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Powody obecnego krachu giełdowego
Wielkie skarbowe expose min. Grabskiego w Sejmie.
Przemysł włókienniczy musi pokrywać swe zapotrzebowania walutowe własnym eksportem. — Zapłaciliśmy
W bieżącym miesiącu olbrzymie sumy w obcych walutach. — P. Grabski każe oszczędzać i na początek zafun
dował rządowi komisarza oszczędnościowego.
PAT. - WARSZAWA 15 c z e r w c a Na poMidzenlu Sejmu w pferwszem czyta
niu odesłano do komisji ustawę o ustano
wieniu krzyża zasługi i przystąpiono do
pierwszego czytania ustawy, zmieniającej
niektóre przepisy w udzieleniu ministrowi
skarbu upoważnienia do regulowania w
drodze rozporządzeń obrotu walutami ob
cemu W tej sprawie zabrał głos minister
skarbu Grabski i powiedział m. in. co nadępuje:

czwartą część. Co, do eksportu leśnego, skiego za lokomotywy Baldwina 1.238 tysią
BUDŻET BIEŻĄCEGO ROKU.
to odbywa się on kosztem materjału leśne cy dolarów. W tym czasie otrzymaliśmy
Budżet na rok bieżący, jaki ułożyłem,
przewiduje pokrycie,w wysokości 69 pro
go na odbudowę. Pod tym względem rząd kredyt zagraniczny tylko w wysokości
jest zdecydowany wstąpić na drogę odpo miljona koron szwedzkich, czyli że nie mie cent wydatków, a jeżeli uwzględni się wpły
wy z podatku majątkowego, to cyfra ta
wiedniego porozumienia gospodarczego w liśmy prawie żadnej pomocy z zewnątrz, a
wzrośnie do 80 procent. Większość rządo
dziedzinie zorganizowania eksportu i wpły wywiązaliśmy się bez zobowiązań. Mimo wa zagwarantowała, że podatek majątko
wu do skarbu walut z niego osiągniętych tych sukcesów, spadek marki polskiej musi wy będzie załatwiony jeszcze przed ferja" i
Dotychczas mieliśmy ręce związane bra stać się hasłem do spotęgowania naszej i w tuczem nie zostanie uszczuplony w po
kiem ustawy, którą teraz mamy przed sobą działalności na wszystkich polach, aby się równaniu z przedłożeniem rządowem.
Rok 1923 zaznaczył się zabezpieczeniem
Co do G. Śląska, to od szybkiego uchwa gała do najgłębszych podstaw naszego or
skarbu przed stratami na skutek spadku
DO CZEGO DĄŻY MIN. GRABSKI.
lenia tej ustawy zależeć będzie możliwość ganizmu gospodarczego.
marki. Wprawdzie w sposób niedostatecz
Pragnę przemówić o sytuacji finanso wykonania planu rządowego, polegające
ny, ale to da się osiągnąć dopiero przez
uchwalenie ustawy o złotym polskm. Od
PODATKI GRUNTOWE.
wej państwa z dwóch względów: przede- go na tem, by waluty eksportowe szły na
wszystkiem ze wzgloędu na ostatni kryzys pożytek kraju, nadto zaś, aby nie były źró
W Senacie uchwalono pokaźny podatek kwietnia kasowość nasza jest tak zorgani
zowaną, że dokonanie obliczeń dochodu i
walutowy, a powtóre dlatego, że nie mia dłem chwiejnym, będziemy się starali osią^ gruntowy z zabezpieczeniem następnych
rozchodu
może nastąpić w połowie każde
łem sposobności przemawiać w izbie przy gnać to w drodze porozumienia ze sferami rat od spadku wartości marki. Gdyby się go następnego miesiąca. Wczoraj otrzyma
to było uchwaliło trzy miesiące temu, kry
które dla wzmożenia swego eksportu wy. zys obecny nie byłby tak ostry.
debacie budżetowej,
łem dane z maja r. b. Wydatki wynoszą
W marcu ustaliła się nieco sytuacja wa magają pewnych ze strony rządu ułatwień
Wczoraj pewien finansista amerykański 1137 miljardów, a dochody 851 miljardów.
dla zorjentowania się, czy Polące można Deficyt w kwietniu wyraził się cyfrą 32
lutowa. Dziś widzimy, że gdy od stycznia Tak postępują wszystkie państwa.
procent, a w maj* 22 procent.
Eksport naszego zagłębia węglowego kredytować, zapytał mię, jakie płacimy po
do dzisiaj zadłużenie skarbu w P.K.K.P
datki
gruntowe,
gdyż
zagranicą
panuje
opi
J A K POCZYNIĆ OSZCZĘDNOŚCI?
podniosło się czterokrotnie, to marka spa równa się połowie całego eksportu i wyma
nja, że podatków tych nikt u nas płacić
Jedna dziedzina leży odłogiem, miano
ga zabezpieczenia od wahań.
dła jeszcze więcej, bo pięciokrotnie.
nie chce. Przed miesiącem długoletni re- wicie dziedzina oszczędności. Owa chwilo
Chcę podać cyfry, świadczące o tem, erent budżetu francuskiego, scharaktery wa przerwa uspokojenia walutowego pod
Nie podobna kłaść tego na karb obecne
go rządu. Jest to raczej skutek różnych że u nas nie jest tak źle. I tak, gdy w kra zował mi w ten sposób budżet francuski: tym względem odbita się fatalnie. Miano
czynników walutowych i gospodarczych ju tak małym, jak Austrja, stale jest 160 ty We Francji włościanie płacą dwa razy tyle, wanie komisarza oszczędnościowego jesl
co przed wojną, a inne klasy 6 razy tyle. rzeczą zdecydowaną. Do oszczędności trze
bez związku z polityką. Niemcy podlega sięcy bezrobotnych, u nas z początkiem Ja nalegam, by u nas płacono przynajmniej ba koniecznie umiejętnej pracy i rezygnacji
ją wstrząsom, co odbija się bardzo dotkli roku ilość wzrastała, ale począwszy od u- tyle co przed wojną. Muszę przyznać, że z wielu rzeczy. Za poprzedniego rządu at
wie na nas. Wstrząsy tamtejsze zastały nas biegłego miesiąca zmniejsza sią stale, a z to, co u nas uchwalono, nie jest mniejsze mosfera nie sprzyjała tej akcji, bo zajmowa
nieuodpornionych. Jestem przekonany, te końcem ostatniego miesiąca wynosiła 37 od wysiłków Francji. Jeżeli tamtejsze kia no się innemi sprawami, a nie skarbem.
sy posiadające płacą 6 razy tyle co przed
Ministerstwo skarbu ułożyło spis os7czę3
jeżeli będziemy systematycznie pracować tysięcy.
wojną, to właściwie płacą mniej, niż tray ności, które moinaby jeszcze w tym budże
nad poprawą waluty, to w dwa lata osiąg
razy tyle, a ponieważ trzy razy tyle odpo de przeprowadzić. Obejmuje on kilkadzie
PŁACIMY DŁUGI ZAGRANICZNE/
wiada nasremu podatkowi gruntowemu, siąt pozycji, z których pierwsze dotyczą
niemy rezultat taki, jak Czechosłowacja.
Drugim faktem dodatnim na nasze wy plus podatek dochodowy, a więc ściśle od Sejmu i Senatu, a mianowicie dostosowa
płaty
na rzecz zagranicy. W ciągu 5 mie powiada ten stosunek natężenia sił w po nia djet do roku zeszłego. (Wesołość, a na
0 EKSPORT TOWARÓW WŁÓKIENNI
równaniu z przedwojennym, jakim Francja 'ewicy glos: Skasować Senat). Wszystkie
sięcy b. r. dokonaliśmy następujących
słusznie się szczyci.
CZYCH.
te pozycje razem wzięte dałyby 720 miljar
spłat w walucie zagranicznej: procent od
Francja jednak skądinąd bez porówna
Minister w dalszym ciągu przemówie pożyczki dolarowej, od długu holenderskie nia większe składa ofiary na ołtarzu po dów oszczędności, t. j . 10 procent budżetu.
Gdybyśmy to osiągnęli, doszlibyśmy do sta
nia przedstawił szczegółowo historję dewa go i od długu w Ameryce ogółem 755.000 trzeb skarbu, aniżeli my. I jeżeli my nie nu, w którym moglibyśmy zaprzestać dru
hiacji marki polskiej, poczem mówił:
dolarów i 15.000 guldenów holenderskich jesteśmy w stanie dać tego co daje Fran ku marek. Sprawom tym nie podoła tylko
Rząd chce możliwie jaknajbardziej zwięk Ratę długu dla Czerwonego Krzyża amery cja, nic oznacza to, byśmy nie byli takim minister skarbu, dlatego też komisarz osamem kulturalnem społeczeństwem. Mam szczędnościowy ma być ustanowiony przy
*zyć eksport przedmiotów na wywozie któ kańskiego i część długu włoskiego, ogółem przeświadczenie, że rządy te w swym za prezesie rady ministrów.
fych najwięcecj nam zależy. Zwłaszcza 2.981 tysięcy guldenów holenderskich, 25 kresie spełnią swój obowiązek.
Ustawą odesłano do komisji skarbowej.
przemysł włókienniczy powinien z Polski tysięcy dolarów i 45 miljardów marek pol
Przechodząc do całokształtu sytuacji Marszałek oświadczył, że ewentualne roz
wywozić tyle towaru, ile potrzebuje surow skich. Przygotowaliśmy do wypłaty w bie budżetowej, minister zaznaczył, że najwic?< prawy nad oświadczeniem p. ministra skar
°a. Dotychczas wywozi zaledwie jedną- żącym miesiącu procent długu amerykań szym jest procent pokrvcia wydatków nań bu odbędą się na jednera z najbliższych po
stwowych.
siedzeń.

Znów wielKi skandal w Sejmie.
InterpeBacja socjalistów w sprawie napadu na posła Dobrowolskiego, — Niesłychane
insynuacje chadeka. — Z pięściami do tryb uny. — Wicemarszałek Gdyk nic nie słyszy.
W dalszym ciągu posiedzenia sejmo
wego, o którym mowa powyżej przystą
piono do głosowania nad ustawą o koma
sacjt gruntów.
Przemawiał kierownik
Glówwego urzędu ziemskiego p. Czałbow
i sprawozdawca Gawlikowski.
W głosowaniu przyjęto szereg zapowHadiawych przez posłów poprawek. Po
Przegłosowaniu poprawek
marszałek
^ n a j m i l , i e pozostałe rezolucje . podda
° d głosowanie w trzeciim czytaniu.
Następnie poseł Polakfewizc w imlekomisji opieki społecznej
referował
5* wę rewizji wszystkich koncesji, u^ielonych inwalidom.
Wywiązała się
"Juźsza dyskusja, w której brali udział po
' ° w i e : Rzepecki, Matakiewicz, Dubrow
J * . Bigoński, Langer, Feldman i wice
minister Markowski
Następnie przystąpiono d o
nagłego
"nioska PPS. w sprawie zbrolnego naPfdu na posła Dobrowolskiego. Refero
D
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wał Poseł Czapiński.

fs Głos zabrał poseł Matlosz (Ch. D.):
£ a ł t y zacz. te b v ł v w r. 1905, k iedy to
^°lska partia socjalistyczna i jei b o j ó w k a
?"fdowaly nie tylk o mosk iewsk ich urze
STOków. ale I robotnik ów polsk ich z N. P.
Cod mask a walk i z caryzmem.
Wśród niemilknącej
wrzawy dalsze
w

słowa posła były niesłyszalne.
Posłowie socjalistyczni ruszyli przy
trybunie, podobnie Jak posłowie z prawi
cy z podnleslonemi pięściami. Przewodni
czący wlce-marszałek Gdyk, po bezsku
tecznych próbach uspokojenia Izby, za
wiesił posiedzenie I opuścił fotel marsza!
kowski. Mówca nie schodził z trybuny,
dookoła której gromadzili się w grupach
dyskutujący I gestykulujący posłowie le
wicy i prawicy.
Gdy mówca zeszedł z trybuny, prze
wodniczący wlce-marszalck
próbował
podjąć przerwane obrady. Z chwilą jed
nak, gdy poseł Matłosz rozpoczął swoje
przemówienie, na lewicy zerwała sle sza
łona burza, wobec czego posiedzenie po
nownie zawieszono. Przerwa trwała do
godz. 9.30.
Po przerwie oświadczył wlce-marsza
tek:
Ze stenogramu wideo, że poseł Mat
łosz mówił rzeczy,
nie pozostające w
związku z dyskusja. Przypominam posło
wl. aby trzymał ślę przedmiotu, (wielka
wrzawa na prawicy, głos: „Łajdaki!" I
drugi głos „cl, którzy szli na trybunę!* ).
Wlce-marszałek: Wzywam posła za wy
rażenie do porządku.

rodowych robotników, na którem obito
posła Dobrowolskiego, pobito i robotnika
Związku Nardowego. Zrobili to socjaliści
Niedawno w Krakowie
bojówka, która
wyszła z domu robotniczego, udała się na
zebranie Zw. Lud.-Narodowego i w ohydny sposób zn.cała się nad redakto
rem Rymerem. Mówcy wyliczyli jesz
cze inne wypadki. Poseł Czapiński miał
rację, że systematyczna propaganda wy
kazuje skutki, ale niestety, propaganda
ta jest udziałem PPS. 1 „Wyzwolenia",
które wydało odezwę.
wzywającą do
mordu i podpalania, (wrzawa na lewicy)
poseł Baglcńsld: „Gdzie? Kłamstwo!".

Gen. Szeptycki do armji.

