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Rekonstrukcja gabinetu dokonana. 
Thugutt—wicepremier, Ratajski—sprawy wewnętrzne, 

Źychliński—sprawiedliwość, Sokal—praca. 
Warszawa, 17 listopada. 

Polska A f i ^ m \t I . - i i -ćra l tc ioa . 

Pen prezydent Rzplitej *nla t7 listo 
pada b. r. wystosował następujące pis 
ma: 

1) Do p. Zygmunta Hubnera, ministra 
•praw wewnętrznych, w miejscu: 

Przychylając się do przedstawionej 
ml prośby o dymisję, zwalniani Pana z 
urzędu ministra spraw wewnętrznych. 

2) Do p. Włodzimierza Wyganowskie 
go, ministra sprawiedliwości, w miejscu: 

Przychylając się do przedstawionej 
mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z 
urzędu ministra sprawiedliwości, 

3) Do p. Ludwika Darowskiego, mini 
stra pracy i opieki społecznej w miejscu: 

Przychylając się do przedstawionej 
mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z 
urzędu ministra pracy^ 

4) Do p. Cyryla Ratajskiego, prezy
denta m. Poznania, 

Mianuję Pana ministrem spraw we
wnętrznych. 

5) Do p. Stanisława Thugutta, posła 
na Sejm Rzplitej Polskiej, 

Mianuję Pana ministrem, 
6) Do p, Antoniego Życblińskiego, no 

larjusza przy wydziale hipotecznym Są
du Okręgowego w Warszawie. 

Mianuję Pana ministrem sprawiedli
wość!, 

7) Do p. inż. Franciszka Sokala, dele 
gat„ Rzplitej Polskiej do Rady admini
stracyjnej Międzynarodowego Biura Pra 

Mianuję Pana ministrem pracy i ople 
hi społecznej, 

8) Do p. Władysława Grabskiego, pre 
tesa Rady Ministrów. 

Przychylając się do wniosku Pańskie 
go, zwalniam Pana Zygmunta Hubnera 
t urzędu ministra spraw wewnętrznych 
p. Włodzimierza Wyćanowskiego z urzę 
du ministra sprawiedliwości i p. Ludwi
ka Darowskiego z urzędu ministra pracy 
i opieki społeczne). 

Równocześnie na wniosek Pana mi a 
luje prezydenta m, Poznania Cyryla Ra 
tajskiego ministrem spraw wewnętrz
nych, posła na Sejm Stanisława Thugut
ta ministrem, notariusza przy wydziale 
hipotecznym Sądu Okręgowego w War 
szawie Antoniego Żychlińsklego mini
strem sprawiedliwości \ delegata rządu 
do rady administracyjnej międzynarodo 
wego biura pracy przy Lidze narodów 
w Genewie Franciszka Sokala — mini
strem pracy 1 opieki społecznej. 

Wszystkie powyższe pisma podpisa 
fie przez p, prezydenta Rzplitej Polskiej 
Stanisława Wojciechowskiego i kontr-
asygnowane przez prezesa rady mini
strów Władysława Grabskiego. 

CO MÓWI MINISTER RATAJSKI. 
Jeszcze przed otrzymaniem urzędo

wej nominacji, nowy minister p. Ratajski 
udzieiltt prasie informacji o swych pla-
fcąoh i zamierzeniach, P, Ratajski, w wy 
siadzie udzielonym przedstawicielowi 
Agencji Wschodniej, w następujący ory
ginalny sposób ujmuje awój program i 
*tosunek do wicepremjera Thugutta: 

Mimo, i i zajmuję stanowisko, które 
**« nadzwyczaj odpowiada, mianowicie 
Prezydenta m. Poznania zdecydowałem 
S l e- objąć urząd ministra spraw wewnątrz 
nVch, dlatego, że na porządku obrad sej 
J?0- znajdą się obecnie sprawy samorzą 
a°Wei ustawa miejska, ustawa o gminach 
W l e i sk ioh, ustawa wojewódzka i odnośne 
Ustawy W y b O T C z e , Sądzę, że przy opraco 
Rwaniu tych ustaw będę mógł być po 
Vteczny. Jeżeli chodzi o kresy wschód 

2jc« to oświadczyłem p. premjerowi 
arabskiemu i powtarzam to obecnie, że 

^r»aw tych nie znam 1 dlatego dążyć be. 

dę, aby dobrać sobie do współpracy, wi 
ceministra, który sprawy te zna dokład 
nie z własnych obserwacji. Co do osoby 
tego wiceministra nie wyrobiłem sobie 
jeszcze ostatecznego zdania. Decyzja ta 
nastąpi dopiero po objęciu urzędowania 
a więc nie przed 25 bm. 

W związku z wiadomościami jakoby 
wiceminister Thugutt miał objąć sprawy 
kresów wschodnich, stwierdzam, iż są 
one nieścisłe. P. Thugutt będzie mini
strem bez teki i będzie pracować w pre 
zydjum rady ministrów, zastępując prem 
jera w takich sprawach, którym premjer 
nie może podołać z braku czasu. Do te 
go rodzaju spraw należą przedewszyst-
kiem sprawy oszczędnościowe i narodo 
wościowe! W tych sprawach wszystkie 
ministerja będą jak dotychczas tak i w 
przyszłości przedstawiać swe wnioski 
prezydjum rady ministrów do zaopinio
wania. Takiemi właśnie wnioskami bę
dzie zajmować się p. Thugutt pod odpo 
wiedzialnością premjera. Jako minister 
spraw wewnętrznych nie bodą miał żad 
nego kontaktu wewnętrznego z p. Thn-
guttem. Będę tylko jego kolegą w radzie 
ministrów. Zakres działania minlsterjuin 
spraw wewnętrznych nie będzie także w 
nićzem zmniejszony. 

Przyjadę do Warszawy, kończy p. Ra 
tajski, jako niezapisana karta. Będę się 
starał pracować nad pożytkiem kraju. 

Z wywiadu powyższego widzimy, i i 
p. Ratajski, sam nie znając się na spra
wie kresów wschodnich, odsuwa od nich 
również p. Thugutta, dla którego bądź 
cobądź kwestje te nie są obce. P. Rataj
ski woli zamiast p. Thugutta powołać 
wiceministra według swego widzimisię, 
łaskawie tolerując jedynie wicepremjera 
jako „pracownika" w prezydjum rady mi 
nistrów oraz jako kolegę w gabinecie. 
Fachowość więc jego i pozapartyjność", o 
której tyle się mówi, może być temsa-
mem już z góry zakwestjonowana. 

tYCIORYS THUGUTTA. 
Stanisław Thugutt, urodzony 30 lipca 

1873 r. w Łęczycy, jako syn lekarza. 
Ukończył w Warszawie szkołę Gór 

skiego w r. 1891. Następnie zarabia na ży 
cie jako robotnik w Łodzi, apóźniej jako 
buchalter. 

Obecnie jest prezesem Sp. Akc. „Len 
Polski". 

Dd 1905 do 1914 roku zajmuje się kra 
joznawstwem. 

Polityką zaczyna interesować się w 
czasie wybuchu wojny. 

W roku 1915 wstępuje do Legjonów. 
W r. 1918, zaaresztowany przez niem 

ców, siedział 6 miesięcy w cytadeli i Mod 
linie. Na skutek interwencji J. ks. Radzi
wiłła u kanclerza Maksa Badeńskiego zo 
staje zwolniony z Modlina, równocześnie 

• 

Głód papierosian^—zażegnana. 
Dalszy wykup fabryk tytoniowych. 

Warsz, kor, „Republiki" telefonuje: 
Ogłoszone przez ministerstwo skarbu 

dane o wpływach z podatków i monopo 
li dowodzą, że dochody z akcyzy od ty 
toniu w miesiącach maju, czerwcu i lip 
cu r. b. były nadspodziewanie wielkie, 
co dowodziło, że tytoniowe fabryki pry 
watne przed zamknięciem starały się wy 
produkować wielkie ilości wyrobów tyto 
niowych. A więc np. dochód z akcyzy 
od tytoniu w lipcu rb. wyniósł 18 miljo-
nów zł. Cyfra ta dowodzi, że produkcja 
tytoniu w tym miesiącu przekraczała pię 
ciokrotnie zapotrzebowanie wewnętrz
ne. 

Licząc się z tak bardzo wzmożoną wy 
twórczością fabryk prywatnych w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy przed ich sku 
pem dyrekcja monopolu tytoniowego 
mniemała, że w miesiącach sierpniu, 
wrześniu i październiku rb. nie będzie 
potrzebowała zwiększać produkcji swo
ich fabryk, gdyż ludność palić będzie za 
pasy prywatnych fabryk, wyrobione w 
poprzednich miesiącach. Mniemanie to 
było tembardziej uzasadnione, że mini
sterstwo skarbu wydało rozporządzenie 
iż wyroby prywatnych fabryk tytonio
wych winny być rozprzedane do końca 
listopada. Rozporządzenie to zmierzało 
ku temu, aby zapobiec ukrywaniu zapa
sów tytoniowych. 

Zarządzenie to było tembardziej uza
sadnione, że różni spekulanci zakupiw 
szy od fabryk prywatnych papierosy i 
tytonie nie sprzedawali ich w sposób nor 
malny, lecz przechowywali, rozpow
szechniając jednocześnie pogłoski 0 bra 
ku wyrobów tytoniowych w kraju. 

Gdy pogłoski te znalazły Się na ła-» 
mach pism, dyrekcja monopolu tytonio
wego M* pomimo bardzo niesprzyjają
cych warunków (jak strejk robotników 
portowych w Gdańsku, gdzie leżały wici 
kie ilośoi surowca tytoniowego) w ciągu 
bardzo krótkiego czasu nie tylko urueho 
miła wszystkie zakupiona fabryki ale 

wprowadziła w nich pracę na dwie zmła 
ny» by produkcję podnieść do tego stop 
nia, iżby rynek nasycić. 

Produkcja ostatnich tygodni przekra 
cza już dwukrotnie produkcję fabryk 
państwowych i prywatnych z tego same 
go okresu w roku zeszłym. 

Te wszystkie zarządzenia okazały 
się nader skuteczne, czego dowodzi fakt 
że przed kilku dniami dwie organizacje 
kupców handlujących tytoniem zwróciły 
się do ministerstwa skarbu z prośbą, a-
ieby pozwolił sprzedawać wyroby tyto 
niowe, pochodzące z fabryk prywatnych 
jeszcze przez trzy miesiące. 

Prośby te były motywowane tem, że 
zapasy wyrobów tytoniowych, pochodzą 
cych z fabryk prywatnych są jeszcze tak 
znaczne, iź kupcy nie są w stanie roz-
sprzedać ich do końca bież. miesiąca. 

W ten sposób usiłowania spekulan
tów tytoniowych, pragnących urządzić 
pasek na wyroby tytoniowe dawniej
szych fabryk prywatnych zostały prze
łamane. Obecnie wyroby te są sprzeda
wane w hurcie poniżej ceny zakupu. 

DALSZY WYKUP FABRYK TYTONIO
WYCH. 

Polska Agenda Tulefraflczm. 

Warszawa, 17 listopada, 
Wpływy z dochodów administracyj

nych wszystkich ministerstw oraz mono
poli i przedsiębiorstw w październiku I, 
b. wyniosły 157,3 miłjoha złotych, gdy wy 
datki skarbu państwa w październiku wy 
nosiły 153,7 miljona. 

Nadwyżkę przeznaczono' na dalszy wy 
kup prywatnych fabryk tytuniowych, któ 
re dotąd nieznacznie obciążał wpływ z 
pożyczki włoskiej, specjalnie na ten cel 
zactągAkU 

z obecnym premierem p, Grabskim, z któ 
rym siedział w jednej celi. 

Po zdobyciu niepodległości w r. 1918 
wchodzi w skład rządu lubelskiego. Na
stępnie zaś za gabinetu Moraczewskiego, 
jako pierwszy minister spraw wewnętrzn. 
staje się najbardziej znienawidzonym 
przez prawicę politykiem, narażony na 
wielką kampanję prasy prawicowej za wy 
wieszenie czerwonego sztandaru na zam
ku i zerwnie korony z orła. 

Po zamachu styczniowym w 1919 roku 
napastnik strzela do p. Thugutta w chwili, 
gdy ten otwiera mu drzwi z łańcucha. 

Nie trafia go jednak. 
W roku 1919 p, Thugutt wyjeżdża do 

Paryża na konferencję pokojową, jako de
legat Naczelnika Państwa Piłsudzkiego i 
członek komitetu narodowego. 

Po powrocie do kraju, staje na czele 
wyzwoleńczego ruchu ludowego, do któ
rego się zbliżył w roku 1916. 

Wroku 1920, podczas inwazji bolsze
wickiej, wstępuje na ochotnika do army 
jako prosty szeregowiec. 

W dniu swych imienin, 20 lipca, w bit
wie pod Surażem, sięga go kula balsżewic 
ka, roztrzaskując mu prawą rękę. 

Wskutek ciężkie] rany i niewygód za
pada na zdrowiu. 

Chociaż p. Thugutt nie zasiadał w Sej
mie ustawodawczym, jednak był faktycz
nym kierownikiem klubu poselsk. „Wy
zwolenia". 

W roku 1922, podczas wyborów wy« 
brany został do sejmu. 

Powołany przez p. Grabskiego do t. 
zw. komisji czterech jest współtwórcą U-
stawy językowej dla mniejszości narodo
wych. Staje następnie na czele komisji sej 
mowej do badania stosunków w więzien
nictwie. 

Odpowiada również na protest tran* 
cuskich uczonych przeciw rzekomym prze 
śladowaniom w Polsce W liście otwartym 
do Painlevego, z którym się zaprzyjaźnił 
podczas pobytu we Francji. 

Po powrocie p. Thugutta z Rzymu, Pał 
ryża i Londynu, rząd czyni starania celem 
pozyskania go na stanowisko ministra epr 
zagranicznych. 

Wobec rozbicia zdań w łonie klubu p* 
Thugutt ustępuje t „Wyzwolenia", moty
wując swój krok w słynnym liście do p. wi 
ce-maTSzałka se^mu i ponownie wyjeżdża 
zagranicę. 

Nie widząc możności powrotu do klu* 
bu, w którym nie znalazł zrozumienia, a 
pragnąc służyć Rzeczypospolitej, zgodził 
się p. Thugutt wstąpić do rządu, który u-
zyskał w nim najtęższą podporę. 

WI 
Premjer Grabski miał wczoraf gorąca 

dzień. Już z samego rana przyjął w mini
sterstwie skarbu przywódcę t. L. N., po
sła Kozickiego, który przedstawił pogiąć1 

swego klubu na rekonstrukcję. 
0 godz. 12 w południe przybył p. Grah 

ski do prezydjum rady ministrów, dokąd 
zostali zaproszeni pp. Sokal i Źychliński. 

W kolejnej rozmowie z nimi, p. Grab
ski zaproponował p. Sokalowi tekę mini
sterstwa pracy, a p. Źychliński emu mini
sterstwa sprawiedliwości. 

Po dłuiszel wymianie *zdań obaj przy. 
jęli teki. 

O godz. 4 po pał. p. Grabski zwołał po 
siedzenie rady ministrów w którem wzięli 
udział poraź OStatni ministrowie: Darów 
aki, Huebner i Wygańówski. 

O godz. 5 pp. p. Grabski złożył wvzyt» 
marszałkowi Ratajowi, informując go o 
zmianach, zaszłych W gabinecie, 

Ogodz. 6 zaś był przyjęty przez p. Pra 
zydenta Rzeczypospolitej i przedłożył nu 
dekrety nominacyjne. 

Dziś w po.ludnie odbędzie *ię zaprey. 



Str. 2. „ R E P U B L I K A " . 

Przesilenie gabinetowe w Austrji trwa. 
Dr. Seipel zrzekł się misji powtórnego utworzenia rządu. 

DR. SEIPEL ZRZEKŁ SIĘ MISJI TWO
RZENIA GABINETU. 

Polska Agencja Telegraficzna. 
Wiedeń, 17 listopada. 

Dr. Seipel, desygnowany na kanclerza 
w piśmie do prezydenta rady nadzorczej 
Miklasa złożył powierzoną mu misję utwo 
fza.nia nowego gabinetu. 

NASTĘPCA SEIPLA. 
Wiedeń,, 17 listopada. 

Na wczorajszem posiedzeniu rady roi-
ńtmrów '.mawiana sprawę ewentualnego 

nasiępcy dr. Seipla, przyczetn na łierw-
szera miejscu wymien. iny jest minister 
Ramek. 

KONFERENCJE NIE DAJĄ WYNI
KÓW. 

Agencie Wschodni-

Wiedeń, 17 listopada. 

Wewnętrzna sytuacja polityczna w 
Austrji jest w ostatnich dniach mocno za 
ostrzoną. 

Wbrew przewidywaniom, konferen
cje, które odbyły się przy udziale dr, 
Seipla i przedstawicieli rad związko
wych, nie dały pożądanych wyników. 

Przedstawiciele krajów domagają się 
w dalszym ciągu zapewnienia przywile
jów podatkowych, szczególnie w kwestji 
uchwalenia dodatków przy podatkach 
państwowych, bez aprobaty ministra 
skarbu. Jednem słowem, przedstawiciele 
krajów austrjackich domagają się jaknaj 
większego uniezależnienia się pod każ
dym względem od rządu centralnego, do 

czego usilnie dąży dr. Seipel. 
Zaznaczyć należy, że wszyscy prawie 

przedstwiciele krajów należą do partji dr, 
Seipla, że zatem walka wre w łonie same
go stronnictwa chrześcijańsko-spoleczne-
go. 

Na jutro znowu wezwani zostali dc 
Wiednia przedstawiciele poszczególnych 
krajów, celem powzięcia ostatecznej decy 
zji. Wobec czego wybór rządu zostanie 
odłożony do czwartku, względnie piątko 
bież. roku. 

