:r wpływ .~ sokości, w stosunku do zdeprecjo- wiele budynków. Ta nowa kataw żądaniu 510.-.
jakle k?rzyścl wysuwają .zw~lennt nowanego stanu naszej waluty. A strofa bardziej leszcze zmnielszyła
Franki frane. (oxekf) - __ płac. ~,
cy teor)1 o przyst~sowam1! S1ę cen toby było konieczne w tym celu, minimalną produkcję nafty Zagłę
W tądl1n!u 1500.
wewnętrz!1Yc~ do cen śWIatowych, aby przystosowanie się cen we- bia GroŹnieńskie-go. Zrzl'Iozone straFunty angielskie ($lot.) - " pl1ftceg~y t.en Jch Ideał zastanie urzeczy- wnętrż'nych do cen wszechświato ty wynoszą prze.s.zło 35.000 rubli
niu 200.10, w :lądaniu 21100.
wJstmony?
'.
wych nie napotykało żadnych prze- złotych.
Funty an~ieiskie (cztkl)- W płace
. ~~przod oIb!zyml wzrost , pn?- szkód, i odbywało si~ swobodnie.
niu
21
iOO, wiądaniu 21200.
Spadef{ cen w nłek~6rvch
Naprzykład w Niemczech, kt6.
dukcJl m6w! on -:- następme
Kor.
austr. (czeki). - " ,tac:. 0.24,
wypły'waj~ce z t.ego. wzrostu pro- re pod względem walutowym i in- okoUcach Scwdeoil, sygnalizow żQoaniu 0.25.
wany·
od
pewnego
czasu,
nie
jest
~~k~JI .zwlęks~eme su: zapotrze?~~ f1acyjnym znajdują si~ w podobKor. czeskie (czekl)-w p.tl1e. 91.iiO,
Num.a I.W ZWIązku z tem zmmeJ nem poło~eniu co Polska, obieg wynikiem zwiększonej- podaty, lecz
w
zadftłliu
95.
szame Się. cen.
.'
pieniędzy (złoto i papiery) przed zmniejszonego poPytu, wobec braKot.
1\lęgierskle (got.) - VI płac. ku
środków
wśród
ludności,
kt6ra
Obecn1e przystoso.wame su:. do wojną wynosił około 6 miljardów.
'Ił tądanłn 4.70.
ce~ . na ryn~ach. śWiatowych lest Obecny obieg banknotów wynosi niema za co czynić naj niezbędniej
Marki niemieckie (goł.', - w pła·
pr~wIe że oSlągmęte, a!e o wypły- "tylko" 165 miljardów marek nie- szych nawet zakup6w.
ceniu
12.80, 'II żądaniu l~tO.
w.ających stąd .korzyśclach Jak?ś mieckich.
Z tego bardzo niePart;~ 2boża (13 wagon6w)
Marki niemieckie (czeld) - \f3 pła
m~ sły~hać. N1e otna zu~ełnte znaczna część znajduje się po za nabyta w Fin18ndji za środki, uceniu 12.45, w tądtltll!l 12.85.
tWjerdz.I~, że t? ~rzysto~ow:ame cen granicami Rzeszy i nie wpływa zyskane ze zr~lbowanych drogocen5 proc. listy zastawne III. Łodzi było .dzleł~m .swladomej l ?pano- prawie zupełnie na stosunki we- ności cerkiewnych, przybyła do
w płac. -, W tąd. 200.
waneJ polttyk1 gospodarcze] pro-, wnętrzne. Jeśli więc nawet przy- Piotrogrodu.
4 I pół proc. l~ty Z8St. m. Łodzi ducentó:v~
.,
. t · puścimy, że całe 165 mil1ardów
w
płac.
-', w !ądanlu 100.. ,
MUSImy s~wler.dzlĆ" t~ pol~ yka znajduje się wewnątrz kraju, to
6 proc. obligacje m. Łodzl- ,. plaprz~stosowama S1ę ~en JedynIe w przekonamy się, że obieg pienię
ceniu -, W żadanin 88.
hat:d~O, m~ły~ stopn1U v:'pł}wa na dzy wzrósł tylko 27-krotnie, podGgańska.
Mi1jonóWl''a VI pl. - ,w ląd. 1500.
zWJ~kszeme Slf! pro~ukCjl, ale. na- czas gdy jednocześnie :narka nieWskutek tego kierowano ładunki
tom18st zu pełme me prowadZI do i miecka spadła do J' ednel' BO-tel·
spadku cen.
,
.
d'
.
rt ś .