PAT. — WARSZAWA, 15 czerwca.
Minister spraw wojskowych gen. Szeptyc
k i wydał następujący rozkaz do armji:
„Żołnierze! Powołany dekretem p. Pre
zydenta Rzeczypospolitej aa stanowisko
ministra spraw wojskowych, wzywam was
do dalszej wytrwałej pracy żołnierskiej i
do dalszego doskonalenia się w zaszczyt*
Poseł Matłosz: Na zgromadzenia Ba nym zawodzie obrońcy umiłowanej ojczy
4

Mówca oświadcza się za nagłością wnio
sku.
Poseł Bagiński: Na konwencie senio
rów ustalono, że gdy będą padały prowo
kacyjne zarzuty, natychmiast
będzie
zwrócona na to uwaga. Obecnie v mówca
powiedział rzecz
wyssaną z palca. T?
rzecz musi być napiętnowana.
Wlce-marszałek Gdyk:
Były takie
krzyki, że biuro absolutnie nic nie słyszą
?o.
Nagłość wniosku uchwalono i odesła
no do komisji administracyjnej.
Następne posiedzenie we wtorek po
południu.

zny. Znając was i z pola chwały i z lał
chlubnie przepracowanych w pokoju, wie
rzą w wyniki waszego' tredu. Wiem, że sil
ni hartem i zespoleniom, przeniknięci du
chem szlachetnych tradycji rycerstwa na
rodowego i pełni zapału dla twardego oh J
wiązka służby, potraficie być gwarancją
wolności I potęgi Najjaśniejszej Rzeczypo
spolitej oraz
Jej łada i porządku".

oso
tąj

. R E P U B L I K A "

Str. 2.

Odsłonięcie tablicy Ku czci prez. NaMowicza
Kto złożył wieńce. — Mowa marszałka Rataja* — .Ofiara.

v

Marszałek mówi dalej:
cie Rzplitej tylko lecz
na państwie sta
„Tablica ta, w murach Sejmu umie'
Te!, wł. - WARSZAWA, 15 czerwca wlono klika rzędów krzeseł, które zajęli rńem. Poprzez człowieka
bowiem, po
gj- Dzisiaj w połudmie odbyło b\k ty * ^ s - prez. Witos i marszałek Trąmpczyński, przez prezydenta T^eczyptfebblitej kula śżeżbna, będzie dla pokoleń nietylko zna
kiem czci dla człowieka wielkich zalet oso
tiDuIu sejmowym odsłonięcie
fóblłćy, daiej przedstawiciele rządu i prezesi klu zabójcy ugodziła
w praworządność, a
bistych, nietylko wyrazem hołdów dla jjfl*
wmurowanej ku czci śp. Prezydenta Na bów sejmowych.
.Wieńców było dwa tylko. Złożyły je więc w państwo samo, bo praworządność ,mięcl pierwszego prezydenta Rzplitej, nie
rutowicza, który padł pod kulami thorder
i.Wyiwolenie" z napisem: „Mcczcrtniko- jest podstawą państwa jest „ńuidamen- winnej ofiary swego urzędu — będzie oba
t y w dniiu 16 grudnia rz.
tuni regnorum".
dowodem złożonym pfżez reprezentuj?
Tabliica jest wielkich
rbizittfarów z tyl' — Jnd", oraz klub ludowy PSL. (gru
I któż bardziej, aniżeli Sejm ciało sta narodoWĄ, iż mimo długich lat niewoli, kto
pa
p.
Dąbskiego)
z
napisem:
„Pierwsze
czerwonego marmuru karraryjskiego, i
częścią
mu Prezydentowi Klub Ludowy P.S.L. nowiące prawa. Sejm, będący
ra wykoszlawia duszę, mimo kilku lat prza
nosi następujący napis, w y r y t y złocone
Zgromadzenia
Narodowego,
które
pbdaMarszałek Rataj stanął między krze
by tef wojny, które nauczyły ludzi używania
mu literami:
słami a tablicą i wśród ciszy
wygłosił rzyło śp. Gabrjela Narutowicza godnścią przemocy fizycznej, mimo
miazmatótf
Dnia 16 grudnia 1922 r. zginał i reki przemówienie:
prezydenta, letóż
bardziej, powtarzam
Wschodu,.mimo
tego
wszystkiego
— nar<W
mordercy Gabriel Narutowicz, pierwszy
mógł odczuć krzywdę 1 zniewagę wyrzą
j?ko całość jest zdrowy moralnie i zdolny
dzoną
prawu
i
państwu
przez
.czyn
sza
pr?zvdent Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
M O W A MARSZAŁKA RATAJA.
do życia państwowego, oparty na prawo
(czczenia Jego pamięci Sejm uchwała z
Dnia 16 grudnia r. ub. dokonano mor leńczy? Któż bardziej — niż Sejm błogi rządności '.
zrozumieć
porzebę
zadośćuczyń
cni
a
po
tłnla 16 stycznia 1923 rókU postanowił ta derstwa na. śp. Gabrielu Narutowiczu pre
Po zakończeniu mowy marszałka R&'
gwałconej praworządności? To też Sejm
bllco t . wmurować.
zydende Rzeczypospolitej.
tają
występuje senator. Woźnichi z „Wy
dnia 16 stycznia powziął lifchawło, mocą)
Westybul na uroczystość przystrojo
Pół roku dzieli nas od tej przejmują której postanowił wmurować . w .gmachu zwolenia" i w krćtkiem przemówieniu z*'
ny został obficie kwiatami I
założono cej grozą chwili. Możemy spojrzeć na nią
czci śp GabrjeJd wiadamia o.złożeniu wieńca..
purpurowemi dywanami. Tablicę przy z, pewnej oddali z pewnej perspektywy. sejmowym tablicę ku
To samo uczynił p. Jan Dąbski im. lclii
Narutowicza,
prezydenta
Rzplitej.
Słonie to stzandarem narodowym.
Mgłą niepamięci pokrywają się szczegó
bu
ludowego
P.S.L., poczem zabrał głos W»
Uchwale sejmowej stało sJę zadość"
Posiedzenie Senatu przerwano o wpół ł y w efeń zpomnłenla usuwają się osoby,
W tym momencie śpadłs zasłona ż tabl cemarpzałek Moraczewski ? imieniem P.Pdo pierwszej. Westibul zapełnił się pos lecz bodaj że z tern większą wyrazistoś
łem] na Sejm I senatorami,
wśród któ cią, w tem większej grozie występuje z cy i zapaliły się światła w Sejmie, zaś na S. złożył na ręce marszałka Sejmu zamiast
rych przeważali członkowie lewicy..Przy perspektywy sam nagi fakt, fakt zbrodni przeciwległej ścianie, gdzie umieszconą wieńca ir>ilion marek ,na cci filantropijny..
Na lem uroczystość zakończono.
był Kabinet minłstrów,. pp. Witos, Szep- dokonanej z zimną kfwtą Już nie na czło została tablca, zawieszony został jibrtret
pastelowy
ś.
p.
G.
Narutowicza.
tycki. Nowodworski, Kiernik, Głąbińskl. wieku tylko niewinnym nie na prezyden
Darowskl, Grabski. Przed tablicą usta

W a o r a i s n e

posiedzenie

senatu.

Sprawa prowizbrjurti budżetowego. — Podatek gruntowy

W
W

dnld ustąpienia rządu Sikorskiego t \
dn. 19 rządów ósemkowó-t)iastbwych LJ

f \
\J

I
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A
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52,500
95,200

PAT. — WARSZAWA, 15 czerwca— fniątkowej śp. Prezydenta Narutowicza.
Po przerwłe senator Buzek, wywodząc
Nawczorajszym posiedzeniu Senatu Se
można
nator Buzek w iniieinru kontisji budżeto ż,e w spadku mdtki zauważyć
praktyki w byłej radzie miejskfej, gdiig
wej referował sprawę prowizorium bud dwa okresy: pierwszy okres nleupbrząd
DMOWSKI PRZECIW RZĄDOM
nieustannie kompromitował
wszystkich
żetowego na pierwszy i drugi kwartał r. kowanych stosunków państwowych ł
CHJENY.
drugi — oOcres, w którem ujawniła się
*>., prosząc o przyjęcie ustawy.
Tel. wł. — WARSZAWA, 15 czerwca kolegów klubowych łącząc się zawsze *
od marki — Podczas bankietu W resursie obywa reakcjonistami I zdradzając
Interesy
Senator Siedlecki wymienił
KfTka śoisla zależność, naszej markf
przyczyn, effla KótrycH
stronnictwo nie nleittitecklej. l-Ośti nasze] waluto nic po telskiej w Watśzawlb; ha któryni byli ó- swych wyborców.
Po wybraniu go na posła db sejmu
ma zaufania db obecnego rządu, l oświad trafiliśmy tłhieZalóżrilc od tosii marki nie becnl ministrowie, posłowie oraz dzia
fczył, że będzie głosował przeciw ptowi- mieckiejj,
łacze endeccy, nagle,zjawił s L po przy Helmari zóiów rozpoczął swą charaktc-'
Przedłożone farowfeorjum nie obejmu jeździe do stolicy z Poznania całkiem, nie rystyczną działalność. Pierwszym jego
torjum.
spodziewanie Roman Dmowśjłi. Prżyjaźu krokiem było ogłoszeurle W dżlemillkacli
Senator Woztifckl „Wyzwolenie" na je fundószów dyspozycyjnych.
Ustawy przyjęto bez zinian.
jego jest w związku z tarciami
w lohlc warszawskich, że poszukuje spójnika db
bywa program Posła Witosa zbyt. ogólni
Nadepnie przystąpiono db rozpatTy Cltlcny, powstałeml
na tle podziału tek [interesu mauufaikfcuTowego.
kov. y m , a stosunek Jego słrdntnćttya dd
Ostatnie jego wystąpienie przeciw o*
rządu Jest zasadniczo negatywny. Co do \ .nia ustawy o podatku gruntowym ł b u ministerialnych.
skandalcniadministracji, ftjówca zwtaea uiyfigę Hty dynkowym.
Dmowski wypowiedział sie zresztą, chrofile lokatorów Jest już
SenWoor Kędzior zwraca uwagę, że ostrożnie przeciw obecnej polityce upra istrio sjrJfHlsryćżiie śtwlełdiza, Iż dla nos
zamiar podporządkowania wszystkich Or
jrainow• acininlstnacji starostom ł Wbjewó udział samorządów w tem podatku w y wianej przez Chjenę na terenie
sejmo .a Hełmana miejsca w sejmte ttleiria i W
dom. Mówca godzi się ż fejti, ź. wyjąt padł bardzo słabo.
w y m i dlatego też, lak stwierdził, odma da by złożył on swj mandat poselski.
kiem szkolnictwa, które musi być nieza
P.
Senator Nowicki „Wyzwolenie" prżv wia swego udźlałtf w rządzie.
NARADV W SPRAWIE GDAŃSKA.
leżne.
po.nhu. raz jeszcze główne
postulaty
ZAPRZECZENIE ENDECJI.
Mówca omawia krytycznie program, swego stronnictwa w tej sprawie. Moty
Warszawski kor. „Republiki" telefo
dotyczący reformy rolnej, przymusowe werh tych postulatów jest ciężka sytua
Donoszą nam z' Warszawy: „Gazeta nuje:
go naliczania i rozpotrywahid sprjlw ro cia w rolrfctwte 1 chęć ochronienia drob I Warszawska", naczelny organ endecji, za
W ministerstwie sphaw zagraniczmycl'
botniczych . Co dó titaśy,
ilważał i e da negp rolnictwa^ od zagłady przez przecią
odbywają się nieustannie narady
nad
mieszcza
w
numerze
wczorajszym
depeszę
braśe rzad pocienień wpływać' ijje kara i a i i e c M a r a m i podatkowenii.
sprawą
Gdańska.
W
naradach
bierze
lni, ale z\vo'ywanlem konferencji praso
Senator Rotenstreich dowodzi, że po z Paryża, zaprzeczającą wiadomości o rze dział kómisiairz genera^iy RzecżyrKtepw''
wych I uświadamianiem prasy. Klub rriow datek nie przyniesie.tyle, He spodziewa komym ustąpieniu polskiego ministra peł tej w Oddńsfcu p. Pluciński.
feir będzie głosował przeciw prówteórfum ło sJe ministerstwo skarbu.
nomocnego przy rządzie paryskim p. Mau
za drugi kwaTtał, a źa ptbwlźÓTiunł
za
W glosowaniu
za ustawą przyjęto rycego Zamoyskiego.
NIESNASKI W ŁONIE „PIASTA".
pierwszy kwaTtał, hohlewdl dotyczy o- bez zmian w brzmieniu, uchwalorim przez
Tel. wł. — WARSZAWA, 15 czerwca
np jeszcze rządu, który klub fhówejf po Sejm.
W związku z zbliżającym się ternll*
„NUMERUS CLAUSUS" NIE JEST
pierał.
, Następne posiedzenie
Senatu odbęnem
rozpatrzenia sprawy numerus clau*
SPRZECZNY Z KONSTYTUCJĄ.
O godz. I2.3d marszałek
zarządził
sie w sobotę, dnia 23 czerwca rano.
sus w komisji oświatowej dowiadujemy
przerwę z powodu odsłonięcia tablicy pa
Tak orzekła rada ministrów.
się, iż w łonie „Piasta" Istnieją poważni
Nasz warszawski korespondent tełef,
różnice zdań na tle poparcia wniosku en
W związku z podaną przez prasę wiado deckiego.
P.
mością, jakoby rząd nie powziął jeszcze
ECHA ZAJŚCIA PRZED SEJMEM.
PAT. — KRAKÓW, 15 czerwca — rnktorze i panowie profesorowie, abyście decyzji w sprawie „numerus clausus", do
Warsz. kor. „Republiki" donosi:
wycho wiadujemy się, iż jest ona nieścisła.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz ze jak najwięcej wśród waszych
Jak się dowiadujemy, sprawa zajścl*
Swltą przybył do gmachu uniwersytetu wanków znaloźll".
Rada ministrów oświadczyła się Już za
przed
sejmem pomiędzy
por. NiemiTf
Jagiellońskiego. Tłumy publiczności, ze
PAT. — KRAKÓW, 15 czerwca — Po wprowadzeniem „numerus clausus", uwa
Radomskim a pasłem Strońskim, prowa*j<
brane r r z - d wszechnicą, powitajy dbśtbj włęczeńłu dyplomu honorowych dokto
zając, iż nie jest to sprzeczne z konsty dzbna jest w dalszym ciągu na normalne)!
ńego gościa nlemllknąceml
oklfifekaml, rów, inżynier StarbińskI,
prezes rady
drodze postępowania honorowego przeZf
Wyslaoającethłi ź pbwozu Prezydentowi zjazdu przemysłowców górników zagłę tucją.
zastępców obu stron,- w osobach
pułk*
wręczyła J;dna ze słuchaczek kwiaty w bia dąbrowskiego i krakowskiego, w y g
WieniawyrDługoszewskiego
1
major*
hHł^hlil tri!bdżl>?ź^. Wśród gÓNcyćh" 0B- fosfl okolicznościowe przemówienie.
SJONISCI ZADAJĄ ZŁOŻENIA MANDA
lasłiów I okrzyków, młodzież akademicka
Prezydent Rzeczypospolitej
złożył T U POSELSKIEGO PRZEZ P. HELMA- Małkowskiego — ze strony por. NiemK?
Radomskiego oraz pp. Zdziechowskleg"
wniosła Prezydenta na
ramionach do następnie życzenie posłowi Korfantemu,
NA.
r-z ^ r h h k a rtmachu gdzie pbwitał ^o rfełł inź. Śtarbińsklemul prof. Syroczyńskie„Lodzer Tagebiat" organ sjotijstów w i Stefana Dąbrowskiego — ze strony po*
tor wraz z SehałeHł;
nr.
138 z dlnia 15 czerwca rb. w dłuższym sla Strońskiego.
mn z okazji mianowania ich honorowymi
Prezydent, btzbd którym* śzlj bedetb, doktorami. Pana PrezydenKa zanieśli.na artykule występuje bardzo
ostro prze
ZGON BILIŃSKIEGO.
utoi.nć berła, uclflł śle następnie dó auli t l - ramionach do samochodu słuchacze aka ciw posłowi Helmafnowl f żąda, by złożył
niwersyteckiej. Pb odśpiewaniu hymnu demji Górniczej.
WIEDEŃ, 15 czerwca — Dziś o god*
on swój mandat poselski: Autor artykułu
ftarodowego
chór akademicki, PAT.
po- - KRAKÓW, 15 czerwca
twierdzi, iż działalność posła Hehnama by 2-ej w nocy zmarł tu b. minister skarbi
Iftltał prżcmówleitieni dbśtbjncgo gościa Dziś p. Prezydent Rzplitej podejmował la Już wszystkimi oddawna zmana i nieje dr. Leon Biliński. Pogrzeb odbędzie sio
rektor Natanson. Po mowie rektora zeb śmladanlem W gmachu województwa sze dnokrotnie prasa
wskazywała na jego W niedzielę.
rani Urządzili Prezydentowi gorąca owa reg przedstawicieli władz cywilnych
•ję. Pan Prezydent odpowiedział w sfd- wojskowych, przedstawteleU nauki I o
Wacn bardzo gorących,
brżypomlnając bywatelstwa. W czasie śniadania w y g
młode lata, gdy stanął w murach tej HaJ- łosił p. Prezydent kTótkie przemówienie,
Tel. wł, — WIEDEŃ, 15 czerwca.
starszel uczelni akademickie).
Przemó które przyjęte było gorącymi oklaskami.
ucieczkę i dano za nim salwę. Stambuł^'
wienie swoje zakończył p. Prezydent naByły premjer bułgarski Stamhuliński, któ &ki padł trupem na miejscu. Ciało jce°
Mępujaceml słbWaitiH
ry po przewrocie w Sofji, uciekł W flory, przewiezione będzie do Sofji
IŁ
„Gdy stoję wśród was, panowie pro
obawiając
się
zemsty
ze
strony
rewolucjo
fesorowie, to życzę wam; byście z poś STOSUNKI FRANCUSKO-ANGIELSKIE
A. W . — BELGRAD, 15 czerwca. ;
ród tc) młodzieży wychowali Jak n a j w i ę 
PAT. — LONDYN, 15 czerwca—„Da! nistów, został odnaleziony przez wojska
cej tęgich obywateli polskich, którzy zro ly Mail" donosi, że rząd angielski otrzy rządowe w maleńkiej miejscowości Serko- Ministrowie, składający gabinet Stambuł'^
r I < i . że przyszłość Polski wymaga
wicy. Ponieważ wojsko miało polecone skiego, przeniesieni zostali do Smyrny.
f{»K największego wżrriśHJ JdJ bogactw. mał od rządu francuskiego potwierdzenie schwytać Stambulińsidego żywcem, miej Aresztowano także szefa sztabu generale*
Niema miejsca na Połsftę małą I ubogą. odbioru mcmoranditm angielskiego. W po
Poincare podkreśla scowość ta została otoczona ze wszystkich go Nojkowa. Wydano rozporządzenie, °
W tych warunkach geograficznych, w Ja twierdzeniu tem
kicli żyjemy, możemy, sie ostać tylko Ja przyjazny fon. W którym żrcdacoWatic stron przez straże. Stambulifiskicmu udało na mocy którego członkowie straży spolk*
kb Wielkie mocarstwo. Ludzi, którzy to Jest memorandum ł przyrzeka rozpatrzeć się wszakże wymknąć poza kordon woj ni z bronią, mają być traktowani Jak trf}
zrozumloją 1 W żyehi Okażą ło zrozumie
1« w tyln samym przyjacielskim duchu. skowy. Dostrzeżono jednak W pore Jego czajni bandyci
nie. Wklej miodzie**
# « « . banie
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POLSKA A AUSTRJA
"i