SPRAWY POLSTYKI POLSKIEJ. 
UCHWAŁY RADY MINISTRÓW. 

Polska Agencja Telegraficzna. 

Warszawa, 17 listopada. 
Rada ministrów na posiedzeniu swem 

w dniu 17 listopada r. b. powzięła nastę 
pujące uchwały: 

1) Rozporządzenie o rozszerzenie gra 
ttic gminy miejskiej Stanisławów. 
' 2) Wniosek ministra robót publicz

nych w sprawie zmiany uchwały z dnia 
28 g T u d n i a 1923 r., dotyczący użytkowa 
nia pałacu biskupskiego w Wilnie. 

3) Projekt ustawy o akademji nauk 
technicznych. 

4) Projekt ustawy o 
lekarskich. 

5) Projekt ustawy o 
wina i miodu syconego, 

6) Rozporządzenie o 
w życie ustawy z dnia 12 lipca 1924 r. w 
przedmiocie pracy młodocianych i ko
biet. 

7) Projekt ustawy o znoszeniu służeb 
nosci. 

8) Projekt rozporządzenia prezyden
ta Rzplitej o sposobie lokowania goto
wizny bieiącej przez osoby prawa pu
blicznego i osoby niewłasnowolne. 

akademji nauk 

opodatkowaniu 

wprowadzeniu 

9j Projekt rozporządzenia prezyden
ta Rzplitej o sposobie trwałego lokowa 
nia kapitałów przez osoby prawa publicz 
nego, fundacji i osoby niewłasnowolne, 
oraz o sposobie lokowania kaucji. 

OCHRONA PRACY DZIECI I KOBIET. 
Polska Agencja Telcgruliczna. 

Warszawa, 17 listopada. 
Na konferencji w dniu 3 września za

równo przedstawiciele organizacji praco
dawców, jak i pracowników wypowiedzie 
l i się za koniecznością wprowadzenia w 
życie ustawy z dnia 12 lipca, nie czeka
jąc upłynięcia ustawowego terminu w 
sprawie pracy młodocianych i kobiet, z 
wyjątkiem art. 7 i 15, których wykonanie 
wymaga specjalnych przygotowań i urzą
dzeń technicznych. 

Wobec tego Rada Ministrów uchwali
ła w dniu 17 listopada r. b. rozporządze
nie o wprowadzeniu w życie wspomnia
nej ustawy z dniem 15 grudnia, w pań
stwowych zakładach z dniem 1 stycznia 
przyszłego roku, z wyjątkiem przytoczo
nych artykułów, które uzyskają moc w 
późniejszych terminach. 

Opozycja przeciw Mussolinemu. 
Paryż, 17 listopada. 

Agencja Wschodnia, 
Giolitti przygotowuje ostry atak prze 

ciwko gabinetowi Mussoliniegoj charak-
terystycznem jest, że akcja jego posiada 
w parlamencie wielu zwolenników. 

Orlando przyłącza się również do tej 
akcji ze względu na to, że król i Mussoli 
ni przygotowują pewne zmiany w kon
stytucji, na straży której — zdaniem Or 
lada — stać winien każdy przeciwny or 
bywatel włoski. 

Liczba bezrobotnych zmniejsza się 
Poprawa sytuacji gospodarczej. 

Warsz. kor. „Republiki" telefonuje: 
Do sygnalizowanych poprzednio wia

domości o załamaniu się wzrostu cen, o 
czem świadczy zniżony wskaźnik cen hur 
towych oraz zniżka cen żywności, przy
bywa dalszy objaw poprawy sytuacji go
spodarczej w Państwie, Jest to zmniejsza
nie się liczby bezrobotnych. 

Jak wiadomo punkt kulminacyjy kry
zysu gospodarczego w Polsce przypadł na 
lato r. b. Zwrot ku poprawie dał się od
czuć już w końcu sierpnia. Porównując 
liczbę bezrobotnych na 1 listopada r. b. z 
miesięcami poprzedniemi otrzymujemy 
zestawienie następujące: 

1 września — 165,400 bezrobotn. 
1 października — 156,100 „ 

1 listopada — 144,800 
Z zestawienia wynika, iż liczba bezro

botnych w ciągu trzech miesięcy spadła o 
12,4 proc. w porównaniu ze stanem na 
dzień 1 września. 

Jeszcze znamienniejsze jest porówna
nie tendencji w ruchu bezrobotnych w la
tach 1923 i 1924, W roku ubiegłym mieliś
my na dzień 1 września 56,500 bezrobot
nych, na dzień f października 52,400, na 
dzień 1 listopada 54,900 i na dzień 10 listo 
pada 57,500; była to niewątpliwie tenden
cja ku wzrostowi gdy obecnie zarysował 
się Y.- sposób stanowczy odpływ. 

R O S I T A 

ROSITA 
ROSITA 

R O S I T A 
R O S I T A 

R O S I T A 
R O S I T A 
R O S I T A 

„REKORS", i 
Koncesjonowane biuro porad i zleccu f 

administracyjno-skarbowych. jfl 
£ i i 

PIOTRKOWSKA 64 Ł0DZ TELEFON 30-48 
(w podwórzu, prawe wejście, parter) 

udziela porad 
p l S Z e - rekursy. podania, zażalenia, memorjaly. 
T o ł o t n i 1 a zlecenia Interesantów wc wszystkich sprawach adml-
L a i <& l W I a - nlstracyjno-skarbowych. 9435-12 

Biuro otwarte codziennie od 9-ej rano do 7-ej wlecz, bez przerwy. 

I 
we wszystkich sprawach admlnlstraryjnych, podatko- 1 
wych I mieszkaniowych 

(1 
il 

sali 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym W 

Łodzi B r o n i s ł a w Plngle fsk l , zamieszkały 
w Łodzi przy ul cy P o ł u d n i o w e j We 2 0 * 
na zasadź e art. 1030 ust. post. cyw. ogłasza, 
że w dntu 25 llslonada 1924 roku od godziny 
10-eJ rano w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 
pod M 162 odbędzie się sprzedaż przez l>cv-
t.ic|e ruchomości, należących do I0NACEGO 
LIFSZYCA I składa,ących się z urządzeni* 
gabinetu, ocenlontgo na sumę 600 złotych. 

Łódź, dn. 16 listopada 1924 r. 
KOMORNIK; 

9109 

„ftP fclOHlf. 
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Poród był długi i mozolny, aż na świat 
Przyszło dawno oczekiwane dziecię: zre-
konstuowany gabinet p. Grabskiego. Nic 
ulego wątpliwości, iż posiada on dziś o 
wiele więcej solidności i powagi, niż po
siadał rząd, w którym zasiadan pp. Mikla 
szewski i Wyganowski, natomiast brak 
mu tego, co jest właściwie racją bytu każ
dego rządu: programu. I pod tym wzglę
dem nie zmieniło się nic właściwie. Spory 
Polityczne w Polsce toczą się prawie za 
wsze dokoła ludzi, dokoła drobnych in
tryg partyjnych, dokoła słabostek indywi
dualnych, a brak jest izeroko zakreślo
nych phnów, brak wytycznych, które po> 
"winny ludźmi rządzić. 

Najsilniejszą indywidualnością obok P-
Grabskiego w rządzie jest bezspornie p. 
Thugutt. Z nazwiskiem jego jeszcze w ze
szłym roku łączona była zwykle jakaś 
głębsza myśl polityczna, pewien cało
kształt społecznych poglądów. Był on 
Przez czas długi uważany za męża przy
szłości w demokratycznej Polsce. Nie
stety, człowiek załamał się. 

Pamiętamy jeszcze doskonale letnie ta 
'apaty p. Władysława Grabskiego, gdy 
*a wszelką cenę chciał on zbudować gabi 
net od endeckiego morza p. Stanisława 
Grabskiego, aż po wyzwoleńcze morze p. 
Thugutta. P. Thugutt wówczas obrał bar
dzo dziwną taktykę postępowania i na-
Ta-z1ł się nawet na bardzo oslre, a częś
ciowo uzasadnione zarzuty t. zw. lewicy 
sejmowej. Dziś nie reprezentuje on właś
ciwie w gabinecie żadnej siły politycznej 
sejmowej, a jeśli już coś reprezentuje po
nad swą dobrą wolę iuczciwość , to chyba 
S entymenty tylko ze strony swych nie
których dawnych klubowych kolegów. A 
Plaśnie p. Thugutt wziąć ma w swe ręce 
bardzo znaczną część władzy. Oddanie 
'nu teki wicepremjera jest właściwie za
maskowanym przyznaniem się, p. premje-
** Grabskiego, l i nie podołał on zadaniom 
ściśle politycznym, po za politykę skar-
b°wą, { musi wzywać pomocy. Objaw bar 

symptomatyczny, który nie będzio 
wpływu na dakzy bieg praktyczne 

Polityki. 
Mamy tedy, że tak powiemy, obecnie 

trójdzielny: p. Grabski będzie rzą-
^ 2 i ł niejako autonomicznie w dziedzinie 
finansowo-gospodarczej; p. Thugutt — w 
•kiedzini e polityki wewnętrzn.j p. Skrzyń 
sk>, wreszcie, cieszyć się będzie autono
mia, w polityce zagranicznej, jak, zresztą, 
peszył się i dotychczas. Koncepcja o tyle 
Jriwna, że nie widzimy jakoś kitu, który-
°Y miał powiązać te tak eoble pokrewne 
; spółzależne dziedziny, harmonizować 
unkoje „fachowych" a udzielnych mini 

•trów. 

Parcelacja rządu zmniejsza Jego odpo-
v !edziaJność 

przed Sejmem, jak to wi 

Wodzowie na czele rozbitej armii. 
o sobie znaku Oryginalnego życia na te
renie sejmowym. 

P. P .S. ma tyle kłopotów w łonie włas 
nej partji, i i nic niewjdzi wcale, jak 
,,wierzchy" gubią się córa?: bardzioj w la 
biryncie życia, nasuwającego nowe prob 
lematy, gdy walka wre jeszcze o stare 
spory; P. P. S. jest obezwładnione dziś zu 
pełnie i o udziale stronnictwa w szerszej 
polityce państwowej mowy^być nie może. 

„Wyzwolenie", uważane jeszcze do 
niedawna za krystalizacyjny ośrodek blo
ku lewicowego, również straciło swą linję 
a każde silniejsze wstrząśnicnie może roz 
bić całość. 

Mniejszości narodowe? Dotychczas 
nie wchodziły one nigdy w rachubę. Chro 
nicznie odsuwane od wszelkiej inicjatywy 
— dziś pozostają bierne z inercji lub, jak 

U k r a i ń c y i białorusini - zupełnie wyłamu voIens staniemy nrz«* t t f t t , ; 

M i ę z pod karbów nietylko aktualno-po- szczerego p r z y z L f a ? „ ^ " r T 
1-tycznych, a,e naw,t państwowych. |dzić przy pomocy p a J j a t y w ó ^ " e S 

Z laką armją sejmową wyruszają wo
dzowie rządowi na podbój najstrasznej-
szych wrogów Polski: piętrzących się na 
kroku każdym trudności gospodarczych, 
finansowych, socjalnych, narodowościo
wych i zagranicznych. 

Trzeba przyznać, iż należy mieć wicie 
radosnego optymizmu i beztroskiego zau
fania w swą szczęśliwą gwiazdę, aby przy 
puścić, iż szańce nasze zostały wzmoc
nione, iż możemy patrzeć w przyszłość z 
otuchą w sercu. 

Obyśmy pomylili się głęboko, ale wy
daje nam się, iż rząd zrekonstruowany 
nie wiele zrobi więcej, niż dawny i nolM»s 

państwem, że Polskę apółczesną musi o-
wionąć jakiś nowy duch europejskiej de
mokracji, że czas zerwać z zaśniedziałoś
cią i zaściankowością polityki naszej i 
wejść na tory radykalnych reform w każ
de) dziedzinie. I musi się znaleźć w Pol
sce człowiek, który ale będzie zmuszony 
parcelować władzy, ale potężną myślą po 
trafi ożywić organizm, shannonizować je
go czynności z całą Europą, wypolerować 
l naoliwić tryby maszyny, którą zjada 
rdza bezćzynu i złej gospodarki. C złowię 
kłem tym nie będzie ani p. Grabski, so.1 p 
Skrzyński, ani p. Thugutt. 

Czesław Ołtaszewskl. 

Pierwsze dnie niepodległej Polski. 
Odczyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
(Pełny stenogram odczytu, nadesłany przez krakowskiego koresp. „Republiki"). 

^zieliśmy zupełnie niedawno ł okazji dys 
nad expose p. Skrzyńskiego. Jeśli 

nawet panowie ministrowie odpowiedział 
m ' s ą przed Sejmem, to któż w Sejmie od
powiedzialny jest za rząd przed całym &po 
"•czeństwera? 

iema dzisiaj w obu naszych izbach 

M ó X t d a W C Z y c h a n i J ^ n ^ o człowieka, 
? bY powiedział otwarcie 

?<*ców 

:'znc. 

' Biorę na siebie w obliczu mych wy-
- • ' i narodu odpowiedzialność za ca-

8abinet! 

kim się ten gabinet opiera, skąd 
swe życiodajne soki polHyc 

""ftazówkl i rady? 
Stronnictwa prawicy są dziś pdkłóoo-
żo sobą dzięki panu Korłanteimi. 
MPUsi" . {ogt wytracony * równowagi 
opoki wownęti-znych rozb inów i ban-

N ' P- R. od dłuższego ezesu trier deri* 

I 
Szanowne panie i szanowni panowie! 
Gdy rok temu namyślałem się nad 

odczytami swoimi w Krakowie, próbo 
wałem również ustalić i tytuł tych od
czytów, Jako tytuł wybrałem: „Pierwsze 
dnie Rzeczypospolitej polskiej". 

Tytuł bardzo dwuznaczny, bo dzień 
ma dwa znaczenia. Jedno astronomiczno 
— dzień ma swoich 24 godzin, ma swój 
określony czas, podzielmy na nierówne 
połowy: dzień i noc. Dzień wreszcie ma 
numerację i w związku z tem liczymy 
miesiące. To się nazywa data. 

Dzień ma znowu znaczenie figuralne. 
Gdy się mówi o danym dniu, to niekie
dy jest to tylko okres czasu, który każ
dy sobie dowolnie najzupełniej wyzna
cza. 

Dla uoiknęcia nieporozumienia stwier 
dzao odrazu w walce sam ze sobą po 
między określeniem datowania, t, j . as 
tronomicznem określeniem — a pomię
dzy określeniem figuralnem. Dlatego też, 
mówiąc o pierwszych dniach Rzeczypo
spolitej, biorę — że tak pewien — okres 
czasu pomiędzy miesiącem, gdyż daty 

wielką trudnością dają się ustalać. 
Moment listopadowy w 1918 roku. 

jaka walka ludzi samych z sobąl Trudno 
bardziej ściśle określić te warunki rze
czy i ten niepokój tego okresu czasu, się 
wynurza ta trudność wyznaczenia daty, 
gdy Rzeczypospolita polska, jako ustrój 
państwowy mogła o sobie powiedzieć: 
„Jesteml" 

Żeby wybrać datę robiliśmy najroz
maitsze próby. Panowie wiecie, a wiecie 
debrze, że zawsze i wszędzie określenie 
daty stawia wielkie trudności. I szuka
jąc dnia czy też takich czy innych przy-k» / — »•—— - vmt y w i n y VIS Ł V " 

L rości wewnętrznych^ zawsze będziecie błądzić, ł wtedy kiedy idzie o całość 
Rzeczypospolitej polskiej. Ja starałem 
się również zrobić swoją próbę, próbując 
swojej metody, że tak powiem historycz
nej. 

Gdy mówimy o Rzeczypospolitej pol
ickiej, to znaczy o zjawisku błstorycznem, 
które w owym czasie zaczęło istnieć, chce 
my ustanowić też według swojej metody 
historyczną datę ściśle związaną — jak 
powiedziałem poprzednio — z tem okre
śleniem, że Rzeczpospolita fest, islneje. 
Próbowałem drogi, być może błędnej, lecz 
związanej z moim sposobem myślenia. — 
Próbowałem drogi analizy poszczególnych 
dat, poszczególnych prób, poszczególnych 
wiązań ludzi z Rzeczpospolitą, tak, aby 
pomiędzy najrozmaitazcini datami, jakie 
mogą istnioć w umyśle i jakie pozostawi
ła hiittorjn, dla tej czy innej grupy zna-
leźć datę jedną. Obrałem sobie pod tym 
względem pracę opartą na jmAłfzld po
szczególnych prób ustalenia tej daty. U-
flftletrria daty chociaż częściowo/Jo, cho
ciaż połowicznego, choćby parcjalnego 
w 'stosuj'.Ku do pracy rządzeni*, gdy u-
str# państwowy ma^ząd, — wąidTktcVry 

ma prawa w stosunku do tych, którzy ma
ją do rządu obowiązki. Historycznie data 
taka dałaby się określić dla każdego no
wego tworzywa przewagą chęci zrobienia 
uroczystości, tak jak się robi uroczystość 
z powodu kamienia węgielnego takiego 
czy innego gmachu, pomimo tego, że ta
kiego gmachu jeszcze niema; tak samo 
można robić to dla ustroju państwowego. 
Faktem historycznym, sprawdzianem ist
nienia jakiegoś ustroju państwowego jest 
to, że przez pewien okres historyczny pra 
wa rządu są historycznie zbadane i utwier 
dzone przez posłuszeństwo tych, którzy 
rządu słuchają i słuchać go muszą na pew 
nym obszarze. Wobec tego ja mam do 
wyboru między dwiema rzeczami — ze 
zjawńskiej Rzeczypospolitej polskiej z Jed 
nej strony, a z drugiej z próbami odszuka
nia tej daty, gdy obywatele Rzeczypospo
litej polskiej usłuchali jakiegoś nakazu 
przez pewien okres czasu. 

