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Co robi Stinnes n a gruncie łódzkim?
Dyrektor banku stinnesowskiego w Łodzi.-O skup akcji wielkich fabryk włókienniczych.
Nowy bank w Łodzi. — Tajemnicze polityczne zakusy.
Jak dowiaduje się „Republika" z mia cą, z niektóreml przedstawicielami wielkie gdyż przedstawiciel Stinnesa wymienił ca na. Rozwiązanie zagadki tej tkwi alaje,
todajnych źródeł przemysłowych, koncerngo przemysłu. Pierwszym etaptm wtarg ły szereg wysokich osobistości polskich, się, nie w zlatanie polityki stinnesowsldej,
Slinnesa, od trzech miesięcy zwracający nięcia do przemysłu włókienniczego mia które zgodziłyby się na figurowanie w raale albo w chęci ujęcia w ręce eksportu
szczególną uwagę na nasz przemysł że- łoby być założenie w Polsce z centralą w dzie i zarządzie banku.
polskiego do Rosji, albo też otrzymania
kzny i węglowy na Górnym Śląsku i w za- Łodzi olbrzymiego banku, zasobnego w po Cel gospodarczy tych kombinacji jest placówki, z której możnaby wywierać na
Ćłębiu Dąbrowskim, poczyna myszkować tężne kapitały w obcych walutach. Zada o tyle niejasny, iż dotychczas grupa Stinne cisk polityczny na rząd polski
dokoła polskiego przemysłu włókiennicze niem baft*"t tego byłoby wykupienie za sa ogniskowała swe wysiłki na zdobycie
W uzupełnieniu powyższej informacji
go. W ubiegłym tygodniu bawił w Łodzi mocną waYatit a\ccji tutejszych wielkich fa zasobów surowcowych poza granicami Nic „Republika" otrzymała cały szereg sensa
przedstawiciel banku stinnesowskiego w bryk włókienniczych z rąk prywatnych i niiec, nie dotykała jednak przemysłu, opar cyjnych szczegółów, które opublikuje w
Monachium, nawiązując bardzo ostrożnie stworzenie trustu włókienniczego. Wła tego na przetwarzaniu surowców, pocho najbliższych dniach po sprawdzeniu ich ukontakt i zastrzegając się zupełną tajemni sność w ten sposób byłaby anonimowa, dzących z odległych krajów, jak np.: baweł zasadnienla i wiarogodnoścL

Z ł e w r a ż e n i e noty niemieckiej.
Anglja i Francja przeciw propozycjom rządu Rzeszy.
CO SĄDZĄ NA QUAI D'ORSAY.
wie opozycji najwidoczniej w następ gijskie co do otwarcia dyskusji nad ta Wieczorem dr. Cuno wygłosił na sesji
PARYŻ, 9 czerwca — „Temps" pub- stwie porozumienia z rządem zajmują zu sprawą.
związku prasy niemieckiej wielką mowę
Warunki te są następujące: 1. Niem polityczną, w której wyjaśnił szereg kwe
Jjkuje artykuł w odpowiedzi na memoran pełnie to samo stanowisko, które zostało
nam niemieckie, który w kolach pollty- wyrażone w półoficjalnym komunikacie cy muszą zaniechać biernego oporu, 2. stji, odnośnie niektórych spraw politycz
|&nych uważany bezpośrednio z Qual Reutera i oświadczają, że należy sie po propozycjo Niemiec, dotyczące zwołania nych, jakie w związku z memoriałom nie
4'Orsay. Artykuł podkreśla konieczność wstrzymać od wszelkie] decydujące] oce konferencji międzynarodowe] dla omó mleckim wysuwają się na pierwszy plan
Jednania Anglii 1 Włoch dla francuskie ny aż do chwili porozumienia się z alian wienia spraw, winny być odrzucone, po a mianowicie co do sprawy zaniechania
go punktu widzenia. Artykuł domaga się tami. Sensacja jest również, że „Man nieważ sprzeczne są z postanowieniami biernego oporu przed rozpoczęciem ronatychmiastowego zlikwidowania bier chester Guardian" publikuje artykuł wy traktatu wersalskiego, 3. Gwarancie w kowari.
nego oporu 1 kategorycznie odrzuca nie powiadający się przeciwko memoran sprawie odszkodowań w te] formie, w NOTA KONFERENCJI AMBASADOmiecki postulat komisji rozjemczej. Frań dum. Oświadcza on, ie roczne spłaty jakie] przedstawiły Je Niemcy, winny być
RÓW.
Ja 5 jwnież nie może sly zgodzić na pro- proponowane przez Niemcy są stanow również odrzucone.
A W . — BERLIN, 9 czerwca — Rządo
Hww ana przez Niemcy ustm,. wymianę czo zbyt niskie.
w i Rzeszy niemieckiej została dziś rano
KONFERENCJE KANCLERZA CUNO. doręczona nota konferncji ambasadorów
WARUNKI BELGIJSKIE.
AW. — BERLIN, 9 czerwca — Kan zawierająca zapowiedź objęcia działal
PAT. — WIEDEŃ. 9 czerwca — „N. clerz Cuno przybył dziś rano do Monas- ności ze strony międzysojuszniczych w o j
POPŁOCH W BERLINIE.
BERLIN, 9 czerwca — Wielki pop Frele Presse" donosi z Londynu: Belgij cyru w Westaflji, gdzie w ciągu przedpo skowych' komisji kontrolnych w danych
łoch w Berlinie budzi wiadomość ó sta^ski minister spraw zagranicznych Jaspar łudnia odbyt szereg konferencji z. przed rozmiarach.
łowisku angielskiej opinii wobec nlemlec omawiał wczoraj z przedstawicielem rzą stawicielami sfer gospodarczych, związ
Nota wzywa rząd niemiecki do wyda
Mego memorandum. „Vossische Zeltung" du angielskiego w Brukseli sprawę od ków zawodowych i zrzeszeń urzędni- nia zarządzeń, mających na celu ułatwię
nie działalności komisji.
lonosl z Londynu, że kierujący członko szkodowań i przedstawił warunki bel czyc h.
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SPRAWY POLITYKI POLSKIEJ.

StrońsKi spoliczhowany.

KONGRES UKRAIŃSKICH ORGANI
ZACJI.
PAT. — WARSZAWA, 9 czerwca. —
A W . — L W Ó W , 9 czerwca — Tutej Uczynił to^mjn Radomski. — „Mianuję pana honorowym
prezydent Rzeczypospolitej, uwzględnia
ukraińskie koła polityczne projektują
ne prośbę marszałka Polski Józefa Piłsud sze
marszałkiem wojsk polskich*. — Cztery tygodnie
zwołanie do L w o w a ogólnego kongresu
skiego, zwolnił go ze stanowiska szefa ukraińskich organizacji politycznych, dla
odwachu. — Wrażenie w sejmie.
*tabu generalnego, a równocześnie zamia obmyślenia wspólnego działania.
Teł. wł, — WARSZAWA, 9 czerwca.— nym echem w sferach politycznych/
Oował szefem sztabu generalnego generaDzisiaj
w godzinach obiadowych, w czasie Wieczorem marszałek Sejmu Rataj zwołał
DZIENNIKARZE RUMUŃSCY W POL
dywizji Stanisława Hallera.
przerwy w obradach sejmu, w chwili gdy przewodniczących wszystkich klubów sej
SCE.
A W . — LWOW,*9 czerwca — Dla u- poseł Stroński wychodził z gmachu sejmo mowych na specjalną naradę. Odbyło się
CZESI ZADOWOLENI Z M I N . SEYDY.
dognjenii
dziennikarzy rumuńskich, wego, doszło do niego na ulicy kilku wyż również nadzwyczajne posiedzenie kon
PAT. — PRAGA, 9 czerwca. — Pra- przyjeżdżających do Polski, oddany bę
szych oficerów armji polskiej, między któ wentu senjorów, który obradował nad
** tutejsza wita expose polskiego ministra dzie do ich wyłącznej dyspozycji przez
rymi znajdował się również major Niemiro kwestją, jak zabezpieczyć posłów sejmo
Praw zagranicznych Seydy, podnosząc, że cały czias pobytu dziennikarzy w Polsce
Radomski z 5 p. picch. legjonów, który pod wych przed napaściami, podobnemi do tej,
*pose to potwierdza treść depeszy, którą wagon pulmanowski, który 14 bm. bę
dzie oczekiwał na granicy rumuńskiej.
szedł do posła Strońskiego i spokczkował jaka spotkała posła Strońskiego.
^ yda wysłał do ministra Benesza. Dobra
Najpierw dziennikarze rumuńscy zwie go, mówiąc doń ironicznie;
Jak > słychać, ma być wydana w tej
^oła polskiego ministra spraw zagranicz dzą L w ó w , do Warszawy zaś przybędą
— Mianuj pana honorowym marszał sprawie specjalna ustawa.
nych, który pragnie usunąć punkty sporne pod koniec swej podróży, podczas obec
•
* *
rumuńskiej w kiem wojsk polanek!
Czechosłowacją, uprawnia do nadziei, że ności królewskiej pary
Sprawa ta prawdopodobnie zakończy
Jak
się
w
ostatniej
chwili dowiadujemy
stolicy.
Przeszkody będą usunięte i zniknie dotych
się pojedynkiem.
mjr. Radomski, który znieważył czynnie
*asowa powściągliwość Polski wobec Cze KUPCY JUGOSŁOWIAŃSCY W GDAŃ
posła Strońskiego, został skazany dyscy
nosłowacji.
SKU.
Znieważnienie czynne posła Strońskie plinarnie na 4 tygodnie aresztu na od
A W . — GDAŃSK, 9
czerwca — go przez mjr, Radomskiego odbiło się głoś
^OS. ZDZIECHOWSKI PRZEWODNI
wachu.
P.
CZĄCYM KOMISJI BUDŻETOWEJ. „Dziennik Gdański" dowiaduje się, że w
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Nowy szef sztabu g e n e r a l n e g o .
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A W . — WARSZAWA, 9 czerwca —
Przewodniczącym komisji
budżetowej
^miast posła Głąbińskiego wybrany zo
a ł poseł Zdziechowski Z L N .
st

najniższym czasie przybyć ma do wolne
co miasta delegacja kupców Jugosłowian
sKich, celem zapoznania się na miejscu z
warunkami handlu polskiego.

Sir Erie Drummond w Gdańsku.

A W . — GDAŃSK, 9 czerwca — Ogól
ne zdziwienie wywołała w kołach poli
tycznych Gdańska nieobecność general
nego komisarza
rzeczypospolitej pol
skiej, p. Plucińskiego, na oficjalnem śnia
daniu, wydanem dnia 7 bm. przez senat
gdański, z powodu przybycia do wolne
kursie
dolara
74.000
wynosiła
125,
wie
GDAŃSK, 9 czerwca — Na całe] czar
to
go miasta generalnego sekretarza Ligi
czor*»m
przy
kursie
85.000
wynosiła
118
|j*i giełdzie I na łamach pism hakatystycz
Narodów sir Erica Drummonda.
^ h panuje dziś wielki trjumf w związku do . . 9 .
Senat w tym wypadku po raz pierw
W obecne] chwili marka polska jest
^ aa r k ą polską I proklamowanym nad
' ostatecznym zwycięstwem. Wczoraj relatywnie w daleko gorszej pozycji wo szy odstąpił od zawsze poprzednio prze
otrzymaniu wiadomości o wrażeniu bec marki niemieckiej, niż wtedy gdy za strzeganego zwyczaju przysyłania zap
ikiego memorandum dolar o godzi jedna markę niemiecką płacono 50 ma roszeń na tego rodzaju przyjęci., o cha
oszedł do 85.000. Marka polska nie rek polskich. Kasa rządu polskiego w dal rakterze oficjalnym dla przedstawiciel
ie odczuła te] bezprzykładne] zwy szym ciągu zarówno wobec Gdańska lak stwa polskiego.
A W . — GDAŃSK, 9 czerwca — „Ga
•z w stosunku do kursu rannego i wobec Berlina zachowuje się z nlewzru
zeta Gdańska" przytacza rozmowę z wy
szoną biernością.
o 6 do 7 punktóy.
sokim komisarzem Ligi narodów, którą,
o w Berlinie marka polska r&zy
- — H

Niemcy triumfują z powodu spadku marki
polskiej.