g r a m a w sprawie narodowościowej, pro
gramu zastosowanego do nowych prądów
i r e a l n y c h potrzeb. Czy kto raprz. uwiei * y , że b u n d o w c y
łub niemiecka partja
racy znajdują się pod wpływem Chjeny
hodują ideałowi Niewiador &kiego o se
szyn i ludzi, — wszystkie cementownie, swym położeniem 1 koncentracją energii paratyzmie wodociągowo-! analizacyjny?
firmy budowlane, huty żelazne, fabryki nie prosi się niemal o pokrycie siecią cen A jednak obie te partje nie mogą się także
maszyn elektrycznych otrzymają pracę na tral cieplikowo-elektrycznych dla całego pisać na program ultra-polonistyczny pos.
lata, — pociągnięte zostaną ł dalsze ogni traktu kolejowego do Małopolski i prze Czapińskiego. To samo powiedzieć moż
na o inoplemieńczej demokracji mieszczań
wa produkcji przemysłowej — zniknie bez mysłu południowego?
skiej, która z pewnoścą jest bliższą lewicy,
robocia, handel się ożywi...
Ale jakżeż snuć tak śmiałe, fantasty niż prawicy. Pos Czapiński w ferworze
Uratowana Austrja za lat parę (lub kil czne plany, gdy naokół tyle budujących o polemiki nie odróżniał dwóch pierwiast
kanaście) stanie się czemś w rodzaju no brązów inicjatywy, energji, sumienności i ków zgoła ze sobą nieidentycznych: czyn
nika społecznego i narodowego.
wej Szwaicarji — krajem żyjącym bez temu podobnych cnót.
Nie ulega kwestji, że niektóre żywioł)
trosk wielkich, ale i bez przesadnych., .am
Piszący te słowa widział zeszłego łata inoplemieńcze lgną bardziej do Chjeny,
bicji!
pewną szosą — szosą jakich wiele w na niż do lewicy z pobudek socjalnych. Na
Jednakże dla tego rodzaju tendencji szym kraju. Po bokach jej leżały zwały tomiast niema takich, któreby mogły po
państwowych istnieje, widać, zrozumienie kamienia tłuczonego, przeznaczonego do pierać Chjenę z pobudek narodowościo
na Zachodzie, — na takie cele rasa anglo naprawy środka tejże szosy w tymże lecie. wych, bo nacjonalizm chjcński wypowiada
wszelkim inoplemieńcom wojnę. Gdyby
saska, z tej czy tamtej strony Oceonu, ma,
Niestety, do naprawy jakoś nie doszło, więc lewica posiadała program nowoczes
widać, pieniądze.
a kamień utłuczony wdeptany został zimą ny w sprawie narodowościowej, to osiąg
nęłaby dwie korzyści. Po pierwsze, oder
Na armaty, (rząd Stanów Zjednoczo w boki, rozniesiony gdzieś, po błocie...
nych oświadczał to Francji niejednokroWczesną wiosną tego roku utłuczono wałaby inoplemieńcze żywioły demokra
tyczne o d ich swojskiej reakcji. Powtóre,
nie), niema i nie będzie kredytów!
nowe masy kamienia, ułożonego lak samo zmusiłaby nawet inoplemieńcze żywioły
I niechaj nam nikt nie odpowiada, że po bokach — tak samo jakoś do naprawy konserwatywne i półkonserwatywne do
Polska nie posiada sił wodnych, że przy jednak nie dochodzi i śmiało twierdzić raoż łączenia się z lewicą, jako obrończynią ich
kład Austrji był źle zastosowany.
na, że tak samo rozdeptany on zimą praw obywatelskich i kulturalnych.
O to dbać powinna lewica w czasie,
Kto wie jakie niewyzyskane, a raczej zostanie.
gdy znajduje się w opozycji i gdy przygo
ile wyzyskane zasoby naturalne kryją się
A pośrodku szosy (kiedyś zapewnie nie towuje się do objęcia rządów w możliwie
w tym kraju, kto uświadamia sobie w jak zgorszej) — tumany kurzu lub., nieprze najbliższej przyszłości. Zaniedbanie tego
potwornym stanie pod względem cywili brane moczary.
w początkach kadencji obecnego sejmu,
gdy razem z demokracją mniejszościową
zacji materjalnej — dróg. budowli, miast
Obrazek symboliczny!
,
mogła
stanowić większość, gdyby potrafiła
i wsi — znajduje się nasz kraj, jak nieskoń
Nie łudzimy się jednak, źe zmiana rzą
samajmieć program w sprawie mniejszości
czenie wstecz jesteśmy za Europą, jakim du, kierunku społecznego, albo., wyborów i oddziaływać w tym kierunku na prawi
żółwim krokiem się posuwamy (czy wo- — coś w nim zmienić może!
cowy odłam piastowców, spowodowała, że
góle się posuwamy — czy nie cofamy sie
obecnie
mamy rządy chjeńskie. To więc
Jak długo będziemy bagnistą drogą
by?) — ten wie, że niema dziedziny w brnąć w tej naszej Polsce — a po bokach czego nie uczyniono wtedy, należy uczynić
naszem życiu
gospodarczo-społecznem będzie leżał... kamień utłuczony, tak długo teraz. O treść tego programu nie trzeba
będzie zbytnio się mozolić, bo dzieła teore
niewymagająćej tytanicznych wysiłków. zagranica nie będzie miała dla nas kre tyczne koryfeuszów pepesowskich zawiei
Nie sięgając daleko, czyż nie moglibyś dytów!
rają w tej mierze nader cenne wskazówki
my z małemi nodyfikacjanń zastosować u
St. J. G.
Inż. Rnstyn.
oo
siebie planu austrjackiegc: żalii Zagłębie

Analogja gospodarcza.