Przechodzę do analizy. Polska Jul 
przez to Samo, że nie da się na razie okre
ślić tej daty wspólnej dla wszystkich uro-
czystości, czy wspólnej dla wszystkich dat 
— niż przez to samo Rzeczpospolita pol
ska S i ę stawała, Znaczy, że upłynął pe
wien okres czasu, zanim się stała. W tym 
okresie czasu robiono najrozmaitsze wsżę 
dne próby. Robiono próby takie 1 inne 
robiono próby i w takich warunkach i w 
innych, historyczme tworzono zatem ja
kieś półrządy-półpróby, które dochodziły 
rezultatów i które w ten sposób popy
chały do ostatecznego historycznego fak
tu, że Rzeczpospolita jest. 

Przechodzę do analizy tych prób. 
Zaczynam od Krakowa, dlatego, że 

jestem gościem w Krakowie. Jeżeli pa
nowie krakowianie usłyszycie może ja
kieś gorzkie określenie, znaczy to tylko, 
że jesteście równorzędni z innymi, któ
rzy tych gorzkich określeń też kdka usły
szeli. Spokojnie zatem rozsądźcie te okre 
ślenia i.proszę, abyście nie byli rozgory
czeni, ponieważ nie mówi to jako chęć 
dokuczenia krakowianom, lecz jako histo 
ryetny fakt, z letórym nie mogę poradzić 
ja i nikt inny także. Kraków chce śwję 
ołć dzień '30-go października. Przynaj 
mniej próbowano to ustalić. Co oznacza 
dzień 30-go paźdz i cTn fka? Oznacza am 
zniesienia sposobem gwałtownym tego, 
co istniało przedtem, to znaczy rządu au-
stojackiego i- jego organów. Panowie 
akty gwałtów mogą istnieć, lecz nic ozna
czają jeszcze rzedzenia. Akt gwałtu do
konany na przedstawicielu t ^ d u austrjac 
kiego v/ Krakowie, to znaczy rs^du zabór 
czietfo w stosunku do czyści Polaki, aktu 
rządzc-rm>. nic oznacza. Historycznie • 
ludzie, którzy dokonali tego gwałtu nie 
rządztii. Ba, mam dokumenty, które 
stwierdzają, it> rządzić nic chcieli. Rzą
dzącym tzmom była komisja likwidacyj
na, przynajmniej cechy pewno TZĄdzcnia 
posiadała i miała. Gdy zaś tobie powie* 
my **ruą nazwę „Komisja likwidacyjna" 

to Już widać ten bardzo ostrożny stosu
nek do spraw rządzenia. Albowiem icvł 
„komisją* i w dodatku „lik*-id»cvj'»ą". 
Wygląda to, że komisja likwidacyjną li
kwiduje wszystko i likwiduje i siebie 
Skąd to wypływa? 

Wypływa z tego, że komisja likwida* 
cyjna rozpoczęła swoje istnienie i swoją 
pracę w tej części Polski, która opierała 
się na Krakowie, jako części kraju, na ak
cie nie swoim, ale obcego, zaborczego 
państwa, na akcie cesarza Karola, który 
rozwiązał niewygodną Austrję. Oparta n;< 
tym akcie zaczęła rządzić tą nową częś
cią Polski, która w ten sposób czy inny e 
Kraków się oparła. Dlatego też nazwała 
się w ten dziwny sposób „komisja likwi
dacyjna", likwidująca stań zaborów i nie 
mająca właściwie charakteru rządzenia. 

Panowicl Dość jest trudno przypuś
cić, aby sam fakt rządzeni* opierał się pa 
likwidacji. Powtarzam, że tu oznacza, 'x 
likwiduje i siebie samą, co też historycz
nie i nastąpiło. A nazwa nadaje pewien 
charakter czynności, są one związane z 
systemem likwidacji Austrji, z systemem 
robionem też gdzieindziej. Jest zatem i 
natury rzeczy współrządzeniem. Jest za
tem z natury rzeczy komisja likwidacyjna 
pozbawieniem charakteru tego, co j;si 
zawsze rządem: suwerenności w stosunku 
do swojego działania. 

Panowie! mam przed sobą pewien do
kument, który chcę scharakteryzować Są 
to, jak wydaje się z treści odezwy, lu
dzie, którzy w akcie 30 listopada brali 
udział nawoływali do rozbrojenia. Pod
pisana je*' F. O. W . 

' Nocy dzisiejszej dokonało się to, cze
go naród pragnął, do czego tęsknił. W 
miejsce atistr. wolska tworzy się armia 
polska. Dziś oddajemy owoce naszej 
pracy do dyspe/.vcit i rozkazów Po!. Kom 
Lik w. 

Panowie!, ten ak' świadczy dla mnie, 
że panowie, ictórzy dokonali tego aktu 
rozbrojenia i usunięcia cech zaborczych, 
działali albo z porucrenla Komisji Lik w., 
albo boz poruczenia Komisji Likw., któ
rej się poddali potem. N 1 * chcę badać i 
nie chcę faktu, którego dobrze nie znam, 
jfdyż przylera nie Byłem, analizować. 
Faktem, jest jednakts, te komisja l ikwi 
dacyjna i tego nie nakazała, i puWrcznie 
do tego się nie przyznała. Faktem jest, 
że komisja likw. rządzący, czy próbu
jąca rządzić, flł* chciała tego ułatwić 
Faktem również jest, *e przypomnę Pa
nom nieznany akt historyczny również s 
przeszłości nasze), gdy Piotr Wysocki z . 
Zaliskitn trrżądzili noc 29 listopada, a na
zajutrz szukaK, komuby tę władzę od
dać, czyli jak tu powiadają „dziś oddaje
my owoce naszej pracy do dyspozycji czy 
jejś'". Ba wiemy historycznie, le w owym 
czasie Piotr Wysocki i Zaliwski oraz Jur* 
spiskowcy szukali daremnie nieraz, ko
muby oddać tę awoja, prac«> 

a c n 4 



sic, ł - w . y s 

Zakończenie sezonu footbalowego 
Przegląd mistrzostw za rok 1924-25. — Kolarstwo. 

— Lekka atletyka. — Tenis. 
Odbywające się rok" we wszystkich 

główniejszych ośrodkach footbalowych 
walki o mistrzostwo zaprzątają w zupeł
ności umysły piłkarzy, Jakkolwiek stwier 
dzono niejednokrotnie, te zawody tego 
rodzaju, chociaż biorą w nich udział naj 
przedniejsze drużyny staje, zazwyczaj 

na niższym, (pod niektórymi względa
mi) poziomie niż zawody towarzyskie. 

Jest to zresztą zupełnie zrozumiałe 
Walki o mistrzostwo, gdzie głównie 

chodzi o uzyskanie drógorzędnych punk 
tów, są prowadzone przy najwyższym 
podnieceniu nerwów, przy obopólnym 

strachu o utratę czasem jednej bramki 
która może już zadecydować o zwycię
stwie, lub też o zdobyciu pierwszego 
miejsca. 

Słowem chodzi o uzyskani* zwycię-
rtwa za wszelką cenę. 

Notujemy część w sprawozdaniach 
wypadki, że jednej z drużyn udaje się 
już w pierwszych minutach zawodów u-
zyskać bramkę, a tym samym dwa punk 
kty. 

Drużyna ta wówczas nie stara się za 
demonstrować ładnej gry, któraby dała 
zadowolenie publiczności, lecz przeciw 
hie usadawia się na swej części boiska, 
pragnąc zaś utrzymać zwycięski wynik 
io końca zawodów gra w defenzywie. 

Zachodzą jeszcze wypadki t. zw. 
„grania na czas", są one praktykowane 
zazwyczaj przez drużyny, której udało 
się na kilka minut przed zawodami zdo
być zwycięski punkt. 

Prócz powyżej wyszczególnionych 
istnieje jeszcze jeden b. charakterystycz 
ny. 

Drużyna zdobywa mistrzostwo dzię 
k i pomocy innego klubu. Rzecz dzieje 
tię w następujący sposób. 

X. ma tę samą ilość punktów co Y. 
jednak obie drużyny zmuszone tą jesz 
cze raz zmierzyć się z trzecim przeciw
nikiem Z., który aczkolwiek bardzo sil
ny, jednak z powodu utraty kilku punk 
tów nie marzy już o pierwszym miej
scu. 

Wówczas to rozpoczynają się „per 
traktacje" wspólne drużyn X. Y. z Z. o 
ustąoieniu w mistrzostwie. 

Wszystkie te wypadki napotykane 
są niemal we wszystkich spotkaniach 
mistrzowskich. 

Mimo to żadne zawody nie wywory 
wują tyle emocji ł wrażeń, co spotkania 
o prym w tabeli, 

M 
Zakończyły ale już walki o mistrzo 

ttwo okręgowe, chciałbym więc w krót
kich zarysach zreasumować wyniki k i l 
kumiesięcznej pracy, oraz zobrazować 
zespoły naszych drużyn. 

A więoi 

Jest rzeczywiście jednym towarzystwem 
w naszym grodzie, które lntensywnii 
pracuje dookoła rozwoju pi łk i noż 
nej. 

Do rozrywek mistrzowskich, a zwła 
szcza po pierwszym zwycięstwie nad Ł. 
T.S.G., wszedł Ł.K.S. nietylko pewny 
siebie, ale ze zdecydowaną wolą osią 
gnięcia pierwszego miejsca. 

Z ognia mistrzowskiego wyszedł więc 
zwycięsko — i stanął u szczytu tabeli 

Z gier towarzyskich jedynie z Hako 
ahem wiedeńskich zmuszony był wyso 
kocyfrowo uledz. 

Zima pozwoli ŁKS. niewątpliwie 
skonsolidować się wewnętrznie i zbliża 
jacy się sezon wiosenny, a zarazem mi
strzostwo Polski, zastanie po gotowym 
do nowego boju w obronie swej kilkolet 
niej już tradycji mistrza okręgowego, 

TURYŚCI 
O drużynie tej w początkach sezonu 

mało mówiono i nikt nie spodziewał się 
że fioletowi będą pretendowali na mi 
slrza Łodzi. 

Po pierwszych (towarzyskich) roz 

grywkach nadszedł okres samych nie
spodzianek. 

Rzadkie zwycięstwa, a częsta przeg
rana cechowała ich przedsięwzięciu, po
wodując, ciągłe zmiany w drużynie. 

Wymiana starych sił na nowe, cza
sem konieczna, nie zawsze była szczę
śliwą. 

W drużynie tej zauważyliśmy wielki 
postęp, lecz dopiero w końcu sezonu, po 
uzyskaniu trenera. 

Do dziś jeszcze stają nam żywo 
przed oczyma piękne zawody fioleto
wych z mistrzem naszym. 

Ł.T. S, G. 

to najnowszy faworyt łódzkiej publicz
ności w mistrzostwie posiada zespół 
zawierający w swym składzie graczy 
niepośledniej miary. 

Począwszy od bramkarza, a kończąc 
na skrzydłowym, znajdują się gracze w 
świetnej kondycji. 

Drużyna ta i tym razem wytężyła 
wszystkie siły, by podobnie jak ŁKS. i 
Turyści zdobyć mistrzostwo klasy A. 

Rokująca świetne nadzieje, drużyna 
ta nie wykazała pod koniec zawodów 
żadnych zastępów. 

Główną przyczyną leży tu przedew-
szystkiem w braku spotkań z drużynami 
pierwszoklasowemł. 

UNION 

Towarzystwo obecnie w Łodzi naj
wszechstronniejsze, bo uprawiające o 

bok piłki, nożnej lekką atletykę tennis 
oraz kolarstwo. 

W sekcji footbalowej widzimy najlep 
szy materjał wśród młodzieży — jednak 
w mistrzostwie nie odegrał „Unicn" po 
ważnej roli. 

SIŁA 
benjaminek klasy A, jest najsłabszą 
technicznie (fizycznie równa) drużyną z 
klubów klasy A. 

Zespół składa się przeważnie z mło 
dodanych jednostek. 

Drużyna posiada drugą sekcję która 
uprawia pilnie atletykę osiągając przy-
tem coraz lepsze postępy. 

W mistrzostwie jednak była „Siła" 
generalnym dostawcą bramek. 

KLASA B. 
O klasie tej prócz zawodów mistrzo

wskich mało słyszeliśmy zresztą mniej 
może ciekawe. 

Jedynie Widzew i G.M.S. należycie 
walczyły zawzięcie o przejście do klasy 
A. 

Zwyciężył Widzew, od którego spo
dziewano się jednak intensywniejszej 
pracy. 

Z rezerw klubów klasy A. najwięcej 
zawodów rozegrał ŁKS. I I . który też 
zdobył mistrzostwo swej grupy, zwycię
żając rekordowo swych przeciwników. 

KLASA C. 
przechodziła najróżnorodniejsze koleie. 

Przejście do klasy wyższej uzyskali 
Hakoah i Concordia, jakkolwiek Elek
trotechnicy i Zandarmerja udowodnili, 
że tylko dzięki figlikowi piłkarskiemu 
pozostaje im zimowanie w klasie C. 

Za to też należy się Towarzystwu peł 
ne uznanie, bo pchnął nasz sport kolar
ski na tory i poziom sportu zagraniczne-

LEKKA ATLETYKA. 
Lekka atletyka, dopiero w tym roku 

poczęła się najracjonalniej rozwijać. Nie 
tyle może w kołach cywilnych, ile w 
wojsku. 

W towarzystwach cywilnych ćwiczo 
no wprawdzie, ale dorywczo równoleg 
le z footbalem (ŁKS., ŁTSG. H asmoneą, 
Bar-Kochba). 

W wojsku natomiast lekka atletyka 
rozwinęła szeroko zakrojoną akcję któ 
rej rezultatem były bardzo częste zawo 
dy lekko-atletyczne pułków, stacjono

wanych w Łodzi, a ogólnym „egzami
nem' igrzyska DOK. 4: 

Wyniki zadawalmające i materjał W 
ludziach dobry i chętny. 

Rozwój tej gałęzi sportu w wojsko 
przypisać należy umiejętnemu kierów* 
nictwu wychowania fizycznego DOK 
Łódź. 

TENNIS 
Jedynym klubem tenisowym w na« 

szym mieście jest Łódzki Klub Lawu* 
Tennisowy. 

Jest to Towarzystwo, grupujące wo> 
koło siebie sportowców wyłącznie ze 
sfer przemysłowych, którzy na wspa

niałych własnych kartach w Helenowie 
(Union na placu przy ul. Przejazd) upra
wiają ten sport, nie objawiając większe
go zainteresowania dla innych jego ga
łęzi. 

• X X -

Wiadomości krajowe. 
POLONIA — VARSOVIA 6 : 1 (5:1). 

Jak można było przewidzieć mecz ten 
zakończył się łatwem zwycięstwem Polo-
nji, wywalczonym odrazu w pierwszej po
łowie, gry. Pięć bramek pada wtedy dla 
zwycięzców a Varsovia zdobywa tylko 
jedną. Po przerwie jednak obraz gry zmie 
nia się o tyle, że harcerze atakują raz po 
razu pole Polonji i jedynie brak rutyny 
nie pozwala im zdobyć Halszych bramek. 
Natomiast atak Polonji działa teraz b. sła 
bo. Lothowi I I udaje się wprawdzie zdo 
być piękną bramkę głową lec? inne wy 
siłki jego spełzają na nirzem, wob^.c twar 
dej i zaciekłej obrony przeciwników. Z 
drużyny Polonji wyróżnił się Enu-howicz 
na skrzydle i bracia Lothowie. Varsovia 
miała swój dobry dzień i zespół jej okazy
wał pewne przebłyski kombinacyjnej gry. 
Trochę ptacy przez zimę, a wiosna może 
zastać harcerzy w dobrej formie. Sędzia 
p. Pędzimąt, 

CZARNI — A. Z. S. 4 : 1 . 
Ostatnie spotkanie o mistrzowstwo kla

sy A dało pewną wygraną Czarnym z Ra
domia. A. Z. S. przechodzi do klasy B, nie 
zdobywszy ani jednego punktu. 

KOLARSTWO. 
W tej gałęzi sportu Łódź wykazała 

w b. roku ruchliwą działalność. 
Trzy, czy cztery towarzystwa były 

reprezentantami tego sportu: T.W.C 
Union, Resursa i Szturm. 

Celuje w tym sporcie w Łodzi od 
wielu lat „Union". 

Wśród kolarzy miejscowych bracia 
Milerzy, nie mieli konkurencji, a i dla 
zagranicznych byli groźnymi rywalami 

Wielką zasługą Unionu było urządza 
nie dorocznych sześciogodzinnych wyś
cigów na wzór Ameryki. 

ZAWODY BOKSERSKIE. 
Przeniesione do Sali Podchorążych za

wody bokserskie dały następujące wyniki 
Malczyk z Katowic bije Zdziennickiego t 
Warszawy. Wende (Katowice) kładzie w 
3-ciem starciu knock-outem Magida z 
Warszawy. Kieszkowski (Warszawa) zwy 
ciężą na punkty Nowotczyńskiego, Ostat
nia walka między Hladinkiem z Katowid 
a Sztamem z Poznannia, mimo dodatko
wego starcia, dała wynik nierozstrzygnię* 
ty. Sędziował por. Laskowski. 

POGOŃ BIJE WISŁĘ 3 12. 
Zawody towarzyskie Pogoń (Lwów) —» 

Wisła (Kraków), rozegrane w Krakowie, 
dały wynik 3 :2 (2 : 1). Zasłużone zwycię
stwo Pogoni, która grała technicznie i 
kombinacyjnie znacznie lepiej od Wisły. 
Typ gry obu drużyn jednakowy, ostry, 
przebojowy. Obie drużyny twarde i prze
ważyła tu jedynie technika. Wszyscy za
wodnicy Pogoni grali dobrze, natomiast u 
Wisły słabe skrzydła. Wisła nie wykorzy
stała rzutu karnego, Match był bardzo in
teresujący. Sędziował p. Rutkowski. BHąc 
w spotkaniach towarzyskich Po-lonję i W' 
słę, Pogoń znów ma największe szanse na 
zdobycie mistrzowstwa Polski. 