Drummond wszczął z prezesem frakcji
polskiej, d-rem Panowskim,
informując
sie, czy mniejszość polska od początku
zajęła opozycyjne stanowisko
wobec
senatu?
Dr. Panewskt w odpowiedzi
zazna
czył, że początkowo Polacy zajęli i.tanov.i:'.:o wyczekujące, potem
jednak, w i 
dząc, że senat wbrew konstytucji, nie uwzgłędnia najslementarniejszych potrzeb
ludności polskiej, przeszli do r.ajostrzejszych opozycji.
Na życzenie p. Drummonda, dr. Par.wwski zapewnłl, że frakcja polska spre
cyzuje swe stanowisko w obszernym me
morjale, który przesłany zostanie do G*
newy.
—:—j—
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Nad czem wczoraj obradował sejm.
Debata nad zniesieniem ograniczeń dla żydów. — Kirszbraun contra Królikowski. Przyjęcie ustawy o podatku gruntowym. — Minister Kiernik wyjaśniał, ale nic nie
Poseł Kirszbaum w imieniu stronnictwa nagły domaga się zabezpieczenia wolności
Do szeregu skarg na represje prasowe,
tosowane przez obecny rząd względem^ ortodoksów w Polsce protestuje przeciw słowa, druku i bezstronnego informowa*
(Telefonem od naszego sprawozdawcy sej
twierdzeniom posła Królikowskiego, że z nia społeczeństwa przez P. A. T.
pism lewicowych, dołączył swój głos rów powodu działalności denuncjatorskiej te
Następnie zabrał głos
mowego).
nież poseł Putek, który podniósł bezpraw goż stronnictwa szkoła p. n. „Nasze Dzieci'
m! '.ster spraw wewnętrznych Kiernik
Wczorajsze posiedzenie sejmn odbyło ną konfiskatę „Chłopskiego Sztandaru" została zamknięta. Mówca oświadcza, że i oświadczył, co następuje:
tlą przy doić nielicznym komplecie i przy przez organy policyjne w Krakowie.
ego stronnictwo postawiło sobie za zada
Z upoważnienia prezesa rady ministrów
nie
przeciwstawianie się wszelkim prądom i w imieniu rządu mam zaszczyt złożyć wy
dość małem zainteresowania. Ławy rządo
Izba jednak pozostała głucha na te nfereligijnyrA, uważając bezwyznaniowość sokiej izbie w sprawie dyskutowanej na
we świeciły pustkami
słuszne skargi posłów lewicy i nagłość za szkodliwą. Dziwię się—ciągnął mów stępujące oświadczenie:
W czasie czytania ustawy o zniesieniu
ca—że ten poseł, mający tak obszerne pole
Pierwsza to sprawa rzekomo tendencyl
wniosku odrzuciła.
P,
ograniczeń kościoła rzymsko-katolickiego
na wschodzie do wygłaszania humanitar nego sprawozdania P.A.T. Muszę oświad*
nych haseł, rzuca kalumnje na stronnictwo czyć, że rząd nie wydał zarządzeń, &
w Polsce zabrał glos poseł Czapiński (P.P.
które przeciwstawia się tym, którzy wystę nie wprowadził żadnych zmian w służbie
8.), domagając się od rządu wyjaśnień czy
PAT. — WARSZAWA, 9 czerwca. pują przeciw humanitarnoścł. Proszę, żeby informacyjnej P.A.T. P.A.T. nigdy nie e °
Na
44-tem
posiedzeniu
sejmu
marszałek
prawdą jest, i i projekt konkordatu jest jaz
w przyszłości poseł Królikowski nie stawał
zawiadomił, że sąd w Białymstoku skazał w obronie żydów, ZA co mu dziękujemy. dawało przemówień w Sejmie in extenso>
<©lów, f że odesłano go do Rzymu.
posła Baranowa na 6 lat więzienia i wo Niech swe hasła odeślę raczej swym towa gdyż względy techniczne na to nie pozwfi*
W czasie czytania ustawy o zniesieniu bec lego wnosi o wydanie Baranowa.
łają. Prasa prowincjonalna ma własnych
rzyszom w Rosji. '(BRAWAT^ n** prawicy,
ograniczeń dla żydów w b. zaborze rosyj
Odesłano do komisji w pierwszem czy miech na lewicy). Ustaw*** cftfesłano do korespondentów w Sejmie, którzy mof$
pismom podawać stenograficzne teksty in
skim zabrał głos m. in. poseł Królikowski taniu ustawę o środkach przygotowaw komisji konstytucyjnej.
teresujących ją przemówień. W konkret
czych
do
wprowadzenia
waluty
zlotef
i
o
(komunista) wywodząc jak to mordują i
nym wypadku mowy zostały potraktować*
kredycie 10 miljardów na pomoc rolną w
znęcają się nad żydami w Polsce. Wtedy roku 1923.
USTAWA O PODATKU GRUNTOWYM. w sposób jednakowy i nie może być mowt
zabrał głos pos, Kirszbraun, który prostu
Przystąpiono do trzeciego czytania u- o stronniczem informowaniu społeczeń
jąc wywody posła komunistycznego, za OGRANICZENIA KOŚCIOŁA KATOLIC stawy o podatku gruntowym, omawiając stwa przez P.A.T. i nie może być mowy
kwestję jego stopy w długiej a nieinteresu ukrywaniu tego, co się w państwie dzieje,
KIEGO.
strzegł się przeciw tego rodzaju obrońcom
zwłaszcza, że stenograficzne sprawozdania
Przy pierwszem czytaniu ustawy o jącej dyskusji.
jak pos. Królikowski.
0 godzinie 2-ej marszałek zarządził je są każdemu dostępne.
zniesieniu ograniczeń kościoła rzymsko-ka
Następnie przystąpiono do . trzeciego tołiekiego w Polsce poseł Czapiński do dnogodzinną przerwę.
Co się tyczy sprawy obłożenia areszPo przerwie sprawozdawca Zdziechow tem czasopisma „Głos", to zarządzenie
czytania ustawy o podatku gruntowym. magał się przedstawienia informacji w spra
Na tern tle toczyła się walka o obmżęnie wie konkordatu, oraz uskarżał się, że wpro ski wypowiedział się za tem, aby pobierać owo nie jest ani wyrazem represji wobec
tylko 80 procent należytości. W głosowa prasy opozycyjnej, ani też naruszeniem z*
podatku dla płatników poniżej 50.000 rocz wadzenie konstytucji gwarantuje wszyst
niu przyjęto poprawkę posła Toczka, aby gwarantowanych przez konstytucję praw'.
kim
wyznaniom
możność
zalegalizowania
nie t. j . dla chłopów.
się, ale kościół narodowy uzyskać dotych 80 procent należytości za podatek grunto Prasie nie wolno pisać z pogwałceniem p°
Posłowie włościańscy bez względu n i czas tego nic może i nie może odprawiać wy pobierać od płatników, opłacających stanowień ustawy karnej, ani też podrywać
między 50-ma a 200 tysiącami mk.
władzy pańsLwowej w Polsce i autorytetu
Ugrupowania d o m a g a l i się, aby p o d w y ż k i swych nabożeństw. Ustawę odesłano do
Przyjęto
rezolucję
posła
Bogusławskie
rządu, gdyż to toruje drogę anarchji. Taki
prdatku zeszłorocznego d o c h o d z i ł a nie do komisji:
go, wzywającą rząd do przedłożenia usta właśnie charakter nosi artykuł „Głosu" p<
100, lecz do 80 procent. W sprawie tej do O ZNIESIENIE OGRANICZEŃ DLA
wy o wprowadzeniu w b. zaborze rosyj t. „Duch Niewiadomskich u steru państwa'.
skim katastru i o rewizji katastru w dwóch Komisarz rządu zwrócił się do władz sądo
szło p o m i ę d z y Piastem i Chjeną do cichego
ŻYDÓW.
pozostałych zaborach. Resztę poprawek wych o pociągnięcie do odpowiedzialności
porozumienia i uchwalono podwyżkę tylko
Do pierwszego czytania .ustawy o znie odrzucono i ustawę przyjęto w trzeciem redaktora „Głosu" za artykuł „Jak unik*
CO.proecntową.
sienie, ograniczeń dla żydów w b. zaborze czytania.
nąć konfiskat" i miał do tego pełne prawo.
Następnie i z b a rozpatrywała wniosek rosyjskim przemawiał poseł Priłuckij, do
Przystąpiono do sprawy nagłości wnio Wedle tych zasad będzie rząd i w przyszło
ftigly
„Wyzwolenia" i P.P.S. w sprawie wodząc, że jest bardzo niekompletna, nic sku co do zagrożenia zalewem Wisły War ści postępował i z tych "owodów nie jad*'
załatwia bowiem spraw takich, jak rpowa
tMjgj,
konfiskaty tygodnika „Głos" oraz w spra żnienie zwolnienia od przysięgi w sądach sza wy i okolic. Wniosek w sprawie tamy uzasadniona nagłość wniosku.
Po przemówieniu ministra spray j we
wie t e n d e n c y j n e g o streszczenia przez P.A duchownych wyznań niechrześcijańskich w okolicach Góry Kalwarji uchwalono ja
ko nagły i odesłano do komisji
wnętrznych przemawiał jeszcze p*sel
T. debat nad expose Witosa, na co pierw- albo ograniczeń, że nie wolno żydom być
Putek, stawiając zarzut, że organy policyj
członkami rady familijnej nad chrześcijan*
»za z w r ó c i ł a uwagę „Republika".
SPRAWA REPRESJI PRASOWYCH.
ne w Krakowie bezprawnie dopuściły sie.
rei. Również nie porusza przepisów, unie
Następnie rozprawiano nad wnioskiem konfiskaty tygodnika „Chłopski Sztandar''
W kwestji tej zabrał głos minister spr. ważniających zobowiązania i kontrakty
klubu „Wyzwolenia" i P.P.S. w sprawie Następnie poseł omówił działalność P.A.TW e w n ę t r z n y c h Kiernik, który w mglisty pisane po hebrajsku, ani nie zmienia prze
konfiskaty „Głosu" i streszczenia przez w związku z relacją o przebiegu debat na"
sposób starał się u s p r a w i e d l i w i ć niewłaśc pisów, wyodrębniających żydów w osobny P, A. T. debat nad expose premjera W i 
expose premjera. '
stan.
we postępowanie P. A . T-a.
tosa.
W głosowaniu nagłość wniosku odrzU'
Następnie przemawiał poseł Królików
Poseł Chomiński zaznaczył na wstępie, rono. Sprawę odesłano do komisji admi'
ski w obroni© żydów; marszałek trzykro że zasadniczą cechą demokracji jest ja
tnie zwracał mu uwagę, że pierwsze czyta wność tego, co się dzieje w państwie. No nistracyjnej.
a. - u Nadeszły w wielkim wyborze
,.
Następnie poseł Priłuckij uzasadniał n*
nie poświęcone jest omówieniu ogólnych wy rząd — zdaniem mówcy — rozpoczął
głość swego wniosku w sprawie szkolnie*
SATYNY
107^3
zasad ustawy.
politykę przeciw tei zasadzie. Mówca wy
Następnie poseł Hartglass oświadczył mienia ostatnią konfiskatę, a przechodząc twa mniejszości narodowych. Przeciw na
ET A M IN Y
że sprawa ograniczeń żydów ciągnie się do sprawy P. A. T., twierdzi, że streszczę głości przemawiał poseł Rymar. Nagłos*
F R O T l t
zbyt długo. Przypomniał, że 99 procent o nie debat nad expose zostało podane w odrzucono.
Następne posiedzenie we wtorek o go<
graniczeń żydów jest pochodzenia rosyj prasie w sposób tendencyjny. Wniosek
dżinie
4-ej po południu.
A. T E T Z L A F F i S-KA
skiego. Teraz niektóre stronnictwa zmie
ŁÓDŹ, Piotrkowska N» 100. telefon Nb 541.
niły swe stanowisko, co uznajemy z wdzię
cznością. Co się tyczy posła Królikow
skiego, to muszę zaznaczyć, że władze so
wieckie w Rosji zakazały nauki w języku
JUMPRY
hebrajskim. Projekt niniejszy, który nie
Jedwabne I wełniane, najnowszych talonów.
GOTOWE, "rai pnyjmule. zamówienia z ma
wiemy, czy stanie się kiedykolwiek usta
teriału powlorzoneRo. Wykonywam solidnie
PAT. — RZYM, 9 czerwca. — Mussoli- korzyść Niemiec. Ze szczególnym naci*
I punktualnie.
wą zapomina o wielu jeszcze ograniczę
6 - g o Sierpnia Kr. 3 9 m. 13.
niach, nie mówiąc już o ograniczeniach na ni wygłosił w senacie wielką mowę. Mó skiem podkreślają pisma następujące sło*
kresach wschodnich.
wiąc o polityce wewnętrznej, wskazał na wa Mussoliniego o „imperjalizmie francu
zarządzenia, wydane przez rząd celem skim": Włochy nie ścierpła żadnych zmia*
PRACOWNIA OBUWIA
Telefon J6 18-60.
Telefon J6 18-60.
przywrócenia porządku publicznego. Mus lerytorjalnych, ani też, przesunięć punk
solini zaprzeczył doniesieniom o maso tów ciężkości, które mogłyby doprowadzi
w Łodzi, Zielona J& 15.
wych aresztowaniach i twierdził, że rząd do politycznej, gospodarczej lub militarne)
P
zdołał przekształcić szeregi faszystów, dzia przewagi któregokolwiek z mocarstw nafSkowrońskiego bnclk znany
Łódź,
u l . C e g l e l n i a n a N a 19, I p.
wciąż mu robi moc reklamy,
łające nielegalnie, w organizacje ściśle z Europą. „Vossische Zeitung" pisze o mo
róg Zachodniej.
178—1
Jest wiadomo w całej Łodzi,
rządem związane, Kiedy minister wspom wie Mussoliniego: „Opinje tego rodzaju cz?
że klljentom w gust dogodzi,
Przyjmuje wszelkie ogłoszenia, komunikaty (re
niał, że osoba króla jest symbolem ojczy sto- już można było czytać we włosku'klam?) do wszystkich pism miejscowych, jak
tanio Ż szykiem I wygodnie,
i w całym kraju (wszystkie dzienniki .urzędowe,
zny, rozległy się żywe oklaski.
dziennikach i często już je słyszano z us*
elegancko, zgrabnie, modnie I
W!—'
handlowe, budowlane, rolnicze i t. p.) po cenach
mniej
odpowiedzialnych polityków, po r&*
Co
do
milicji,
Mussolini
stwierdził,
że
redakcyjnych.
Telefon Ni 18-00.
Telefon J& 18-60.
pierwszy
jednak tak wyralne napomnieni
dokonano szczegółowej selekcji oficerów,
pod
zupełnie
niewątpliwym adresem roz
a żołnierze rekrutują się przeważnie z
tych, którzy na wojnie zasłużyli się oj brzmiewa z ust włoskiego premjera i mii"'
czyźnie. Żaden z faszystów nie dąży do stra spraw zagranicznych.
obalenia konstytucji, Mussolini zakończył
RZYM, 9 czerwca. — Prasa faszystów"
«o«!ada na składzie wielki wybór kołder, jak również
mowę słowami: „Cała moja ambicja le*y ska omawia memorandum niemieckie *
taśmy do maszyn,
przyjmuje obsłalunki.
w tem, aby naród włoski był silny, wielki sposób bardzo przychylny. Organ MussO'
wojłoki pod maszyny,
Materjaly francuskie I wełniane na składzie.
i
wolny".
niego „Nuove Parese" oświadcza, że Nie
O I
f \ f + U
P i o t r k o w s k a E jedną używaną maszynę
Słowa
te
wywołały
burzę
oklasków.
cy posunęły się-do ostatnich granic ofiar* ",
• D H W R L Y
(w podwórzu).
poleca:
159—3
Senatorowie i publiczność na galerji okla ści i wyraża ubolewanie, że francuzi mai*
ŁuMa
951—3 skłwali mówcę. Senatorowie tłumnie ci coraz dalej idące żądania. Zdaniem teg°
u l . G ł ó w n a H» 3 0 .
snęli się, składając mu gratulację.
dziennika, postulaty brukselskie są ni^wT"
do sprzedania,
BERLIN, 9 czerwca, — Cała prasa nie konalne. Z dzienników włoskich jeden tf
miecka z wielkim hałasem podaje wiado ko „Massagero" bardzo os ro krytyku!*'
mości o wczorajszej mowie Mussolinlego memorandum niemieckie i oświadcza,
przewijarka, 40 wrzecion oraz wszelkie narzędzia
D
O
P
I
S
A
N
I
A
•
•
:—i=a do tego.
.
jest ono manewrem pozbawionym wsz***
Wiado nowe CONTINENTAL, ORZEŁ, MERCEDES « t d. we włoskim parlamencie. Mowa tą uważa
Pabryka
mość: ul. Piotrkowska 181. inż. Dyljon, od godz. 4 po najtańszych cenach. Taśmy I-a, kalka. Reperacje. na jest za oficjalne wypowiedzenie się rzą Kiej pozytywnej wartości
do 5 1 pól.
'39- " Nauka pisania na maszynach
134-7 du faszystowskiego przeciwko FRANCII i na
Z LOŻY DZIENNIKARSKIEJ.
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Wielka mowa Mussoliniego.
Zyskała ona uznanie Niemców.
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Mechaniczne warsztaty

MA535YNY

17 warsztatów szerokości 72" koo
lrowe i gładkie.