Niepowstrzymany ! nieustanny spadek
•aszej walu, jej raptowne stoczenie się w
iągu kilku dni ostatnich — niepokojące
budzi pytania:
Czyliż rzeczywiście tak być musi?
Czyż nieubłagane jakieś skojarzenie
przyczyn i skutków historyczno- gospodar
ych z nieodpartą siłą ciągnie nas w dół.
* przepaść?
Czyliż niema wyjścia z tej matni, ra
tunku dla nowoodrodzonego państwa?
I mimowicdnie myśl zatrwożona rozglą
da się wokół; po krajach ościennych, naro
dach które podobne przeżyły losy.
I jakby n a urągowisko, jakby dla ośmie
szerua kraju naszego i społeczeństwa —
tym samym czasie, gdy na giełdach świata
Warka polska, w zawrotnym pędzie goni
marką niemiecką, rywalizują z nią w
zdolności obracania się w niwecz, — w
tym samym czasie telegraf obwieszcza
światu zdumionemu, ż e maleńkie, okale
czone państewko austrjackie zdobyło so
bie wielki sukces — dostało wielkie mię
dzynarodowe kredyty.
W Londynie samym, pożyczka Ligi na
rodów dla Republiki austrjackiej przynio
sła jedenaście miljonów sztcrlingów, a za
pewne także w biljonach, czy tryljonach
•Darek polskich wyrażająca się — suma
dolarów była w Nowym Jorku pokryta w
tiągu... piętnastu minut.
Mimowoli budzą śię gorzkie, dziwne
refleksje: Jakżeż t o się stać mogło, że
państwo liczące niespełna pięć miljonów
ludności, pozbawione prawie zupełnie rol
nictwa, dóbr mineralnych, oderwane od
swoich naturalnych rynków zbytu, pooddzielanc o d nich niebotycznemi murami
celnemi, — że państwo takie budzi tyle
Zaufania, tyle dobrej woli ludzkiej i chęci
dopomożenia ze strony najodleglejszych
Konsolidacja demokracji, która jest o° d niego narodów ś w i a t a , — a Polska, becnie najpilniejszą potrzebą chwili, nie
dwudziestosiedmio miljonowa Polska, o może się ograniczyć tylko do demokracji
Wielkich nieprzebranych skarbach natural rdzennie polskiej, lecz musi objąć żywioły
demokratyczno-ludowe całego kraju. Zro
nych, nie jest w stanie otrzymać żadnych,
zumiał to widać przedstawieciel P. P. S.
ile to żadnych kredytów?
pos. K. Czapiński i dlatego, przemawiając
Gdyż nie sposób przecie jakiegoś for we wtorek z powodu budżetu, poruszył
malnego zaakceptowania pożyczonych on także kwestję narodowościową. Niestety,
giś butów żołnierskich i granatów ręcznych mówca rzucił tylko hasło ogólne, nie zdo
bywszy się na konkretyzację programu.
Uważać z a nową pożyczkę państwową!
Samo powiedzenie, że Polska nie może so
Jakżeż więc sobie ten paradoks mię bie pozwolić na uolitykę eksterminacyjną,
lecz musi dążyć do porozumienia nie jest
dzynarodowy wytłomaczyć?
Wyjaśnienia, mimowolnego wyjaśnienia jeszcze dostateczne. O braku programu
u pepesowców, programu w sprawie i aroudziela krótka, gdzieś między depeszami dowościowej świadczy jeszcze bardziej dal
^podziana, mało chyba przez kogo spo szy ciąg przemówienia p. Czapińskiego.
strzeżona,—notatka dziennikarska. Brzmi
Sprawia wrażenie, że porozumienie ja
°na: „Liga narodów zaakceptowała pro
kie pepesowcy pragną nawiązać, dotyczy
jekt austrjackiej rady ministrów, ażeby z tylko mniejszości terytorjalnych, nie obej
Pożyczki otrzymanej przez Austrję — sto muje natomiast mniejszości rozproszonych
utfjjonów koron złotych przeznaczyć na ce Ten podział mniejszości na uprzywilejo
le inwestycyjne — a mianowicie na elek wane i upośledzone datuje się jeszcze z
orzed wojny, ale podówczas pod-ia. ten
tryfikację wszystkich kolei austryjackich". był przynajmniej usprawiedliwiony poło
Czyż zrozumieliście właściwą treść tej de żeniem polaków. Polacy w państwach za
peszy?
borczych byli mniejszością terytorjalną, a
Poobkrawana zę wszystkich stron, ma przeto zależało na tem, żeby takie mniej
leńka Austrja pozbawiona jest wszelkich szości korzystały z pełni praw, inne zaś
wydano na łup wynarodowienia. Stano
bogactw naturalnych, — ale posiada... wisko takie jednak długo nie mogło się
wodę!
ostać w łonie partji socjalistycznej. To też
Woda ta rwąca górskiemi strumienia- rychło koryfeusze Polskiej Partji Socjali
toi, rozpryskująca się po nieurodzajnych stycznej, jak Duśnia i Gumplowicz oraz
.Proletarjatu" jak Kulczyński opracowali
^kałach i zboczach — jest substancjonalną program postępowy także odnośnie do
'nergją.
mniejszości rozproszonych. Podłożem do
Trzeba ją tylko ująć w ramy betonowe, tego programu posłużyła doktryna Renfrzeba poprzebijać tunele górskie, popro nera o autonomji personalno-kuituralncj,
wadzić z góry długie rury wodne — i Au- którą ten wybitny teoretyk pokojowego
spółżycia rozmaitych narodowości w jedtrja, pokryta siecią central wodno-elek- nem państwie przechował, zresztą, takie
^ycznych jest... uratowana.
dla mniejszości terytorjalnych. Renner uUratowana — gdyż Austrję pożera wę- ważał mianowiecie seperatyzm terytorial
8'el, o węgiel ten, za drogie pieniądze z ny za szkodliwy dla państwa, natomiast
uznawał seperatyzm kulturalny, któremu
Czech i Polski sprowadzany trwoni się dzi- wytknął właściwe granice.
^aj w sposób wprost nieprzyzwoity w naObecnie Polska jest państwem niepo*Ych wciąż jeszcze strasznie nieekonomi
dległem a polacy w innych krajach są prze
cznych lokomotywach.
ważnie mniejszością rozproszoną; kto więc
Więc naród austrjacki temu marno- głosi teorje praw narodowych tylko dla
k^wstwu chcąc położyć kres, od sąsiadów mniejszości terytorjalnych ten tem samem
'uniezależnić, a budżet państwowy na szkodzi interesowi polaków. O tem ZRŚ,
pod kątem sprawiedliwości ten sztucz
- o w y c h podstawach oprzeć — postanany podział jest niczem nieusprawiedliwio
* , lwią część pożyczonych pieniędzy na
ny, zbyteczne nawet szeroko się rozwo
Produkcyjną inwestycję użyć.
dzić. To też w P. P. S. i po wojnie daje się
Zaroi się w alpach tyrolskich od ma- zauważyć silny prąd, głoszący potrzebę
c
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0 program w sprawie narodowościowe].
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powrotu do postępowej tradycji starych
teoretyków pepesowskch i zarzucenie me
tody rosyjskich socjaldemokratów, na któ
rych politykę wynarodowienia pod pozo
rem równouprawnienia polacy tak długo
i tak słusznie narzekali. Potrzebę uwzglę
dnienia postulatów kulturalnych uzasad
niał niedawno p, Domosławski w „Przed
świcie" a p. Tadeusz Hołówko poświęcił
tej kweslji specjalną broszurę. Niestety,
stanowisko to, które podzielają coraz licz
niejsze koła socjalistyczne w Polsce i któ
re oddawna stało się aksjomatem dla mię
dzynarodówki socjalistycznej, nie weszło
jeszcze do urzędowego programu PPS.,
wskutek czego posłowie PPo. bądź zby
wają kwestję narodowościową ogólnikami,
bądź też trzymają się jeszcze starych sza
blonów.

r

POLITYKA WYWOZOWA.
Jak się dowiadujemy ze sfer zbliżonych
do min. skarbu w związku z obecną sytua
cją finansową, zamierzony' jest szereg zarżą
dzeń, mających na celu ograniczenie zapo
trzebowania walut zagranicznych w kraju.
Taktyka min. skarbu w okresie najbliższym
iść będzie przedewszystkiem w kierunku
możliwego ograniczenia importu i zwiększę
nia eksportu krajowego.
Jednym z kroków na tej drodze jest
wprowadzenie wysokich ceł przywozo
wych, które jednak nawet po ostatniej pod
wyżce daleko odbiegają od parytetu złota
" w znacznej mierze nie wypełniają włożo
nego na nie zadania. W dalszym ciągu staw
k i celne muszą być w krótkim przeciągu
czasu b. znacznie podwyższone, przytem
wprowadzone być musi zróżniczkowanie
między towarami przywożonemi na cele
produkcyjne, a więc przedewszystkiem na
użytek przemysłu, a przedmiotami zbytku
i towarami przywożonemi w celach handlo
wych. Przywóz tych ostatnich dwóch kate
gorji musi być ograniczony do minimum.
Specjalną opieką natomiast otoczony
być winien eksport, któremu trzeba będzie
poczynić szereg ulg i ułatwień. Inaczej nic
osiągniemy równowagi bilansu płatniczego,
który ostatnio wykazywał znaczne waha- •
nia na naszą niekorzyść, przyczyniając się
się do spadku marki.
W związku z temi zamierzeniami zosta
ją wprowadzone ograniczenia w sprzedaży
walut obcych na cele handlowe, a w celu
kontroli prawo sprzedaży walut przysługi
wać będzie jedynie P.K.K.P. Również bę
dzie przestrzegane, by waluty osiągnięte z
eksportu wpływały całkowicie do skarbu
państwa.
Zarządzenia konkretne w kierunku rea
izacji zamierzeń min. skarbu zostały już
częściowo wydane, częściowo zaś będą
przedmiotem obrad na najbliższych posie
dzeniach komitetu ekonomicznego rady
ministrów.

Sprawa ta jednak w tem stadjum długo
pozostać nie może. Partja socjalistyczna
musi się wyróżnić jasnością, zwłaszcza w
sprawie narodowościowej, na której żeru
ją szowiniści posługując się nią, jako na
rzędziem ua korzyść reakcji. Pos. Cza
piński przytoczył tytułem ilustracji kary
katurę, jaką z postulatów narodowościo
wych uczynił Niewiadomski w swych „Pa
miętnikach", tak usilnie kolportowanych
przez Chjenę, jako własne hasła. Niewia
domski propaguje utworzenie dla mniej
szości państwa o własnym wymiarze spra
wiedliwości, sądownictwie, szkolnictwie
szpitalnictwie, skarbowości, władzach ad
ministracyjnych, i, wreszcie, chce uwolnić
te mniejszości od powinności wojskowej.
Cóż jednak winne są mniejszości, że Chjena dla ośmieszenia ich postulatów albo z
powodu własnego szaleństwa przejaskra
wia tę odrębność? Sprawiedliwość naka
zuje przyznać,, że nawet najbardziej pod
względem nacjonalistycznom
krańcowe
grupy nie stawiają takich żądań, jakie chce
narzucić inoplemieńcom Chjena. Chjena
rozmyślnie najprzód sama głosi dla mniej
szości narodowych ideał „państwa w pan- WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI URZĘ
DÓW MIESZKANIOWYCH.
stwe" ażeby móc je potem o to oskarżać.
Nasz warszawski korespondent tele
Ale od tej humorystycznej przesady do fonuje:
zupełnego przymusowego wynarodowienia
Jak wiadomo, obowiązująca ustawa
jest jeszcze ogromny dystans. Partja so o urzędach mieszkaniowych wygasła dn.
cjalistyczna powinna mieć w sprawię na- 24 maja rb. 1 od tego czasu urzędy mie»-idowościowej rozsądny i postępowy pro szlkaniowe nie dokonywał}'
rekwizycji
gram, daleki zarówno od wynarodowienia mieszkań. Ponieważ w
międzyczasie
jak i od przesadnego separatyzmu. Jeżeli sejm uchwalił wniosek
o przedłużeniu
bowiem duże odłamy mniejszości narodo ważności odnośnej ustawy
i to na czas
wych znajdują się jeszcze pod wpływem wstecz, l został on
już potwierdzony
żywiołów reakcyjnych, to w dużem stopniu przez prezydenta Rzcczypospolitei, urz*.
jest to przyczyną tego, że polskie partje dy mieszkaniowe wznowiły swe czyn
postenowe nie mają demokratycznego pro- ności.
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Co słychać na giełdzie?
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Teatr letni

W dnia wczorajszym, jak 1 poprzednim mówiono wczoraj o ewentualności wpro
oa giełdzie warszawskiej brawie nie było wadzenia wolnego handlu walutami w kra
Iranzakcji walutowych. Jednemu t naj ju (przy utrzymaniu zakazu wywozowego).
większych banków, który przedstawił P. Pewnym krokiem w tym kierunku jest pro
K. K. P. olbrzymie zapotrzebowanie na jektowane w najbliższych dniach zwięk
waluty obce, sprzedano zaledwie ŁUT) fun szenie ilości komisjonerów dewizowych,
tów, czyli około jednej trzeciej procent gu tak iż nawet większe kantory wymiany
my żądanej. Ze względu ha sytuację Bank będą miały prawa skupywania dewiz.
Na rynku akcjowym przy znacznym
handlowy warszawski, którego kursy były
rawsze miaiodajne dla faktycznych tran- ożywieniu kursy kształtowały się niejed
takcii zaprzestał Ich notowania. W dobrrc nolicie. Starachowice, Cukier i Lilpopy
PoirJnrmowanych sferach bankowych olire utrzymały swe nagłe zyski Inne akcje
tlają stan rzeczy, jako beznadziejny, o ile przemysłowe, szczególnie cukrownicze i
w najbliższym czasie rząd nie zdecyduje metalurgiczne zwyżkowo, jednak bez roz
ślę na jakieś ustawodawcze środki zarud- machu. Bankowe <— bez zmian.
:że. W kołach politycznych gospodarczych

Cd^ieiHeana

w ogrodzie

16.

Kier. a r t y s Ł R o m .

Dyr. S . K u p e r m a n .

DZIŚ

DZIŚ

I dni następne.

i dni następne,

PROGRAM

Tancerka
Wirtuoz muzyczny •
śpiewaczka
Duet akrobatyczny
Primabalerina teatrów krakowskich
Baletmistrz teatrów krakowskich
śpiewaczka

p. RaUćh
p. Wolski
p. Mążtirkiewicz
pp. Siostry Lofi
p. Faliszewska'

p. KosziiMl
p. Kazjriiierśka

Jakie banki tnają prawo dewizowe.