Wiadomości zagraniczne. 
REKORD ŚWIATOWY W BIEGU DYS

TANSOWYM. 
Artur Newton z Południowej Afryki, l i 

czący 49 lat, przebiegł dystans 52 mil an
gielskich z Londynu do Brightonu w ciągu 
5 godz. 53 min ,,cc stanowi rekord świa
towy na tym dystansie. Bieg odbył się pod 
czas lekkiego deszczu, tak, że teren był 
wilgotny i dość ciężki. 

DYSCYPLINA CZESKICH KLUBÓW 
PIŁKARSKICH. 

Bardzo surowo została ukarana czes
ka drużyna piłki nożnej Sparta za to, że 
do zawodów swych w Norymberdze w dn. 
24 sierpnia r. b. zapisała gracza drużyny 
M. T. K. (Budapeszt), Opata pod nazwis
kiem Lutovsky. Opata-Lutovsky wystą
pił w tych zawodach jako gracz Sparty. 

Teraz rzecz się wykryła i czeski Związek 
piłki nożnej zabronił Sparcie na pół roku 
wszelkich występów zagranicą, meczów 
w kraju na dwa tygodnie i nałożył nań 
2000 kor. cz. kary pieniężnej. 

BELGJA BIJE FRANCJĘ 3 : 1 . 
Międzypaństwowe zawody piłki noż* 

nej Belgja— Francja, rozegrane w Bruk
seli, przyniosły zwycięstwo Belgji w sto? 
sunku 3 : 1. Match cieszył się niezwyk-
łem powodzeniem, gdyż przybyło nań 30 
tysięcy osób publiczności, która z nadzwy 
czajnem zajęciem przyglądała się zmaga
niom, oklaskując piękne kombinacje ' 
śliczną grę zawodników. Bramki dla Bel
gji strzelili Despae (Gandawa) i Braine ( 

dla Francji honorowy punkt uzyskał De
nis. 

GRAND KINO 
Tylko jeszcze dziś! 

9 « l * U I ^ Ł i ł l l l i b l l M 

Pomimo usilnych starań, nie udało 
siej film ten sprolongować i demonstro
wany będzie 9450 

tylko jeszcze dziś! 

L O K A L " 
fabryczny 
około 1000 m-, powierzchni dla tkal* 
ni ręcznej poszukiwany. Oferty sub 
„M . S. 5" do admin. „Republiki* 
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WTO REK 

iii YMi 
Dzis: Odona P. 
Jutro; Elźb. 

Wschód słońca n g. 6 53 
Zachód o g. 3.47 
Wsch. księżyca o g. 6.13 pp. 
Zachód o g. 9.13 
Długość dnia 8.54 
Ubyło dnia g. 750. 

Z SĄDU. 
< Pan I. Chudy, magister praw, został 

mianowany aplikantem przy sądzie okrę
gowym w Łodzi. 

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 
35 (II sesji) posiedzenie Rady Miej

skiej odbędzie się w czwartek, dnia 20 
bm. o godzinie 7 i pół wiecz. punktual
nie, w sali posiedzeń Rady miejskiej 
Przy ul. Pomorskiej 16. 

Poświęcenie gmachów szkolnych. W 
tych dniach bawili w Warszawie p. pre 
zydent M. Cynarski i ławnik Wydziału 
oświaty i kultury, prof. Z. Hajkowśki — 
celem zaproszenia p. ministra W. R. i O. 

na uroczystości poświęcenia gmachów 
nowowybudowanych miejskich szkół 

Powszechnych. 
P. minister Miklaszewski przyrzekł 

•wój przyjazd do Łodzi na d. 7 grudnia 
*b., w którym to dniu odbędzie się akt po 

jwięcenią szkół. 

Wykłady o gazach trujących. W , 
dział zdrowotności publicznej zorganizo
wał dla dezynfektorów i kontrolerów 
Miejskiej izby odkażaiacej specjalne kur-
»y» na których por. Weiss z D. O. K. 4 
Wygłasza wykłady o gazach trujących i 
obronie przeciwgazowej. Dotychczas ta-
k i«h wykładów odbyło się 2 (13 i 15 b. m.) 
następny —odbędzie się dziś, dnia 18-go 
b. m. 

©bl Inwestycje miejskie. Jak wynika z 
obliczeń Wydziału finansowo-obrachun-
k o w f g o , w I I I kwartale rb. na powięk-
•zenie wartości majątku miejskiego ma
gistrat wydatkował z wpływów zwy
czajnych ogółem zł. 368.763.86. W tę 
sumę wchodzą wydatki na budowę 7 
{Imachów szkolnych, łaźni miejskiej, ro 
koty ziemne i nadbudowę gmachu magi
stratu. 
, Ponadto wydano: dla Wydziału bu
downictwa zł. 18S.751.44 dla Wydziału 
zdrowotności publicznej — złotych 
37.221.76 i dla Wydziału Gospodarcze-
1° — zł. 13.906.80. 

ROSITA 
ROSITA 
ROSITA 

R O S I T A 
R O S I T A 

R O S I T A 
R O S I T A 
R O S I T A 

Teatr, muzyfta i sztuKa. 

TEATR MIEJSKL 
Dziś po raz ostatni wieczorowe przed 

stawienie po cenach zniżonych: 
„Świerszcz za kominem" K. Dickensa. 
Rolę Kaleba kreuje p. Znicz. 

Jutro premjera kapitalnej komedji 
Birabeau i Dolley'a „Kwiat pomarańczo 
wy". Komedja ta entuzjastycznie oklaski 
wana przez długie miesiące w Paryżu, 
posiada bajeczny humor, wdzięk i pa
ryską, w najlepszem tego słowa znaczę 
mu, nikanterję sytuacji. 

„Kwiat pomarańczowy", który przy 
ciągał jeszcze przed kilku miesiącami tłu 
my publiczności w Warszawie i u nas 
niewątpliwie zdobędzie sobie publicz
ność swym beztroskim śmiechem. Obsa 
dę premjery stanowią pp. Jarkowska, 
Komornicki. Znicz, Szubert, Łapińska, 
Rodowiczowa, Rozwadowiczowa, Wolo 
szynowska i Swięcimska. Reżyseruje p. 
Walden. Dekoracje projektu p. Kude-
wicza. 

TEATR POPULARNY. 
We środę, dnia 19 i czwartek 20 o. . 

po raz ostatni w sezonie po cenach naj
niższych „Robert i Bertrand". 

W piątek, dnia 21 bm. premjera dra
matu w 5 akt. G. Zapolskiej „Tamton'. 
Wieczór ten połączony będzie z uroczy
stością 40-letniej pracy na scenie polskiej 
p. Rozalji Bartoszewskiej. 

Łódź pamięta p. Rozalję Bartoszewską 
jeszcze z czasów dyr. Grabińskiego, Ga-
walewicza a ostatnio przed wojną za dyr. 
Mielcwskiego, to też wieczór jubileuszo
wy tej świetnej artystki będzie prawdzi
wym świętem dla teatralnej publiczości 
— tymbardziej, że udział w tej uroczy
stości przyrzekli najwybitniejsi przedsta
wiciele władz państwowych i komunal
nych naszego miasta. 

ŁÓDZKA ORKIESTRA FILHARMO-
NICZNA. 

Dziś, we wtorek, odbędzie się 7 wielki 
koncert abonamentowy pod dyrekcją Wa 
lerego Berdiajewa i z udziałem wybitnego 
skrzypka Zygmunta Feuermana. W pro 
gramie „Wstęp do śpiewaków Norymbei-
skich" Wagnera oraz potężny poemat 
Skrialina „Ekstaza". Pan Feuerman ode 
gra z tow orkiestry koncert skrzypcowy 
d-dur Beethovena. Koncert ten ze wzglę 
du na osoby wykonawców oraz wspan ;a-
ły program będzie wielką u. ztą muzyczną 
dla naszych bywalców koncertowych . 

TYGRYSY W CYRKU CINISELLEGO. 
Największą bezwzględnie dzisiaj atrak 

eją Łodzi są świetnie wytresowane ben
galskie tygrysy, „produkujące się" od nie
dzieli w cyrku przy ul. Konstantynowskiej 

Królewskie te okazy, oddawna w Ło
dzi na arenie niewidziane, pochodzą z Je 
dnego z największych cyrków świata w 
Berlinie i popisywać się będą w Łodzi 
tylko przez bardzo ograniczony okres 
czasu. 

Pogromca ich, mr. Jackson, cieszy się 
opinją najzdolniejszego i jednego z najod
ważniejszych pogromców dzikich zwie
rząt. 

2sura jego wzbudza wprost zdumie
nie w entuzjazm wprowadza tysiączne 
tłumy we wszystkich stolicach Europy. 

Nic dziwnego też, że codziennie tłu
my publiczności odchodzą bez biletów od 
kasy cyrku. 

Poza numerem, tygrysim, który jest na 
turalnie, największą atrakcją progra-nu 
nr. 5, pozostaje na afiszu szereg pierwszo 
rzędnych numerów cyrkowych z siostra
mi Prinćesse. na czele. 

W pierwszą rocznicę śmierci zacnego 
b.p. Izydora Szwarcma*na składają za
miast kwiatów na grób zł. 20 na rzecz 
„T. O. Z. , 

Czesława Czlenow 
Berta Milewska* 

Szkoły prywatne uzyskają prawa 
gimnazjów państwowych. 

Nadanie tych praw nastąpi w grudniu na wniosek 
Kuratorjum Szkolnego. 

Zgodnie z zarządzeniem minister
stwa w. r. i o.p. kuratorjum szkolne 
przed 1 listopada przesłało ministerstwu 
wnioski w sprawie nadania niektórym 
szkołom prywatnym praw gimnazjów 
państwowych. 

Nadanie tych praw nastąpi w grud
niu i obowiązywać one będą od wrześ
nia do końca roku szkolnego i ewentual 
nie na dalszy rok. 

Według nowego zarządzenia minister 
stwa szkoły te uzyskiwać będą prawa 
pełne, przyczem w pierwszym wypadku 
egzaminy dojrzałości odbywają się w 
sposób określony przepisami o egzami
nach dojrzałośri w gimnazjach państwo 
wych, a świadectwa równoznaczne są 
ze świadectwami gimnazjów państwo
wych. 

Szkoły z prawami niepelnemł prze
prowadzają egzaminy dojrzałości przed 
komisjami, w których skład ustala ku

ratorjum, przyczem kuratorjum możt 
zarządzić sprawdzające egzaminy pro

mocyjne z przedmiotów i w klasach, 
które określi każdorazowe zarządzenie. 
Prawa gimnazjum państwowego nadaje 
szkole prywatnej ministerstwo na wnio
sek kuratorjum z reguły na jeden rok 
szkolny, lecz w pewnych wypadkach mo 
gą być te prawa nadane na czas dłuższy, 
przyczem niepełne prawa otrzymują 
szkoły na przeciąg 2-ch lat, o Uc dają 
rękojmię utrzymania się na osiągniętym 
poziomie. 

Abilurjend (tki) szkół posiadających 
niepełne prawa mogą uzyskać świadect 
wa dojrzałości, zdając egzamin dojrza
łości w charakterze eksternów przed 

specjalnemi komisjami przy kuratorjum 
szkolnem. 

W związku z wydawaniem niniejszego 
zarządzenia, wszystkie poprzednie 

tracą moc. b. 

Nad czem będzie obradować w czwartek 
Rada Miejska. 

35 (II sesji) posiedzenie Rady Miej
skiej odbędzie się w czwartek dnia 20 li 
stopada rb. o godzinie 19 i pół. punktu 
alnie, w sali posiedzeń Rady Miejskiej, 
przy ul. Pomorskiej nr. 16. 

Porządek dzienny. 
1. Komunikaty. 
2. Sprawozadnia komisji radziec

kich: 
a) Komisji Pracy w przedmiocie pra 

gmatyki służbowej dla pracowników Za 
rządu m. Łodzi (przegłosowanie wnios
ków). 

b) Komisji skarbowo-budżetowej w 
przedmiocie: 

1. Poczynienia pewnych zmian w bud 
żęcie (brutto) Zarządu Miejskiego na 
rok administracyjny 1924. 

2. Poczynienia pewnych zmian w po
szczególnych pozycjach budżetu (netto) 
Zarządu Miejskiego na rok adm. 1924 
dot. wydatków na budowę gmachów 
szkolnych (wn. Mag.) ref. r. Turski. 

3. Podwyższenia poszczególnych po
zycji w budżecie Zarządu Miejskiego na 
rok administracyjny 1924 w dniu 5 — 
Wydziale Budownictwa ref. r. Turski. 

4. Przyznania Lidze Obrony powietrz 
nej państwa jednorazowej subwencji z 
funduszów miejskich w kwocie zł. 25 tys 
ref. r. Waszkiewicz. 

5. Przyznania Związkowi młodzieży 
chrześcijańskiej Y.M.C.A. w Łodzi w 
kwocie zł. 3.000 ref. r. Nowacki. 

6. Przyznania pracownikom Zarządu 
miejskiego jednorazowego zasiłku ref. 

r. Dworzniecki, 

7. Utworzenia w budżecie Zarząd* 
miejskiego na rok adm. 1924 nowych po 
zycji w związku z wybudowaniem w par 
ku im. Staszica prowizorycznego letnie
go budynku teatralnego ref. r. Idżkow 
ski. 

8. Przekroczeń budżetowych w r, 
adm. 1923 ref. r. Waszkiewicz. 

c) Komisji do Spraw Ogólnych w 
przedmiocie: 

1. Regulacji u'icj Aleksandrow-
; skiej, Zgierskiej, Łąkowej, Podleśnej, 
j Przejazd i Kilińskiego ref. r. Romanow

ski. 
2. Przedłużenia ul. Zagajnikowej re!. 

r. Romanowski. 
3. Włączenia do majątku nowej Sp, 

„Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, 
Sp. Akc." objektów, będących własnoś
cią Tow. Elektr. Oświetl. 1886 roku 
(wn. Mag. nr. 1350 z dn. 11. 11 . 24 r.) ref, 
r. Wolczyński. 

d) Komisji Regulaminowo-Prawnej •» 
przedmiocie: 

1. Zapisu uczynionego na rzecz m. 
Łodzi przez śp. Edwarda Herbsta ref. r< 
Dworzniecki. 

2. Mebli i urządzeń mieszkaniowych, 
znajdujących się na przechowaniu w ma 
gistracie (w zw. z p. 2 wł. uchw. R. M. f 
dn. 15. 11 . 23r. ref. r.dr. Schweig. 

I I I . Sprawozdanie prezydenta m, Ło 
dzi z przebiegu prac Komisji samorządo 
wej związku miast polskich nad projek
tem Ustaw o reformie samorządu miej
skiego (w zw. z wn. r. dra Schweiga oraz 
wł. postanowieniem Komisji do spraw 
ogólnych z dnia 12 bm.). 

Gazownia naprawiła i rozszerzyła sieć rur 
gazowych. 

Wydatkowano na ten cel 112,000 złotych. 
W lutym rb. Rada nadzorcza gazów 

ni miejskiej w Łodzi przeznaczyła z fun 
duszu odnowienia gazowni kwotę 112 
tys. złotych na naprawę sieci rur gazo
wych na ulicach miasta, która to sieć 
od 1914 roku nie była wcale naprawiana 
ani rewidowana, wskutek czego strata 
gazu znacznie wzrosła, mianowicie z 
6,5 proc. do 14.88 proc. w stosunku rocz 
nym. 

Zarząd gazowni przeprowadził naprą 
wę na tych ulicach, gdzie było wadliwe 
palenie się latarń ulicznych oraz słabe 
ciśnienie gazu. Z uwagi, że przekrój rur 

na niektórych ulicach jest dla obecnef 
konsumeji gazu zbyt mały, prowadzone 
roboty w ten sposób, że rury cienkie wy 
mieniano na grubsze przyczem wszyst
kie dopływy z rur kutych do latarń uli
cznych J konsumentów wymieniono na 
rury lane, daleko trwalsze. 

Zrewidowano rurociągi na dłi:gości 
13.000 mtr. i wymieniono 2.660 mtr. rur 
lanych o wymiarach 1 i pól — do 3 cali 
na grubsze o wymiarach 4—8 czyli. Uło 
żono poza tern nowy rurocwg na ul. Mio 
dzianej od ługości 310 mtr. i założono na 
tejże ulicy 7 nowych latarń. 

Walka z tyfusem brzusznym. 
W paźpzierniku Wydział Zdrowotności Publicznej 

dokonał 2925 szczepień przeciwtyfusowych. 
Według danych, posiadanych przez 

wydział zdrowotności publicznej, w ciągu 
miesiąca października lekarze sanitarni 
dokonali szczepień ochronnych przeciwty 
fusowych wszystkim mieszkańcom nastę
pujących domów — Północna 12 (236 o-
sób), Piotrkowska 60 (234 osób)( Nowaka 
nr. 1-3 (57 osób), Napiórkowskiego 117 
(157 osób), Klimka 19 (23 osobom), No-
wokrótka (Chojny) 20 — (151 osobom), 
Wodna 15 — (167 osobom), Zgierska 37 
(110 osobom), Konataatyonwska 20 — 

(247 osobom), Jerozolimska 4 — (195 
osobom), Aleksandrowska ^ 5 — (243 oso 
bom), Aleksandrowska 33 i 35 (502 oso
bom), Aleje 1-go Maja 35 — (174 osobom) 
Przy Promyka 24 — (13 osobom), Sienkie 
wicza 71 — (146 osobom) oraz Narutowi
cza 47 — (167 osobom). 