• \ D O L F d O L D B E R Ó , A n d r z e j a 1 . 1-sze piętro.
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Nauka i wiedza na kartki i paszporty.
Co mówi minister Głąbiński o numerus clausus, a co o tym powiada Konstytucja. —
Jak się robi z polaków niemców i turków. — Zasadzka na ducha demokracji.
Prezes Związku Ludowo-Narodowego,
* obecnie minister oświecenia i wyznań
religijnych, p. Stanisław Głąbiński oświad
c*ył przed kilku dniami dziennikarzowi
amerykańskiemu, który zapytywał go o
•prawą „numeru* clausus", iż osobiście
lest zwolennikiem tej zasady i nie widzi
W niej sprzeczności z konstytucją, Ow
szem, p. minister Głąbiński nważa, że
Wprowadzenie numerus clausus jest gwa
rancją sprawiedliwości pomiędzy różnemi
narodowościami zamieszującymi teryto
rium państwa polskiego, gdyż daje wszy
stkim możność proporcjonalnie do liczeb
ności, korzystania z dobrodziejstw polskiej
Kultury, Mniej więcej to samo oświadczył
P> minister w sejmowej komisji oświatowej
czym dowiódł, że na fotelu ministerialnym
Wcale nie zapomniał o programie i takty
ce swego stronnictwa, tak świetnie wykła
danych codziennie w organach prasowych,
l*k np.: „Dwa Grosze", „Gazeta Warszaw
ska", „Rozwój" i innych. Gbyby p. mini
ster miał pamięć jeszcze dalej sięgającą
1 lubił powoływać się na autorytety,
•nógłby powołać się na swych poprzedni
ków, którzy już dawniej głosili ideę norm
Procentowych w szkołach i uniwersyte
tach, na rosyjskich mężów stanu w ro
dzaju ministrów oświaty: ks. Ignatjewa i
Szwarca. Panowie ci -odznaczyli się
szczególnie propagowaniem
„numerus
clausus", zmniejszyli normę procentową
dla żydów w wyższych uczelniach z 10
do 5 proc, oraz wykluczyli zupełnie pola
ków ze studjów w niektórych szkołach
akademickich, np.: w instytucie morskim,
fcaden z nich wprawdzie nie twierdził, że
taki „numerus clausus" jest dowodem
szczególnej pieczołowitości rządu rosyj
skiego w stosunku do „inorodców", ale
niożna to wytłumaczyć właściwościami
Psychiczncmi moskali, którzy najczęściej
nie wstydzili się swych najreakcyjniejszych tendencji i najbrutalniejszych me
tod, nie starając się osłaniać ich żadneroi
Przykrywkami.

gdzie narodowość nie polega na samookre
śłeaiu, a na wyznaniu. Cóż jednak zro
bimy z wszclkiemi wyznaniami niekatolic
kie mi chrzęśćjaństwu 7 Czy wszyscy ewangielicy będą niemcami, prawosławni
rosjanami, unici — rusinami? Ujawnią
się tego rodzaju cuda, że ewangielik, a
więc „niemiec" prof. dr. Glas jest proku
ratorem przy polskm sądzie najwyższym,
mahometanin, a więc „tatar", czy „turek"
jest prezesem sądu apelacyjnego w Wilnie
cała masa „niemców", rosjan", tatarów',
.żydów" — zajmuje najpoważnejsze. sta
nowiska w Rzeczypospolitej. Gdzie po
dzieją się całe rody rdzennych aryjczyków, polaków-ewangielików, nawet nie
spolonizowanych przybyszów z Niemiec,
ale starej polskiej szlachty, która od X I I
wieku masowo przyjmowała w Polsce kalwinizm, aryjanizm itd.7
Jeśli tedy kategorje wyznaniowe są ab
surdem, pozostają kategorje rasowe. Pan
minister Głąbiński, skoro nie może być
teologiem, może zająć się antropologią
Będzie badał, czy człowiek, który nawet

jest chrześcjanmem, polakiem z samookre
ślenia, należy do rasy polskiej... Cóż jed
nak zrobi z p. p. Lewi-Stroóskim, Feintuchem, Natansonem, Pitzelesem, Bergerem,
Bninem, Muttermilchem, ks. Lutosław
skim, Hamerlingiem, Rabskim, podporami
i filarami endecji, która ma albo pokre
ślone metryki, a przyrodzone i dokonane
znamiona rasy semickiej, albo też w ży
łach posiada lwi odsetek krwi machabeuszowskiej? Tak daleko, zdaje się, p. mi
nister Głąbiński nie pójdzie, bo., kto wie,
czy sam nie musiałby dokonać na sobie
lub potomstwie swym operacji poddania
się pod „numerus clausus"..
Bądźmy całkiem szczerzy. Albo nowy
rząd otwarcie powie, że chodzi mu o szy
kany w stosunku pewnych obywateli, określonych, zresztą, całkiem indywidual
nie i bez żadnej prawnej podstawy, albo
też, jeśli chce uniknąć kompromitacji przed
społeczeństwem i Europą — niechaj corychlej wycofa się ze sprawy, która nie po
siada żadnych podstaw konstytucyjnych,
prawnych ani logicznych. „Numerus clau

sus" byłby nieszczęściem dla nasze) opinp, spowodowałby niesłychane nadużycia
kryterjów religijnych i narodc,wych wznie.
ciłby ogień nowych' nienawiści i podko
pałby dobre ćmię państwowości polskiej.
Opętańcze duchy reakcji, które bezkarnie
dziś tu hulają i gnieżdżą się w każdym
ośrodku naszej pracy i myśli, nie mogły
wyspekulować piekielniejj? ej zasadzki
na ducha demokracji i spółczesnc&j pastę
pu, niż „numerus clausus" — oświata na
kartki
Jesteśmy zdania, że rząd nie odważy
się na wniesienie tej ustawy, że są to ra
czej „strachy na żyjy"...
Wstyd nam tylko, głęboki, bolesny
wstyd, że w odrodzonej, niepodległej Pol
sce, po tylu latach katorgi moskiewskiej
i berlińskiej, po Apuchtinie i Wrześni o
procentowych normach dla wiedzy mówi
minister polski. I krwią 1 łzami musi o
tym pisać pióro publicysty.
CZESŁAW OŁTASZEWSKL

Polsha a Liga narodów.

Odwiedziny generalnego sekretarza kiem jednego, który o zwycięstwie najbar bowej ideały jego wydawać się mogą gro
Ligi narodów sir Erie Drummonda uczyni- dziej zadecydował - * Stanów Zjednoczo szkami na... wierzbie. Wojna światowa
_ znowu aktualnym stosunek Polski do nych. Oprócz Ameryki, do Ligi nie nale najlepiej dowiodła, jak kruchą była poli
tej instytucji międzynarodowej. Pozornie żą: Rosja i Niemcy, czyli dwa państwa, tyka, oparta na przebiegłości i sile zbroj
wydawać się mogło, że Polska odro które do niedawna odgrywały w Europie nej, bo w gruncie rzeczy pokonane mi zo
dzona powinna być najgorętszą zwolen wybitną rolę, a bez udziału których i o- stały obie strony wojujące. To też stało
niczką instytucji powołanej do zbratania becnie nie może być mowy o instytucji się tak, że pozytywny Yankes Wilson za
udów. Któż bowiem bardziej, niż Polska międzynarodowej, opartej na współdzia pragnął wcielić w czyn pomysł marzyciel
tak długo cierpiał z tego powodu, że wiel łaniu narodów, a nie na ich rywalizacji. skiego polaka Mickiewicza, przypomina
kie mocarstwa kierowały się stale tylko Nadto zwycięskie „wieloryby państwowe" jąc sobie zaraz o ojczyźnie tego wielkiego
egoizmem i nie było instytucji, do której grają w Lidze rolę dominującą, podczas człowieka, której wskrzeszenie Wilson
naród ujarzmiony i poniewierany mógł gdy państwa pomniejsze, zwłaszcza nowo- wyobrażał sobie nie inaczej, jak na pod
apelować w imię sprawiedliwości i zdro owstałe, są raczej przedmiotem „opieki" stawie realizacji idei mickiewiczowskiej
braterstwie narodów. Liga narodów i
wego rozsądku? To też nikt inny, jak igi, niż podmiotem praw.
Z tego stanowiska zasługiwał na kryty wskrzeszenie Polski powstały jednocześ
Adam Mickiewicz, nie napisał genialniejszej satyry na moralność polityczną wiel kę zarówno sam ustrój Ligi jak i jej stosu nie nie jako fakty przypadkowe, lecz jako
kich mocarstw — poróżnionych, czy sprzy nek do Polski. Gdy się tedy oceniało de zależne jeden od drugiego. Bo jako pań
mierzonych. Po zdetronizowaniu boga cyzje Ligi w sprawach polskich, nie wolno stwo, wciśnięte między dwa kolosy, trwapokoju i braterstwa, królowie — według było krytykować ich z punktu widzenia y rozkwit Polski jest do pomyślenia tylko
dosadnego wyrażenia wieszcza polskiego jakiejś oderwanej sprawiedliwości pogwał w warunkach pacyfikacji narodów. To
porobili nowe bogi, bałwany, którym conej (rzekomo czy naprawdę) na naszą właśnie miał na myśli Mickiewcz, gdy
Pan minister Głąbiński twierdzi, że
kazali
się kłaniać i bić się za nie: bałwana niekorzyść, lecz trzeba było wyraźnie po przepowiedział, że ze zmartwychwsta
Poglądy jego całkowicie zgadzają się z
.preponderancji
poetyckiej", _ influenzii wiedzieć, że stojąca za kulisami Ligi i su- niem Polski ustaną wojny.
konstytucją. Trudno sobie, istotnie, wyo (wpływu) równowagi oraz najobrzydliw- flująca jej ententa nie przyznaje nam tego
Oto jaki interes szczególny posiada
brazić ministra, któryby nie zgadzał się.z szego ze wszystkich — interesu. Wsku a tego, lub nakazuje nam to a to. U nas, Polska w utrzymaniu Ligi, niezależnie od
konstytucją, jako z zasadniczym w pań tek tego minęły czasy, gdy ludzkość juz natomiast nie tylko nie zdradzono tej ta interesu ogólnego, jako członek kultural
stwie prawem. Niech nam jednak wolno była na drodze ku temu, by wszystkie na jemnicy... publicznej, lecz znaleźli się pu nej ludzkości. Ale do tego, ażeby Liga mo
rody, czy to niemcy, czy włosi, czy fran- blicyści, którzy wskutek oburzenia na Lv
nudzie zauważyć, że prawo, jak zazwyczaj cuzi, czy polacy uważali siebie za jeden gę, zalecali, ażeby Polska z niej wystąpiła, gła spełnić tę wyższą misję, musi ona się
przeobrazić w istotne stowarzyszenie
Podlega komentowaniu, zgodnie z logiką naród i by całe chrześcijaństwo było wol jakgdyby entenła nie mogła narzucić swej wszystkich równouprawnionych narodów.
Subjektywną i sumieniem, i tutaj nasz ko ne, a wszyscy chrześcjanie, jak bracia, woli i po za ligę.
Do tego winna dążyć dojrzała i światła
mentarz bynajmniej nie zgadza się z inter równi sobie. Skutki tego nowego bałwo
Po pewnym czasie ten względem Ligi polityka polska. Bo nie w sporadycznych
chwalstwa Mickiewicz przewidywał w nieuzasadniony gniew ustąpił miejsca rów sukcesach, opartych na czyjejś przemijają
Pretacją p. ministra.
barwach nader ponurych: jak naród bije
cej korzyści t k w i interes Polski, lecz w
Konstytucja powiada wyraźnie, że ża się z narodem, tak potem bić się będzie nież nieuzasadnionemu uznaniu. Już po utrwaleniu stałych sprawiedliwych zasad,
rozstrzygnięciu w sprawie górnośląskiej
den obywatel nie może być ograniczony miasto z miastem,.a potem człowiek z jasne się stało, że Liga nie żywi żadnych mogących służyć za trwałą podstawę do
W prawach ze względu na swą narodowość człowiekiem, i zdziczeją znowu ludzie i uczuć antypolskich, podyktowanych jej współżycia wielkiej rodziny narodów.
Admonitor.
rasę lub wyznanie. Przepis jest tak jasny upodobnią się do murzyńskich kanibelów rzekomo przez osławionych „masonów",
Poeta pocieszał się tylko tem, że „jako
Z* nie podlega obsolutnie dyskusji, bo- za zmartwychwstaniem Chrystusa ustały bo wogóle nie wyznaje teorji uczuć, jako
interesów. Jeszcze większą miłość skapWiem konstytucja bynajmniej nie przewi na ziemi całej ofiary krwawe, tak za zmar
towała sobie u nas Liga po pomyślnem dla
duje jakichś praw dodatkowych, któreby twychwstaniem narodu polskiego ustana Polski rozwiązaniu sprawy wileńszczyzny KRASSIN ODROCZYŁ ODPOWIEDZ
SOWIECKA.
n»iały go uzupełnić choćby pod kątem w i  w chrześcjaństwie wojny .
oraz po odrzuceniu uroszczeń kowieńPT. — LONDYN, 9 czerwca. — Kras
dzenia sui generis „sprawiedliwości" Przyznać trzeba, że teraźniejsza rze skich. Obecnie przyszło do tego, że ofi sin odroczył na parę dni wręczenie odpo
^daniem p. Głąbińskiego — któraby umo czywiście nie bardzo odbiegła od obrazu cjalnie zaproszono p. p. Drummond i Man wiedzi sowieckiej, otrzymanej z Moskwy
toux, owych dwóch polityków, których
*1«* iła proporcjonalny udział obywateli namalowanego przez prorocze natchnie tak jeszcze niedawno piętnowano (z kopją rządowi angielskiemu. „DailyTelegraph"
nie
wieszcza.
Pod
jednym
tylko
wzglę
wyraża przypuszczenie, że Krassin czy
Polskich w ogólnym dorobku naukowym
dem proroctwo Mickiewicza się nie spraw ich metryk w ręku) jako ajentów „anoni
Ponieważ absurd w teorji prowadzi do dziło: pod względem roli Polski. Jakby mowego mocarstwa" i sprawców wszyst ni kroki u rządu sowietów w celu uzyska
^sardów w praktyce, przeto wprowadze na urągowisko z mickiewiczowskiej „księ kich naszych niepowodzeń. Należy więc nia nowej redakcji odpowiedzi bardziei
zadawalającej.
nie ograniczeń w myśl intencji obecnego gi narodu polskiego" wodzireje polityczni teraz ostrzegać przed przeciwną krańcowością.
Podobnie
jak
ci
„semici"
dawniej
upatrują korzyść dla Polski właśnie w po
*ądu musi dać wyniki karykaturalne.
CHOROBA VIVIANIEGO.
pieraniu nowego kultu „bałwanów", który nie byli naszymi wrogami, tak obecnie nie
są
naszymi
przyjaciółmi.
Uległ
tylko
PAT. — PARYŻ, 9 czerwca.— Stan
Weźmy przykład praktyczny. Do se tem się- tylko różni od kultu dawnego, że
kretarjatu uniwersytetu zgłasza się z do bożki noszą inną nazwę. Jeden się nazy zmianie na niwie międzynarodowej enten- zdrowia Vivianieg:o polepszył się tak, że
towy „interes", ów tak wyszydzony przez
kumentami kandydat na studenta. Zaglą wa „obroną cywilizacji zachodniej" drugi Mickiewicza „najobrzydliwszy bałwan" mógł on zawezwać swego sekretarza w
celu umówienia z nim spraw, które się w
„tworzeniem
państw
narodowych"
etc.
dną rau do metryki: wyznanie mojżeszo
I tylko od tego interesu będzie zależało ostatnich dniach wyłoniły. Jak się zdaje
Tej
czci
dla
nowych
bałwanów
przypi
nasze zwycięstwo, lub porażka w aktual
we, podlega zasadzie „numerus clausus'
sać należy, że Liga narodów była do nie nej sprawie gdańskiej, o którą zabiegamy wypadek został • spowodowany nadmier
nym wyczerpaniem w skutek przepraco
* ponieważ kontyngent jest już wypeł dawna u nas bardzo niepopularną, a pod
obecnie wobec gości...
wania.
niony, podanie o przyjęcie jest odrzucone adresem jej kierowników słyszano tylko
Nie
wynika
jednakże
stąd,
że
najmą
^ cóż jeśli student zadeklaruje mimo wy pretensje, skargi i złorzeczenia. To bez
drzejszą polityką jest stałe uganianie się DZIENNIKARZE NIEMIECCY W MOS
*ftanła swą narodowość polską, co jest krytyczne niezadowolenie tembardziej ra
KWIE.
ziło, ile Liga zasługiwała istotnie na kry na pstrym koniku zmiennej koniunktury
[ czą, zjawiskiem do dokumentów oso t|kę, lecz pod kątem zgoła odwrotnym. Prawdziwym mężem stanu nie jest współ
A W . - MOSKWA, 9
czerwca bistych i aktów stanu cywilnego stałą ru Nie jest to bowiem stowarzyszenie naro czesny przeciętny i tuzinkowy wyrobnik Przybyła tu z Berlina na samolocie w y 
bryką narodowości. Polska stałaby się dów, a nawet nie stowarzyszenie państw, polityczny, lecz Mickiewicz, aczkolwiek cieczka przedstawicieli prasy niemiec
'edyoym - a ałvro świecie oaństwem lecz koalicja państw zwycięskich, z wyjąt niejednemu Mettemichowi z ul. Wierz kiej i przemysłu aeronautycznogo.
r
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.REPUBC1KA'

Ze sportu.