Jfc 3 .

wo:

Rowerzysta w koszu śmierci

AMBORS

Bank Angielsko-Polski, Piotrkowska
Wobec szalonej haussy ha giełdzie łódz
Nadzwyczajna tresura psów
p.
M
nr.
72:
6iej ha waluty zagraniczne pfzeż bśbby rilc
Tańce solowe
p. Gronowski
Bank Zw. Sp. Zarobkowych, oddział w
uprawnione, a prowadzące handel waluta
*
Akt akrobntyczriv
p. Adam
mi zagranicznemi, delegat ministerstwa Łodzi, Piotrkowska 72;
. Polska kupieciśtka
p. DoranśKa
Bank Handlowo-Przemysłowy, Piotr
fckarbu podaje spis banków, uprawnionych
Pieśniarka
p.
Lubicz
db prowadzenia ©pferacji dewizami zagra- kowska 7 4 ;
$rjiewak operowy
p. Ullas Zygmunt
Bank Polskich Kupców i Przemysłow
ćieżnemi.
Śpiewak
Harytóh
p. Barański
ców Chrześcjan w Łodzi, Piotrkowska 113.
BANKt DEWIZOWE Ó PEŁNYCH
Warszawski Bank Zjednoczony, oddz.
PRAWACH.
w
Łodzi,
Piotrkowska 77;
Bank Handlowy w Warszawie, Oddział
M
Bank
Francusko-Belgijsko-Polski,
Piotr |
ił Łodzi, Dzielna 1 7 ;
Skecz wokalno taneczny z udziałem:
Bank Zachodni,,oddział w Łodzi, Pibtf- kowska 67.
Faliszewskiej, Mazurkiewicza, Koszutskiego,
>owska 52;
B A N K I DEWIZOWE O PRAWACH
Gronowskiego i Wolskiego.
'
OGRANICZONYCH.
Bank Kupiecki Łódzki, Piotrkowska 71
Bank Handlowy w Łodzi) Ał. Kościusz
Łódzki Bahk Depozytowy, Piotrkow
ni
Niepogodą nie przeszkadza.
k l nr. 15{^
ska nr. 5;
Jll
Widowiska kryte dachem.
spiski Bank Handlpwy, oddział w Łodzi
Polski Akcyjny Bank Komercyjny
Nttklikforitfertni! ijoSt. 8.30, iniedslawlfeila $
riiti..
Orkiestra |
Piotrkowska i 14;
Piotrkowska 57.
255-1
Kasa czynna od gódż. 5 do 10 wieczór.
Polski Bank Przemysłowy, oddział w
B A N K I NA PRAWACH KOMISJONE
Łddti, Piotrkowska 291
RÓW DEWIZOWYCH.
Bank Kredvtbwy w warszawie, oddział
Powszechny Bank Depozytowy, oddz.
w Łodzi, Piotrkowska 57;
w Łodzi, Moniuszki 1;
Bank dla Handlu i Przemysłu w WarBank Handlowy w Warszawie, oddz.
Palca przy bombcy" ł*źechridmioW 'd&*
łzawię, oddział w Łodzi, Piotrkowska 90
OKRADZENIE POCIĄGU.
w Łodzi, Piotrkowska 96. pap.
^
slaino go do komisariatu P. P., gctele P°
.T^osteritnelk
policji
państw,
na
srafejl
Bank Małopolski, oddział w Łodzi, M o spć&airilU protokółu zostawiono go aż ÓS
Widzew Skonstatował, Iż 0 b c ' V fda.cv żc wytrzeźwienia. (PAP).
niuszki 4;
V J
t
} S
y
J » Widzew", został o
friiieł
fe^*«ł*i«tt*ifc.
Kradziony. Z siedmiu wagonów b v ł v zer JAK KOZIOŁ CHCIAŁ SKRAŚĆ ŚWIŃLE
I KURY?
PASEK NA PAPIEROSY.
Kozioł Antoni, zam. przy ul. Bałuckł
pały się śh^i suszone. Po spisaniu proMiędzy wjadżami śfcarbowo-hidiiidipb
Jeżeli, tę cyfrę podzielimy przez" lltż
*«
r
Rynek
nr. 4, oderwał kłótkę' od komórW
tokółu
wszczęto
dochodzenia.
Wagony
lowemi i włascicciclamt fabryk papiero- hc niiesżknriców państwa, tx> o+rzyjrlamy
na posesji przy ul. Sienkiewicza 35, hale'
sów istnieje układ, że każda zwyżki ceHi, hr^eszło 5495 fr. zł., przypadających prze zaplombowano powtórnie. (PAP).
żąćej do Zybefa Adama, usiłując skraść
proponowa przez rząd
z aak cep tow aria cicthic ha każdego obywfcltela Polski.
PALEC. USIŁUJĄCY ROZBROIĆ PO świnię i kury, w komórce.tej znajduja.ee
oie wcześniej, jak w dwa tygodnie pó zło
sit;. Na nieszczęście „Kozła" w między'
STERUNKOWEGO.
ieniu władzom skarbowó-mónopolbwym 0 r i A T V STEMPLOWE OD CZEKÓW.
czasie znalaz* ,-ic, posterunkowy 7 kom. f«
odpowiednio umotywowanego podania.
Palec Jan, zam. przy nhcy Grabowej P„ który, widząc, że Kozioł na widok j e i "
Miinlsiferfimi skaTbu zezwoliło na po Nr. 1 , będąc w stanie nietrzeźwym, awah
\ V związkh i dewaluacją m i r k i ivh[%
ńiepewnit. wypędza świnie i kury, aresz'
kl takie proponowane są obecnie bardzo bór opłat stemploWych od czeków przy uirowal się i zaczepiał przechodniów ha tował go. Podczas rewizji znaleziono priY
często, że zaś iabrykaricl brźed każdą fch Wydawaniu klljeinitom blankietów czeko ulicy. Na zwróconą uwagę posterunkowe Kozie wytrychy, łom i inne .narzędria.
akceptacją niechętnie
wyprzedają Się.z wych następującym mstytucjoni banko gó P. P., aby się uspokoił. Palec wyrwał wypędzenie świni i kury/ z komórki wp$'
towaru, wiec obecnie wytworzy! ślę na w y m : 1) Bairikowi Międzynarodowemu temu ostatniemu szable i usiłował rlią po dzbno Kozła do „kozy" policyjnej, pap.
rynku zupełny brak papierosów,
zwła w Warszawie, 2 ) Wileńskiemu Bankowi bl6 bOistieruliikowegrj. Po obezwładnieniu " • • ^ — - - —
szcza lepszych gatunków.
Rolnfczo-Przemysłowemu oddtziałowi w
Brak ten wyzyskał na Swoi sposób Warszawie, 3 ) Bankowi Rosyjsko-Pol
niona i niezgnębioha jak i jej dusza. KW
Gdańsk, który sżmygiem nadsyła do War skiemu w Warszawie, 4) Oddziałowi Ban
GDY KOBIETY N I E N A W I D Z Ą . . .
ssawy pewne ilości pabierosdw imicmicc- ku Zjednoczonych . Przemysłowców w
Zdanieih mężczyzn, kobiety śą delikat chce kobiecie wyjaśnić, że nie ma żadnego
kich, oczywiście bez naszej rządowej bań Warszawie, 5) Oddziałowi Banku Fran ną i słabą płcią. Jest to jednak tylko takie powodu do niechęci, to daje jej przez to
deroll. Tak więc na obecnym, spowodo cusko-Polskiego w Warszawie.
przekonanie mężczyzn, które nie zawsze najlepszy powód do tego, aby trwała prz?
wanym, ustawicznemi zwyżkami braku,
zgadza się z prawdą. Pod wieloma wzglę swojem zdaniu. Kobieta jest nielogiczn
Z TOWARZYSTW AKCYJNYCH.
tracą nietylko konsumenci, ale i skarb.
dami mężczyzna jest znacznie słabszy od w sy/ojej miłości. Dlaczego miałaby by
Syndykat Rolniczy Warszawski po kobiety, np. w nienawiści. Tak przynaj logiczną w swej nienawiści. Kobieta ma'
MAJĄTEK NARODOWY POLSKI.
większa kapitał zakładowy do sumy mk. mniej twierdzi Lydia Halg w jednem z wia: „Skoro raz go znienawidziłam, to ża<t
na potęga świata nie jest w stanie tego u*
dzienników angielskich.
Próbę zestawienia bogactw
Pólsk. 3du mfljohów drogą wydania III emisji ak
„Nienawiść kobiety — pisze bno — jest czucia ze mnie wykprzenić".
bodjat p. Aleksander Lewtóki: w książce cji pb mk. 1.000 za sztukę.
Tak mówi kobieta b kobietach. Przy
potężną
siłą historji .''wiata. Burzyła ona
,^grieola" towarzystwo dJa Itatldlii,
ot. „Jak dostarczyć Potecie kapitału?".
znać" trzeba, że mężczyźni mają bardziel
państwa,
decydowała
o
losach
ludów.
Cy
Oto obliczajcie ogólną &umfc mająrkii produkcji i selekcji nasion powiększa ka
wilizacja złagodziła wyraź tej nienawiści, pochlebną o niej oplnję,
społecznego Polski Ha podstawie liczby", pitał zakładowy o mk. 120 riiiljdnów dro
o
ale nie zmniejszyła jei mocy. W dzisiej
Kłreślajłice'! tnajntek, jaki prżecięthle' pt-ży gą wydania IV emisji akcji po mk. 1000.
szych
wojnach
mogą
być
zwyciężeni
nleTowarzystwo akcyjne
prze mv sin
W A L K A Z CENZURĄ W AMERYCE.
bft-cła na łe chi ego mleszkafida Królestwa 1
>rzyjaćlele w polu, ale nieprzyjaciólki w
uwzg!ędriia.!ąc w brzybllżcrilli
w a r t o ś ć włóknistego w Paryżu, oddział w Czę
W nowym Jorku toczy się zażarta wal'
rismi. lasów, kopahi, fabryk, środUtĆw' łtó stochowie zwołuje ogólne zebranie ak ch ogniskach domowych nie będą zv/yclę- ka poglądów na cenzurę. Jeden i ksk'
żone nigdy. Wprawdzie nie noszą one
miiii/ikacyłhych, zabudowań eto. e t o , , docjonariuszy na dzień 2 9 czerwca w Pajawnie żadnej broni, ale faktycznie nie garzy zalecił przed niedawnym czasc"
ryżn
.uliciT
d-c
Victoirc
nr.
7
6
.
szecjl on do wniosku. ze^jfa|rtos& m[etila
córce pewnego nowojorskiego śędzieg"
składają jej nigdy.
Dla kobiety hiemożliwem jest zupełne książkę, którą ojciec uznał ża niewłaściwi
pojednanie. Zawsze ona zachowuje w so Z tego powodu sędzia ów powoławszy na
KTO PRZYJECHAŁ DO ŁODZL
bie uczucie odrazy. Jeżeli odwróci się od pomoc arję zbawienia, organizację sltau*
Hotel „Savoy". A. Wachtcr z Berlina, H. Haltów, towarzystwa do zwalczania pr* '
bersztadt z Lublina, J. Lainer z Jassy, J.' Szylf i kogoś duchowo, to nie zawróci się już doń
Teatr Wiejski. W sobotę 16 czerwca o godr. konina, A. Dumbor z Tarnowa, M. Górecki, S. Ra- nigdy całkowicie. Potrafi ona może ukry stępstw i inne cnotliwe organizacje i w '
3.30 popof dla młodzieży szkolne) „Kolega Camp- dziewicz, W. Pawłowska, M. Haszenszprung, Z. Pis wać to uczucie przez całe życie, ale orto w śpół 2 nimi wszczął ogromną agitację
ton" z Barwinskim w roli tytułowej, 6 godz. 8.13 kirska z Warszawy, M. Kaczorowskiz Turka, J.niej tkwŁ Kobieta podaje cl rękę, bą! — uchwaleniem w parlamencie ustawy o c
ciesząca tlę nlezwykłera powodzeniem sztuka Ur- Goldbcrg, H. Izraclcwicz, J. Lewiński z Warszawy nawet swoje ustai ale serce jej nie bierze żurze.
Nowa założona przezeń „Liga przV*
waneowa „Wiera Mirccwa" z Barwinska, w roli Szuk, Szuket z Krakowa, J. Lewik z Wilna, A w tem udziału.
zwoitej
książki" nie wiele jednak rnia'
Tylko
bystremu
spostrzeżeniu
może
się
Wiery,
Zylberman z Warszawy.
udać wyśledzić, czy kobieta nienawidzi. szczęścia w swej akcji, mimo, iż działo si?
W piętek odbyta ale pierwsza generalna próba
Hotel „Polonja". B. Dajch z Warszawy, Kirsz Nienawiść może zarysować się w szybkiem to w pobożnej Ameryce. Szczególnie stu*
z aowei premiery, która, będzie „Diabli synek'' B.
ńcr, Aleksandrowicz z Grodna, M. Kujawa z Kielc, spojrzeniu, w nagłej iskrze w oku natych denci z nowojorskiego uniwersytetu czy*
Shawa. Reżyseruje Janusz Sarnecki.
N. Werner ż Warszawy, W. Jabłoński z Głown», miast gasnącej, w chwilowcm załamaniu nill wszystko, aby poskromię" sędziego. P
\ . RdzcnbUtt z Florencji, W. Pvzyklćc!;l z Sieradza śię kącików ust i w momentalnem wzruszt. zwróconą ankietę odpowiedzieli oni * l ° |
Frydman ze Lwowa.
śliwie, że ich najulubięńszą książką J '
nlu ramion.
.
Hotel „Europejski". L. Frydman z Dynaburgu
U mężczyzn zdarza się czasom, że po klasyczny Decameron.
Sprawa skończyła się na tem, żc s** *'
lubią si>i tem mocniej, im bardziej się przed
(ul. Andrzeja 14)
tom zwalczali. U kobiet rlie zdarza się.to odrzucił projekt ustawy z tettt uihotyw' ^
nigdy. Nj.:nawiść.kobiety tkwi często glę- waniem, iż najlepszym cenzorem jept P^l
1 • otwarta codziennie od g. 3—•§ wiecż.
hoko w iej podświadomości, iest niewviaś zwoity czytelnik i, że publiczności nw i" *'
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,R E P U - B L I K A "

CZERWIEC

Dziś:

Jutro:

Benony
Innocentego

Wschód słońca o g 3.15
Zachód o g. 7:57
Wscti. księżyca g. 12.29
Zachód o g 11.21
Długość dnia 16.42
Przybyło dnia 8.57

poprzedniego i rozpatrzono szereg spraw
0 opflstwio.
Skazano 72 osoby na grzywnę od20
'tysięcy do 100 tys. mk., oraz na areszt
od 3 do 14 dni. Dano napomnienie szere
gu rodzicom wobec stwierdzenia faktu,
iż dzieci ich małoletnie oddawały się opilstwu.
(PAP).

Z niedoli urzędników komunalnych.

n ni pni

Biurokracja ministerjalna uważa pensje pracowników
magistratu za „zbyt wygórowane".