Wiadomości, otrzymane o tttanle "\'IV coroz większym stopniu pr7i9Z
~ollpodarstws na UkraInIe w 1002 r., Graiewo, umowa jednak z koleiami
. Przeciwnie, w związku z przy- I swej prze wOJenne] wa o Cl.
'
. motna stre!lcić w nastepujący lIpos6b: niem.ieekiemi nie pozwala przekraczać
Gdybyśmy po d ob ne obllczema
Wczoraj nil nieurzędowe; glełd%i~
stosowaniem się cen krajowych do
W strefie ste"'lowef, O\.1arnlalflceJ
cen zr.granicznych motemy zaob- przeprowadzili dla naszego kraju, n/et !1ubet1)fl poludniow\?ch, dotknię 80 wag'. naładunku dzienn~ Przy- 'Ił m. Łodzi tendencj4 panowała bardzo
serwow:ać znaczny wzrost ceu na przekonalibyśmy się, te sytuacja tv(-h nleqrodz!łlem / 1'1łodem, go~pod8.r- t..em lit. Gnjewo, ze w!!d~tl. na mocna dl. walut plU\stw zacl!o.duich.
się podobnie, jak w stwa chłopskie dotklIwie uclerplaly. sz('zllpłoM swych zabudowań, Bieiest MarkI nlemleckie VI sIlnem zaoflf.U'OWlN ,
ry nku wewnętrznym, pomimo ~e przedstawia
W roku 19'22 obsiano mnlei nlł w 1916 r.
·
.
konsument jest obficiej i lepiej ob- N lem czech, a mote leszcze go- :5 I pót milionów dziesięcin roił. Re- przygoto1fsna do wiekszycb operaoJi. ni.. Korou lIU'&trJocklcb do5yt duto.
slużony. l podczas gdy konsumen- rzej. Obieg znaczków wartości 0- dukcie ta postępowała'." nnstępujący Przeei~tny wywóz dlienny przez Obroty b11y tłre4Dło.
Grajeyo wynosił w 1921 r. ł wag.,
ci odczuwają jedynie w bardzo wych-brzmi to trochę paradoks al- SDosób:
Kursy kwaIt..-ly się nałtępująco:
małym stopniu dobrodziejstwa przy- nie - uległ i 11 nas znacznemu . - Przestrzeń oMlana 1'Iynosłta: ." ro- w 8tymlłv. r. b. 34 wag., w lutym
Do!ary4~
stosowanie się cen, producenci zmniejszeniu, co w znacznym stop- ku 1916-9.646.000 dzies., w 1921 r.- 48, w marell 75. w kwietniu 1'9, a
Panty 20000-21000.
. d l' d
.
db"
. ..
7.855.000 dzles., w 1922-6.200.000 dzłes.
od 1 maia do 20 b. m. 98 w/wonów.
rówmeż. OSZ 1
o smutnego prze- nut o IJa , SIę uJemme na sprawPranki franc. :500-594.
. d'
. b d"
f k·
.
ł'
Z całej tel redukcji na przestrzeń
Ś vnr
Franld belg. 570.
czema, że 1m ar Zlej przy- nem un cJonOWal11U przemys u l obsianlJ oziminami przYPfłdA 50 proc.; Dnia 19 b. m. odbyła się konferencja
Rtosowywanie' się cen zbliża ceny I wogóle na stosunkach gos,\">dar- IQ rolw 19W-tym pod oz !rn int'ltn i byto przedstawioieli WDrr z przedstawiFranki szlI/sjc. 000..
krajowe do cen światowych, tem czych, które wymagają przystoso- 2.4fO.000 dzies. a obecnie 1.20r.000 dzies. cielami niemieckich władz koleloMarki niem. 15.
gorzej jest dla wytwórców, którzy wania się cen do waluty. Brak
Brak jeszcze dokładnych danych, wych. KnIeje niemieckie zgodziły
Kor. austr. 0.50.
nie wynieśli tych korzyści, ]'akich pieniędzy i kapitałów, któr" ob- dotyczącvch f'lrzestrzenl obsIanych zbo- sią przyjmować ładunki bez ograniKorony cuRie &a.
J
żem jarem. Z ~ubernji wewnętrznych
oczekiwali.
serwujemy w ostatnich miesiącach, !\orowadzono 2.400.000 puc!. nasienne$lo czeń. Jednocześnie dyrekoja wile6Liry 215.
Sytuacja w większej c.ęści prze- polega bez wątpienia właśnie na zbota iare~o j prosa, a z z8~ranicy ska zarządziła znaczne rozszerzenie
Leje rum. 'Zt.
myf!łu jest dzisiaj tego rodzaju, te tym braku harmonji.