Zeznania o obrocie

4

przemysłowym.
Obwieszczenie, dotyczące podatku przemysłowego na zasadzie ustawy
z dnia 14 maja b. r.
W najbliższych dniach trkaie się ob
wieszczenie, dotycząca podarku przemy
slowego na zasadzie
Ustawy z dnia 14
maja rb.
Podatek ten dotyezy
iiaste-wjacych
kategorii handlowych:
1. Co do każdego oddzielnego zakła
du handlowego, zaliczonego do kategorji
ł 1 II przedsiębiorstw handlowych.
2. Co doi każdego oddzielnego zakła
du przemysłowego, zaliczonego do pier
wszych pięciu kategorji
1 przedsię
biorstw przemysłowych.
2. Co do każdego oddzielnego zaklawego, zaliczonego w taryfie (art. 23) do
kategorji I i II (a 1 b) zajęć
przemysło
wych.
4. Co do każdego samodzielnego wol
nego zajęcia zawodowego.
Wymienione kategorje, względnie osoby zainteresowane, winni złożyć w ter
minie od 1 lipca do 1 sierpnia br. zeznania
0 obrocie, osiągnięte w ciągu I półrocza
kalendarzowego roku bieżącego. Zezna^ola o obrocie mają być składane we w ł a
śclwych urzędach skarbowych, podat
ków 1 opłat skarbowych, gdzie też bedą
wydawane bezpłatnie formularze zez
nań. Wszystkie przedsiębiorstwa obowią
lane do publicznego składania sprawoz
dań muszą w powyższym terminie zło
żyć zeznania w tej izbie skarbowej, w okręgu której znajduje się siedziba zarzą
du spółki, względnie, przedsiębiorstwa.
Kto nie złoży zeznania o obrocie w termi
n:e wyżej oznaczonym, lub kto przed
stawi w zeznaniu o obrocie niezupełne
dane. ulegnie karze grzywny od 100.000
mk. od 3 milionów mk., kto zaś celem uchylenia od ustawowej powinności podat
kowej poda w zeznaniu o obrocie
nie
prawdziwe wiadomości ulegnie —. na za
sadzie art. 106 ustawy — karze od dwu
krotnej do dwudziestokrotnej sumy niewymierzonego lub uszczuplonego podat
ku. w razie zaś okoliczności obciążają
cych karze z pozbawieniem wolności do
3-ch miesięcy.
Płatnicy podatku przemysłowego w y
f e j niewymienieni mogą również skła
dać zeznania o obrocie, lecz na nich nie
ciąży ustawowo obowiązek składania
zeznań.
Co się tyczy wypłacania
podatku
freemysłowego (od obrotu) w formie do
płaty ZX czes od 1 stycznia do
końca
c-.rwca 1923 r., to na zasadzie art. 122
1 art. 125, część przedostatnia ustawy, za
r;.-Hza sic. co następuje:
1. Wszyscy
płatnic-"-, Z wyjątkiem
przedsiębiorstw, obowiązanych do pub
licznego składania sprawozdań, są obowfazanl uiścić podatek przemysłowy za
pierwsze półrocze roku podatkowego
1923 po obliczeniu kwot tego
podatku
przez komisje szacunkowe 1 po rozesła
niu nakazów płatniczych w trzech rów
nych ratach, a mianowicie: 15 paźdzlerni
ka, 10 listopada i 10 grudnia 1923. Spół
ki akcyjne, spółki t ograniczoną odpo

wiedzialnością wlnrty wpłacić podatek w
trzech równych ratach w ciągu
ośmiu
dni po doręczeniu nakazu
płatniczego,
dnia 15 listopada rb. i III-go grudnia rb.
Przedsiębiorstwa handlowe pierwszych
dwuch kategorji oraz przedsiębiorstwa
przemysłowe pierwszych pięciu kate
gorii tak obowiązane jak 1 nieobowiązane do publicznego ogłaszania sprawoz
dań, winny, poczynając od miesiąca lip
ca rb. obliczać i płacić podatek od obro
tu, osiągniętego w
każdym miesięcu.
Pierwsze wyplata winna nastąpić w ter
minie do 15 sierpnia, przyczem od kwo
ty miesięcznej tego podatku wolno potrą
cić Jedną dwunastą cześć sumy przypada
jącej tytułem
przedpłaty,
uiszczonej
przez nabycie świadectwa przemysłowe
go za.cały rok. podatkowy,
względnie
jedną szóstą część tejże przedpłaty, o Ile
ją uiszczono
w stosunku półrocznym.
Przy wpłatach miesięcznych winny być
również uiszczone kwoty podatku, przy
nadające na korzyść związków samorzą
dowych w wysokości 0,5 procent od ob
rotu.

ARTUR SZNYCLER.

„Jesteś pan podlecem, mój panie i oćwiczę pana. Nie dlatego bynajmniej,
bvm miał być zazdrosny o kobiety tego
rodzaju, ale ponieważ mnie excyruje —
dobre słówko w takim momencie. T u
podniosłem rękę, by go spoliczkować,
lecz w tem samem mgnieniu oka przesta
lem wogóle widzieć; stało mi sio nagle,
w najdoslowniejszem znaczeniu, ciemno
przed oczami, bowiem ta jedna siódma
Osmondów potętnem uderzeniem pięści
wgniotła mi cylinder i usłyszałem te sa
me słowa, co na scenie, gdy któryś z nich
z rąbał drugiemu głowę, słowa niemieckie
wymawiane z angielska: „Oh, przyjacie
lu, za bardzo mi się stawiasz 1"
0.dy Jako tako udało mi się wreszcie
postawić cylinder z powrotem, Kitty, ta
słodka kobieta, wiła się na podłodze w
snazmaoh śmiechu, klown zaś, zało
żywszy nogę na nogę, siedział na po
ręczy i, jak gdyby nic nie zaszło, palił da
lej papierosa; ja zaś poczułem: teraz już
koniec! Nie pozostało już wemnłe nic:
am zazdrość, ani zgryzota, ani duma, ani
nienawiść — powiedziałem: „dobranoc
„ K i t t y " , — łamten nie obchodził mnie Już
wcale — wyszedłem z pokoju, powiesi
łem w korytarzu na wieszadle mój roz
płaszczony cylinder, wsadziłem ten oto
phkny, nowy, czarny, sztywny, okrągły
kapelusz, należący do klowna l pospie
szyłem jeszcze tylko tutaj, by ci dać ra
dę, abyś nigdy rie zadawał się ze śpie
waczką — escentric".
„Mój
drogi
Auguście",
rzekłem,
„ Jesteś niesprawiedliwy 1 Ja jestem zda
nia, żewygrałeś tylko na całej tej sprawie
Nie mówiąc o kr.peluszu, w którym ci jest
wyśmienicie, doświadczenie, jakie zebra

Excentrie,
(Dokończenie).
W t y m wypadku nie istniały żadne
względy. Mogłem, nie narażając się przy
tem na śmieszność, zabić każdego z sied
miu zuchów. — Przedstawienie zakoń
czyło się o północy. Od dwunastej do
1-ej byłem na przechadzce; podczas
tej godziny ocknęła się wemnie nowa ra
dzieją, iż tym razem zastanę jej drzwi
ramknięte. Nadzieja ta była zwodnicza:
były zaledwie 'przymknięte — za nimi
słyszałem śmiech, rozmowę — wszedłem
I jak słusznie przypuszczasz: był to jeden
% siedmiu".
„Kapelmistrz prawdopodobnie", rze
kłem, właściwie dość bezmyślnie.
„Skądżez mam wiedzieć?" odrzekł
August. „U Ronacher'a byli wszyscy oni
uszwlnkowanl 1 w kostjumach, czego nie
mogę twierdzić o człowieku, którego
spotkałem u tej nędznicy. Był to, jak oczekiwatem przystojny młodzieniec, jak
ja" — o mnie tym razem już nie mówił—
„Kitty, ta niepojęta ko' leta, spojrzała na
mnie 1 rzekła z uprzejmym uśmiechem:
„Si je nc compte pas mai, c' est la trolsieme fols" — „ E t la derniere, je fassure",
powiedziałem tonem, którego z pewnoś
cią nie słyszała jeszcze nigdy w życiu.
Następnie, zwróciłem się do Osmond'a,
który w spokoju ducha palił swego pa
pierosa i — no, powiedzmy: siedział dalej,ścisnałcm mu ramie r rzekłem:
M

RAID SAMOCHODOWY.
A W . — WARSZAWA, 9 czerwca
Do trzeciego raidu samochodowego, organizowanego przez klub automobilistów polskich, hf. Zamojski zgłosił 14 t
kolei maszynę „Daimler".
Wobec tego w pośród zapisanych sa
mochodów znajdują się 3 maszyny
po
wyższej mafki, wytworzył się pierwszy
zespól trójmaszynowy jednej
fabryki,
który — według warunków raidu — Ubie
gać się może o nagrodę wędrowną.
Z' ramienia klubu automobilistów pol
skich wyznaczony zostanie wkrótce spe
cjalny samochód, który odbyć
ma całą
drogę, projektowaną dla raidu,
celem
sprawdzenia stanu dróg,
porozumienia
się z miejscowymi władzami i poczynie
nia wszelkich potrzebnych przygotowań
do raidu.

Olymplada Wschodu.
Igrzyska olimpijskie rozegrane osta
tnio w Osaka w Japonjl zakończyły się
zdecydowanem zwycięstwem Japończy
ków, którzy zdobyli 138 punktów. Dal
sze miejsca zajęły Filipiny 95 pkt. i Chi
ny 7 pkt.
Japończycy zwyciężyli w pływaniu i
W razie niewplacenia podatku w w y  tennisie, chińczycy w piłce nożnej a filiżej oznaczonych terminach płatności na pińczycy w baseball'u i basketballu.
stąpi ściągnięcie zaległego
podatku w
drodze egzekucji wraz z 10 proc. kary
zwf
pan.
Porażka anglików w Kopenhadze.

Teatr
DZIŚ!

która stale wypełnia widownię teatru. W gfó*"
nych rolach p. p. Barwińska, Barwińskl, Sncy, Ła
pińska, Wojciechowski, Dębicz i Orlicz znajdofs,
pole do popisu. Próby z „Djablcgo synka" Sha*
w pełnym toku, wczoraj rozpoczęły się próby *
„Bębna" J . Vcbera i 11. Gorsse. Oboma sztukami
reżyseruje Janusz Sarnecki.

„SCALA"
8.3o wieczór.

DZIŚ!
m

]

Pożegnalne
~
Przedstawiengę

Duński Boldklubben af 93 zwyciężył
ostatnio w Kopenhadze pierwszoklasową drużynę angielską
Huddersficld w
stosunku 4:3 Match powyższy należał do
najpiękniejszych w bieóącym sezonie Ko
penhagl.

Teatr, muzyka i sztuka.

krakowskiej operetki .NOWOŚCI"
Teatr Miejski. Dzłs w niedzielę o godz. 3 po
pol. po raz ostatni wielka akademja poezji grec
klej. Odczyt ł urywki z przekładu „Odysseji"
wygłosi poeta Wlttlłn. Scenę z „Króla-Edypa"
odtworzą p. p, Leonja Barwińska i dyr. H. Bar
wińskl. Poczcm oratorjura z „Agamemnona" A l schylosa" w układzie i pod dyrekcją Józefa Witw Łodzi.
tlina. Jako soliści wystąp:ą panie: L. Barwińska,
W najbliższych dniach przyjeżdża do Łodzi
A. Podgórska, dyr. H. Barwiński i p. Gwłda Trzyw
wszechświatowej sławy cyrk A. ClnisellPego, wielo dar- Rakowski. Wieczorem „Wiera Mircewa"
letniego dyrektora cyrku w Warszawie.
192—1

BAJADERA"

Cyrk A. Cini$elli'ego
N

N A R Z E C Z D O M U S I E R O T Z G I E R S K A Si 4 0 .

NA

Ze sceny robotniczej. W sobotę, dnia C b. *
6 godz. 7\30 wiecz. i w niedzielę, dnia 10 b. m. *
fbdz. 3.30 po pol. i 7.30 wiecz. w tealrze„Syreo»"
przy ul. Aleksandrowskiej nr. 37 (róg CymeraL
„Scena Robotnicza" przy okr. kom. zw. zaw. *
Łodzi, urządza 3 przedstawienia pod kicrunkieia
artystycznym p. Tadeusza Leszczyca. Dane będ*
„Dąbrowie Górniczej" G. Zapolskiej i „Giełd*
Wszechświatowa" Wit'a. Przedstawienia powyż
sze poprzedza, prelekcje.
Bilety po niskich cenach do nabycia w okrkom. zw. zaw, ul. Dzielna 50, oraz w dniach przed
stawień od godz. 2 po poł. w kasie teatru.
!

XIX (Ostatni) koncert z cyklu „Wlelfcłcli
Solistów".
Maurycy Rosenthał.
Ostatni koncert z cyklu „Wiefkicłi so
listów" był ukoronowaniem kończącego
się sezonu przez udział w nim jednego t
najwybitniejszych artystów, Maurycego
Rosenthala, pianisty o zasłużonej sławie
i rozgłosie światowym.
Program składał się w pierwszej
części z sonaty op. 57 Beethovena i „Ctu
des symphoniques" Schumann. Wyko
nanie powyższych utworów, które byty
oddane ze skrupulatnym odczuciem stylu
odznaczono się niebywałym wdziękierfl
i głęboką ekspresją. Niejeden z wielkie"
wirtuozów mógłby pozazdrościć Rosenthalowi jego gry. W drugiej części pro
gramu przedstawił się nam Maurycy Rosenthal jako doskonały i głęboki interprfl
tator utworów Chopinowskiej muzy, w*
wykonaniu których nie każdy artysta
może sobie zdobyć uznanie.
Rosehthal gral cztery prełudja, trzy
mazurki, scherzo cis-moll, walc cis-moll
i pleśni polskie Chopina. Na zakończenie
usłyszeliśmy potężny utwór Liszta —
„Rapsodję węgierską", utwór ijopularny
ale dotychszas rzadko odtwarzany w t a
kim świetle i blasku.
Nadzwyczajna czystość brzmienia o*
raz śpiewność tonu, niezrównana subtel
ność gry, szczególnie w pianissimie, po
tężne uderzenia, które chwilami daje nam
miast fortepianu wrażenie orkiestry, oraz
niebywała technika, stojąca na najwyż
szym stopniu doskonałości, oto są głów*
no cechy gry genialnego artysty. Liczni*'
zebrana publiczność darzyła go entuzjaz*
mcm oklasków.
R.
1

j

R Z E C Z D O M U S I E R O T Z G I E R S K A Hs 4 0 .

WielKa Zabawa Ogrodowa
połączona z wielce urozmaiconym programem i róineml niespodziankami.

FAOŁOWA-IOTEIA
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I ORKIESTRY, KONFETTI, POCZTA. WALKA KWIATOWA I J B S ;

w

programach,
3-ej po poł.

8238?
o ,g o d z .