Ogółem w październiku dział sanitrr* 
ny wydziału zdrowotności publicznej do
konał 2.925 szczepień przeciwtyfusowych 
zapomocą pastylek i pigułek, razem zaś 
z poprzcdnienii 24.019, 
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Koncert Filharmoników 
Wiedeńskich. 

Filharmonicy z Wiednia, którzy u 
biegłej niedzieli odegrali u nas septet 
Beethovena i oktet Schuberta, przedsta
wiają się zarówno jako całość, jak i pod 
względem wyrobienia technicznego po
szczególnych jednostek bardzo dodatnio 

Coprawda, w niektórych instrumen
tach znać przewagę rutyny orkiestrowej 
nad tą specyficzną, rytyną, znaną kame
ralistom, którą jedynie kultura kameral 
na dać może. Odczuwało się to najbar
dziej w grze pierwszego skrzypka zespołu 
p, Roberta Pollaka, którego ton i sam 
sposób gry pod względem kameralnym 
odbijał się od doskonałej całości, jaką 
tworzyła reszta zespołu smyczkowego, 
zwłaszcza świetna altówka (p. Ernest Mo 
ravec) i kontrabas (p. Stix). 

Umyślnie ujmujemy obszenie brzmię 
nie poszczególnych instrumentów, aby 
podkreślić znakomitą grę „dętych" 
szczególnie klarnetu i waltorni. Tak 
świetnego frazowania, tak opanowanej 
dynamiki i mistrzowskiej techniki, jaką 
wykazali pp, Pollatschek i Stiegler nie 
•łyszy się u nas często. 

Jako całość — brzmiał zespół lepiej 
yt Schubercie, niżli w Beethovenie. Zwła 
•zeza druga część oktetu, niezwykle bo 
gate melodyjnie adagio, oddane było 
skończenie pięknie, L. P. 

Tydzień Akademika. 
W wielkim wyścigu współzawodnict

wa pokojowego, tylko narody silne wie 
dzą i intelektem są zwycięzcami. 

W tem szlachetnem współzawod
nictwie staje Polska do jednego szeregu 
z państwami znacznie zasobniejszemi w 
wiedzę i bogatszemi w środki materjal-
ne. Państwo nasze tak bardzo przez la
ta niewoli i wojny wyniszczone, potrze
buje tych pionerów, co w broń wiedzy i 
wytrwałej a żmudnej pracy zaopatrzeni 
wykuwaliby lepszą przyszłość narodo

wi . I oto teraz zwróćmy swój wzrok na 
tych wytrwałych rycerzy, ślęczących 
po dniach całych i nocach nad tem lub 
mnem zagadnieniem, na tę naszą mło
dzież akademicką, co wśród największej 
trudności, bo nieraz bez chleba, książki 
i dachu nad głową, w ciągłej pogoni za 
materjalnemi warunkami nędznego by
towania — szuka tej prawdy, tego jas
nego promienia, któryby był przewod
nikiem jej dalszych losów. 

Niechże się otworzą serca nasze, nie 
ehże ta młodzież, co w niedalekiej przy
szłości ujmie ster spraw publicznych w 
swe ręce, odczuje, że naród o niej pa
mięta. 

Wprowadzane przez komitet „Ty
godnia doliczanie do rachunków w po
staci 10,25 i 50 groszowych znaczków 
spotkać się powinno z ogólną aprobatą 
naszego społeczeństwa i nikt z nas nie 
odmówi chyba tej drobnej kwoty, aby 
w ten sposób spełnić swój święty obo-
^wiązek nietylko wobec pokolenia dzi
siejszego, ale i tych, co po nas przy
szedłszy, znajdą w dzisiejszej młodzieży 
akademickiej światłych przewodników 
ku promiennej, jasnej, a zarazem świet
lanej przyszłości. 

Wydawanie fantów wygranych na 
loterji fantowej odbywa się codziennie 
do dnia 23 listopada rb. od godziny 5 do 
7 wiecz. w gmachu Województwa, Za
wadzka 11, pokój 115, 

W dniu wczorajszym sekretarz okrę 
gowej komisji związków zawodowych p. 
Latkowski zwrócił się do p. wojewody 
dr, Garapicha w celu omówienia kilku 
spraw robotniczych. 

Na wstępie p. Latkowski wskazał, że 
w ubiegłym tygodniu zostało aresztowa 
nych 2 członków j przewodniczący 
związku klasowego włókienniczego w To 
maszowie, pod zarzutem należenia do 
partji komunistycznej. Wobec czego 
związek chcąc przyjść z pomocą rodzi
nom aresztowanych, wysłał za pośred
nictwem swych delegatów listy składko 
we, lecz policja aresztowała 22 delega
tów, u których znaleziono owe listy i za 
brała im kilkadziesiąt zł. zebranych na 
ten cel, ,P. Latkowski oświadczył, że o 
ileby nawet udowodniono aresztowa
nym należenie do partji komunistycznej 
to jednak 

rodziny ich nie mogą być skazane na 
śmierć głodową, 

wobec czego związek wszczął tę akcję 
i prosi o zwolnienie aresztowanych dele 
gatów. 

W odpowiedzi p. wojewoda oświad
czył, że posiada poufną wiadomość, iż 
centralą komunistyczna dała rozkaz ro 
zdania robotnikom listy składkowej na 
rzecz partji komunistycznych, wobec 
czego nie może w tej sprawie interwen 
jować, gdyż leży ona w kompetencji pro 
kuratora. Jednak p. wojewoda przyrzekł 
sprawę tę zbadać i dał w tej mierze dy 
spozycje starostwu w Tomaszowie i o ile 
okaże się, że sprawa ma się inaczej, 

to aresztowani zostaną niewątpliwie 
zwolnieni. 

Następnie p. Latkowski wskazał, że 
w ubiegiem tygodniu po dłuższem posto 
ju firma Alpern w Tomaszowie postano 
wiła uruchomić fabrykę pod warunkiem 
wydalenia z pracy 50 robotników. Ro
botnicy oświadczyli, że w obecnym cza 
sie nie mogą zgodzić się na redukcję i za 
proponowali podział pracy między wszy 
stkich robotników. 

Firma się na to nie zgodziła, i robot
nicy nie przystąpili do pracy, co widząc 
właściciel fabryki, wysłał do Łodzi sa
mochód po delegata ministerstwa pracy 
p. Wróblewskiego, który po skomuniko 
waniu się z firmą, oświadczył robotni
kom, że muszą się zgodzić na żądania 
firmy, w przeciwnym bowiem razie 

zarządzi wstrzymanie jm zapomóg. 
Po tem oświadczeniu p. Wróblewski 

rzeczywiście polecił,, by robotnikom fa
bryki Alperna nie wypłacano zapomo-fi 
i robotnicy zmuszeni głodem musieli zgo 
dzić się na warunki firmy i przystąpili 
do pracy. P. Latkowski uważa, że p. 
Wróblewski nadużył stanowiska, gdyż 
w jego kompetencji nie leży likwidowa 
nie zatargów między fabrykantami, a ro 
botnikami, a jedynie został on wysłany 
przez ministerstwo pracy w celu zorga 
nizowania wypłat zapomogowych. Ta
kie stronnicze załatwienie sprawy zmu
sza p, Latkowskiego w imieniu okręgo
wej komisji związków zawodowych pro
sić p. wojewodę, by zawiesił p. Wrób
lewskiego w czynnościach, aż do czasu 
wyjaśnienia tej sprawy. 

W odpowiedzi na to wojewoda o-
świadczył, że zasadniczo p. Wróblewski 
nie miał prawa do wkraczania w nieswo 
je kompetencje, jednakże fakt ten nie 
jest jeszcze powodem do zawieszenia go 
w czynnościach. 

Jednakże p. Latkowski zaznaczył, że 
o ile p. Wróblewski nie zostanie zawie 
szony, to 

okręgowa komisja związków zawodo
wych stanie w stosunku do niego w jak 

najostrzejszej opozycji. 

Następnie p. Latkowski zawiadomi 
p. wojewodę, iż w ubiegłym tygodni 
zwrócił się do 5 kom. policji w związk 
z aresztowaniem 5 strejkujących kamas 
ników. 

Gdy p. Latkowski zapytał dyżurnegi 
przodownika Szutenbacha, czy areszto 
wani pozostają w komisarjacie, czy też 
przesłani zostaną do sędziego śledczeg 
ten w ostry sposób odpowiedział: ,,Ab 
nie przekraczał granic, bo może g 
wziąść za kołnierz i posadzić do ciupy" 
Zdaniem p. Latkowskiego, postępowania 
owego przodownika jest niżej krytyki 
gdyż o ile nie chciał udzielić informacj' 
mógł skierować go do wyższej władzy) 
a nie grozić aresztowaniem. Takie post^ 
powanie teroryzuje przedstawicieli TO 
botników, którzy są powołani do tego 
aby interwenjować w sprawach robotni] 
czych. 

Po wysłuchaniu zażalenia p. wojewo 
da polecił natychmiast przeprowadzić 
dochodzenie i surowo ukarać owego przo 
downika. (b) 

Wypłaty dla bezrobotnych. 
Magistrat m. Łodzi podaje do publi

cznej wiadomości, że we wtorek, dnia 18 
i w środę, dn. 19 listopada będą uskute
cznione wypłaty 6 raty normalnego za
siłku za czas od 10 do 16 włącznie listo
pada 1924 roku. 

W myśl art. 13 Ustawy z dn. 18 lipca 
1924 r, o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia (Dz, Ust. 67 poz. 650) — pra 
wo do pobierania zasiłku zaczyna się od 
10 dniach, licząc od dnia zarejestrowa
nia się bezrobotnego w Państwowym 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy, 

Wypłata odbywać się będzie od go
dziny 9 i pół rano do 4 po południu w 
następujących biurach: 

1. Biuro wypłat ul. Ogrodowa 28, no 
wo-wybud. szkoła T.A. I. K. Poznański 

2. Biuro wypłat ul. Ogrodowa 28, no
wo wybud. szk, T.A. I. K. Poznański. 

3. Biuro wypłat Helenów, 
4. Biuro wypłat ul. Rbkicińska, park 

Źródliika. 
5. Biuro wypłat ul. Rokicińska park 

Źródliska. 
6. Biuro wypłat ul. Pańska 106, fab

ryka K, Eiserta, 
7. ^iuro wypłat ul. Piramowicza 5, 

prawa oficyna, I I p. 
8. Biuro wypłat ul. Kilińskiego 222, 

fabryka Ossera. 
9. Biuro wypłat ul. Wólczańska 253, 

parter, 
10. Biuro wypłat ul. Wólczańska 253 

parter. 
Porządek wypłat: 

A. Wtorek, dn. 18 listopada 1924 r, 
zasiłek otrzymają bezrobotni, posiadają 
cy numery od 751 do 1500, od godziny 9 
i pół do 11-ej posiadający numery od 715 
do 900, od godz. 11 i pół do 12 posiada
jący numery od 900 do 1050, odgodz. 12 
i pół do 1 posiadający numery od 1050 
do 1200, od godz. 2 i pół do 3 posiadają
cy numery od 1350 do 1500, od godz. 3 

i pół do 4 opóźnieni z poprzedniego dnia 
posiadający numery od 1 do 750 oraz 
opóźnieni z tymże dniu. 

B. Środa, dn. 19 listopada 1924 r. 
zasiłek otrzymają bezrobotni, posiadają 
cy numery od 1501 do 2250, od godz. 9 
i pół do 11 posiadający numery od 1501 
do 1650, od godz. 11 i pół do 12 posia
dający numery od 1651 do 1800, od godz 
12 i pół do 1 posiadający numery od 
1801 do 1950, od godz. 1 i pół do 2 po
siadający numery od 1951 do 2100, od 
godz, 2 i pół do 3 posiadający numery od 
2101 do 2250, od godz. 3 i pół do 4 opóż 
nieni z poprzedniego dnia.posiadający 
numery od 751 do 1500, oraz opóźnieni 
w tymże dniu. 

Każdy bezrobotny otrzyma zapomó 
gę w tem biurze, którego liczba znajdu 
je się na jego karcie rejestracyjnej, po 
okazaniu dowodu, stwierdzającego toż
samość osoby (dowód, osobisty, pasz
port, legitymacja związkowa itp.), ksią
żeczki obrachunkowej oraz k&rly reje
stracyjnej. 

KroniKa policyjna* 

USIŁOWANIE GWAŁTU, 
Zofja Siemianinko, bez stałego miej

sca zamieszkania zawiadomiła policja 
iż Franciszek Jankowski, Wólczańska 
168 i Władysław Krulik usiłowali do
puścić się na niej gwałtu, i w tym c e ^ u 

spili ją- wódką, 
W zagadkowej tej sprawie policja 

prowadzi dochodzenie, b.' 

STOSUNECZKI RODZINNE. 
23-letnia córka robotnicy Wanda 

Rżewska, pokłóciwszy się z matką wysko
czyła w celu samobójczym z okna 2-g° 
piętra domu nr .8 przy ulicy Niskiej. Nie
szczęśliwa uległa obrażeniom ciała. 

Lekarz pogotowia udzielił denatce po* 
mocy, poczem odwiózł ją w stanie osła
bionym do szpitala św, Józefa. 

UDAREMNIONY NAPAD. 
Nocy ubiegłej o godz. 2 właściciel fa* 

bryki przy ul. Cegielnianej nr. 114 P« 
Markusfeld zawiadomił telefonicznie 5. ko 
misarjat P, P.( że na posesji jego znajduje 
się 4 bandytów. Komisarjat wysłał na
tychmiast st. post. Feliksa Jarzębowskie
go z 6 posterunkowymi. Ustalili oni z ; z c * 
znań stróża, że na schodach zauwaiono 
4 nieznajomych osobników, z których je
den uderzył go laską po głowie, na 
wszczęty jednak przez stróża alarm nie
znajomi zbiegli. 

ŻĄDANIA ROBOTNIKÓW SEZONO
WYCH. 

W niedzielę odbyło się zebranie sek 
cji cieśli przy klasowym związku robot
ników budowlanych. 

Sekretarz p. Czarnecki referował 
sprawę ubezpieczenia robotników sezo
nowych, którym podczas pracy ściąga 
się składki na rzecz funduszu bezrobo
cia, mimo to, żadnych zapomóg nie otrzy 
mują. 

W końcu postanowiono zwrócić się 
do centrali warszawskiej, aby spowodo
wała zabezpieczenie robotników sezo
nowych na wypadek starości i od bezro 
bocia. b. 

PRZEZ NIEOSTROŻNOŚĆ. 
27-lelni sprzedawca gazet Adolf 

w mieszkaniu swem przy ulicy Rozwadów" 
skiej nr. 17 przez nieostrożność pocia.1 

się nożern, otrzymawszy ranę ciętą pierw
szego palca lewej ręki. 

Udzielono mu pomocy na stacii pog 0 ' 
towia. 

PRZY OGNIU. 
30-letnia Antonina Garłowska, służąc* 

przy rozpalaniu ognia w mieszkaniu VT^ 
ulicy N.-Cegielnianej nr. 10 uległa opar z e ' 
niu twarzy i przedramienia. 

Lekarz pogotowia opatrzył ją. 

UDERZENIE. 
41-letni sklepikarz Henoch Rozonadje*' 

na ulicy Nowomiejskiej nr. 19 został ude
rzony w twarz, otrzymawszy rany< 

Poszkodowanemu udzielono pomocy 
w lokalu 5 kom. P. P, 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
Stanisław Rożyński, Skierniewic''* 

20 usiłował pozbawić się życia przy P.°[ 
mocy trucizny, lecz przeszkodził mu 
karz pogotowia, który odwiózł g° 
szpitala Poznańskich, b. 

** * 
W mieszkaniu przy ul. Północnej £

r

' 
21 w celu samobójczym napiła się ka r D ° 
lu służąca 28 letnia Bronisława Kruf ' 

Lekarz pogotowia po udzieleniu " e " 
natce doraźnej pomocy, odwiózł ^ 
stanie osłabionym do szpitala św. Jó* c" 
fa, 

JAZDA KAWALERSKA, 
Dorożkarz Konstanty Stolarek, 

tek nieostrożnej jazdy najechał na Tadeu
sza Chmielewskiego, który odniósł obra
żenia ciała. . i 

— Przy ulicy Jakóba nr. 10 wybuch* 
pożar z powodu zapalenia się b«-lki, znaj
dującej się przy Kominie. T 

Do akcji ratunkowej zawezwano '*'». 
oddział straży ogniowej, ktćry agłe/. urm"' 
scowił. '• . 

— Przy ulicy Kamiennej nr. 3 od y1' 
szącej lampy w mieszkaniu Dawida Osie* 
go zapalił sic su f i l . 

I oddział straży ogniowej ugasił pożari 
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Kłopoty wiedeńskich 
artystów, 

k t ó r y m nie p o w o d z i s ię 
na ł ó d z k i m b r u k u . 

W maju x. b. dyrekcja teatru niemiec 
fcego w Łodzj sprowadziła na stałe gru 
Pę artystów niemieckich z Wiednia. 

Obecnie artyści ci nie mogą wyżyć 
ta pieniądze w myśl kontraktu zawarte 
go w Wiedniu, a mianowicie z 150 zł. mie 
•ięcznie i zażądali podwyższenia honora 
rjum o 100 proc, szczególnie, że z o-
Wych 150 zł. odtrąca się im jeszcze 18 
Proc. na mieszkanie i inne świadczenia. 

W sprawie tej odbyła się konferen
cja między artystami, a dyrekcją i ta o-
•tatnla zaproponowała podwyższenie su 
my wszystkich płac o 1000 zł. czyli od 
30 do 50 zł. dla osoby, na co jednak ar
tyści nie zgodzili się. 