Polityka fi- 2.5'0.000 pud. kUkurydzy; prócz tego st. Grajewo, oraz wprowadzone będą
Miljonówki 1500.
. 1ne kal·Ita!y
'
do nasion,
rozdzielono
2.000.000 pud. z zapasów
Wiedeti czeki 0.28.
nomtna
u1eg ły znacz- nansowa rząd u, kt·ora d'
ązy
będących W posiacłaniu .. kom- transporty za listami przewozowe mi
nemu zwiększeniu, natomiast pro- zmniejszenia obiegu banknotów i n'ezamoW" (komitetów niezamoinych l. bezoośredniej komunikaąji do stacji
Berlin czeki 12.75.
dukcja, pomimo podwyższenia się ściągnięcia jaknajwiększej ich ilo- Sytuacię pMnrsza fakt, że Większośt niem ieckicb.
tych kapitałów, jest znacznie mniej- ści do kas ;:>aństwowych (danina), ludno!lci ziadla już zboże, przeznaczoDalszy rozwój przewozu zaletny
gieł~J WarSla\łJit~.
sza, 1 iż przed wojną. Dwa ciężkie w silnym stopniu hamuje wolny- ne dl> za<;iewu.
jest
od zwiększenia personelu urzę
Zywy inwentarz znai/luje się w opłaWczoraj
na
warszą\Vsldej
giełdzie niezagad nienia przyszłości wyłaniają i że tak powiemy-z d rowy rozwój kanym stanie. Podlu!;! sprawozdań gub. du celnego w Grajewie. O ile to
się Z tego
paradoksalnego stanu polityki przemysłowego przystoso- komisariatów rolnych, pozostało zale- nastąpi WDK ju~ od dnia 1 lipca urzędowej notowania były D&łttpuj~
dwie 5, procent bydla w porównaniu bGdzie m()gła przepuszczać mniej
rzeczy.
wania.
Dolary 4760.
W szerokich lwłach producen- z i1o!lcią z 1920 r. Inwentarz martwy więcej 200 wag. dziE:'nnie. Obecnie
Po pierwsze, czy przemysł doMarki
niem. 12.80.
,
d
b
jest W lepszym stanie, cala więc troPranki Iran. 'lO.
plero wówczas przyjmie odpowied- tów panuje awno już zao serwo- ska władz sowieckich-jest zaopatrzp- oczokuje naładunku i wywozu 16840
nie rozl1!iary, gdy stosunki walu- wany objaw: obawa przed popra- ~Ie ludno~ci strefy stepowe! w źvwy wag. materialu leśnego. Stosunki z
Funty 21200.
towe ulegną stabilizacji?
wieniem się stanu waluty. Ta 0- Inwentarz i wydawania ~o na kredyt.
Ruble zloŁe 231(XX).
kolejami rosyjsklemi ograniczają siQ
Po drugie, czy przedsiębiorstwa, bawa przed podwyższeniem się
W siedmiu guberniach ul{ralńsk!ei do przewozu repatrjant6w przez
Ruble srebrne 1500.
przy normalnych stosunkach walu- wartości marki występuje znów strefy lesistej. kampania wiosenna oel- Stołpce i nieznacznej ilości materiaBilon srebrny 700.
towych, i wogóle przy normalnych dzisiaJ' na światło dzienne, i zna J;- byla się wZ\1lędnie lJomy~lnje. Jeżeli łów drzewnycb, idących tranzytem
nie obsiano wszystkich pól, to stalo
v-'Munkach produkcji, będą w sta- dują się nawet teoretycy, którzy, się to przelVaźnie skutkiem napadów do Aoglj. oraz 3rt. spot. (dla Komiuiełdy udańsklej.
nie oprocentować swe, wzdęte do wychodząc z tej obawy; starają się bandyckich (powstaliców). Z nastaniem tetu Pomocy Głodnym w Rosji).
GDANSK, 50 czerWCa
olbrzymich rozmiarów, kapitały~ Są zbudować odpowiedni system go- jesieni <;ytttacja musi się polepszyć, który w pierwszym k wartate wyniósł
Marka polska 7.99.
to w S z y s t k O niebezpieczel1stwa spodarki państwowej'.
a glównie W ~ospodarstwach, które zo- 9.980 ton, przew8tnie tranzytem z
staty wyd:derźawione,
Przekazy na Warszawę 7Ja
prz"'szłości, które mogą się dać
Twierdzą oni, że stabilizacja i
Zalożone na Ukrainie bazy aąro- Gdańska.