Egzaminy dla dzieci Dnia 20 b. m. od
będą się egzaminy dla dzieci, które uczą
Charakterystyczny ten artykuł, tak ja mie plac głodowych, — musimy podkre
się w domu. W bieżącym roku komisja skrawię parodoksalny w chwili, gdy dolar ślić, że droga do polepszenia ogólnej sytu
ZAMIAST FELJETONU.
powszechnego nauczania po przeprowadzę kosztuje 86,000 mkp., a zachęcone zwyżką acji tycioWej klasy pracującej w Polsce nie
niu egzaminu, na początku roku szkolnego
ma już dokładne wiadomości co do stopnia ceny najniezbędniejszych artykułów życio wiedzie przez etapy obniżania pensji katezaawansowania w nauce każdego dziecka wych, rozpoczynają nanowo szalony taniec gorjóm pracowników lepiej płatnych do
1 dlatego też dzieli dzieci na grupy według wzwyż — odpowiada jednak ściśle i całko istniejących norm najniższych, ale raczej
poziomu umysłowego i partjami przydziela wicie stanowi rzeczy, jaki wytworzył się w przeciwnie — polega na rozumnem i stoW pystk i pojedynek... W prawo, w le do egzaminów w 6 szkołach.
pniowem zrównywaniu wszystkich plac
o : w pysk i znowu pojedynek.
W szkołach tych powołane są do życia ostatnich tygodniach w dziedzinie płac pra
— Halilo! — dzwoni telefon redakcyj komisje egzaminacyjne, okładające si^ z cowników zarządu m. Łodzi.
według poziomu możliwie najwyższego.
ny.
najlepszych sił nauczycielskich. Egzaminy
Pensje bowiem pracowników miejskich, Obcjktywne zaś cyfry dowodzą, że praco
— Cóż tam się stolo?
odbywają się za opłatą 20.000 mk. do kla regulowane poprzednio co miesiąc zgodnie wnicy miejscy (mówimy o Łodzi i Warsza
— Dali w pysk.
sy I V i od klas wyższych opłata wynosi
z istniejącą umową na zasadzie orzeczeń wie) nietylko nie stanowią, jakiejś katego
— Odzie, komu?
30.000 mk. pap.
lokalnej komisji do badania wzrostu kosz rji pod względem płac uprzywilejowanej,
— W Warszawie redaktorowi.
Obowiązek zapisywania dzieci do szkół tów utrzymania, w ostatnich dwóch mie ale naodwrót — płace icn są, przeciętnie
—• Hallo, hallo! — zmów po godzin je.
powszechnych. W mieście ukazały się już
— Cóż zmowu?
siącach począwszy, nie uległy określonej biorąc, znacznie niższe od płac pracowninakazy, dotyczące tegorocznych zapisów
— Dali w pysk.
dzieci do szkół powszechnych. Narazie przez komisję zwyżce, t. j . utrzymane zo kóV W handlu I, przemyśle, w banitach, w
— Gdzie komu?
— W pociągu — jakiemuś
gościowi otrzymały je dzieci, zapisane do szkół nie stały na poziomie kwietniowym. Ponieważ szkolnictwie średniem i t. d.
mieckich; Obecnie rozsyłane są nakazy zaś orzekająca zwykle bardzo powściągli
Rzecz oczywista, że omawiane wyżej,
** to że źle mówfł...
do pierwszych 40 szkół powszechnych, a wie komisja ustaliła wzrost cen za kwie krzywdzące metody upośledzania pracowni
Wypiszmy sobie na sztandarach lia- do dnia 24 b. m. rodzice dzieci będą już w cień w wysokości 11,25 proc., zaś za maj— ków zarządu m. Łodzi wywołały wśród
„ W pysk 1 pojedynek". B a ! Lecz posiadaniu odnośnych nakazów, pap.
9,92 proc, przeto pensje pracowników miej nich głębokie rozgoryczenie i niezadowolę
kąd wziąć tylu honorowych sekundan
Program
„Tygodnia
Harcerskiego",
skich w rzeczywistości obniżone zostały nie. Związki zawodowe, nie mogąc w ża
tów? Niechaj wajs o to głowa nie bon.
1)
w
drtlu
dzisiejszym
o
godz.
8.30
wie
D°Ś6 mamy bezrobotnych. Cl chętnie się
w m. czerwcu, skromnie licząc, o 22,14 pr.. den sposób zgodzić się na oszczędnościowe
^ofiarują. Czekajcie — wkrótce stanie czorem przemarsz hufców harcerskich (11,25 proc. -j-10,89 proc). Cyfry te są dość teorje naszej biurokracji, zamierzają roz
Pułk zawodowych sekundantów. Sądzę, przez ul. Piotrkowską;
począć energiczną i bezwzgędną walkę w
2) dnia 17 b. m. sprzedaż znaczna na wymowne, by zrozumieć, jak katastrofalny
& wszyscy znajdą dość zajęcia w nowej
obronie zagro*onych praw i bytu pracowni
przewrót
w
budżetach
rodzin
pracowni
Praaiży. Dotychczas pojedynki nieliczne ulicach miasta, o godz. 8.30 nabożeństwo
ków miejskich.
W
kościele
św.
Krzyża,
o
godz,
10.30
uro
czych
wywołała
ta
„sanacja
finansów
miej
jaezną się mnożyć i mnożyć. Dziś dwa,
czyste
przyrzeczenie
w
parku
ks.
Ponia
Należy mieć nadzieję, że zarówno magf
wtro cztery, a pojutrze, da Bóg, ośm' poskich", kosztem żołądków urzędników do
towskiego na małem boisku, defilada przed konywana.
fedynków.
Strat, jak nadzorcze władze samorządu, za
, Żart żartem, ale zaprawdę czas Skoń- przewodniczącym Z, H. P., p. wojewodą
Zresztą, chcąc być sprawiedliwym, na jąwszy właściwe stanowisko, przyczynią
^ y ć z temi metodami. Studenci niechaj Rembowskim i zebranymi gośćmi. Od g.
leży
podkreślić, że pomysł tej szczególnej się do zlikwidowania coraz groźniej nara
we bawią, niech się strzelają z odległości 9-ej patrole harcerskie w różnych punk
tach
miasta
wygrywają
pobudki.
Po
po
„sanacji" nie obciąża w żadnej mierze su stającego konfliktu. W przeciwnym razie,
[0 kroków pistoletami, niosącymi na kro
ków 50, Ale panowie posłowie — w y się łudniu zabawy ogrodowe;
mienia magistratu. Gdy w miesiącu ubie —wobec zagrażającego rodzinom pracowni
3) w ciągu tygodnia trzy poranki mu
Wreszcie opamiętajcie. Wam powierzona
głym, stojące na straży nteresów zrzeszo czym głodu i coraz bardziej wzmagającego
miecza nad państwem — czuwajcie, pra zyczne, w ogrodzie „Grand Hotelu" przed
nych
— związki pracownicze wystąpiły do się w tych sferach nastroju opozycyjnego—
stawienie teatralne, odczyty, żebrania to
wicie. Nie pora na dziecinne zabawki.
magistratu
w zwykłym trybie o 11,25 proc. zatarg mógłby przybrać formy dla ogólnych
warzyskie;,
Ig Dziś pojedynek posła Hallera,
jutro
4) w sobotę dnia 23 b. m. wielka zaba podwyżki, otrzymały odpowiedź, i e magi interesów miasta wielce szkodliwe i niebez
Posła MiedzińSkiego, a pojutrze może bę
wa ogrodowa w Helenowie, kilka orkiestr strat — uznając zupełną zasadność zgloszo pleczne. Jak dotychczas, władze miejskie
*Łie się biJł Heiman?..
. Rozumiem człowieka, który ha obra wiele niespodzianek, puszczanie wianków nego żądania — uwzględnić go jednak nie okazywały zawsze dużo zrozumienia dla
ne zadecyduje policzkiem. Czyni to po ha stawach, ha boisku zawody harcerskie,
słusznych postulatów pracowniczych oraz
deści odruchowo. Ale gdzie sens, by po lekkoatletyczne, oraż piłki nożnej, wyścigi mo*e, a to ze Względu na formalny zakaz
kolarskie,
wystawa
prac
harcerskich
itp.
prawdziwie dobrą wolę i cenny dar prze
władz
nadzorczych,
uważających
pensje
'•Czkować kogoś za działalność politycz
5) dnia 24 b. m. sprzedaż znaczka, za pracowników miejskich za „zbyt wygóro widywania przy ich regulowaniu. Być mo
na.? Wreszcie,, czy pojedynek pro łon na
^awogóle wiele, wspólnego z honorem? bawy orjrodowe, loterja fantowa, których wane" (!). -Podobno wśród tycfi władz, od że, że I ły4ti Wżeni zastosowanie tej taktyki
A pozatem: kodeks karny'obowiązujący szczegóły są ha afi&zaćh, rozlepionych .w
których magistrat jest bardzo ścile uzalez wyda oczekiwane owoce, a życie naszego
{Jas zabraniia pojedynków i ściga tych, różnych punktach ńiłasta. pap.
niony, zwłaszcza w okresie rozwiązania miasta uniknie przykrych i dezorganizują
Którzy się wyłamują z pod przóprsów,
Wlćc nletiżłóitiy. Zapowiedziany ha Rady miejskiej, istnieje oryginalna tenden cych wstrząsów,
Chyba panowie posłowie znają przepi
S. D,
fy prawne. W dodatku pojedynka posłów niedzielę dnia 17 bm. godz. 11 rano w sali cja do „zrównania" plac urzędników miej
'(Senatorów odbywają się zupełnie jaw- Filliarrnonjl Narutowicza (Dzielna 18) skich z płacami urzędników państwowych.
\
*
*
*
Józefa Pił
a władze milczą. Tak — dziwna to wiec w sprawie ustąpienia
Na dzień 18-go b. m. związek pracowni
sudskiego
wzbudza
Wbrzyhiie
zaintereso Pomijając już fakt, że — pomimo tych o- RÓW. zarządu mlaSta Łodzi wyznaczył kon
tyrawiediDwość i dziwna to wolność. Bo
Kiedy każdego za pojedynek czeka kara, warnie. Bilety wejścia są formaWe roz zczędnościowych eksperymentów różnych ferencji ż przedstawicielami magistratu w
Panów posłów — kwiaty i powinszowa chwytywane. Pozostałe do nabycia dzi mędrców ministerialnych — urzędnicy pan sprawie podwyżkj poborów.
ł a . Sądzę, że konwent senjorów wiutert- siaj 1. w cukierni W-go Gostomskiego od stwowi zarówno w maju, jak w czerwcu
— Na dzień 18-go (godzina l8-ta) wszi
<?y się zająć tą sprawą nim przybierze g. 6— 8 wiecz. 2. OKR. PPS. Piotrkow
stkie
trzy związki pracowników zarządu
całkiem
słusznie
otrzymali
kilkunastoproparsze rozmiary.
Mogłyby tak kluby ska 83, 3. Pólsk. Zw. Zaw. „Praca" Głów
miasta
Łodzi zwołują ogólne zebranie pra
Nimowe pouczyć swych członków, jak na 31, 4. Sekretariat Wojewódzki PSL. centowe podwyżki, i godząc się, iż nawet cowników, na którym ma być omówiony
pic mają, zachowywać i jak zapanować (Dąbski) Główna 17. W niedzielę — w pomimo tych podwyżek pensje tych urzęd rezultat konferencji z przedstawicielami
rano.
jjad swemi niamiętnościami, a może wte- kasie Filharmonii w godz. 9
ników pozostają, niestety, nadal ha pozio- magistratu i kierunek dalszei akcji
JJy znikną z sali obrad wyzwiska, osz
Zatarg w kasie chorych na tle ekonoczerstwa i jeszcze coś, co byłbym
wyfotenił, gdybym nie obawiał sfę, że wy mlcznem. Onegdaj w gmachu centrali ka
sy chorych odbyło się ogólne zebranie
niknie z tego pojedynek...
Mtd.
wszystkich pracowników tej instytucji.
oo
Zebranie poświęcone było akcji ekono P. K. K. P. nie żąda od klijentów wylegitymowania sią z legalnego
ich nabycia.
micznej, mającej na celu poprawienie by
POWRÓT Z ĆWICZEŃ REZER
tu rzeszy pracowników kasy chorych.
W ostatnich czasacH ŚżerzoriO w Ł o  spraw dewizowych ihmisterstwa skarbu
W I S T Ó W ROCZNIKA 1896.
Przedstawiciel zwinzku klasowego pra
dzi
pogłoski, że PKKP. przy kujpintó WIT 1 tutaj nie postępuje zbyt rygorystycznie,
Wczoraj wyruszył z Raducza 31 pułk cowników kasy chorych p. Wojciszek w lut, żąda od klijentów wylegitymowania Idąc zgodnie z życiem, nie wymagając l e
strzelców Kaniowskich, który zajmował długim, dobrze opracowanym sprawo się z legalnego nabycia tychże. Jak ż mła gitjTtidwanna tv każdym wypadku zain
'e przećwiczeniem rezerwistów rocz zdaniu przedstawi? obecną sytuację eko rodajnego źródła dowiadujemy
się, żeteresowanych dsób, gdyż w ten sposób
na 1896. Marsz z Raducza do Łodzi po nomiczną pracowników kasy chorych, PKKP. lej Praktyki
nie stosuje i kiipuje ułatwia się obfeg walut w barikach dewi
Wa trzy dni, wliczając w to miejsca po przebieg pertraktacji o polepszenie ich waluty bez wypytywania się o źródło po zowych .
stoju. Przybycie do Łodzi nastąpi w nie bytu, oraz obecny Stan rzeczy.
chodzenia teiże.
Celem bowiem PKKP
Scisle i rygorystyczne badanie w k a i
P. komisarz kaisy oświadczył, iż spła jest nabywanie waldt, zaś kw^estja j M w źle.
{PAP).
dym wypadku legalnego posiad&uiia w a 
we żądań pracowników przedstawił m i  nego nabycia walut należy wyłącznie do
lut byłoby pewnego rodzaju utrudnieniem
ODROCZENIE KOMISJI KONTROL nisterstwu i obecnie pozostaje Jedyne kompetencji delegafla ministerstwa skar uwnżanchi przez publiczność z pewność
wyjście dla pracowników— wysłanie de bu dla spraw dewizowych.
NYCH DLA REZERWISTÓW.
cią za szykanę, a nie ocbosiJoby pożąda
legacij do miinisterstwa do Warszawy.
Zarazem nadmienia się, że delegat dla nego skutku, pap.
W związku z odbywającym się pobo Zaznaczyć należy, iż uwzględniając żąda
"fcm rocznika 1902, komisje kontrolne dla nie. pracowników kasy •» komisarz pole MWTMMMMMTA
•iiiniiliiwliiliiiiiniiihi
l^zerwistów
do czasu ukończenia po- cli wypłacić pensję czerwcową.z dodat
kiem 15 proc. za maj JUŻ w dlnld wezoTrudności radjolecznictwa. W zwią ryka, Hlogąca dokonać podziału drogo*
^ u nie odbywają się. (bip).
rajszyhi.
(bip).
zku z poruszoną przez jedne z pism miej cennego , pierwiastku, nie ręczy jednak,
soowych sprawę wyzyskania dla celów czy przy tlej czynności pewna część rft*
Kasa chorych w Ozorkowie. W dniu leczniczych pewnej ilości radu, znajdują du tilB zostanie stracona. Tow, Dobroćż.
, osledzehle komisji do walki z allto- 8 b. m. powiatowa kasa chorych w Ozor
zgadzając się zasadniczo na podział, żą
?°Iem na powiat łódzki. W starostwie kowte rozpoczęła swą działalność w cego się w posiadaniu Łódzkiego chrześ
da znów, aby magistrat zagwarantował
cijańskiego
bow.
dobroczynności,
otrzy
'odzkięni odbyło się posiedzenie koini.sji głównem ambulatorium przy ulicy Za
posiadaną obecnie Ilość radu, czyli eweft
mujemy
z
referatu
płasowagd
przy
ma
"o watki z alkoholem na powiat łódzki. jączka, oraz ambulatorium fabryce SZles
tUSłńie rkikujMł straconą cząstkę Sprawa
Przewodniczy! starosta paw. lód /.kie sera. 2 dni przedtem została zawarta gistracie mł Łodzi następujące informa ta tffe została jeszcze ostatecznie zdecy
cje.
;
.
^
/
.
.
.
P. A. Remiszewski. Obecni b y l i : przed umowa I lhlejscowymi lekarzami na oiól
dowana, prawdopodobnie jednak w nie
Zwłoka w uruchomiioiilu. pnzez zasto
^ w i c i e l urzędu skarbowego akcyz t ino nych warunkach. Również podobnie, jak
dalekiej przyszłości znajdzie swe rozwia
"opoli w Łodzi p. Angielski, przedstawi w łnmych kasach uregulowana została sowaniu leczniczem radu trudności. Bą- żanle i istniejące trudności techniczne źo
dąćy
włośnoScią
Tow.
dbbfóczyriinośoi
l i sejmiku łódzkiego, aastępca biir- współpraca felczerów, aikuszerów' i aśfaną j>okonane.
rad zawrty jest w d\Vócn rurk&ćH, w & t "]^trza m. Zgierza p. Szymczak, ptżed- ptek.
(bip).
ług zaś najnowszych wymaigań .wled-v
^awiciel powiatowego urzędu zdrowia
Losowanie lbterjl fantowej. Jutro b medycznej — r ' z y leczeniu stosjC? siv
Stanisław Nowicki, komendant policji
™w. łódzkiego komisarz Myszkowski, godz. 7 wlecz, w lokalu męskiego gim 5 —5 rurek z bardzo małemi ilosci&itli ra
P"^ referent wydziału administracyjno nazjum społecznego przy ul. Sienkie du. Posiadaną wiec przez Tów. Dobro
Karnego starostwa p. Franciszek KłosaŁ wicza Nr. 11 odbędzie się losowanie lor czynności ilość radu trzebaby rozdrielić
, " f e r a t prowadził p Franciszek Kłosa; terjl fantowej w obecności rejerta Ros- co dałoby się Uskutecznić tylko krtty po
mocy specjalit3tów zagranicznych. Fab
Za&Jkccptowario orotdkól p6sfodzc.11 Hlllfrla WA cele' fejzc iJfc£elłi
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Kupujcie 8-proc.
Pożyczkę złotą!