Zespół teatralny zwrócił się z memo 
rjałem do stowarzyszenia „Thałja" z 
prośbą o zajęcie się tą sprawą, lecz o-
trzymał odpowiedz odmowną, wobec cze 
go, jak się dowiadujemy artyści postano 
will zwrócić się o interwencję do centra 
U swego związku w Berlinie, (b) 

nowo] lii liii w lodzi 
nastąpiło w sobotę d. 15 b. m. Jest ona urządzona 

komfortowo. 

Pożar młyna 
w Tomaszowie. 
Onęgdaj w Tomaszowie na skutek roz 

Srzania się łożysk maszynowych wy-
uchł pożar w młynie parowym Jajkne 

ra. 
Pożar w szybkim tempie objął cały 

młyn i groził zajęciem sąsiednich bu
dynków. 

Na miejsce przybyły straże ogniowe 
miejscowa i okoliczne, którym udało się 
Uratować jedynie maszynownię i budyń 

' ki, natomiast spłonęły zapasy mąki i 
\ zboża, stanowiące prawie całkowity 
tbiór tegoroczny okolic Tomaszowa. 

Dzierżawcy młynu postanowili przy 
Btąpić natychmiast do odbudowy, lecz 
sprzeciwiło się temu stowarzyszenie a-
sekuracyjne, które nie chce wpłacić 
premjl asekuracyjnej z powodu nieza
płacenia przez dzierżawców ostatniej 
raty. 

W sprawie tej interwenjować będą 
Władze. b. 

W sobotę, dnia 15-go bm. w obecnoś 
ci pp. prezesa Rady Miejskiej, dra Fich-
ny, prczydjum magistratu oraz ławników 
pp. inż. Folkierskiego, Bednarczyka, Jo-
ela i Kulamowicza odbyło się przejęcie 
przez Wydział zdrowotności publicznej 
nowowybudowanej przez Wydział Bu

downictwa miejskiej łaźni ludowej przy 
zbietfu ul. Nawrot i Wodnej. 

Gmach łaźni ludowej posiada 57 
pryszniców, 3 wanny klasy 1-ej, 13 kla
sy 2-ej, 2 kamery dezynfekcyjne oraz 1 
łaźnię parową rzymską. Przy łaźni czyn 
ny jest kocioł o ciśnieniu (7 atm.), po
wierzchni ogrzewalnej 34 mtr. kwadr, 

Z powodu niepomyślnego stanu f i 
nansów miejskich w chwili objęcia za
rządu miasta przez obecny magistrat 
roboty przy budowie łaźni musiały być 
wstrzymane w sezonie budowlanym od 
sierpnia do końca grudnia 1923 roku. Ko 
szty robót wykonanych do końca 1923 
roku od początku budowy, (to znaczy 

przez poprzedni zarząd miasta), przeli
czono na złote, wynosiły 70,857 złotych, 
budowa została wówczas doprowadzona 
w surowym stanie pod dach. 

W styczniu rb. obliczono, iż na wy
kończenie całkowite łaźni wydatkować 
należy jeszcze 110.000 zł. 

Z wyjątkiem instalacji elektrycznej, 
wszelkie Inne roboty instalacyjne zo

stały wykonane sposobem gospodar
czym bez przekroczenia preliminowanej 
sumy. A nawet dzięki należytej admini
stracji budowy wykończono ją z pew
nym nieprojektowanym luksusem, do 
którego zaliczyć należy ułożenie podłóg 
terrakotowych, wanny kaflowe oraz 
włożenie ścian kaflami. Tym sposobem 
sfery niezamożnej ludności otrzymały w 
nowowybudowanej łaźni ludowej zbyt
kowne kąpielisko o urządzeniu wew-
nętrznem, jakiego nie posiada żaden z 
tego rodzaju zakładów ani publiczny, ani 
prywatny w Łodzi. 

Żądania lekarzy i farmaceutów kasowych 
będą rozpatrzone na plenum Zarządu. 

Regulaminy dla Komisji i Zarządu Kasy Chorych. 
Na posiedzeniu komisji adminlstracyj 

no-prawnej kasy chorych przewodniczą
cy zarządu, p. Kałużyński, zakomuniko
wał, iż lekarze kasowi zażądali wyrówna 
nia ich pensji z płacami kolegów warsza 
wskich, wobec czego proponował, aby 
komisja sprawą tą zajęła się. 

Jednak po dłuższej dyskusji komisja 
uznała się za niekompetentną w tej ma-
terji i postanowiono sprawę tę przeka
zać na najbliższe posiedzenie zarządu 
kasy. 

Dalej p. Kałużyński zakomunikował, 
że rówmeż i farmaceuci zażądali pod
wyżki 47 proc, w celu wyrównania za
robków z płacami warszawskiemi. 

W imieniu przemysłowców p. Paw
łowski oświadczył, że żądania te są zu
pełnie zbyt wysokie w stosunku do płac 
przedwojennych, wobec czego nawet żą 
danie według wskaźników drożyźnia-
nych byłoby nieaktualne, a co dopiero 
podwyż.ka 47 proc. 

Członkowie komisji z ramienia ubez 
pieczeniowych wypowiedzieli się za per 
traktowaniem z farmaceutami, lecz 
dynie co do podwyżki według orzeczeń 
komisji statystycznej, 

W końcu jednak i tę sprawę postano 
wiono przekazać, do rozstrzygnięcia za 
rządowi kasy chorych, 

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa 
umów z dyrektorem, wice dyrektort. i 
i naczejnym lekarzem kasy chorych, 
przyczem przewodniczący zakomuniko
wał, że z powodu choroby dr. Arcta nie 
można było zawrzeć z nim umowy. 

Po wyczerpującej dyskusji uchwalo
no, aby umowę zawrzeć dopiero po po
rozumieniu się z dyrektorem, jego za
stępcą i lekarzem naczelnym, co do roz 
graniczenia ich kompetencji. 

W końcu komisja opracowała regu
lamin dla poszczególnych komisji i za
rządu kasy chorych. b. 

ROSITA 
ROSITA 
ROSITA 

R O S I T A 
ROSITA 

R O S I T A 
R O S I T A 
R O S I T A 

Prawo i życie 

OSTROŻNIE Z GAZEM ŚWIETLNYM. 
W mieszkaniu przy ul. Głównej 58, 

•Wskutek niedomkniętego kraniku uleg
ła zaczadzeniu 27-letnia służąca Mar
ianna Borowska. 

Lekarz pogotowia po udzieleniu B. 
Pomocy w sieni, pozostawił ią na 
miejscu. 

CO SIĘ DZIAŁO NA ZIELONYM 
RYNKU. 

. Na Rynku Zielonym tragarz 39-letni 
Antoni Mikołajczyk, będąc w stanie nie 
trzeźwym, uderzony został tępem na

rzędziem, otrzymawszy ranę tłuczoną 
głowy, w okolicy potylicznej lewej. 

M. udzielono pomocy na stacji pogo 
tcwia, 

ZNAJOMY Z WIDZENIA. 
Do mieszkania Marji Kurdszek przy 

Wicy Piotrkowskiej nr. 132 przyszedł 
*nany jej z widzenia mężczyzna, który 
chwilowo pozostał sam w mieszkaniu. 
Skorzystawszy z tak świetnej okazji nie 
znajomy skradł różne rzeczy wartości 
360 zł. i zbiegł. 

CHCIELI SIĘ ZAOPATRZYĆ W FUTRA 
NA ZIMĘ. 

Nocy ubiegłej niewykryci złoczyńcy 
s i łowal i dostać się do składu futer Ema
i l a Sieradzkiego przy ulicy Piotrkow-
•kiej nr. 15 i w tym celu wybili ścianę 
Pod schodami obok składu, lecz spłoszeni 
Przez przechodniów, włożyli z powrotem 
*5egły v otwór i zbiegli. 

POŻARY. 
. Onegdaj o 10 w piwnicy domu mc. 6 
R " ^ ulicy Kamiennej w składzie szmat 
"^szka Bormana wybuchł z niewiadomej 
^Yczyny pożar, który został ugaszony 

Ł e z I oddział straży ogniowej. 

* w* firmie Zajbert przy ul. Suwalskiej 
Wybuchł pożar. Ogień u©iejscowił 4 

'^zi&l straży ogniowej. 

-:o:-
Chciał t e l e f o n o w a ć po p o g o t o w i e 

a przy okazji pobił porfjera 
M a s fedm dni do n a m y s ł u , by t e g o po r a z drug i nie czynił ' 

22 czerwca r. b. około 10 wieczorem 
przed domem nr. 15a przy ulicy Dąbrow
skiej cebrał się tłum. 

Przechodzący patrol stwierdził, że ki l 
ku ludzi wtargnęło do portjerni fabryki 
p. Jarycha, mieszczącej się w tymże do
mu i oświadczyło portjerowi Pawłowi Pi-
perowi, że chcą telefonować po pogoto
wie. Gdy portjer nie zgodził się na ich 
prośbę, poczęto go bić, czem zakłócono 
spokój publiczny. 

Dwóch z nich, a mianowicie Franoisz-
ka Andrzejewskiego i Stefana Malinow
skiego zatrzymano i doprowadzono do 14 
kot#Mrjatu. 

Po spisaniu protokółu sprawę skiero
wano do sądu pokoju I okręgu. 

Sędzia Bolesław Borkowski w naka
zie karnym skazał obydwóch za zakłóce
nie spokoju po 4 dni aresztu, a za znajdo
wanie się w stanie nietrzeźwym po 3 dni. 
Wobec zbiegu przestępstw na ogólną ka
rę 7 dni, 

Malinowski złożył sprzeciw. 
Sprawa powyższa była onegdaj rozpa

trywana przez sąd powtórnie. 
Portjer potwierdza, że Maliszewski go 

bił. 
Sąd starał Malinowski*"--' na 7 dni 

aresztu. 

Kradzież z nędzy. 
W dniu 7 października r. b. robotnik 

fabryki Scheiblera i Grohman* przy uli
cy Emilji nr, 5 Józef Błoński wychodząc 
z fabryki ukrył towar w marynarce pod 
podszewką, co zauważył rewidujący przy 
bramie dozorca. 

Sprawę skierowano do sądu pokoju I 
okręgu. Na sądzie oskarżony przyznał się 
do wiay, oznajmiając, iż zbyt mało zara
biał, więc dopuścił się kradzieży. 

Sędzia Borkowski skazał robotnika na 
miesiąc więzienia, zawieszając wykona
nie kary na łat 3. 

„Tańczył" na głowie policjanta 
i zatańczył aż do sędziego śledczego. 

W sali „Helenowa" odbywają się eo 
tydzień zabawy, w których biorą u-
dział szumowiny miejskie i zabawy te 
rzadko kończą się bez bijatyki. Onegdaj 
posterunkowy urzędu śledczego Mi.czy 
sław Jakubowski wszedł na salę służbo
wo, gdy, nagle podszedł do niego jakiś 
osobnik, trzymając pod rękę damę i nie 
mówiąc ani słowa, kopnął go w brzuch, 

a następnie uderzył kilkakrotnie w gło
wę. 

Jakubowski wezwał do pomocy znaj 
dującego się na sali posterunkowego i od 
prowadził awanturnika do komisarjatu, 

grzyczem okazało się, że jest to niejaki 
ronisław Sałaciński (Brzezińska 63), a 

jego dama Marjanna Wyrzykowska, Ba
łucki Rynek, 7. „Lepszych gości" odsta
wiono do sędziego śledczego, b. 

Z sądu handlowego. 

Eljasz Gutstadt 
cont ra 

Ignacy Lipszyc. 
Na ostatniem posiedzeniu sądu okrę

gowego została wniesiona na wokandę na 
stępująca sprawa: 

W sierpniu roku bieżącego p. Eljasz 
Gutstadt, właściciel składu przy ul. Piotr
kowskiej 46, oddał p, Ignacemu Lifszyco-
wi, fabrykantowi, którego fabryka mieści 
się przy ul. Gdańskiej 118 dc- przędzenia 
w trzech partjach kilkanaście bel odpad
ków ogólnej wagi 2042 kg. Prócz powyż
szych materjałów p, Lifszyc otrzymał od 
p. Gutstadta do szarpania 74 kg. t. zw. 
„końców". Wszystko razem posiadało 
wartość 5287 zł. Część wspomnianych ma 
terjałó wrzekomo spaliła się podczas po
żaru, jaki miał miejsce "w fabrycep. Lif-
szyie, fcczęść *zaś została Już po pożarze 
p. Gutstadtowi zwrócona na ogólną sumę 
2604 zł. 04 gr. 

Od tej sumy należy według zdania peł-
nomenika Gutstadta odliczyć 20 pr., gdyż 
przedzs zwrócona, aczkolwiek nie spaliła 
się. Jcr.z jest opalona po bokach i napęcz-
nial ro<? wpływem wody. 

, eżeli wyżej wspomniane mate-j?.łv 
rzeczywście się spaliły, to p. Lifszyc wi
nien p. 'Jutstadtowi ich równowartość, 
teirp -rf'iej, że oddając materjał p. Lifszy 
cowi Jo przędzenia Gutstadt płacił mu 
specjalmc prcmję asekuracyjną. 

Pełnomocnik strony powodowej, t. j . 
Gutstadta na zasadzie załączonych pokwi 
i<-waó «.rosi o zobowsizanie Lifszyca d.' 
zwrotu: 

1) odpadków sipo 695 kg., 
2) odpadków kamgarnu 321 kg., 

3) t. zw. końców 74 kg., 
względnie równowartość tych materjałów 
w sumie 3202 zł. 

Pozwany p. Ignacy Lifszyc oiwiadcza, 
że firma powodowa twierdzi, iż odebrała 
odpadki o wadze o wiele większej, niż 
waga, na którą były wydane pokwitowa
nia. Pozatem firma powodowa wyrabi* 
najgorszego gatunku towary, a odpadki 
swe uważa za pochodzące z najlepszych 
gatunków. Firma Gutstadt nie chce także 
przedstawić ksiąg handlowych, na moc\ 
których mogłaby udowodnić swe preten
sje. 

Pełnomocnik firmy powodowej oświaci 
cza w odpowiedzi nato, że niema potrze
by przedstawiać ksiąg handlowych wte
dy, gdy posiada formalne pokwitowania 
otrzymane i podpisane przez pozwanego 
Ilość oddanych materjałów nie ulega żad
nej kwestii, jeżeli natomiast Lifszyc nie 
zgadza się na ceny, podane w skardze po
wodowej, to można powołać eksperta, 
który ceny określi. 

W dalszym ciągu pełnomocnik Gut
stadta wywodzi, że pozwany odbiera so
bie premje asekuracyjne oo różnych to
warzystw, n których się ubezpieczył, a 
powodowi zapłacić nie chce. Wobec przy 
znania się przeciwnika, że kwity pocho
dzą od niego, a kwestjomije tylko ceny 
prosi o wezwanie eksperta, celem ich \ i -
stalenia oraz o zabezpieczenie powódz
twa. 

Sąd wydał decyzję, mocą której zobo
wiązał powoda Eljasz* Gutstadta do zło
żenia w terminie dwóch tygodni swoich 
ksiąg handlowych, celem ustalenia pod
stawy roszczenia. L C. 
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Od dłuższego czasu Bask polski no
sił się x zamiarem utworzenia agentury 
w Pabianicach. Jest zwyczajem banków 
emisyjnych, iż w miejscowościach gdzie 
nie zamierzają zakładać oddziału, a i e d 
nok pragną mieć przedstawiciela, odda 
ją zastępstwo poważnym bankom pry
watnym. 

W Pabianicach o zastępstwo starały 
rię: Bank handlowy w Warszawie oraz 
Bank ludowy. TAk więc z jednej strony 
pierwszorzędny i jeden z największych 
banków w Polsce — z drugiej czwarto-
rzędny banczek założony przez działa 
czy PPS., którym jak n. p. w Łodzi nie 
jest niemiła współpraca z giełdziarzami, 

Pozatem co do samej finansowej o d 
powiedŁfalności Banku ludowego nale
żałoby poczynić bardzo daleko idące za 
strzeżenia. 

Mimo to oddano agenturę Banku pol 
skiego w FaŁjanicach, Bankowi ludowe 
mu. 

L e p s z y m r e p r e z e n t a n t e m B a n k u po lsk iego na t e r e n i e Pa -
bjanic j e s t Bank l u d o w y , an iże l i H a n d l o w y w a r s z a w s k i . — 
T a k z a d e c y d o w a ł o k i e r o w n i c t w o n a s z e j instytucj i e m i s y j n e j . 

tą czy owa.odpowiedzialną instytucja f i 
nansowa. Natomiast niepokojącem jest, 
iż reprezentacja Banku polskiego oddaje 
się instytucji, do której należy odnonć 
się z dafekoidącemf zastrzeżeniami. 

Tego rodzaju poliyka finansowa pod 
rywa zaufanie do naszej instytucji emi
syjnej, która albo nie orjcntuje się w sy 
tuacji, albo powoduje się względami nie 
będącymi natury finansowej. 

Rolę, Jaką w tej decyzji odegrała dy 
rekcja łódzka Banku polskiego, która 
zawodnie była instytucją opinjodawczą, 
oraz motywy jakierci kierowała się cen 
trala warszawska, winny być podane do 
wiadomości publicznej, • > 

Skoro Banie polski kładzie nawet prze 
sądną wagę, przy utrzymywaniu etosun 
ku pokrycia banknotów tak jakby tylko 
ten moment był decydujący dla kursu 
waluty, to jasnem jest, iż z wielką oględ 
noście winien kierować się przy wybo
rze swych reprezentantów. 

Inna polityka w instytucji emisyjnej, 
jak nie wyłącznie finansowa nie jest żad 
ną miarą dopuszczalna. NN. 

roku 

Liczba przedsiębiorstw fabrycznych zmalała, zmniej
szyła się również ilość robotników. 

Łódź przemysłowa—w 
1914 i 1923-im. 