156-1

Bilety do nabycia w dniu zabawy przy kaslo wejścia do ogrodu

leś! W jakiż z w y k ł y sposób, któryś z
nas wpadnie na pomysł przebywania ua
stopie zażyłej z karłami i olbrzymami?"
(August potrząsnął głową). Trwałem
przy swoim: „ I ja na twoim miejscu nie
omieszkałbym jutro również wypić her
batę u Kitty, gdzie poznałbyś z pewnoś
cią całą trupę".
August rzucił mi nieufne spojrzenie.
„Tak jest", — podjąłem nanowo, „ w y
obrażam to sobie nawet bardzo zajmu
jąco. Podobnie, jak olbrzymi bawili się
nią w piłkę, możliwe, że Osmondowle za
grają na niej na flecie".
„Idjota Jesteś", —• odpowiedział A u 
gust. Tak nie mógł znieść, gdy komu in
nemu udał się dobry dowcip.
Przyszedł kelner. Zapłaciliśmy i w y 
szliśmy w cudny, wiosenny poranek.
„Cieszę się tylko", rzekł August, że
zuch ten nie długo będzie się bawił
własnym żartem, gdy w korytarzu za
miast swego nowego kapelusza"...
August zamilkł nagle. Zauważyłem,
że rysy jego skamieniały a oczy stały się
olbrzymie. Pobiegłem wzrokiem w stro
nę, w którą spoglądał i ujrzałem idącego
naprzeciw nam młodego człowieka, ubra
nego ze skończoną elegancją, tylko cylin
der, który nosił, był zupełnie zniszczcy.
August zatrzymał się i czekał, aż mio
dy człowiek podejdzie. Ów uchylił kape
lusza i r z e k i : „Good morning, SIT'*.
„Oood morning", odpowiedzielśmy o
bydwaj i zdjęliśmy również nasze kape
lusze, zamier-ając je naturalnie zaraz z
powrotem nałożyć. Mnie udało się to
jakoś, przyjacielowi memu jednak, Au
gustowi, nie bardzo. Nieznajomy wyjął
mu poproś tu kapelusz z ręki, włożył go

na głowę i z uprzejmym uśmiechem od*
dal zniszczony cylinder Augustowi. Zw
zwrócony do mnie, jakby winien -by*
mnie wyłącznie pewne objaśnienie, zau*
ważył: „Zamieniłem „mianowicie, toU
kapelusz przed godz. u przyja©ióleczKl<
Oood morning, sir". I odszedł.
Skłamałbym, gdybym twierdził, że * 1
działem kiedykolwiek minę głupszą, n»
mego przyjaciela Augusta. Zbladł ja*
trup i z trudem łapał słowa, lub w każ
dym bądź* razie powietrze. OdczekawszJ.
aż gentleman znalazł się w przyzwoita
odległości, rzekł z pewnego rodzaju po*
sępną decyzją:
.
„Cóż mam uczynić w tym wypadku'
Zasztyletować, czy zaśmiać się przeraz
liwym śmiechem?"
„Zasztyletować", — rzekłem szybka
Nic radziłem mu tego ze zbytfku brutal
ności, ale bardziej przez ciekawość, ni?'
dy bowiem nie widziałem nikogo zaszły*
letowanego. Czy jednak August był zby'
dobroduszny, lub może nie miał przy -i"
bie właśnie sztyletu — to pewne, że
poszedł za mą radą, zaśmiał się t y l ^
krótko i wcale nie rak przeraźliwie, jak *°
był postanowił ooprzednio. P r z y g l ą d a
lem mu sie z peWną dozą troskliwość''
znam bowiem iudzi. którzy w podobny
wypadku oszaleli nagle •— August - Dziwny skurcz ześlizgną! si* nagle P°
jego twarzy, jak gdyby sp-iszitwe *°K
drażnienie znalazło nagle ujście 1
marząco: .JDarn go poprostu odpraso
wać!"
Jesttem głęboko przekonany, ie rw**
na myśli cyłmdcr.
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Dziś: Barnaby
Jutro: Małgorzaty

Wschód słońca o g. 3.17
Zachód o g. 7.53
Wsch. księżyca g. 12.29
Zachód o g 11.21
Długość dnia 16.36
Przybyło dnia 8.51

toAlY FELJETON.

Modernizacja życia.

ny — wobec czego wyrok sądu okręgowe
go w Łodzi, skazujący d-ra mcd. Dribina
na 2 tygodnie aresztu, za odmowę złożenia
przysięgi' wyznaniowej, uchylił.
Dotychczas sądy stosowały przymus do
występujących w sprawach świadków,
składania religijnej przysięgi
CUKIER DLA ŁODZI.
Mimo protestu i mcmorjału, przydział
cukru dla Łodzi jak i dla innych miast
nie został powiększony. Obecnie otrzy
muje cukru mniej, niż podczas okresów
kartkowych.
Rząd zezwolił cukrownikom na prze>
chowanie w cukrowniach na wolny pasek.
Łódź otrzyma jedynie 150 ton cukru, który
nadejdzie z końcem przyszłego tygodnia.
Również ceny cukru zostaną podniesione,
wobec podrożenia tego* artykułu w cu
krowniach, bip.
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PRAWDZIWA SENSACJA

Wszechświatowej sławy wielkie arcydzieło ameryk, słynnej wytwórni S E L I G F I L M p. tu

SER JA I I I .

SERJA I I I .

Wojna europejska, związane z nią
Przewroty w różnych dziedzinach żvcia,
EGZOTYCZ HY
j*auki i światopoglądów, przyniosły ludz
DRAMAT
Rości, pomimo wielkich ofiar ilościowych
w
6-cłu akt.
dużo korzyści jakościowych.
Świat przyspieszył tempo postępu. Co
5ESI PARA słyMP^^^^
t°V
' P o d z i w y okaz afrykańskich
raz prędzej, coraz zawrotnicj zmieniają DWA FRANKI ZA LIST POLECONY
od
Z ROSJI DO POLSKI.
'e obecnie kierunki literackie, upodoba
Początek przedstawień o godzinie 3-ej po południu.
145_1
na, wierzenia 1 udoskonalenia techniki
MOSKWA, 8 czerwca — Ogłoszona
nowoczesnej. —
została taryfa przesyłek pocztowych do
" Wszystko się kręci — wszystko się Polski. List polecony zwykłej wagi kosz
tuje 2 fr. francuskie.
Modernizuje.
Rozpasanie — zastępuje dawną mo
EMIGRACJA DO AMERYKI.
ralność.
Moda — tradycję.
* *
Informują nas, że konsulat amerykań
Kino-teatr, fotografję — malarstwo, ski rozpoczął już wydawanie emigran
Cynizm — poezję.—
tom wiz do Ameryki.
Na wiadomość o
Dowiadujemy się, iż w końcu bieżące
Przy tej okazji marszałek zetknie sic
Wszędzie przyświeca dewizą, „maxi- tem, że już kilkuset emigrantów otrzyma
taum użycia przy minimum wysiłku i ło wizy, zjechała do Warszawy duża licz go miesiąca przybędzie do Łodzi marsza z przedstawicielami tutejszej lewicy po
lek Józef Piłsudski, aby uczestniczyć o- litycznej. Uważane jest to za oznakę po
-racie czasu".
ba żydów, pragnących wyjechać z Pol sobiście przy zamknięciu roku szkolnego
wrotu Piłsudskiego do czynnego życia
Otóż, ze wszystkich „przewartościo ski.
w szkole imienia Piłsudskiego.
politycznego.
wanych wartości jedyna wartość czasu
aimuje swe cenne i stałe stanowisko.
REJESTRACJA EMIGRANTÓW W
Sztuka współczesna właściwie jest
GDAŃSKU.
Zakończenie kursu Instruktorskiego
Po popisach' komendan? szkoły p. Dan
Więcej przetwórcza niż produkcyjna.
w szkole policyjnej. W dniu wczoraj czuk wraz z uczestnikami kursu podej
Jak
wiadomo
wydaleni
z
Polski,
oraz
Przeważnie — modernizuje stare tematy
nie mający praw pobytu żydzi
tłumnie szym odbyło się zakończenie kursu in mowali gości skromnym obiadem, gdzie
' Pomysły.
zjechali
się
do
Gdańska,
pragnąc
stam struktorskiego w szkole policyjnej przy na miłej pogawędce spędzono dłuższy
Jeżeli ludzkość współczesnej epoki.
komendzie okręgowej P. P. w Łodzi.
czas.
(PAP).
°hcialaby tworzyć mitologię, to wystar tąd udać się do Ameryki. Rząd gdański
O godz. 9.30 rano uczestnicy kursu w
internował
ich.
Obecnie
konsulat
ame
Kurs metodyczny dla nauczycieli. Za
czyłoby postacie mitologiczne Hellenów 1
obecności przedstawicieli władz, proku
rząd kursów dokształcających urządza w
Rzymian odpowiednio zmodernizować rykański w Gdańsku przeprowadził re
ratorii I t. d. udali się na uroczyste na
dniach od 15 do 23 czerwca włącznie w
Przez wyznaczenie im stosownego za- jestrację niemających wiz więc należy się
bożeństwo, połączone z kazaniem, do ka
spodziewać,
że
w
krótkim
czasie
duży
sali rady miejskiej kurs metodyczny dla
lecia w spółczesnej epoce, uwzględniając
tedry.
transport odjedzie do Ameryki.
nauczycieli kursów dokształcających.
rozwój techniki, kultury i postępu.
Po nabożeństwie odbyły się w kosza
Wykładać będą przedstawiciele cen
Według zajęcia nowożytni bogowie
rach szkolnych przy ul. Karnej 9 popisy
NOWY
EXPRESS
PRZEZ
TERYTORtralnego biura kursów dla dorosłych Szy
Przedstawialiby się następująco:
absolwentów kursu z dziedziny musztry
JUM POLSKI.
manowski i Strattlerówna.
Jowisz — monter-elektrotechnik, dy
karabinowej, władania szablą, szermierki
Departament ruchu ministerjum kolei
Wykłady rozpoczynać się będą punk
rektor fabryki żarówek „Błyskawica"...
chwyty samoobronne, ćwiczenia wolne
Venus — właścicielka zakładu kosme zebrał już dane o frekwencji i zaludnie i t. p., gdzie obecni mieli sposobność raz tualnie o godz. 6-ej wiecz. i obejmą meto
niu wielkiego, a wprowadzonego z dn.
tycznego i fabryki gorsetów...
jeszcze podziwiać sprawność i wyszko dykę nauczania języka polskiego i arytme
tyki na wszystkich poziomach kursu, oraz
Merkuriusz — mekler mieszkaniowy... ł czerwca expressu tranzytowego z Gre lenie uczestników kursu.
cji (wzgl. Rumunjl) przez Polskę do Ho
lekcje wzorowe.
Bachus — fabrykant „Sinalko".
Wykazane postępy frekwentantów
landii
1
pośrednio
do
Anglji.
P r a w o do uczęszczania na kursą mają
Pluto — sprawca zamachów bombiPociąg ten okazał się
poważnym kursu, których tym razem było 63. dzięki wszyscy nauczycielowie kursów dokształ-.
Stycznych w Warszawie.
dla Simplonwlent opiece, jaką roztacza komenda okręgowa cającycn z obowiązkiem wpisywania się
Amor — stręczyciel małżeństw, tu współzawodnikiem
frek P. P. w Łodzi nad szkołami jej podległe- na listę obecności, bip.
dzież wydawca dzieł z cyklu „Poradnik Expressti i wykazuje się znaczną
mi, jak i gorliwej pracy i oddaniu się wło
wencją
podróżnych
przeważnie
rumudla młodych mężatek".
Konferencja nilędzydzichńcowa PPS.
żonym nań obowiązków, komendanta
nów,
anglików,
francuzów,
węgrów,
Ju
Apollo — artysta filmowy, współpra
szkoły p. komisarza Danczuka, dają peł W poniedziałek dnia 11 czerwca rb. o
gosłowian
I
w
części
polaków.
Pzeciętne
cownik „Wolnych żartów" i wydawca
„zaludnienie" nowego Expressu wynosi ną gwarancję, że absolwenci cl nabyte w godz. 7-ej wieczorem odbędzie się w lo
'.Fortuny".
szkole wiadomości zużytkują z pożyt kalu przy ul. Piotrkowskiej 83, konferen
80 proc.
. Mars — właściciel strzelnicy przy ul.
kiem dla dobra kraju i bezpieczeństwa cja międzydzlelnicowa
PPS., na której
Pociąg, jak już o tem wspominaliśmy
Konstantynowskiej.
publicznego.
omawiana będzie obecna sytuacja polity
innym
razem,
biegnie
przez
terytorjum
Prometeusz — właściciel fabryki zaZadaniem kursu było w pierwszym czna. W konferencji wezmą udział człon
na
Stanisławów,
Palek, oraz agent towarzystwa ubezpie Polski ze Sniatynia
rzędzie
uzupełnienie wiadomości z dzie kowie wszystkich komitetów dzielnico*
L w ó w , Kraków i Katowice do Wrocła
czeń od ognia.
dziny policyjnej, jak i zapoznanie się z wych i nowowybrani radni.
wia 1 Berlina.
Wit. nowemi instrukcjami i ustawami, wydaZapisy na kolonje robotnicze. Jak nas
)-'(
nerni ostatnio w tym kierunku.
informują, Towarzystwo uniwersytetu
W zastępstwie komendanta okręgo robotniczego przyjmuje zapisy urlopowa
PRZYSIĘGA WYZNANIOWA NIE
wego P. P. w uroczystości tej wziął u- nych robotników na letniska w Ojcowie
OBOWIĄZUJE.
dział p. nadkomisarz Żółtaszek, komen
, Sąd Najwyższy w Warszawie orzekł,
We wczorajszym dniu ciągnienia mil- dant policji m. Łodzi p. inspektor Rosz tylko do dnia 13 bm. Sekretariat TUR.,
przy ul. Piotrkowskiej 83 w podwórzu, ot
* świadek, podający się w sądzie za wol- jonówki wylosowany został Nr.
kowski, nadkomisarz Welnkranz, dr. Ra warty od godz. 4 do 7-ej wieczorem.
^myśliciela, uchylający się od złożenia
1.214.204.
czyński, prokurator, Krychowski, profe
Przysięgi wyznaniowej, nie może być kara
sprzedany kasie skarbowej w Stopnicy sor Pawlikowski, komisarz Wajer i inni.
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r*A M O I M EKRANIE.

PaseS i stagnacja.
^*rys stosunków ekonomicznych
szklą lodzermenscha).

przez

Jak wiadomo, zasadniczemi formami
ekonomicznego są: pasek (łódzka ka
gorja myślenia gospodarczego) i stagnaia.

to

c

Wedle starej opowieści z czasów biblij
^ c h : „Najpierw na świecie panowała sta
n c j a na wodach, lądach, w manufaktu
r ę i w ogóle wszędzie. A później stało się
ii z pyłu manufakturowego powstali
"kizermensche", zaczęli sprzedawać raj.
fkfe jabłuszka po cenach wyższych, niż te
•które ustanowił referat do walki z lichwą
.spekulacją, za co też rządowy komisarjat
^ebieski wysiedlił ich z granic raju, jalko
i>cokrajowców".

wiła się tcorja Kopernika, a Einstein po
czął przeczuwać, że się urodzi.
Później znów wszystko uspokoiło się.
Nastąpiła stagnacja. Morza nie eksporto
wały bałwanów, lądy też przestały się krę
cić, bo Arystoteles wytłómaczył im, że
muszą stać w miejscu, a na piaskach manu
fakturowych I. K. Poznański, Szajbler i
Grohman, Geyer, Silberstein i inni skorzy
stali z konjunktury i zaczęli budować sobie
fabryki, wypuszczając w wolnych chwilach
od zajęć nowe emisje akcji. I wszystko by
łoby spokojnie i ładnie przeszło, gdyby nie
te pochody krzyżowe. Wówczas powstał
znów wielki ruch, rozpoczął się olbrzymi
eksport towarów na rynki wschodnie, zja
wiła się Widzewska manufaktura, banki
zaczęły spekulować, a co drugi człowiek
chciał zostać Flachetem.
Wtedy papież Inocenty I I I widząc, że
się coś psuje w państwie duńskiem, ogłosił
słynną bullę do Witosa, który zrobił zaraz
wielkie przesilenie nakłonił morza, żeby
poczęły eksportov/ać to, o czem powyżej
było wspomniane, dzięki czemu utworzył
swój gabinet w ciągu 48 godzin.

Cechy charakterystyczne paska i sta sunki walutowe są niewyraźne, kupcy nie
gnacji w Łodzi są następujące:
regulują swoich zobowiązań. Ludziom do
brze się powodzi, wskutek czego chodzą
STAGNACJA.
do kinematografów i grają w „dziewiątkę".
Składy są zawalone towarami. Ponie
Fabrykant rozmawia z kupcem w ten
waż niema gotówki, kupcy nie regulują zo sposób:
bowiązaó. Ludziom jest smutno, wobec
Fabrykant (szorstko). A pan czego
czego dla rozweselenia chodzą do kinema tu?!...
tografów. Ponieważ nie mają co robić, za
Kupiec (pokornie). Jabym chciał troi
bijają czas grą w „dziewiątkę".
chę towaru!...
Każdy kupiec witany jest przez fabry
Fabrykant. A dlaczego pan nie przy
kanta z niezwykłą serdecznością i iście chodził po towar miesiąc temu?... (krzy
staropolską gościnnością. Odbywa się to czy) Co?....
mniejwięcej w ten sposób:
Kupiec (jąka się). Bo... bo... boi...
Fabrykant (nisko się kłania). Moje uFabrykant. Teraz zdechnij pan!... To
szanowanie szanownemu panu. Cały skład waru nie dam!....
dla szanownego dobrodzieja!...
Kupiec. Nie dam weksli!... Płacę go
Kupiec. Kiedy nie mam gotówkil...

tówką!...