%# 1"^
CYRK
A.

. R E P U B L. I K A "
DZIŚ,
Ł.#

CINISELLI

K o n s t a n t y n o w s k a N i 16.

W sobotę, d. 16 czerwca

UROCZYSTE

OTWARCIE

CYRKU

pod osobistym kierunkiem
zasłużonego
— — —

Dyr. Aleksandra Ciniselli'ego.

Udział przyjmą pierwszorzędni artyści, akrobacl, skoczki, jeźdźcy, komicy, żonglerzy, woltyźerkl, glmnastyc*
oykliścl, klowni, i U p. Saecaegóły w p r o g r a m a c h . Początek punktualnie o godzinie 8-eJ min. 15 wieczorek;

W niedzielę, dnia
17-go czerwca r. b.
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Dlaczego magistrat powierzył
dyrekcję Teatru p. K. Wroczyńskiemu
Komisja teatralna oraz magistrat, dąiąc
do tego, by w przejściowym okresie budo
wy przez miasto własnego gmachu teatral
nego prowadzenie teatru miejskiego nie ob
ciążało zbyt dotkliwie finansów miejskich,
—uznały za najwłaściwsze oddanie teatru
przedsiębiorcy, z zapewnieniem mu stałego
tubsydjum ze strony miasta.
Po ogłoszeniu—w myśl decyzji magistra
tu—konkursu na wydzierżawienie teatru
miejskiego w Łodzi, komisja teatralna
stwierdziła, że z pośród nadesłanych ofert
tylko bardzo niewielka ilość kandydatur
może być wzięta pod uwagę.
Wobec przewlekającej się sprawy zwo
tania nowej rady miejskiej magistrat sta
nął przed koniecznością wyboru: albo za
przepaścić sprawę teatralną na najbliższy
sezon, albo też działając zresztą w zakre
sie swej kompetencji, zawrzeć kontrakt z
jednym z ubiegających się. Postanowienie
musiało być powzięte szybko i nieodwołal
nie, zarówno ze względu na reflektantów,
żądających definitywnej odpowiedzi, jak na
zespół aktorski, angażowany zwykle — je
śli o lepsze siły chodzi — już w maju lub
w czerwcu.
Za najodpowiedniejszą z nadesłanych
ofert uznała komisja teatralna ofertę p. K.
Wroczyńskiego. Za kandydaturą tą prze
mawia długoletnia praca p. Wroczyńskiego

w charakterze reżysera i kierownika lite
rackiego w teatrach ś. p. K. Zaleskiego i A.
Szyfmana. Jako znany komedjopisarz, obe
cny prezes związku autorów i kompozy
torów, p. Wroczyński daje również gwaran
cję, że dążyć będzie do postawienia teatru
miejskiego w Łodzi na wysokim poziomic
artystycznym, co zapewni powodzenie im
prezie teatralnej. Za dodatnią stronę kan
dydatury p. Wroczyńskiego, komisja tea
tralna uważała i to jeszcze, że kandydat nie
jest aktorem, a więc jego praca dyrektor
ska pozbawiona będzie pierwiastka aktor
skich ambicji, które często utrudniają nale
żyte spełnianie właściwych zadań i obo
wiązków dyrektora.
Podzielając opinję komisji teatralnej,
magistrat zaakceptował kandydaturę p.
Wroczyńskiego, ustalając na posiedzeniu
w dniu 4-go b. m. warunki wydzierżawie
nia teatru.
Należy nadmienić, że magistrat m. in.
zobowiązał p. Wroczyńskiego do urządza
nia w sezonie 1923/24 przedstawień dla
zrzeszeń inteligenckich, dla związków ro
botniczych i dla młodzieży — na tych sa
mych warunkach finansowych, jak w sezo
nach ubiegłych. Ewentualny dochód z tea
tru byłby podzielony na równe części po
między magistrat a przedsiębiorcę.

Święto 31-go pułku Strzelców Kaniowskich
w Łodzi.
W połowie Wpca br. 31 pułk strzel
ców kaniowskich obchodzi
uroczyście
swoje święto pułkowe. Wypada ono dla
tego w tym czasie, że w miesiącu
tym
rdku 1919 nastąpfi najważniejszy etap w
historji pułku, a mianowicie
zlanie się 1
połączenie oddziałów,
stworzonych w
kraju z oddziałami 4 dywizji
strzelców
gen. Żeligowskiego.
Na powstanie bowfern 31 pułku o wartości jaką obecnie
posiada złożyły się dwie prawie jedno
cześnie, lecz niezależnie od siebie two
rzone formacje. Jedne tio oddziały, pow
stałe w knaju, na Kujawach, po wypędzę
niu okupantów i składające się z oddzia
łów Polskiej
organizacji
wojskowej,
wzmocnionych doskonałym materiałem
żołnierskim, b. armji niemieckiej, która
gromadnie, przechodząc wówczas grani
cę polsiko-niemiecką, wstępował do two
rzących się baitaljonów 31 pułku.
Już w pierwszych miesiącach 1919 r.
1iatal}ony 31 pułku walczyły na frontach
wołyńskim i na Białorusi przeciw bol
szewikom, pod Lwowem przeciw Ukra
ińcom onaiz na zachodnim froncie prze
ciwko Niemcom.
Druga składowa część obecnego 3 i
porfiru, to oddziały tworzone po krwawej
bitwie kamlow-skiej, (stąd nazwa pułku
„Strzelcy Kaniowscy") które wśród cią
głych wałik z bolszewikami,
w jak naj
gorszych warunkach matrjalnych, zdała
od kraju, na stepach Kubania, organizują
Sie pod wodzą gen. Żeligowskiego 1 obec

nego dowódcy dywizji 10 piechoty, pułk,
Małachowskiego w IV dywizję strzelców
która po krwawej epopei tulaczej przyby
wa wreszcie w polowie lipca 1919 r. do
kraju. W StonHsBaiwowie następuje połą
czenie 31 z 15 pułkiem strzelców IV dy
wizji i odtąd pułk, posiadając wspaniały
materiał żołnierski, aż do czasu zawar
cia pokoju, walczy początkowo
w Ga
licji wschodniej przocifwiko Ukraińcom, a
wypędzeniu tychże — na Litwie, wresz
cie przechodzi uciążliwy odwrót ponad
600 kilometrów odwrotu z pod
Mińska
Litewskiego pod Warszawę w czasie ofenzywy bolszewickiej. Bierze udział w
bitwie pod Warszawą, jako jeden z ob
rońców stolicy zdobywając sobie pełne
uznanie dowództwa 1 oficerów francus
kich.
Po ofenzywie polskiej rzucony zosta
je przeciwko hordom Budiennego, w y 
trzymując kSkudiniowe, krwawe oblęże
nie w Zamościu, poczem na karkach w y 
pieranego z kraju
WTOga,
dosięga do
miejsc, gdzie obecnie najjaśniejsza rzecz
pospoliita wbija swe słupy graniczne.
W czasie tych dwuletnich walk pułk
stracił w zabitych 15 oficerów i 670 żoł
nierzy — rannych 48 oficerów i 1640 żoł
nierzy.
W pułku odzmaczonych orderem „Vir
tuti MMitari" zostało 30 oficerów i 40 żoł
nierzy oraz „Krzyżem Walecznych" 50
ofteerów 1 60 żołnierzy, pap.

PRAWO i ZYCIE.
DELIKATNA OPERACJA.
W połowie lutego r. ub. kasjer firmy
Bledenmana, Karol Brawde, jadąc tram
wajem Nr. 4 powiesił przy motorniczym
teczkę zawierającą przeszło 12 miljonów
'marek. Nagle teczka upadła i B. zauwa
żył, iż jeden bok teczki jest przecięty ja
kimś cienkim narzędziem.
Zdziwiony rozejrzał się dookoła i
wówczas jeden ze stojących pasażerów
odezwał się: „Dlaczego pan mnie posą
dza, przecież ja teczki nie przerżnąłem".
Ody tramwaj zatrzymał się u zbiegu
Wschodniej i Pomorslkiej zawezwano po
sterumlkowego 5-go komisariatu, który
odprowadził owego nieznajomego do ko
młsaTjatn. Okazało się, iż jest to Roman
Lutomski (Napiórkowskiego 38).
Sławiony przed sędziego Zabarowskiego za usiłowanie kradzieży Łukomski do winy nie przyznał się. aczkolwiek
był on już swego czasu za k r a d l i *
rany.

Po wysłuchaniu podprokuratora Mar
kowskiego sąd skazał Łukomskiego na
rok więzienia z pozbawieniem praw. (bip
-ooK R W A W Y NAPAD BANDYCKI.
Onegdaj, o godz. 11-ej w nocy, gdy p.
Ignacy Dargiewicz, obywatel ziemski, przy
był z Łodzi do majątku swego w Poddębiu
pow. łódzkiego, wtargnęło do mieszkania
jego dwu uzbrojonych bandytów i dwoma
strzałami rewolwerowymi raniło go cię*ko
w klatkę piersiową. Do rannego wezwano
dziś z Łodzi dr. Wattena, który udał się do
Poddębia samochodem.
Bandyci napadli na p. Dargiewicza napewno w celach rabunkowych, gdyż w i ,-ro
tygodniu sprzedał on pewien majątek ziem
ski i liczyli, że ma pieniądze w domu.