Dolary 566.15-566.85.
we znaki, gdy nasza waluta ulegnie zwiększenie wartości marki musi nomiczne funkcionują bardzo slab o;
Funty 1600 50-1632.50.
stabilizacji, a jeszcze w większym doprolJ: ,c1zić do przesil~nia gospo- przeciętnie wypada po (Iwie na kR~dR
Tendencja nieco tnocniejsza.
stOpniu możemy je odczuć, gdy darczego. Z faktem przesilenia ~ubernię. lecz ze wzgl~du na brak
pieniężny.
walula znacznie się poprawi i pod· ostatecznie motnaby się było po- zaledWie
środków tylko
na utrzvmanie
Ich czynne są
GDANSK, 50 czerwca. - (Tel. wl.
trzv.
0"Gl. Polsk.). Przy zamknięciu giełdy,
ni.esie się na rynkach zagranicz- gcdzić, gdyby się posiadało pewZwierzęta domowe dziesiątkowane
Gilełda l!;'!!f'3I'Y"au!:mnnrska.
nych, na dłuższy lub krótszy czas, ność, ze będzie to tylko przej- są przez 2rasuiące epidemie, R"lównie
gdanskiej notowano:
ponad swą wartość wewnętrzną.
ściem do ostatecznego uzdrowie- przez nosaciznę· W ostatnich czasach
W dniu wczorajszym na warszawMarka polska 7.90-7.92.50
Ale zanim zajdzie taka raptow- nia naszej gospodarki. Jednakże utreie.strowano '20,000 koni zarażonych sIdOl zebraniu Rlełdowem tendencja dla
Dolary 564-565.
.
'k h
l t t k . . t
...
nosactzn!j, przeznaczonych do zabicia.
1 . d / ' b' .
FAnty szterlingi 1600-1610.
Snrawa kolonizacji ile się przed- wa ut l eW z WY ltJ1le mocno zwyżna ZlTIlana w stOsun ac wa u o- .a me Jes -mOWlą OWi sceptycy.
wych, polit:'ka przemysłowa, przyTe argumenty nie trafiają jed- stawia. W ~trefie stepowe, Jetv 800 kowa.
Franki franc. &:l. 10-150.20.
stosowana obecnie do ciągłej in- nak do przekonania czynnikom, tysięcy dziesięcin przez niko~o nie za ,I
W dzIedzinie papierów dywidenGuldeny holend. 159.75-140.25.
fiacji , również może się znaleźć w "które są zainteresowane w sprawie jętych; przestrzeń ta zwieksza sfe iesz-" dowych i publicznych żadneoo ruchu
ciężkie m !1o:oźcniu. Mianowicie w inflac1'i i poprawy walut".
cze ~kutkie~l wvmienmia lt!dno~ci .. !łząd '
Kursy zniżkowe
ń
•
m, nif.cie gleł'l', .rliński3jJ
SOWIetów me ma doątatecznych lIo~cI,
.
tym wypadku, guy oddzi,.rywanie
Ci sarni wrogowie radykalnej i aby pobudować farmy i chłopI nie 010- fi
Gotówka
BERLIN,15O
(T.wł. "G. P." J.
j'l1!Jacji pieniędzy ulegnie jr.kiemu- szybkiej poprawy waluty wysuwa· ~ą osiedlać sip. w stenach.
I
.... "t Marki polskieczerwca.
785-190.
liolwiek z"'hnmowaniu. Konsekwen- ją jako środek da1e :w skuteczniejCo sip tyczy reformy rolnej, to
Dolary Stan, Z,edn. 4700-4 {50-407JI
Dolary 385-565.
tna polityh<:. in.flacyjna wymaga -- szy - czas, ldóóy musi ulecz);ć przeprowadzona ona zoc:;tala przeciętFunty 20000.
, I
.
nie W ~m;na(''Ih w'i,2 p~oc. i W fol warMarki oiem. 12.85
Funty 1600-1610.
ż.e fa ( powiemy -- nieograniczonych \Nszystkie bolączki walutowo-in fJa- kach-78,0 pi'l5c. UkraIńska rada ko.
Franld
franc. 50.10-30.20.
Czeki ł wpłaty.
~
fInansowych kapitałów im!HC) jnych. cyjno-gospodm e. Jedynie łago- misarz:J/ ludowvch nie chciala sie pod
Guldeny
hol. 159.75-140.25.