Fabrykant. To głupstwo. Daję na wek
Fabrykant (śmieje się spazmatycznie)';
scl. Mam do szanownego pana bezgranicz Weksle!... He! he! hel...
ne zaufanie. Może kochany kolega odwłe
* * *
dzi mnie dziś wieczorem. Żona moja juz
Po dwóch miesiącach powtarza się sce
dawno chciała pana poznać. A co się ty
na pod nazwą „Stagnacja". Wykonawcy
czy towaru, to dziś go każę odesłać!...
ci sami. Później zmiana programu: skecz
(częstuje kupca cygarami).
.Pasek" 1 t. d. w kółko.

Wtedy „lodzermensche" postanowili
**obfć ruch w interesie. Za ich sprawą n o
*za zaczęły się burzyć i wyrzucać na ląd
bałwany, które natychmiast zamieiŁ-Jy
W historji więc także po okresach oży
PASEK.
»ię w dygnitarzy. Z tego powodu lądy się wienia następuje epoka stagnacji. Pod tym
Mocno zdenerwowały, obie, stojące dotąd względem historja jest całkiem podobna do
Składy są zawalone towarami. Ponie
Półkule, zaczęły się nawzajem kręcić, zja manufaktury.
waż dolar skacze z minuty na minutę 1 sto

Jak kto nie wierzy—-to nie.
W. LAK.
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CASINO
Początek przedstawień o godz, 3-ej.

Początek

przedstawień

Wymarzony wytęskniony boski

HARRY LIEDTKE
„Takie to już są te hobiety"

w 7-aktowej komedji p, t.

pod batutą reżysera GEORGA JACOBY i ,w towarzystwie A n t o n i n y Dietrich, Loni
Alicji Hechy, V e s p e r m a n a Biensfelda, Funa, Bosky i Be ud owa.

Nest,
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SPRAWY ROBOTNICZE.

w walce o

i
1

Żebranie delegatów „Pracy* .

Pan Kaźmierczak potępia działalność posłów enpeerowskich na gruncie sejmowym.
W lokalu związku zawodowego pol
skiego „Praca" odbyło się zebranie dele
gatów fabrycznych z następującym porząd
kiem dziennym
1) urlopy; 2) podwyżka; 3) wolne
wniosku
, W sprawie urlopów referował p. Ka»
zimierczak. W dłuższem przemówieniu
referent Wskazał, ie przemysłowcy pró
bowali szczęścia, gdyż wiedzieli, że nowy
gabinet ministrów zupełnie stoi po ich
stronie i że obecni ministrowie przemy
słowcom krzywdy nie zrobią, a wszelkie
zamachy na sprawy robotnicze zapomocą
obecnego rządu przemysłowcom się uda.
dzą.
W dalszym ciągu swego przemówienia
mówca wskazał, że robotnicy nie powinni
sobie pozostawiać żadnych iluzji, gdyż obecny rząd postara się unieważnić wszyst
kie prawa, które proletarjat w walce
idobył
Zostanie zniesione prawo o 8 godz. dniu
pracy, zniesiona zostanie ustawa o ochro
nie lokatorów.
Obecnie już nowy rząd zdołał przyszy
kować nowe prawo wyborcze, podług któ
rego uniemożliwi się klasie pracującej re
prezentacji w sejmie i radach miejskch.
Przeprowadzając jeszcze, sprawy poli
tyczne obecne, mówca wskazał, że robot
nicy nie mogą oczekiwać od rządu żadnego
poparcia i winni w drodze walki starać
się o utrzymanie uzyskanych praw, nie
szczędząc nawet ofiar Jeżeli zajdzie ko
nieczna potrzeba.
Dalej referent wskazał, że celem zmu
szenia przemysłowców do utrzymania l i 
stawy o urlopach w jej, brzmieniu, zwią
zek wysłał do ministerstwa pracy obszer
ny memorjał, w którym robotnicy dokład
nie motywują swe żądania.
W poniedziałek wyjeżdża do Warsza
wy do ministra pracy delegacja związku,
która prócz innych związków robotni
czych, poruszy sprawę urlopów.
Referat ten wywołał dłuższą dyskusję
ł cały szereg delegatów wskazał, że Obec
ne stosunki dla robotników są gorsze, niż
za czasów carskich, gdyż obecnie żadne
ustawy nie są szanowane. Robotnicy są
wyrzucani z pracy bez dwutygodniowego
odszkodowania.

W sprawie podwyżek referował rów
nież p. Kazimierczak, który zdał sprawo
zdanie z odbytej konferencji z przemysłów
cami.
Na konferencji przedstawiciel przemy
słowców inż. Rumpel oświadczy, że więcej
niż 5 proc. podwyżki przemysłowcy dać
nie mogą ze względu na koniunkturę w
przemyśle.
Omawiając obecną koniunkturę w prze
myślę, referent wskazał, że wyjątkowo w
obecnym czasie jest ona bardzo dobra i
narzekania przemysłowców, to stara pieśń
już od roku 1919.
Mimo Gtarań związków zawodowych,
aby zatarg obecny został drogą polubow
ną załatwiony, jak się okazuje, bez strejku nie uda sie.
W dyskusji nad tą sprawą delegaci
wskazali, że jest to prowokacją ze strony
przemysłowców.
Prócz tego niektórzy mówcy domagali
się, aby zwołać ogólną konferencję wszy
stkich związków zawodowych i ustanowić
jednolity strejk.
W odpowiedzi na to p. Kazimierczak
wskazał, że nie uda się przeprowadzić ogólnej konferencji, gdyż klasowy związek
nie weźmie udziału.
W końcu zostaje przyjęta jednogłośnie
następująca rezolucja:
„Zebrani delegaci związku „Praca"
zwracają się do wszystkich robotników
całej Polski, by w sprawie urlopów zajęli
jednolity front i by przygotowywali grunt
do energeznego protestu przeciwko zama
chowi na prawa robotnicze ze strony ka
pitalistów, oraz domagają się od p. mini
stra pracy przyśpieszenia wydania rozpo
rządzenia wykonawczego, które zdaniem
zebranych położy kres zachłanności fabry
kantów.
W sprawie podwyżki płac zebrani po
stanawiają, by zarząd związku przedsię
wziął energiczne kroki na terenię rządu w
celu zmuszenia fabrykantów do godziwego
załatwienia sprawy na tle podwyżki, jak
również wyrażają życzenie, by zarząd, nim
poweźmie decyzję przystąpienia do strejku, starał się wyzyskać, wszystkie legalne
środki jeżeli to wszystko zawiedzie, wów
czas należy rozpocząć energiczną walkę
z kapitałem". bip.

W związku z podanemi przez dzienni
ki łódzkie wiadomościami o dopłacie do
patentu, uzyskaliśmy szczegółowe dane,
dotyczące' opłat od świadectw przemy
słowych na rok 1923.
I tak, ceny świadectw
przemysło
wych na rok 1923 bez
dodatków
na
rzecz związków samorządowych, tudzież
szkół zawodowych, wynoszą na przed
siębiorstwa przemysłowe w klasie I, do
której zaliczona jest i Łódź, kategorja
l-sza mk. 15 milionów, kat. 2-ga 10 miljo
nów, k a t 3-cia 5 miljonów,
kat
4-ta
1.500.000 mk., kat. 5-ta 500.000 mk., kat.
6-ta 350.000 mk., k a t 7-ma 120.000 mk.,
kat. 8-ma 50.000 mk.
Na przedsiębiorstwa handlowe: kat.
l-sza mk. 5 miljonów, k a t 2-ga 1.250.000
mk., kat. 3-cia 250.000 mk.,
kat.
4-ta
200.000 mk., kat. 5-ta a) 100.000 mk., k a t
5-ta b) 60.000 mk.
Cena karty rejestracyjnej na skład
wynosić będzie bez dodatków 15.000 mk.
Na zajęcie przemysłowe: kat. l-sza,
tj. dla ekspedytorów, nie utrzymujących
oddzielnych kantorów i pracowników.
1. przy urzędach celnych, znajdują
cych się przy głównych linjach kolei że
laznej mk. 1.500.000 mk., 2. przy urzędach
celnych, znajdujących się przy bocznych
linjach kolei żeleznej
1.250.000 mk., 3.
przy urz. celnych, nie położonych przy
linjach kolejowych, 1 miljon mk.
Kategorja 2-ga a>). Pośrednicy giełdo
wi (maklerzy): Na giełdach w miejsco
wościach 1 kł. 750.000 mk., 2 k l . 500.000
mk., 3 i 4 kl. 250.000 mk.
Kategorja 3, tj. dla inspektorów i agen
tów
towarzystw ubezpieczeniowych,
przewozowych, komunikacyjnych, insty
tucji kredytowych, o ile prowadzą ope
racje bez utrzymania oddzielnych biur: w
miejscowości 1 kl. mk. 250.000, miejsc.
2 kl. 200.000 mk.. 3 i 4 kl. 100.000 mk..
Kategorja dla komiwojażerów 1 miljon
mk.
Podatki obliczane będą
a) na rzecz

a
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KRONIKA POLICYJNA.

ZUCHWAŁY NAPAD.
Wczoraj o godz. 7 min. 40 wieczorem
przy ul. Milsza 19 dokonano zuchwałego
napadu bandyckiego. Do mieszkania Kon
stancji Bednarskiej, posiadającej
obok
mieszkania sklep weszło
2 nieznanych
mężczyzn, którzy po wejściu sklep zam
knęli, Bednarską związali t pod groźbą
śmierci zażądali wydania pieniędzy.
Na krzyk ofiary jeden z bandytów u
derzyl ją sztangą żelezną w głowę, a na
stępnie zadał jej dwie ciężkie
rany no
żem w głowę.
W tym momencie do mieszkania Bed
narskiej zajrzał oknem kuzyn jej, Obuchowski, zdziwiony tym, że sklep o go
dzinie 7-ej jest zamknięty. W mieszka
niu ujrzał przez szybę ciotkę swą leżącą
w kałuży k r w i , a nad nią jakiegoś męż
czyznę z nożem, począł więc wołać po
mocy. Na wszczęty alarm nadbiegł prze
chodzący posterunkowy Niziński, przy
pomocy którego ujęto jednego z bandy
tów.
Jednak cierpliwość dozorców wyczej
Jest to Piotr Bicganowski lat 20 za
pała się i prosili oni o interwencje inspek mieszkały przy ul. Karola 34. Śledztwo
w toku. pap.
tora pracy, a nawet ministerstwo.
Jednak zabiegi skutku nie odniosły,
STRASZNA ZEMSTA MAŁŻONKA.
wobec czego dozorcy postanowfli roz
Onegdaj o godz. 4 po pot. gospodarz wsi Łagiewniki-Małe, gm. Łagiewniki, Andrzej Kubicki,
począć strejk od wtorku dnia 13 o. m.
W dniu jutrzejszym w lokalu związ będąc w stanie nietrzeźwym przez zemstę, którą
czuł do swe) tony Antoniny podpalił słomę vr sto
ków klasowych odbędzie się wiec wszy dole, swe), od czego spłonął budynek mieszkalny,
stkich dozorców, na którym zapadnie de obory, koń i świnie. Straty spowodowane przez
cyzia s t r e f o w a ,
(bip).
pożar są znaczne, lecz narazie nie dadzą się okre

We wtorek rozpocznie się strejk dozorców.
Swego czasu donosiliśmy kilkakrot
nie o akcji dozorców, których wynagro
dzenie w obecnem czasie jest niskie. M i 
mo to właściciele nieruchomości na żad
ne pertraktacje nie z g o d : s i ę odprawia
jąc dozorców ze słowami: „Pomówimy
po zmianie ustawy o ochronie lokatorów"
W ten sposób chcieli oni wpłynąć ma
tząd, aby zmodyfikować dekret o ochro
nie lokatorów, na korzyść właścicWi nią
ruchomości.

związków samorządowych w wysokości
25 proc. śwadectw przemysłowych, W
na rzecz szkól zawodowych w wysoko*
ci 25 proc. świadectw przemysłowych'
kart rejestracyjnych.
Na zasadzie powyższych
opłat do
świadectw przemysłowych wszyscy p l
tnicy zasadniczego podatku przemysło
wego winni w ciągu 45 dni po ogłoszeniu
w „Dzienniku Ustaw" zgłosić się w kasie
skarbowej, przedstawiając nabyte na rok
1923 świadectwa przemysłowe,
celerrt
obliczenia i wpłacenia przypadającej pod
wyżki oraz celem ewent. nabycia kart re
jestracyjnych na oddzielne składy.
W tym samym terminie
muszą by*
wykupione w kasie skarbowej świadect
wa przemysłowe
na
nowo założone
przedsiębiorstwa oraz na zajęcia
rze
mieślnicze i rękodzielnicze,
tudzież na
dorożkarstwo I furmaństwo, prowadzone
nawet bez pomocy najemnych pracowni
ków, które w myśl dotychczasowych obowiązujących przepisów b y ł y wołne od
podatku przemysłowego.
Celem uniknięcia natłoku w kasach
skarbowych płatnicy winni niezwłocz
nie po ogłoszeniu przez
izbę skarbowa
odnośnego obwieszczenia zgłosić się $
tychże kasach, nie zwlekając do ostat
nich dni wyznaczonego terminu.
Przeciw właścicielom przedsiębiorstw"
handlowych i przemysłowych oraz prz
ciw osobom, wykonywującym
zajęcia
przemysłowe, którzy nie uiszczą zapła
ty w tym terminie, wdrożone
zostaną
kroki egzekucyjne w trybie, przepisa*
nym dla ściągania, podatków bezpośred
nich z zastosowaniem
obowiązujących
przepisów o karach za zwłokę, zaś wła
dze podatkowe wdrożą
postępowania
kairne z zastosowaniem przepisów art. 98
ustawy względem osób, które w wyzna
czonym terminie nic nabędą świadectw
przemysłowych, lub kart rejestracyjnych
wzgl. zaliczą swe przedsiębiorstwa przy"
dopłacie do kategorji niższych, pap.