Aby uzyskać pojęcie o wpływie wojny 
na proces koncesyjny w łódzkim przemy
śle włókienniczym, zestawić warto dane, 
zawarte w publikacji miejskiego wydziału 
statystycznego p. t. „Rocznik Statysty
czny m. Łodzi", a dotyczące stanu zatru
dnienia przed wojną i po wojnie. 

• Odpowiednie zestawienie przytacza
my niżej: • 

1) Liczba zakładów fabrycznych 
1914 rok 1. 1. 1923 r. 

Wielki przemysł 104 103 
redni i mały 318 312 

Niezrozumiałe są motywy takiego po 
stanowienia sprawy, Obojętnem bowiem 
musiałoby być, czy zastępstwo dostałby 

X X 

Wiadomości gospodarcze. 
Konsolidacja długów 

w Ameryce. 
Podpisano układ w sprawie konsoli

dacji długów polskich w Stanach Zjedno
czonych w wysokości 180 milionów dola
rów. Warunki układu są Identyczne z 
warunkami przywiane mi przez Stany Zje 
inoczone Anglii i polegają na tem, że 
dług oprocentowany jest na 4 proc. i ule
ga amortyzacji w ciągu 60 lat. 

TOWARY WIDZEWSKIE. 

Widzew sprzedaje swe towary wy
łącznie za gotówkę ze względu na wielki 
popyt, który % trudnością noże być za 
spokojony przez fabrykę, pracującą 
jedną zmianę. 

na 

Razem 422 415 
2) Liczba zatrudnionych robotników. 

1914 rok 1.1. J923 r. 
Wielki przemysł 109.481 99 244 
riedni i mały 24.320 19.585 

Razem 133.811 118.879 
3) Średnio robotników w 1 fabryce! 

1914 rok 1. 1. 1923 r 
Wielki przemysł 1.043 963 
Średni i mały 76 63 

Razem 317 1026 
Z powyższyeh zestawień wynika, że 

zmalała nieco liczba przedsiębiorstw fa

brycznych, w wyższym stopniu zmniejsza 
ła się liczba zatrudnionych robotników*, 
a wskutek tego średnią liczba robotników 
w 1 fabryce, stanowiąca wykładnik pro* 
cesu koncesyjnego, uległa zniżce. 

Uwagi powyższe dotyczą zarówno prrfc 
myslu wielkiego, jak i małego oraz średS 
niego, ale tylko wziętego w całości. Jc- t 

żeli bowiem posuniemy naszą analizę dvr. 
lej, to przekonamy się, że inaczej \tstał* 
tuje się stosunki w dziale wełnianym, 9 
inaczej w dziale bawełnianym. 

4) Średnio robo tri 1.: ów w 1 fabryce.' 
1914 rok 1. 1. 1923 f. 

Wlelfcf przemysł: 
Wełniany 
bawełniany 

Średni i mały: 
wełniany 
bawełniany 

Razem: 
wełniany 203 143 
bawełniany 301 580 

Jak widać, mamy do czynienia z& 
wzrostem przeciętnego zatrurWenia .V * 
fabryce w przemyśle bawełnianym o H 
proc, natomiast w przemycie wełniany^ 
średni stan zatrudnienia w 1 fabryce zm»«" 
lał nacgół o. 28 proc. 

750 
1.333 

94 
26 

400 
1.558 

80 
21 

TOW. AKC. L. GEYER. 
Firma Geyer w dalszym dągu przyj

muje pokrycie wyłącznie wekslowe. Jak 
donoszą nam ze sfer dobrze poinformowa 
nych jest to w związku z wielkim zapo
trzebowaniem gotówki przez tę firmę. 

Gdyby Geyer sprzedawał swe towary 
za normalnem pokryciem, to sprzedaż 
mogłaby napotkać na przeszkody co przy 
zapotrzebowaniu gotówki byłoby dla lir-
my oonajmnlej bardzo niedogodne. 

MANUFAKTURA CZESKA W POZ
NAŃSKIEM I NA POMORZU. 

Przemysłowcy włókienniczy czescy po 
doznaniu pewnego zawodu w Małopolsce 
przypuścili obecnie ofenzywę na zdoby
cia rynku wielkopolskiego f pomorskiego. 
Przyszli do przekonania, i i dzięki udziela 
nym daleko Idącym kredytom kupiec ma

łopolski zdołał przebyć kryzys wiosenny 
1 kredyty te wykorzystał do wywiązania 
się ze zobowiązań, jakie zaciągnął w Ło
dzi. Obecnie zaś zwleka z zapłatą. 

Z tych powodów Czesi zwrócili się do 
zachodniej Polski,, gdzie etyka kupiecka 
stoi o wiele wyżej. 

Wojażerowie firm czeskich proponują 
kupcom otwarte kredyty 90-dniowe. O ile 
w tym okresie ci nie byliby w stanie za
płacić, to Czesi zgadzają się udzielić do
datkowego kredytu 30-to dniowego, za 
które klijent musiałby płacić trzy czwarte 
proc. miesięcznie. 

Te warunki są bardzo nęcące, zwłasz
cza, iż manufaktura czeska, pomimo cła, 
kalkuluje się taniej. 

DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BAN
KU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. 

Centrala banku w dalszym ciągu pro
wadzi rokowania z przedstawicielami 
większej new-jorsklej firmy budowlanej, 
w sprawie udzielenia długoterminowego 
kredytu budowlanego w wysokości 10-ciu 
mil jonów dolarów. 

Przedstawiciele tej firmy — która nie 
stety do największych nie należy ba
wią w Warszawie. Jako jeden z warun
ków stawiają amerykanie żądanie, by ro
boty prowadzone były pod naczelnem kie 
rownictwem inżyniera amerykańskiego, 
Pozatem personel oraz materjały budow
lane miałyby być pochodzenia polskiego. 

Stwierdzić należy, iż jest to dopiero 
pierwsze realne usiłowanie wejścia na a 
mery kański rynek finansowy, na waran 
kach niekompromitujących. 

MAWthJCfKCWlCZŁÓD? 
r 22 Ptetrkow/ka 22 ' 

PIERWSZA ŁÓDZKA WYTWÓRNIA 
ZNACZONYCH ROBÓT RĘCZNYCH 

I Z A K Ł A D R Y S O W K I C Z Y 

KARKU JlSIflltll 
2 2 P i o t r k o w s k a 2 2 

poleca ręczne robótk i zaczę
t e I g o t o w e . Wielki wybór 

•e nowoczesnych wzorów oraz wszel" 
» ki e przybory do haftów. — MAGA: 2adoei illjl ale posiadam. 

GOTÓWKA. 
Dolary 5.16 
Funty ang. 23.% 
Korona duńska 90.55 

CZEKI. 
Belgja 24.05 
Holandja 207.75 
Londyn 23.94 
Nowy Jork 5.16 
Paryż 27.21 
Praga 15.44 
Szwajcarja 99.85 
Wiedeń 7.29 
Włochy 22.27 
8-proc. pożyczka złota 6.40-6.50 
Bony złote 0.96 
Miljonówka 0.72—0.70 
Pożyczka doL 3.46-3.47 
4 i pół proc, listy zast. ziem. 2075-2140 
5 proc. obi. m. Warsz. p. 15.60-15.40 
Pożyczka kolejowa 8.40-2.—8.30 
Listy ziem. doi. 4.50 

AKCJE. 
Bank Dyskonfowy5.75—5.70 
Bank Handlowy 5.90-5.45-5.50 
Bank dla H. i P. 1,10 
Bank Przem. Lw. 0.32 ' 
Bank Zachodni od i do 5 em. 1.80 
Bank Sp. Zar. 6.50 
Cerata 0.45 
Elektryczność 0.80—0.85 
Siła i Światło 0.42 
Cbodorów 5.15 
Czersk 0.55 
Częstocice 1.80 
Cukier 3.60—3.25—3.40 
Firley 0.37—0.36 8 em. 0.35 
Węgiel 1) i 2) 2.50—2.65 3) i 4) 2.55 
Nafta 0.60—0.58 
Nobel 1.70 
Cegielski 0.53 
Lilpop 0.50—0.61 
Modrzejów 4.40—4.30—4.40 
Norblin 0.86—0.87 
Ostrowieckie 6.50—6.40—6.30 
Parowozy 0.33 
Rudzki 1.30—1.31—1.29 
Starach owice 2.13—2.10—2.11 
Ursus 1.80—2.— 
Zieleniewski 930—9.40 
Żyrardów 2 em. 13.60—13.92—13.70 
Haberbusch 4.95 
Wulkan 2.25—2.15 
Spirytus 2.40 

WIECZORNA POGTEŁDA WARSZAW-
SKA. 

Cegielski 0,53 
Zieleniewski 9,40 
Parowóz 0,33 
Nobel 1,75 
Chodorów 5,40 
Bank Przem. Lw. 0,4? 
Bank Sp. Zarobk. 6,50 
Bank dla H; i P. 1,10 
Starachowice 2,10 
Rudzki 1,30 
Węgiel 2,65 
Ostrowiec 6,25 
Modrzejów 4,35 
Bank Handlowy 5,50 
Bank Dyskontowy 5,75 
Bank Zachodni 1,80 
Wildt 0,16 
Cukier 3,45 
Żyrardów 13,75 
Spirytus 2,40 
Haberbusch 5 
Elektryczność 1,80 

ZŁOTY ZAGRANICĄ. 
Gdańsk, 17 listopada. 

Londyn 24 
Zurych 100 
Nowy York 19,25 
Praga 652,62 i pół — 658,62 i 
Wiedeń 1,360 — 1,370 
Bukareszt 34,80 
CzernioWce 34,65 
Gdańsk 104,28 — 104.82 
Ryga 102 

GIEŁDA GDAŃSKA. 
100 mk. rentowych 129,550—130,200. 
100 zł. polskich 104,98 — 105,52 
100 dolarów ameryk. 542,27 —546,96 
Telegraficzna wypłata na Berlin 

129,376 — 130,524 
Na New York 543.76 — 546 49 
Na Paryż 28.7S — 28.93 
Na Warszawę 104,28 — 104,82 

GIEŁDA PARYSKA. 
Paryż, 17 Hitom 4*, . 

Londyn 87,97 
Nowy York 19,03 
Belgja 91,60 

ł-Sł 
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| Ż Y D O W S K I E H 

| Iow. Szkoły Powsz. i wytii. prti a 
w Ł o d z i . 

ogłasza konkurs na 1) posadą nauczy- • 
cielą (cielki) polonisty — wymagane Hj 
kwalifikacje na naucz. publ. szkoły'g 
powsz. 2) pomocnicy freblanki, do • 

_ s r k n h r Viphr i m Szalom Aleichem" JB ,Szalom Alejchem" 
zn;, 

mają. 
Posiadający znajomość I 

h maia. 

szkoły hebr. 
— Poł. 11. 
jęz. hebr. w obu wypadkach 

pierwszeństwo. 

Podania z euriculum vitae i od- I 
pisami świadectw należy wnieść naj- | 

I
I d a l e j do niedzieli 23 b. m. na ręce m 

kierownika szkoły Poł. 11,1 p. w godz. g| 
od 8—11 rano i od 5—7 pop. (z wy- m 
jątkiem soboty). 9447—1 gg 

w większem mieście pow. (w Wielkop.) 
przy dworcu, świetnie prosper. spichrze, 
składnice, stajnie, garaż, płac 4000 qm. 
piękna willa, ogród, 8 pokoi centr. ogrzew. 
elektr. oświetl, (wielk kompl.) wszystkie 
zabudów, masywne. Całość ogrodź, wysok. 
parkanem, zaraz korzystnie na dogodnych 
warunkach do sprzedania ewent. przyjmie 
się wspólnika czynnego z większą gotówką. 
Handel nadaje się ró vnież budowl. ekspe
dycyjny i *• P. Łaskawe zgłosz. proszę 
skierować pod skrz. poczt. 60. Leszno, 
Wielkopolska. 9446—6 

S Z T U K A 
M | - Z a m e n h o f a 1 , « « W I U I U I W 

(róg Piotrk. 127). f̂lHHmHHHNkF 
do 12 pocztówek dodają 

P o r t r e t d a r m o . 
CENNIK 

Zakładu Kąpielowego 
Rudolfa Bojtlera 
Kilifftini Ib lit ilu Eifnii 

Przystanek ti»mwajowy 4, 6, 10. 

Rusko-rzymskle ł a ź n i e czynne dla 
Pań w środy od 10—8 wlecz, 

dla Panów w czwartki piątki I soboty 
od 9 r. do 9 wlecz. 

71 
• I 

Z ł . 2 . 2 5 
0 . 8 0 
1.36 

]• 15 gr. za' obsługą 
Z ł . 1 . 10 

-|- 12 gr. za obsługę. 
Z ł . 0 . 5 0 

-| 7 gr. za obsługę. 
M a s a z y f cl -stkl fryzjer oraz pedicur na miejscu. 
K ą p i e l e czynne codziennie od 8 r. — 8 wlecz, 

w piątki I soboty do 9 wlecz. 

Zakład w całości odrestaurowany 

Rusko- rzymska ł a ź n i a 
M a s a ż I mycie 
W a n n a I k i . 

„ I I k l . 

Łaźn ia I I k l . 

Pralnia i i i i l i n 
d a m s k i e j i m ę z k i e j g a r d e r o b y 

o r a z b ie l i zny 9240—8 

E. Muszyńskiego 
p u. Dz ie lna Ni 2 4 . 
f/jjylrouie wszelką garderobę do czyszczenia I 
roh W a n , a o r a z franki na ramach. Powierzoną 
_°Dotą wykonywuje się prędko, akuratnle 1 tanio 

l: Ulica S M . Tli. 13-85. 
SALA FILHARMONII 

Czwartek, dnia 20 listopada 1924 r. o godz. 8.30 wieez. 

JAN KUBELIK 
Sobota, dnia 22 listopada 1924 r. o godz. 8. 30 wlecz. 

7 -my K O N C E R T 
z cyklu „ M i s t r z o w s k i c h K o n c e r t ó w " . 

Wykonawca programu: 

6 Aleksander 

BOROWSKI 
znakomity planista wirtuoz. 

PROGRAM: BACH-LISZT: Preludjum organowe 1 fuga. BEE-
TH0VEN: Sonata patetyczna. MEDTNER: Dwie 
bajki. PROKOFJEW: 5 vlslons fugltWes. SKRIA
BIN: Poemat op. 32. SKRIABIN: Etiuda dlsmoll. 
STRAWIŃSKI: .Zapusty z suity „Pietruszka" 
WAGNER-L1SZT: Wstęp do op. .TannhHuser". 

Niedziela, dnia 23 listopada 1924 r. o godz. 4-ej po poł. 
7 -my Koncer t P o p o ł u d n i o w y 
RECITAL Ś P I E W A C Z Y . 

Program wypełnił 

M a r j a L a b i a 
słynna primadonna łeatra .La Scala - w Medjolanle. 

W programie cały szereg najpiękniejszych pleśni 1 arjl operowych. 

Bilety na powyższe koncerty nabywać można w kasie Fllhar
monJI codziennie od godz. 10 I pół i od 3 t pół do 7-e] wlecz. 

O r k i e s t r a F l lharmonlczna w Łodz i—Sa la Fl lharmonJI 

D a l i , wtorek, dn. 18 listopada 1924 r. o godz. 8 45 wieczorem 
V I I W i e l k i Koncer t Symfoniczny 

(I z II-go cyklu Abonamen.) 
Dyrekcja: W . 3 E R D I A J E W 

Solista: Z Y G M U N T F E U E R M A N (skrzypce) 
W programie m. In.: 

l i n : Poemat „Ekstaza" 
L. v. Beethoven: Koncert skrzypcowy. 
Bilety do nabycia w kasie FllharmonJI. 9460 

HIPOTEKI 
«A DOMY w 
U d z l e ' » I eas 
S?y«y dochód 

B E R L I N I E 
1 E«3i, przyjmuje zarząd domami rwarantojąr 

m h " Ł r o c h ó d - Pierwszorzędne referencie. „Fihlow" O. 
ko "•."•Berlin, Potsdamerstr. 82d. Informacje J. Kra-! 

ywskl, Południowa M> 9, od godz. 2 do i i pół. 850 

^̂ ^̂ isaisaisiafisafisaisausa 

IjssisisisisiesBBisiaiisiisisisiŝ  
Do biura większego przedsiębiorstwa przemysłowego Q| 

| | poszukiwany natychmiast rutynowany gg 

0 buchalter-bilansista 9 
| | z gruntowną znajomością korespondencji w językacn pol- gg 
aa skim, niemieckim i rosyjskim. ma 
U Zgłoszenia ty lko pierwszorzędnych sił do adm. U 
| | .Republiki* pod A. G. 1014. 9414—2 | | 

l̂SâB̂BSSSB̂ISISISISISISISSISliU 
Na raty! 
T o w a r y wełniane, bawełniane 
jedwabne chustki, sweatry, 
obuwie, gotowe garnitury na 

oostalunkl I t d. 
poleca skład towarów 

Z a w a d z k a N& 2 4 
I p. f r o n t . 

Uwaga: 1 Uwaga: 
Towary w najlepszych 

— gatunkach. — 

P i n i a Kapeluszy 
Damskich 

z o s t a ł a p r z e n i e s i o n a 
z B e n e d y k t a 2 5 na ulicą 
Prez. Narutowicza 

(Dzielna) 21. 

ZaKład KrawiecKl damsHi 

Sz. Kaczka 
6-go sierpnia (Benedykta) 10. 

N a j n o w s z e z i m o w e m o d e l e 
nadesz ły ! 

Dotrzebne na pewną hipotekę 
w śródmieściu, płacącemu regular
nie procenta. Oferty sub .Hipo

teka" do „Republiki" 445-2 

7 3 - 2 

Młoda, inteligentna panna z kil
kuletnią praktyką biurową fabyczną 
i handlową poszukuje zajęcia jako 

BIURALISTKA 
kasjerka, maszynistka 11. p. 
posiadam najlepsze referencje. Łas
kawe oferty sub „M. J." do adm. 