Jej wu)",.mkiem podstawo,"" ym jest, dzące wpływy czasu, a nie żadne ~; r~ine~~o~d~~~dzl~f~k~~;~~~;~~~~:
Bel$!ja 574.50 -374.
a
ab) maszyna, drukująca banknoty, "cesarskie cięcia", mogą wypro- nia produkcji rolnej na Ukrainie zaBerlin 12.65
~awpłna.
bf'z Lastrzeżeń pozostawała na wadzić nas z lasu niebezpieceń8lw, ~t~sowa~~ nastęnu,iace ~ro~ki: .w. k~żBudapeszt 4.67,50
uSługach nominalnej zwyżki cen, a przy pewnej dozie optymizmu de' ~m.lme wvdzlelonQ 2) r.\.zleRlęclO,
Gdańsk 12.115.
NOWY JORK, 29 czerwca. Dowóz
i zadość czyniła wszystkim wy- wydostaniemy się z g,;iSZCZU
])owi- które !Hę przeznacza
dlA l«)'etttvwnf.'~O
bawe!ny GOOu.
.
•
CI I . I t .
Lon'hm 21L,2 5-21050.
II!agan;Qm, jakie im stawia kapitał kłań g, 'spodflrczych, '"tw które za- rro(I 11 J\O \1,'a O 18
na;;lOn.
lon! c lę nie
NOWY JORK, 2 ('ze;rWca. (pat).
.
przyjęli tE' inowację. z wyjatldem '1l1b
Nnwy ork _. ~fl75.
Dowóz do portów Atlantyku i Goltu
1 kredyt. Tej niewolniczej służa!- plątała nas wojna.
F. P.
czermho\V!;;kiei, ponieważ komi~ariat
DroDne ooJary 4655
9000, dowóz wewnątrz krai:t 5~OJ, wySCXY
,~<." .........,,~""'__
•
roln:ctwa poniera tę spraw,> "rzez WY-',
D " , '"
wóz na kcnlynent 70W, targ !me,scowy
tiawan;e n?s,on.
' aryi ,lR.
22.10, czerwiec 21.62, lipiec 21.78, sier[zbiorów,. ronłewat c - l'iemal inStan ~ospodarki rolnei na UI,raiPraQ891.25
pień 21.75, wrzesień 21.57, październik
., 'st ał zje- nie zale~ny jest teraz. gI6VJni'9. od d?",
o::,zwatcarja 910.
\':entarz
21.4'\ grudZIeń 21.47, styczen 1925 r.
wo 5
-I. ,••
~ (1 ~ )1'" ,
'vmaaane etarCZe!li8 odpoWledllle) Ilo~CI zboza
\Vied~ń 2,1 "7
21.19, luty 21.10, marzec 21.03, kwiecień
" • (.~o Onłlt>~1 rf)iem~~ccy na'IA ;-,J • • \ , , - 0' '.
,
..'
"
b
nasiermef;o. Jeśli ,la jesieni m07.na ł>ę20,99.
,NO . .qą, któlzy zdołali jeSlen:ą ro- : te~.>: ~ą .znaczne Aueuyl) na zakuP! dz;e tam wysIać 4 miliony pud. zDou~~" ,~;)"tlm lit'.
LONDYN, 29 czet\~ca. - Bawelna
h 11 l,:'szłego zas~ać stGsl1nkow~ zna-I, kom 1 bydła.
ż~~bsiEl,ne będą takie :am,e ~rzest~~~: \
M.iljonówka 1485- i490.
<: .1' pfze~trze111e zbożem OZIt11em)
Trust lniany ivrganizow;11: Je ,,,lt v. HU r,
("P.awde,N; L8)' 1
4 I pól ('n/c, liSly 1.ast. zlemsk. za egipska 18.00 do 18.5..''i.
me b~dlt w stanie ~zeprowadzit t cały ~ ptł1Ikłów baad1owych, I
-,, }OO .-u 2I!O-ZIIl
(Przyp. red.)
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, Clf~ii>
· ~- k.,:!lo.one.

Il r T ('\11\"
y ~ RBnU~nl
,. v
I

O
DI

-.-:ynl'{1 hil"'V-ÓW OTH'Vdajszych.
:
I ł'ie<l. 1\ia<;!roda 2(1,('Co mk., dv!'tans
~2(,O r:tr. 1) Kleonatra-Rómmla, 2) Emr.
iTot. 53 mk.
.
.
Il bieg. Nf,ąroda 15.000 mle, dyst.
;?1O'l mtr. \) Alclld-Ostoia-Ostas7.ew
~ \;eQo, 2) o"y II. 3) SC'h6tbl. Tot.48mk
m bic~'. 1'\w!roda l r .rCO mk., elyst.
r leO mtr. J ł l'IJf'-Wolań!'.l'iego, 2) Prę-
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Ferdynanda Poznaj)!! k lego
.. 17
..
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