ślić,

bip,

HISZPAŃSKA KREW.
W domu przy ul. 28 p. Strzelców Kaniowski^
nr. 8 Kulesza Władysław zam. przy ul. 6-go Siorp'
nia nr. 57, pod wpływem zazdrości, połgał notę '
swego przyjaciela, Klimkowskiego Józefa, pap.
1

JAK WIELGUS OKRADŁ LOCHA I DOSTAŁ
SIĘ DO LOCHU WIĘZIENNEGO.
Posterunkowy IV kom. pol. p. m. Łodzi, prz*'
cbodząc ulicą Konstantynowską, zauwatył zdatf**
poszukiwanego za kradzict Wielgusa J„ zam. pr*f
ul. Drewnowskiej Nr. 35, który w swoim czas'*
okradł Łocha Jana. Wielgusa wrnz z protokół* "
przesłano do urzędu śledczego.
(pap)
1

EPIDEMJA ZAMACHÓW SAMOBóJ'
CZYCH.
Zam. przy ul. Rzgowskiej 25 Józefa K ^
mińska weszła do bramy nr. 6 przy ul. Z*'
menhofa i tam w celu samobójczym napj"
się jodyny. Pierwszej pomocy udzielił <* '
speratce lekarz pogotowia, poczem odW ^
ziono ją do szpitala przy ul. Drewno^'
skiej.
— Irena Oserówna zam. przy ul. N o ^ n
Cegielnianej 14, na schodach domu nr.
przy ul. Pańskiej napiła się w celu safi ' *'
czym esencji octowej. Wezwano do
natki pogowie, które w stanie nieprzyt'''
nym odwiozło ją do s:-pitala przy ul. Dre
nowskiej.
j
— Anna Szock (Przędzalniana 32)
czas kłótni z mężem w celu pozbawień*
się życia napiła się karbolu. Po ud& .^
niu pomocy zostawił ją lekarz pogotoW
na miejscu, bip.
0
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URJER HANDLOWY

Dlaczego spadła marka polska
Ostatni gwałtowny spadek marki pol*1 wywołał zrozumiałe zaniepokojenie
^ t y l k o w sferach politycznych i giełdo
wych, ale i w całcm społeczeństwie. WiePyidoskonale z bogatych doświadczeń z
P^eszlości, czem grozi taki nagły spadek
Polskiej waluty. Pociąga on zarówno za
°bą szalony wzrost drożyzny, strcjki i
klęski społeczne, a jeśli dodamy do
| go wzrost ogólnego zubożenia kraju i
^•zcze większą panperyzację klas pracufacych, będziemy mieli przed sobą obraz
łkiem niewesoły. I jeśli nie jesteśmy
B

e
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* stanie przeciwdziałać tej okropnej klęspołecznej, jeśli nie możemy odwrócić
łożącej nam katastrofy finansowej, to
Przynajmniej zastanówmy się nad zagad
aniem dlaczego znów spadła marka polta i jakie są główne przyczyny tego
"autnego zjawiska.
Jeszcze wczoraj, gdy władzę w kraju
Mierzył rząd gen. Sikorskiego, każdy
noćby najmniejszy nawet spadek naszej
łaluty był witany z zadowoleniem przez
kią endecję, która natychmiast wykuwała
' tego zjawiska doskonały argument prze
ciwko lewicowemu gabinetowi i przeciwko
^wicowym rządom wogóle. Wszyscy pa
miętamy choćby te niezliczone artykuły
P- Stroóskiego w „Rzeczypospolitej", któ
ry skrupulatnie obliczał najbardziej nikłe
4hania marki, aby gromić ówczesny rząd
^ijego nieumiejętną politykę i gospcdafkę.
SCe
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Wyobrażamy sobie te gromy i ataki,
'altie posypałyby się na rząd gen. Sikorkjego, gdyby rząd ten przetrwał jeszcze
Ocjdzisiaj, dzisiaj, gdy dolar doszedł do
'2)0000 na giełdzie urzędowej.
I Ale endecja, która zawsze przodowała
y ogłupianiu swych ciemnych owieczek,
^siaj w sposób obłudny stara ąię im wmó
^fc, że obecny spadek marki polskiej nic
^ n i k a bynajmniej z przyczyn natury po''ycznej, że zjawisko to nie posiada rzeW o żadnego związku z faktem dojścia
^ władzy czynników prawicowych. „Gata Warszawska" i in. organy endeckie
Wają się wytoczyć argumenty, nieraz
^pełnie mało znaczące, a nawet niedo
rzeczne, aby objaśnić obecną katastrofę
Walutową, natomiast zamykają oczy na
Przyczynę istotną' i najważniejszą, która
^Prowadziła do spadku naszej waluty.
6
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* tą przyczyną jest bezsprzecznie polity
ka rządu Witosa—Seydy—Głąbińskiego.
Jeśli więc wnikniemy głębiej w istotę
Przyczyn, które sprowadziły katastrofalną
»Ukę marki polskiej, musimy dojść do
Przekonania, że pierwszorzędną rolę ode
brało tu właśnie dojście do władzy czynni
^ w prawicowych i uprawiana przez nic
^Utyka, zarówno wewnętrzna, jak i zagra
ll
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Co słychać na giełdzie.

Możemy powiedzieć śmiało i otwarcie,
że zagranica nie posiada zaufania do obec
nego naszego rządu, a najnowsze jego po
czynania nieufność tę jeszcze bardziej po
głębiły i spotęgowały. Ostatnie oświadczę
nie ministra spraw zagranicznych p. Sey
dy, który w swojem expose propaguje otwarcie sojusz z Czechami i nie widzi, że
dojście do skutku tego sojuszu byłoby z
punktu widzenia gospodarczego nieszczę
ściem dla Polski, jest jednym z ł y c h błę
dów, które składają się na linję polityczną
obecnego rządu. Rząd ten nie liczy się zu
pełnie z warunkami ekonomicznemi, niezbędnemi dla przyszłego gospodarczego
rozwoju Polski, i nie zdaje sobie sprawy
ile szkody przynosi naszemu młodemu pań
stwu w oczach zagranicy.

W dziedzinie walutowej, jak poprzed
nio, zapotrzebowanie kolosalne. W po
ważnych sferach bankowych panuje oba
wa z powodu coraz bardziej gromadzące
go, się a niezaspokojonego zapotrzebo
wania na waluty obce, iż nawet w razie
możności uporania się P. K, K. P. z za
potrzebowaniem dziennym, nie starczy obecnie na wykonanie zaległych sum w wa
lutach wysokocennych. W każdym razie
przeważa powszechna opinja, iż kurs do
lara przewyższający obecnie znacznie
70.000 mk. polskich jest niesłychanie wy
śrubowany i nie uzasadniony ani gospo
darczo, ani skarbowo; należy spodziewać
się przesilenia i spadku, tym bardziej, iż w
tym samym czasie spadek marki niemieckej stosunkowy był niższy od dewaluacji
Tyle co do przyczyn politycznych, Ja
— polskiej.
kie złożyły *ię
spadek naszej waluty.
W
dziedzinie papierów dywidendo
Jeśli zastanowimy się nad przyczynami
wych
notuje
się większe obroty, jednak
wewnętrznemi, czysto gospodarczemi, to
bez
szczególnie
mocnej tendencji, tak iż
za główną przyczynę tego zjawiska należy
uznać fakt, że obecnie przypada termin pła
tności procentów od pożyczek zaciągnię
GIEŁDA WARSZAWSKA.
tych zagranicą. Ministerstwo skarbu za
PAT. — WARSZAWA, 9 czerwca - Noto
pośrednictwem Polskiej Krajowej Kasy wania giełdy warszawskiej.
Pożyczkowej, skupuje dolary i inne walu
GOTÓWKA.
ty wysokocenne, co ogałaca rynek z tych
Dolary Stanów Zjedli. 71.300.
Matka niem. 81—-78.
walut. Należy wziąć pod uwagę, że daw
Korona
czeska 2155—2140.
niej P. K. K. P. walut zakupionych nie za
AKCJE.
trzymywała, lecz rzucało je z powrotem
Belgja 3975.
na rynek, tymczasem obecnie waluty te
Berlin 81—78.
nie wracają do nas, lecz wędrują zagra
Gdańsk 81—78.
nicę w postaci procentów od zaciągniętych
Londyn 332.500—324.o)C
Nowy Jork 72.ooo— 71 3>C
pożyczek. Oczywiście powoduje to znacz
Pao*4625.
ną zwyżkę walut, a co za tem idzie—spa
Praga 2155—2140.
dek marki polskiej.
Szwajcarja 12.950.
f

W i e f t ń 99—97.
W ł c h y , 3375.

Jedyną pociechą w obecnej katastrofal
nej sytuacji jest fakt, że rząd skupuje walu
ty w ilościach przewyższających znacznie
sumy, jakie przypadają z tytułu płatności
procentów od pożyczek zagranicznych.
Nadwyżka ta, pozostająca w rękach rządu
będzie niezadługo, całkiem niespodzianie
rzucona przezeń na rynek, w celu podnie
sienia kursu marki, Wywoła to nagły spa
dek walut, co, jak wiemy z doświadczenia,
jest połączone z ciężkim kryzysem w na
szym przemyśle.
Mimo to nie ulega żadnej wątpliwości,
że rząd musi się starać wszelkicmi rozpo
rządzalnemi środkami o obniżenie kursu
dolara, choćby to nawet miało narazić na
straty skarb. Jeśli rząd obecny nie potrafi
tego dokonać, zaprzepaści on te resztki
zaufania, jakie posiadamy za granicą i pod
waży fundamenty gospodarcze państwa.
Niema potrzeby dodawać, że pierwszym na
stępstwem niepowodzeń obecnego rządu
byłby upadek gabinetu prawicowego, gdyż
nie mógłby on mieć żadnej nadziei utrzyma
nia się przy życiu.

kursy zaledwo zlekka zwyżkują, spadł
szy natomiast znacznie w porównaniu z
wartością złotą. Faworyzowany przez
graczy Cegielski spadł od wczoraj w ostat
nich notowaniach o 10—15 procent, jed
nak najpewniej przemijająco. Firley zwyż
kuje nieustannie, zyskując ze względu na
bliską nową emisję. Podobnież poszły
w górę inne akcje przemysłowe, z preponderancją Siły i Światła i Parowozów, do
których przywiązuje się dalckoidące na
dzieje na najbliszą przyszłość. Akcje ban
kowe bez zmian, z wyjątkiem Banku
Przemysłowców Lwowskich, który poniósł
ostatnio niezaslużenie po emisji klęskę, a
teraz dopiero powoli podnosi się do 18
tysięcy ze słabą tendencją zwyżkową.
Belpol — nowa na giełdzia akcja — już
potroiła prawie w ciągu 3 dni swą wartość
z przyczyn jednak, zdaje się spekulacyj
nych.

Michlów 230, 210, 225,
Firley 72, 70, 78, TV i Yem, 65, 62, 66.
Drzewo 17.5, 18.
Cegielski 65, 55.
Modrzejów 265, 262.5, 257.
Ostrowieckie 290, 320, 295, V em, 2S0, 295.
Rudzki 87, 95, 94, I I I em. 90, 95, 90.
Ursus 220, O era. 80, 84, 82.
Pocisk 46, 50, 47.
Zieleniewski 360, 375.
Borkowski 57.5, 50, 53.5.
Żegluga 25.5, 27.5, 25.5.
Spiess 70, 75, 74.
Hartwig 43.5.
Nafta 23, 32.
Pustelnik 90, 85.
Belpol 22, 21, 26, II em. 20, 18.5 19.25.
Siła i światło 56, 65, 63.
Lenartowicz 26.5, 26.
Ł ..'

'
OBLIGACJE.
1
Miijonówka 1700
i 4 ->i,c. L. Z. 4300-4109. "•
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
1 i pół proc. obi. m. Warasawy 365—325. '
PAT. — BERLIN, 9 czerwca. — Urzędowa.
Potyczfca złota 82.500.
(Pierwsza gotówka, druga czeki).
Utt. Zaat. Tow. Kred Przcm, Pol. za jctfc*
Belgja
4214 — 4236.
lunl ang,/275.OO0.
Włochy
3491 — 3509.
Pol. Bank Komana:. 100.
Anglja
355110 — 356890.
CZEKI
Ameryka
76807 — 77193.
(Notowano w tysiącach marek pokkich).
Francja
4837.50 — 486250.
Bank Pyskontowy 290.
Szwajcarja
13416 — 13484.
Bark Handlowy 82. 87.5
Austrja
102.74 — 103.26.
Bank Prezm. W a m . 62 5.
Praga
2234 — 2246.
Bank Zachodni 360, 365
Jugosławia
852.50 — 857.50.
Bank "Zw. Sp. Zarób. 140, 13j. H3.0
PAT. — GDAŃSK, 9 czerwca.
Bank Handlowy 300, 310,
Dolary amer.
78303.75 — 78696.25
Bank Kredytowy 70, 80.
Fonty ang. 361987.50 — 365912.50.
Bank Prezm. Lwów 16, 18.
Marki polskie
119.70 — 120.30.
Bank Ziemski Kred, Lwów 20.5.
Na Warszawę
118.70 — 119.30.
Bank Zw. Ziemian 35, 37.5.
Na
Paryż
5107.20
— 5132.80.
Kijowski 120, 130.
PAT. — ZURYCH, 9 czerwca. — Zamknięcie
Wildt 19, 19.5.
giełdy.
Czersk 390, 400, 390.
Berlin
0.0076.
Gosławice 200, 215, 210
Nowy Jork
554.75.
Cukier 780, 815, 800.
Londyn
2566.
Łazy 23 bez kupna
Paryż
36.
Węgiel 170, 185, 175.
Mediolan
26.05.
Lilpop 69, 71, 64.
Praga
16.605.
Norblin 65, 69. 6Z5.
Warszawa
0.0098.
Ortwein 65.
Wiedeń
0.0078.
Rohn i Zieliński 53, 66.
Starachowice 275, 310. 292.5, V em, 275, 300.
Parowozy 120, 135, 123,
Żyrardów 5.9, 6.1, 5.7 młljonów.
TEATR LETNI
Janikowscy 24, 20.5, 22.
W OGRODZIE
Polbal 18, 20, 18.5.
Ćmielów 60, 64, 62.
Haberbusch 115, 119, 117.5.
Dziś i COdZlenflie.
Program Nr. 2.
Nobel 143, 133.
Sole potasowe 300, 315.
Elektryczność 270, 275.
Spirytus 165, 167.5, 163.
Puls 215, 220.
od 16 b. m.
Cbodorów 170, 175, 160.
n o w e siły!
nowy program!
Częstoclce 595, 560.
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„REPUBLIKA"
Łódź
10 czerwca 1923

•

Wiadomości gospodarcze.

D1LANS PŁATNICZY POLSKI.
Wydz. statystyczny min. skarbu opra
cowuje materiały statystyczne, dotyczą
ce wahań bilansu płatniczego
Polski w
ciągu lat ostatnich, oraz czynników wpły
wających na ukształtowanie się
szans
wywozowych w Polsce. Referentem w y
znaczony został p. Szturm de Sztrem.
Ostatnio bilans płatniczy Polski wyka
zywał pewne wahania na naszą
nieko
rzyść wskutek wzrostu cen na rynku we
PODWYŻSZENIE PODATKU GIEŁ
wnętrznym oraz spadku marki niemiec
DOWEGO.
kiej, co wywołało zmniejszenie się w y 
Nasz warsz. kor. telefonuje:
wozu do Niemiec i ogólne obniżenie war
tyada ministrów na ostatniem posie- tości wywożonych towarów po przeliczę
*nlu uchwaliła zmianę ustawy o podat niu cen na waluty wysokoceraie.
|JJ Giełdowym, polegająca na podwyższę
™ tego podatku.
BEZCŁOWY PRZEWÓZ
TOWARÓW
b Obroty papierami
dywidendowemi
Z
GÓRNEGO
ŚLĄSKA.
k *Vbraly w ostatnich czasach rozmiary
A W . - KATOWICE, 9 czerwca H^dzo wielkie, wobec czego podwyższę
L Podatku giełdowego przyniesie skar Ponieważ 14 hm. o godz. 12 w nocy koń
b i znaczniejszy dochód, a płatników czy się pierwszy rok kontyngentowy dla
bezcłowego przewozu towarów, pocho
™atku nadmiernie nie obciąży,
k. Podatek wynosić ma od każdego pel dzących z polskiego Górnego Śląska do
j j j p lub zaczętego tysiąca marek sumy, Niemiec, rząd niemiecki zaproponował,
aby dotychczasowy wykaz towarów był
a stanowi podstawę wymiaru:
prowizoryczny na
o O ile przedmiotem umowy są papiery ważny jako wykaz
'jąłem oprocentowaniu — po 1 marce, rok 1923 i 24, aż do ustalenia ostateczne jk
i ^ ^ d akcji i udziałów w gwarancjach i go wykazu.
Powyższa propozycja rządu niemiec
w ^ h papierów o niestałem oprocenrokiego została przez Polskę przyjęta^ ' n 8 marek.

UWIESZENIE BANKU KUPIECKIEGO
W P R A W A C H DEWIZOWYCH.
Nasz warsz. koresp. teleL:
Bank Kupiecki Łódzki zawieszony zoJs d. 9 b. m. w prawach dewizowych do
^ s u doprowadzenia do porządku rejewalutowych oraz ogólne) książko*°ści banko.