.Republiki." 450-2 

POHOJ 
z kuchnią 

zumienie, na 3 pokoje z kuchnią za do
płatą lfb tez bez zamiany. Oferty sub. 
,H. W. Z.' 9467 

Nowo otwierający się 

SKLEP U I 1 I 
nleznający tutejszych stosunków hand-
lowych w tej branży, pragnie tą dro
gą zaznajomić się z tutejszymi kup
cami galanterją w celu zaopatrzenia 
takowy w doborowy i konkurencyjny 

towar. 
Łask. of. do adm. .Republiki* sub „Oalanterja". 

l i l i i lisi 
3 0 0 FIRM z ŁODZI 

i innych miast, które dopuściły swe akcepty do 
protestu, zawiera 

do nabycia w .Wywiadzie* Piotrkowska lo4 

Lekcje Tańców 
najmodniejszych według metody paryskiej 

w z n o w i o n e w szkole przy ul. CeglelnlaneJ 4 3 
pod kierunkiem p. p. 

Z y g m u n t a H e n r y k o w s k f e g o 
i R a f a ł a Ko lsk iego . 

Zapisy i Informacje od 5—10 wlecz, w kai,velarjl 
przy szkole, a od 5 p. p. w prywatnem mieszkaniu 

przy ul. CeglelnlaneJ 6 7 . 
UWAGA: Udzielam także lekcji prywatnie. 

żywych oswojonych 
mieszk. 8 

Wólczańska 43 
9354 

Będąc wczoraj w teatrze na po-
połudnlowem prztdstawicniu zosta
wiłem w wygódce przez zapomnienie 

p o r t f e l 
z dokumentami: 42 szt. biletów fan
towej loterjl, książeczkę wojskową 
na unie. Jan Macander, urodzony 
w roku 1891, wydany w P. K. U. 
Łódź 1 różne notatki. 9440 

>- ^ 

Poszukuje 3 mniejsze albo 2 duże 

pokoje 
z wygodami ewentualnie zamienię na 
4 duże słoneczne w centrum. Ogłosze
nia sub .Mieszkania A* do .Republiki," 

specjalista chorób 
uszu, nosa, gtidła 

I płuc 
P o m o r s k a Hi 10 
Przyjm. od. 12-2 ó-7 

Tel. 27—81 

Dr . m e d . 

I. I E 1 R I E H 
Cegiełniana 47 

Tel. 26-02 
choroby wewn. spec., 
i płuc I serca. 
L e c z e n i e s z t u u 
n e m ś w i a t ł e m 
I g ó r s k i e m . 
Od 9—10 i 6 - 8 w 

Dr . 

choroby sliórne i 
V. ener yczne. 

6-go Sierpnia I . 
Godz. przyjęć: 

codziennie od 5-ej 
do 7 i pół po poł 

w niedzieli 1 świę
ta od 11-ej do l»e] 

I M . " I I I I I-'—V 

litan-hstyita 

w języku polskim, niemieckim i fran
cuskim, biegła maszynistka z kilkoletnią 
praktyką 2agianiczną poszukuje posady. 
Oferty sub. .Korespondentka. 9456 

Dr.S. 

Lewkowicz 
Che-objr sKórno 
1 weneryczna 
Konstantynowska IZ 

od 9—1 i od 7—8. 
Panie od 3 i pól — 
4 ł pół. 364—10 

Lekarz Dentysta 

med. 

Choroby skórne 
\ weneryczne. 

Przyjmuje od 4 do 
8 popoł 

Sienkiewicza 34 

mm 
Uczeń 

Z 4- klasowem wj 
kształceniem (spec 
zdolny w rysun
kach), poszukuje 
praktyki. Oferty 

sub. ,A. P. 16" do 
adm. .Republiki*. 

Piotrkowska tu 
przyjmuje od 10 r. 
do 3 i pół po poł. 

156—5 

Reperuję 
bieliznę 

wszelką starannie i 
niedrogo. Ul. Piotr
kowska 255, m. 42, 
1. ofic' 2- e pi^-łro. 

mmmmm 
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^ i i r <r _ t i t -W roli głównej: 
Czarodziejsko piękna Odurzająca ogniem swego temperamentu 

Porywająca w erze Wyrafinowanie elegancka 
Oszałamiająca w tańcu Bosko zbudowana 

Wielki amerykański film] 
z życia hiszpańskiego 

(FASCŁMATIOM) 
Wspaniały erotyczny dramat w 8 aktach. 

W roli głównej: 

MAC MU11AY 
powyższy film zdobył zagranicą rekordowe powodzenie. 

Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. M. CHWATA. ^ 6 
for 

I Drukuj* się ( w pierwszych j 
miesiącach 1925 roku ukaże t le 1 

(w jeżyka polskim). 
W i e l k i ( I lus t rowany 

A L M A N A C H 
pnenwłtj, baudlii i fluaotuw. 

Almanach będzie zawierał 
szereg monografjl i artykułów 
o przemyśle, handlu I finansach 
blografje oraz fologrsfje Żydow
skich plonerów przemysłu 1 hand
lu, artykuły I notatki o więk
szych firmach żydowskich w Pol
sce, spis fabrykantów I kupców 
podług branż oraz ważne Infor
macje niezbędne dla każdego 
kupca. 

W almanachu umieszczone 
będą również ogłoszenia 1 reklamy 
Adres: L A Z A R K A H A N . Łódź 
9107-20 Nawrot 7. Tel. 27-47. 

I I 

Ważne dla wszystklcb warstw. 
Utworzyłem kursy hafciarskie na 
maszynie. Nauka trwa bardzo 
krótko i jest dostępną dla wszy
stkich. Bliższe informacje udziela 

S. Kaliski, P o ł u d n I O W » 6 

(ewa oficyna, Ul wejście, U piętro 
mieszk. 37. 287-3 

I Smacznie 1 Zdrowo 1 Tanio 1 
RESTAURACJA 

Ci 

| ul. Narutowicza 44 

I tA&sr l R ry i l aka 
codziennie poleca: 

śniadania £ «°,
dŁ 1S 

obiady \\t 1 zł. 
• godz. 12 do 5 po południu 

kolacje 1 zł. 
od godz. 7 do 13 wlecz. 

W czwartki, soboty CT9U: 
I niedzielę r i c t K l 

Bufet obficie zaopatrzony 
w gorące I zimne zakąski 

Potrzebna zdolna 

fryzjerka 
i manikurzystka 

«d zaraz. Zakład damski, I mesk 
A. F. Blttner, Andrzeja 16 0336-3 

Około 

jyotrzebne do młyna jakd udział 
(sóólnik) lub pożyczka z zabez
pieczeniem hipotecznym i t. p. 
Zgł. pod .A. W. 1000" do red. 
nin. pisma. 9352—2 

WĘGIEL OPAŁOWY I 1 1 1 
— z pierwszorzędnych kopalń, oraz — 

(KOKS Górnośląski, 
— wagonowo i te składu poleca — 

„Polski Węgiel" 
Spółka z ogr. odp., 

ŁÓDŹ, ul. Kilińskiego Ms 7 0 , 
tel. 172 I 173 

: -/KLRDY f»p, Atic. ( ł«UB0r'» Ł.J •srHowiKI) 

O f i a r - l i a s y moczowego 
Artretyk, głównie po nadużyciach w jedze

niu i picu musi co miesiąc przeprowadzać 
kurację Urodonafem, który go zacnow.i przed 
atakami podajjrycznemi, reumatycznemi i kol
kami nerkowemi. Z chwilą gdy mocz przybie
ra kolor czerwony lub zawiera piasek śpiesz
cie po ratunek do Urodonalu. 

Środek zalecany 
przez Prof. Lance-
reauz b. Prezesa 

Akadcmjl Medycz-

PiaseK 
Arterjo-Sclerosa 
Kwasy 

Zatraty przez kwas moczowy, dręczony przez cierpienia, może byc uratowany, tylko przez 

URODONAL CHATELAINA 
„ . , „ ponieważ U R O D O N A L rozpuszcza K W A S M O C Z O W Y 
urodonal Chatelaln'a można nabyć we wszystkich aptekach I składach aptecznych 

Przy kupnie zwracać należy uwagę na firmę wynalatcy C H A T E L A I N ' A . 
Generalna reprezentacja Warszawa, Prcdry 4 tel. 73-55 I 165-69. 

1 

odpowiedź na to daje 

BIULETYN Protestów Wekslowych 
wydawany przez Biuro „WYWIAD", pozostające pod 
patronatem miejscowego Związku Banków. 

BIULETYN Protestów Wekslowych 
wychodzić bądzle 3 razy na miesiąc poczynając od 
listopada 

BIULETYN Protestów Wekslowych 
będzie sprzedawany f irmom zarejestrowanym w Sądzie 
Okręgowym. 

C e n a w p r e n u m e r a c i e mies ięczne ] Z ł . 10 .— 
Zgłoszenia na prenumeratę należy nadsyłać na firmowym papierze pod 
aur.: B i u r o K r e d y t o w o - In fo rmacy jne I "Wydawnicze 
„ W Y W I A D " , S p . a ogr . odp . , P i o t r k o w s k a 1 0 4 . 

Południowa Nr. 33 
Specjalista chorób 
skórnych i wene
ryczny ch. Przyj, 

muje od 8—10 i pól 
1_2 i od 4 —« 

L 
Dr. m e d , 

Choroby skórne 
włosów, wenerycz
ne 1 moczoptciowe 
tłoczenie światłem 
Lampa kwarcowa 

1 promieniami 
Kontgena. 

Zawadzka Nt 1 
Telefon Nr. 25-3y 

I UU 4—S 
ULI OD 
OITUIITII. POCICALIM 

Kupno I s p r z e d 

Skrzypce stare oka
zyjnie do sprze

dania. Wiadomość 
Przejazd 16 skład 
kołder. 361-2 

Potrzebna starsza 
panna do szycia 

Pańska 9 m. 33. 
455—1 

aszyny 
do szycia na naj 

dogodniejszyc TA
rankach sprzedaje 
Rosen, Piotrkowska 
Aft 88. 342-2 

Przyjmuję do ręcz
nego haftu bia

łego i kolorowego 
po cenie bardzo 

przystępne). Wia
domość: Rozwadow
ska 6 — Joskowlcz 

9466 

Pianin wielki wy
bór, nowych 1 u< 

żywanych, BUlthne 
ra, Bechsteina, Sei 

lera, SchrOdera, 
Quandta I innych 
poleca skład pianin 
.Lyra" Piotrkowska 
Nr 82. 

Unie) po 
leca lab 

ryczny skted swe 
atrów. Zielona nr. U 

160-16 

25 proc. 

Ha gwiazdkę! Na 
raty I za gotów

kę I Łóżka niklowe 
wszelkiego rodzaju, 
krzesełka dziecinne 
materace, łóżka po
lowe, wózki '].•!'•-
cięce daje .Palma" 
Narutowicza N» 36, 
w bramie na prawo,] 
telefon 35-25. 

.9452 

Nauka I wychów 

Iuchalterji i rachun 
kowości z gwa

rancją nauczania 
samodzielnego pro

wadzenia ksiąg i 
sporządzenia bilan 
sów w przeciągu 1 
do 2 miesięcy u 
dzieła b. rzeczo

znawca ksiąg han 
dlowych z wyższem 

wykształceniem. 
Wszelkie ryzyko 

wykluczone. Infor 
macje 8—10 rano i 
8—9 wieczór Piotr
kowska 183 olic. I 
piętro. 403—3 

Jnglelskiego lekcji 
i konwersacji u 

dzielam Zapisy 
5 _ 8. Piotrkowska 
>f» 81 m. 17. 243-. 

DOBRA krawcowa 
poszukuje pracy. 

Wykonywa wszel
kie roboty. Zgło
szenia pod adr. ul. 
Narutowicza Ni 32, 
sklep materjałów 

piśmiennych. 441-2 

Iafclarkl maszyno 
we potrzebne, 

W. Knapp, Nawrot 
Nś 7. 438—2 

Poszukuję wykwa 
lltlkowane) niań

ki—pielęgniarki do 
owutygodnlowego 

dziecka. Zgłaszać 
się do A. Weinber 
ga, ul. Traugutta 12 
od 2—4 pop. 

439-2 

Inteligentny mło-
I dzieniec z 4-letnlą 
praktyką biurową 

I ekspedycyjną po 
szukuje jakiejkol

wiek pracy. Ofertv 
do .Republiki* tub 
.Praca"* 443—2 

Pokój frontowy 19. 
umeblowany 0 0 

zaraz do wynajęć''-
Kilińskiego J* ' * 
Rechtman. 444— 

niV'' v Iftkowana 
n krawcowa z wie
loletnią praktyką 

poszukuje pracy po 
doniach Wladom.: 
Wschodnia 42 u p. 
SzpigeL 433—2 

R o z m a i t e . 

Poszukuję wspól
niczki fachowej 

w celu otworzenia 
magazynu sukien. 
Posiadam odpow. 
lokal I maszynę. 

Oferty pod „H. U.* 
434-1 

Student matematyki 
(specjalność: ma

tematyka i polski) 
przygotawla do e-
gzami nów i do eks-
icnów w zakresie 
8-miu klas. Korepe
tycje. Cegielniani 
56, m. 28. 242—3 

Student politechni
ki wyższych se

mestrów udziela 
lekcji. Zgłoszenia 
przez cały d/leń, 
Sienkiewicza M 67, 
Fordoński. 437-2 

Bobie masaż dobrze 
1 tanio. Zgłoszę 

nia do .Republiki* 
sub .Masażystka*. 
. . 442 - 2 

Posady . 

Potrzebna zdolna 
sprzedawczyni do 

magazynu obuwia 
M. Młynarski, ul. 
Pomoiska 23. 

L o k a l e . 

Iam pokój do od-
oddania wśród 

miasta dla młodego 
człowieka Oferty 
proszę składać do 
admiri. „Espressu* 

432—3 

Mieszkania wspól-
iH nego lub oddziel. 
ntgo pokoju po

trzebnie nauczyciel 
Państw. Szk. Zawo
dowej, ul. Karola 20 

449-1 

Zagubione dokumeiłf 

Zgubiono w czwer 
tek między 5-4 

Jadąc tramwaje)*1 

nr. 10 torebkę «•* 
wierającą różne pa* 
piery oraz kartkę 

wydaną na k»rł« 
okrętową do Pa'*' 
styny, uczciwy zna
lazca zechce z la*'" 
•wolej oddać do 

Widawskiej na u* 
6 sierpnia 39. 367'' 

Dnia 17 listopad* 
między godz. * 

a 4 na ul. No«o-
miejskiej zaginęła 
ml książka mała * 
czarnej oprawie, t*' 
wierającą weksel 

(blanco) pł. 28-JU 
1924 r. na sumę JOO 
złp wyst. A. Ml«* 
kiewicz. Weksel ni
niejszy zostaje «• 
nieważnlony. Łas-
kawy znalazca zecn-
ce zwrócić wyżej 
wymienioną książąt 
do adm .Republiki' 

4 5 3 - ' 

ławrzyniec Kai-
mierczak zago* 

bił paszport wyda
ny w Lodzi, zamieś* 

kuje przy ulicy 
Łącznej Nr. 36. 

Zginął pies wyżet 
(rasyOryfon) ble* 

ly bionzowe łatf 
uprasza się ODDANI' 
takowego za wyna
grodzeniem u Oska
ra Miller* Nawrot 
nr. 34. 348-3 

Kowalska Marja za
gubiła legityma

cję za Wi 5922 1 
książkę obrachun
kową, na którą do
stała zapomogę « 
IV dzielnicy. 

462-3 

Dr. 

Specjalista chorób 
skórnych I wene
rycznych I włosów 
Gabinet MflnlgenS 
I śwlatło-lecznlczy 

oLPiotAawska 144 
róg twaiigiellcklej 

T e l . 2 0 - 4 5 . 
OUDUNY PRIYJTCLA 

6—8. ULA pao >—6 

Dr. med. 

CegleEniana 4 3 
p o w r ó c i ł 

thorosj tkornt, wr 
aerjczni i muciepltloifg 
Leczenie sztucznem 

słońcem wyżyno-
wym. Przyjmuje 

od 5—8 

immtojĘm B S i S Y r ^ r S S ^ t ^ Ł S r ; Ogłoszenia: 
: . ry .7 , r , . , T ; . ,'• mlt^iŁit -» «L IW e r . miesięcznle.-Zsgranlcą 7 zł, 20 mieslęcłn, 4 ~ n . ' e * . - r 

/ . ' .WC/AJNil: 6 gr. za wiersz milimetr, (na stronia 10 szpalt). W TiZ.<SQć 2*> gr. z* wiers 
mil. (na stionia 4 szpalty). . n V . v \ Ji 1 j . \ );.-„. \ i :. JJ gr. za wiersz mil. (na 4 <-,»..i/ 

.. . .iir-YI.^ Zaręczynowe i zajluo. po tekście 4 złote. Zamiejscowe o i j proa. Zagraniczna o UJ ora 
uauoszenlc do domu i!0 groszy miesięcznic. drożej. Za ler.ninjwJiliiM «»,£taa«od admin. nio odpowiada. Uroone d GR. L>ouiu.lMaait pracy Jijr. Wajm.iiejsze 

e*»tbllk:R' I „brcpfcts Wieczorny*' rącenlo z odnoszeniem do domu zł. 5.70 mles. 

Za wydawnictwo .Republika* bp z ogr. odpj Marjau Nusbauua-Oltatfsewskl—Czcionkami .KopuolliŁi*, PłotrKowsKa 4&—Tłocznia, Piomtowsica li—Redaktor odp, Józef Barman.*' 