2 0 nadzwyczajnych
atraheji! 187-1

Rutynowaną wychowawczynię
poszukuje Dom Sierot, Zgierska 40
Zgłosić się m o ż n a o d godz. 10 d o 1 i o d

I

3 « lo 7 .

21571

6

Qr

i

•

2158

zgłosić się może Dom

Sierot. Zgierska 40, od IB do 1 i od 3 do 7.

5tr.

S

Ni 151

„REPUBLIKA"

I&

Pierwsza w kraju

FabryKa owsianych produKtów
odżywczych i Kawy słodowej

Ąśsss BranicRiego
w Sosnowcu
a*t

POLECA:

183-1

Kaszę o w s i a n ą „ Z d r o w i a "
Mączkę owsianą „ Z d r o w i a "
Kakao owsiane „ Z d r o w i a "
Kawą słodową „ Z d r o w i a "

Ł SEIILIUIL aaaai ił "SST

i

1

8-kl. Gimnazjum Żeńskie

3},
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•
Dyrekcje niżej wyszczególnionych szkół podają do wiadomości, że egzaminy
wstępne rozpoczną się dn. 24 czerwca i. b.
Podania przyjmują kancelarje Gimnazjów w godzinach biurowych.
Do podania należy dołączyć metrykę, świadectwo powtórnego szczepienia ospy
oraz 2 fotografje.
Zwraca się uwagę osób zainteresowanych na to, że stosownie do rozporządzenia
władz szkolnych, egzaminy wstępne odbędą się tylko przed wakacjami.

*}•
a%
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|
||
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BRYLANTY.

2, 3 i 5 WALCOWE

Łódź, M . B R Y L A
Piotrkowska 56
w podwórzu
gdzie tą do niby cl. po
nieb przystępnych, korty'
kamrarny, wełny, bostony
na ubiory damskie, męski*'
oraz płótna ni bieliznę, ot*
tysty, kretony, muśliny'
frotte, kipy. chustki. * *
dry I Inue towary. OSW

iroto. arebro. zegarki i stare zęby. P"

Siy^ A . H e r s z k o f "
CegJelńiint 37. iront róg Plotikow*""'
k t o r z

S

v , , u r

1 wszelkie inne maszyny dla fabrykacji czekolady
= DOSTARCZA ZE SKŁADU

, Ł J .
016—6

Po kilku, dniach użycia FAGOSOLU kaszel oraz
zaflegmienle znikają. Lekarze zalecają z dobrym
skutkiem FAGOSOl przy brońchlcie, kokluszu
i suchotach.
FAGOSOL dostać można *
wszystkich aptekach. — Skład główny: Gusta*
Rosenthal, ul. Żabia 9 w Warszawie. 017-4

M A G A Z Y N MEBLI

i cukrów
=

I
Piotrkowska

i pieczcie
tylko na

IIIEIIIH
TŁUSZCZU
ROŚLINNYM
SMAKOSZÓW.
Przedstawiciel:
093—2
Sp. Akc. L A M B E R T & K R Z Y S I A K , W a r s z a w a , N i e c a ł a 8 .

Soda zupeinle zbyteczna.

Sypialnie
Stołowe
Salony
Gabinety
Dywany
Meble Klubowe w skórą
Meble Biurowe
Meble Wiedeńskie Thoneta
Łóżka Metalowe
Meble Kuchenne
W ó z k i Dziecięce
Łóżka Polowe — Leżaki
Otomany, Leżanki.

Mydlą 50 proc

Lavatin"

„Lavatin" jest nieszkodliwym, najskuteczniejszym I najtańszym środkiem
do prania, Zaoszczędza mydła 80 proc. Soda zbyteczna. Bielizna, Jak
również wszelkie surowce stają się śnieżno białe. Nie można „Lav»t1n*
porównywać z Innymi, ostatnio często się ukazującymi wynalazkami, które
szybko znikały z rynku, w czem przekonać powinna próba w wystarcza
jącej iiości, którą na każde żądanie otrzymać można po f abrycz. nizklej cenie
,,,,!

Daty wybór pojedynczych mebli nowych
oraz okazyjnych.

945—2

Przyjmuje wszelkie obstalunki stolarskie,
tapicerskie i całych urządzeń biurowych.

tja,,

-

T . L Nr. ^
895 «
lni. T. OMBa
iSsMI D.I 9ili»rilil,S?V
J

Soda zupełnie zbyteczna.

Mydła 50 p r o c

Telefon 21-61.

Lecznica
kupują
lekarzy specjalistów

PfaCCce™t°roieJ

ul.

P i o t r k o w s k a 17

Nowość!!!

Brylanty,

złoto, srebro, perły, dia
menty, stare zęby, zegarki
blżutęrje, garderobę 1 dy
wany.
426-9

(drugie podwórze)

przyjmuje chorych we wszystkich specjalnościach
od godz. 9 do 5 wlecz. Cena za poradę 7 0 0 0
mk., operacje i opatrunki od umowy.
079—1

elektryczne maszyny do Uczenia
nadeszły 1 s ądemonstrowane

Nowość!!!

Bardzo ważne dla źle słyszących!
Każda Osoba głucha może słyszeć 1

Konstantynowska 7
z. M I L I C H ,
prawa oficyna I piętro

Dr. m e d .

LUBICZ
Ceglelnlana 4 3 .

Chorób! skórce, weaeryczne i
moczopltiowe.
Leczenie sztuczn. słoń
cem wyżynowym.
Przyjm. 12 l pół—1 1 pół
i 4—8, dla pań oddzielna
poczekalnia.
2009

Di. S. Kantor Dr. I.

Choroby skórne I we
neryczne
Specjalista chorób skór
ZIELONA Nt 11.
Uprasza się osoby zainteresowane o składanie swoich nych i wenerycznych.
ul. Piotrkowska 144 róg Przyjm. od 12—1, 2—4 i
ulica S i e n k i e w i c z a 3 0 , t e l e f o n 1 8 * 3 4 dokładnych adresów do administracji .Republiki*
Ewangielickłej
pół i 7—8 wlecz.
sub .Poprawa słuchu'.
148—2
Niedziela od 9 — 2 pp.
Oabinet Róntgena
i światlo-leczniczy.

w Spóc
łe Hando
l wej WOJEWÓDZKI i LEŻOH
2182

tamże maszyny do pisania „MERCEDES" i arytmometry „TIMES"

Dyplomowany krawiec maski

A. Rogoziński. Łódź.
FabryKa przetworów chemicznych

UL I.

Adres telegr.: „Chemikal".

poleca własnej fabrykacji: SzMo wodne, Tovotta,
Olej turecki, tran rybi techniczny, jak również oleje
cylindrowe amerykańskie i krajowe, oleiną, kwas
octowy i inne chemikalja.
946-2
Okazyjnie d o natychmiastowego zbycia!

KOCIOŁ KORNWALIJSKI
100 mtr. kw., 8 atmosf., flr. „Fitzner i Gamper".
o

c

l

o

ł

kornwalHskl, dwupłomienny 105 mtr. kw.
.
10 atmosi., f. „Fitzner i Gamper", oraz maszyna
parowa, dwucyllndrowa, componnel, wentylówkę z kondensacją 170225 km. z całą armaturą, rurami i wszelkiemi przynależnemi częściami
w najlepszym stanie, do natychmiastowego uruchomienia,
K o c i o ł k o r n w a l i j s k l jednopłomienny 36 mtr. kw„ 6 atm., fir.
„Fitzner i Oamper" oraz maszyna parowa 26 km. leżąca.
M a s z y n a p a r o w a 35 km., wraz z sprężoną z nią pompą 6".
Bliższych informacji udzielają: p.Dzfałoszyński, Łódź, Piotrkowska 56;
S. Działoszyński, Częstochowa, Fabryczna 4.
2190
—

C e g i e l n i a n a Ns 3 2 , wejście przez sklep.

Oodzlny przyjęciu 8—316 — 8.
Dli pań Ł - * . 383-0

Dr. m e d .

Przyjmuje wszelkie zlecenia

M. Kerszner

po cenach k o n k u r e n c y j n y c h .

Zielona 16.

Dr. med.

Braun

no—6

D

wnS

ziewczynka 5-mlesic
do oddania na *' "
ność zaraz, dobrze ode' "
wana, blondynka, o^Y
niebieskie. WiadomoJĆ
Pomorska 4, Nojfeld. „
2176-2
zamian za pokój f£
prowadzi lepszy urz r
nik, samodzielny buch***
ter (prawnik) księgowo''*
względnie administraCp'
Oferty sub „kawaler" * '
2174Republiki.
epszy urzędnik, kawal*J
poszukuje jaklkolwle"'
bądi pokój za wysoki"
czynszem. O f e r t y su
óDobrem za dobre" °!
Republiki.
2175^
otrzebny c h ł o p i e c " '
roznoszenia p u d e ł '
Gdańska 23. Pudełkarz. .
2179—
POTRZEBNY palacz-rn*! 1
I* szynista do
Zgłosić się Rapoport, Zj£
lony Rynek Ni 7. 15*2
OSZUKUJĘ mieszkańjednopokojowego z
chnią. Pośrednicy poza/ *'
ni. Gdańska 101. m. 4 . ^
,as

10

uU

W

,(

L

P

e

1

farbie"

P

Południowa Nr. 23.
Specjalista chorób skór
nych I wenerycznych.
Przyjmuje od 8—10 1 pól,
CNGLISCH lessons, corr*
1—2 i od 5—8.
zagraniczne i poKój Pzyjmuje od 1—3 i 6—7.
L
spondence literatur "
Panie od 4—5
stołowy dębowy
Cegielniana 66 m.25.Ji>!2
— » ,.
, ,
.
• — .<
oKazyjnie do sprzedania.
Lekarz-dentysta
Nnicwaźniam z g u b i o "'
Oglądać można od 4 do 8
U kwit Nt 3921, wyda??
przez gazownię miej*"1
wieczór przy ul. Skwerowej 20, front—II p., m. 8. Choroby skórne wene
na beczkę smoły na u- :
ryczne ) moczopłclowe, P i o t r k o w s k a 6 4 , zwisko M. Rittel. 2l&?2
leczenie sztucznym słoń
Przyjmuje od g. 10—1 i Jarhaft Lipę zgubił P'^
cem górskim.
od 3—7, w niedzielę od n szport niemiecki
DZIELNA JA &.
v^
124-0 dany w Sieradzu.
Przyjmuje od 8—10 i pół godz. 10—1.
zereszewska Ludwika ^
1 Od 4—8
gubiła paszport °^ Łt,

161—1

Łódź. Piotrkowska 6 2 , tel. 5 9 5 .

s

116, I-sze piętro front.

nach umiarkowanych:

Największą oszczędność na
m y d l e I s o d z i e otrzymuje
się przez użycie płynu

Gotujcie,
smażcie

£
u
a
<

J A R E C K I i A. B U K I
Warszawa, Złota 65, Tel. 4 0 5 - 2 5 .

Ważne dla Przemysłu i utytKu domowego!

k

l

v*

Sprzedaje na dogodnych warunkach po ce

poleca wyborowe wódki słodowe, likiery (gwarantowane, na czystym cukrze), koniak, rum, rum-jamajka.
Nadszedł również świeży t r a n s p o r t b a r w n i k ó w
id8-2l f a r b dla fabryk w ó d mineralnych.

KOMPLET:

citf

e

Zjednoczone fabryKi"!
przetw. wyskokowych I
i owocowych, Sp. AKc, Kraków
Oddział w Łodzi uL Traugutta 14

dwupłomienny

c

Chorzu y
i
*jrf
chroniczny Kaszel
mogą się wyleczyć, o ile używają F a g o s o l .

maszyny z granitoweml walcami I staloweml
walcami, z chłodzeniem wodnem dla fabryk
czekolady, cukrów, farb, mydła, chemiczn.
=
fabryk etc. oraz -J, . • • •
M

TT> -

as

J. A B A , Z i e l o n a 8 .
M . H o c h s z t a j n o w e j , Wólczańska 2 3 .
E. Jaszuńskiej, P o ł u d n i o w a 18.
K. W o l f s o n o w e j , Z a w a d z k a 2 3 .

Egzaminy wstępne ( w y ł ą c z n e p r z e d wakacjami) rozpoczną sit?4-go czerwca r. b.
.Zapisy nowowstępujących uczenie przyjmuje kancelarja codziennie od
godz. 10-ej do 1-ej i od 4-ej do 7-ej po południu.
164—1

r

Wszystko wciąż droźejel A każdy z W
potrzebuje coś z tow*"
rów. N i e odkładajcie
więc na później i p°*"
pleszajcie do s k ł a d u
fabrycznego,

| Dyrekcje Gimnazjów

Klary Wotfsonowej, Zawadzka 23.

f

Czego czeKacie?

Co
ilroby dzieci ł wewnętrzne

1

4

6

Di. litun

'Sir'a

Pensjonat Maciejewskiego
posiada 60 pokoi i przyj
„E R O S "
muje z całodziennem utrzy krem usuwający z twarzy piegi,
maniem. Kuchnia wykwin pryszcze i liszaje. Do nabycia
629—7
tna, pokoje umeblowane wszędzie.
bez pościeli.
Adres: Stacja Nlekłań,
SANDAŁKI
poczta Stumporków, skrzyń
Zakopiańskie pantofle
ka poczt, Na 6.
142-2
różne buciki
bielizna — pończochy

K. PETERSILGES
— 83 Piotrkowski 83— K

LU

Choroby skórne, wło
sów, weneryczne I mo
czopłclowe.
Leczenie światłem (lam
pa kwarcowa) 1 promie
niami Roentgena.
Zawadzka Nt 1.

T. Karmazyn

Ogo
łszena
i droboe:

Kupno I sprzedaż
(za wyraz 250 m)
I I I KUPUJĘ meble, dy
III Hawany, futra, gardę
robę, maszyny do szycia,
Płacę najwyższe c e n y .
Laźntk. Benedykta Ni 28,
m 13 parter.
597-35

uje

Przyjmuj. od i> — i i od i — o BPRZEDAM szafę, bieliża pin od 4—6. 304—, u niarkę, łóżka, matera

ce, stół, 6 krzeseł, leżankę
Piotrkowska 132—9. 147-2

z

Scyjny, wydany w

agubiona
Z
po
Komisarjat

v

została

Rządu na >»•
Łódi, na imię Abra" '
Ourcwicza, oraz lnn °°~.
kumenty. Znalazcę upr *f"
się o łaskawe zwrócę .
Skwerowa Nt 22.
jj^*
7 GUBIONO
legiiyi^jf
Ł członkowską k ° ° P . ^
tywy Łodzianin na
E m a n u e l a Kople^' .'
Nawrot 34.
2193-°
1

e

3

1

1

- , - » „ 4 . « . W Lodzi rak. 14^)00 i Odnosz. do domu 600 mie- r \
ZWYCZAJNE: mk. 400 » wiersz
mnimettowy
8 szpalt).
sipilt). W TEKŚCIE: mk. 800 u wierłs "!' o
NADESŁANt:
mk (na Uroni* 8
raz milimetrowy (na itr. 4 szpalty). NEKK^TgiW
siecznie. - Zamiejscowa mk. 15,000 miesięcznie.
za wiersz "mlfmetrowy (na sir. 4 szpalty). Zaręczynowe
rynowe iI załlublnowe
zaslublnowe po tekście
teksete mk. —•.
^>-°' J^\ti>
.... Zagranica, mk. 20.000 miesięcznie.
• •
scowe o 60 proc. drożej Zitrin. o 100 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń administr. nie oap«
_
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomień'/!.
'ia wydawnictwo „Republika* Sp. z ogr. odp,: Marjan Nusbaum-OłtaszewskL
Czcionkami .Republiki" —„Tłocznia Drukarni PaństwoweL
Redaktor Naczelny: Marjan N u s b a u m - O t t n * ^ * '

'Prenumerata:

UglOSZeilia: mnoo^/wiersI^miTri
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