Jak już swego czasu
donosiliśmy,
sprawcy napadu bandyckiego na Bednar
ska. właścicielkę sklepu przy ul. Milsza,
zostali schwytani. Dwuch z nich, Bieganowskiego b Grzelaka Józefa,
udało się
policji ująć bezpośrednio po napadzie, zaś
trzeci schwytany został później w bar
dzo ciekawych okolicznościach, których
szczegóły przedstawiają się następują
co:
Bandyta czując, że policja jest na tro
pie, tej samej nocy, dowiedziawszy się o
ujęciu swoich dwuch kolegów, wyjechał
z Lodzi.
..
Kierunek ucieczki
bandyty został
przez policję stwierdzony i wszystkie po
sterunlkl poilcyjne zostały o tem powia
domione, a w związku z
tem ucieczka
bandyty stała się niemożliwą. Bandyta,
czując, że wszelkie jego usiłowania w kie
runku ucieczki będą bezowocne, postano
wił trzymać się bliżej Łodzi, przebywa
jąc w okolicznych lasach i polach. Lecz
i te okazały się niepewne, 1 zawiodły( bo
oto patrol policyjny, patrolując na Kozi
nach, zauważył w życie dwoje
ludzi:
mężczyznę i kobietę.
Ponieważ „konferencja" w żyde w y 
dawała się policjantom podejrzana, cl o-

sflatni udali się w tym kierunku, co W
dząc nieznajomi, mężczyzna począł ucie
kać, zaś kobieta zaskoczona niespodzje'
wanie, nie była w możności uciekać da
leko i złapaną, zeznała,
że mężczyz^
który uciekł,
jest jej kochankiem i bral
udział w napadzie na Bednarską.
.
Policjanci, nie tracąc przytomnościpuścili się w pogoń przez pola za ucicMa*
jącym bandytą i udało się dopędzić baoi"
dytę przy młynie Mauera na ZubardziJJAresztowany bandyta, sprowadzony
IV kom., zeznał,
że nazywa się Niedzwiecki Kajetan, zam. przy ul. Nwrot «*•
23, zaś niewiasta, z którą był w poul "
Kazmierczak t jest jego kochanką.
Dalej zeznał, że po napadzie, wiedza.
że policja iest na tropie jego, wyjechał do
Gdańska „po papierosy", zaś mieisce, f
którem spotka^a go policja, obrał
sobie
jako mieszkanie, obawiając się aresz-t©'
wania. Jak dalsze dochodzenie wykaz*'
ło, Ntedzwiezk! jest znanym złodzieje^
i w styczniu tego roku został wypuszcza
ny z więzienia, zaś pieniądze zrabować
Bednarskiej roztrwonił. Bandytę, okute*
go w kajdeny, odesłano do urzędu śled
czego, pap.
15
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SPRAWY ROBOTNICZE.
Strejk

r o b o t n i k ó w budowlanych w
Poznańskiego.

fabryce

dziną — rroe pozwala na zmiany w cen
niku.
W odpowiedzi na to p. Bednarczyk o*
świadczył, że obecne zarobki oparte sa
na cenniku włókniarzy wraz z dodat'
kiem nie zezwalają na utrzymanie robot
nikom siebie 1 rodzin, wobec czego na*
leży bezwzględnie zastosować cennik
zonowy. Ponieważ przedstawiciel firmy
na to nie zgodził się, konferencja zostafa
przerwana i w wydziale budowlany*
fabryki rozpoczął się strejk.
W związku z tem odbyło się w lokaW
polskich związków zebranie metalów"
ców w sprawie zajęcia stanowiska w f
bec strejku budowlanego.
Po dłuższej dyskusji powzięto ucbwa
lę, że o ile strejk budowlany się prze
dłuży,' wówczas metalowcy
równie*
przyłączą się do bezrobocia, co grozi U'
nieruchomieniu fabryki, (bip).
-XX-

W swoim czasie związek zawodowy
polski budowlany wszczął akcję w spra
wie unormowania płac robotników budo
wlanych, zatrudnianych w zakładach fa
brycznych tow. akc. I. K. Poznański we
dług płac sezonowych robotników, za
trudnionych na budowlach.
W sprawie tej polski związek budo
wlany iinterwenjowai kiłkakrotme u za
rządu fabryki, a następnie zainicjowana
została konferencja, w której brali udział
z ramnenia związku p. Bednarczyk, oraz
delegaci robotników. Administrację fa
bryki reprezentował dyrektor Wolczyński.
Przedstawiciel fabryki oświadczył, iż
zarząd fabryki stoi na stanowisku, że do
płaconym murarzom i cieślom t zw. do
da tuk sezonowy, oraz wypłata pracow
nikom budowlanym dzienna, a nie ża go
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W PRZEDEDNIU STREJKU DO
ZORCÓW.
Z okazji zaręczyn pana

W związku z żądaniami uregulowa
nia płac dozorców odbędzie się w lokalu
ok. zw. zaw. wielki wiec dozorców, na
którem uchwalony zostanie termin rozpo
częcia strejku.
(bip).

NOE NAJDORFA
z panną

TEOFILĄ STEJRINÓWNĄ
Serdeczne tyczenia składają.

pracownicy firmy A. Najdorf.

ZATARG RRACOWNIKÓW PRZY B U 
DOWIE KOLEI.
Wczoraj w lokalu inspektoratu pracy
pod przewodnictwem inspektora p. Zie
lińskiego odbyła się konferencja w spra
wie żądań robotników, zatrudnionych
przy budowie kolei SlotwDny - Koluszki.
Robotnicy żądali zastosowania płac
podług cennBka, obowiązującego robotni
ków ziemnych w Łodzi.
W konferencji bral udział przedsta
wiciel przedsiębiorstwa! prowadzącego
roboty, oraz delegaci polskiego związku
budowlanego.
Przedstawiciel firmy po zapoznaniu
się z żądaniem robotników oświadczył,
że nie posiada tak daleko Idących pełno
mocnictw by żądania robotników uwzględnić w sprawie tej porozumie się z
zarządem przedsiębiorstwa i o wyniku
zawiadomi inspektorat pracy. Wobec te
go oświadczenia konferencję odroczono.
(bip).

2™ 3 POKOJE
z kuchnią i wygodami w Warszawie
przy ul. Pawiej, front H-gle piętro

ZAMIENIĘ
t odpowiednią dopłatą na takie* miesz
kanie w Łodzi. Oferty do .Republiki"
sub. .Pawia*.
224—1

POSZUKUJĘ
wspólnika z większym kapitałem
do manufakturowego interesu. Po
siadam wielki sklep frontowy z te
lefonem, całkowitym urządzeniem
wraz 7 towarem w najlepszym
punkcie przy ul. Piotrkowskiej.
Oferty s u b / „ W . F . " do adm.
.Republiki'.
248-2

Czytajcie „Republikę".
D L A INTELIGENCJI

Wygód"'"

NA S P Ł A T Ę R A T A M I I
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Towary wełniane, chustki, sweatry, obuwie, garnitury na obstaiunk: itd.
wszystko wyłącznie w dobrych gatunkach
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.REPUBLIKA"
Łódź

„REPUBLIKA*

II

czerwca 1923

lądy
Jedno z nielicznych pism polskich, po
lecających więcej uwagi naszym zagad5eniom gospodarczym — „Kurjer Polski'
"*• umieścił we wczorajszym numerze sze
wywiadów na temat przyczyn obec
no spadku marki polskiej. Jeśli żwracatny
nie szczególną uwagę, to nie .dln' l5o, że zawierają one specjalnie ciekawe
^ostrzeżenia. Nie — bynajmniej nie! Wy
kazują one tylko przepaść, zachodzącą
liędzy poglądami przedstawicieli naszych
'uansów, a reprezentantami rządu. PoSUDY finansistów kiyją się w głównych
arysach, ze stanowiskiem zajmowanera
Przez nas. Reprezentanci rządu i P. K. 1C
P. nie wymieniają istotnych powodów. Na
tomiast poglądy prezesa P. K. O. mają
więcej życiowego zabarwnienia.
1
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Znowu ani słowa o przyczynach skar
bowych ł błędne upatrywanie środków zar
pobiegawczych, jedynie w bankowem roz
wiązaniu zagadnienia walutowego.
HUBERT LINDE.
Prezes Posztowcj Kasy Oszczędności.

Zapoznajmy się z niemi, z przytoczotych I S T O T N Y C H C Z Ę Ś C I P O S Z C Z C G Ó O L N Y C H wykładów.

Istota przyczyny spadkn o.^rki leży w nie
możności zrównoważenia budżetu państwa. Teorc
tyczna i •uważaniu pozwalają stwierdzić, i i dotąd,
dopóki skarb państwa wydatków swych nie będzie
n-ćgł pokrywać z wpływów; fl.-ibilizacja ostateczna
marki polskiej nastąpić nie może. Za zjawiska
potęgujące spadek marki uważam pewne faktyczne
aczkolwiek nie możliwe do usunięcia, związanie
losów marki polskiej z marką niemiecką i nad
miernie wybujałą na naszym gruncie spekulacją
walutową.
Są to czynniki drugorzędne, ale wywierające
| zgubny wpływ na naszą walutę.
Moment wstrzymania maszyny drukarskiej za
sadniczo sprowadzić musi stabilizację RiarkL I f .
miejętna polityka dewizowa, którą p. minister skar
bu prowadzi, bezwątplcnia zabezpieczy dla skar
bu potrzebny zapas walut mocnych, które powinny
I i muszą wpłynąć do kasy P.K.K.P.
Spadek marki i zwiększająca się inflacja pocią

16 czerwca 1923

strja, której wzoru nic mamy potrzeby naśladował
niewolniczo, gdyż posiadamy większe zasoby go
spodarcze, a przedewszystkiem poważny zapas kri
szców i walut pełnowartościowych. Należy stwo
rzyć bank emisyjny, zupełnie niezależny od wpły.
wu skarbu państwa, któryby istniał w charakterze
zupełnie niezawisłej jednostki. Bank taki byłby
oparty o złoty kapitał akcyjny. Akcje jego możnaby sprzedać częściowo w kraju, częściowo zai
zagranicą. Na podstawie kapitału akcyjnego, bank
mógłby emitować 3 do 4 razy tyle banknotów, któ.
re miałyby wówczas podstawę efektywną.

walutowe.

w Warszawie i ńle mogą sprzedaży marki pol
skiej blankować.
Jeżeli chodzi o środki zapobiegawcze m przy
szłość, mojein zdaniem winno nastąpić całkowite
ujęcie przez państwo walut pochodzących z ek
sportu i prowadzenie dokładnej ewidencji wywo
zowych towarów i wpływów walut za towary
powyższe.

!

J

HANDLOWY

Łódź

W rezultacie wywołało brak dostatecznej ilości de
wiz na tutejszym rynku pieniężnym. Skóro jednak
oczekiwane są w najbliższej przyszłości znaczne
wpływy wysokocennych dewiz w związku z wy
wozem drzewa, jaj i cukru, należy, zgodnie z zaleceniem ministerstwa, ograniczyć przez pewien
czas zapotrzebowanie dewiz do najkonieczriiejszych
potrzeb niedopuszczających zwłoki w tym colu,
W końcu zauważyć muszę, nawiązując do wy*
aby przywrócić do normalnego stanu dysproporcje padków dni ostatnich, iż sztuczna interwencja jest
—między podażą i popytem.
zawsze b. krótkotrwała i kończy się tym większą
Dodam iż ostatnie okólniki ministerstwa skar zwyżką. Należałoby, mojem . zdaniem, zwrócić
bn, zmierzające do ograniczenia sposobu i prawa większą uwagę na gromadzenie w skarbie państwa
dysponowania funduszami, będącymi w rozporzą jaknajwięlćsżych ilości walut obcych, które w przy
dzeniu banków zagranicznych, wywołały zaniepo szłolel stanowiłyby oparcie dla polskiej waluty
kojenie nietylko w centrach pieniężnych Europy, pełnowartoścowej, względnie dla wewnętrznych po
ale nawet w Ameryce, tamując przypływ pieniędzy życzcie państwowych.
z zagranicy w obawie, iż dysponowanie tymi ule
Konieczny Jest nadto stały program finanse*
gnie nowym nieprzewidzianym ograniczeniom.
wy, który nie ulegałby modyfikacji z dnia na d. en.
Dr. ZDZISŁAW SŁUSZKIEWICZ,
Z przykrością należy również skonstatować, iż
Dyrektor naczelny „Polskiego Banku Przemysło
min. skarbu pozostaje tylko w b. luźnym koni akcie
wego", Wice-prezes Związku Banków w Polsce.
z przedstawicielami świata finansowego, który,
Bezpośrcdniemi przyczynami obećbego spadku posiadając olbrzymie doświadczenie praktyczne,
kursu marki polskiej są: ciągła nllacja orni brak mogliby niejednokrotnie przyczynić się do nawią
oszczędności ze strony państwa.
zania Irudnyćb problematów i ułatwić wykonanie,
Nasz bilans handlowy doprowadzony został różnych zamierzeń ministerstwa. Niewolno bowiem
do równowagi, niema więc faktycznych prryeryn zapominaj, Iż w dziedzinie zagadnień walutowych,
gospodarczych dla spadku waluty. Przyczyna więc praktyka odgrywa conajmnicj taką samą rolę co
spadku leży w innej płaszczyźnie, a mianowicie w tcorja.
bezwartościowośei środka obiegowego, albowiem
Przeciwstawiając poglądy finansistów,
państwo polskie nie posiada prawdziwej waluty, a
obecna stanowi właściwie jej sUrogat.
stojących na czele instytucji prywatnych po
Zdawałoby się, iż banknotów zmniejsza się z glądom dyrektorów dep. kredyt, i P.K.K.P.
miesiąca na miesiąc. To jest faktem. Udało się
dochodzimy do smutnego wniosku. Z je
to osiągnąć dzięki wpływom ze źródeł podstawo
wych oraz dzięki emisji bonów złotowych. Z tego dnej strony życiowe ujmowanie sytuacji, z
p o w o d u jednak zadłużenie skarbu państwa bynaj drugiej zapoznanie najistotniejszych przymniej się nie zmniejszyło, przeciwnie, nawet wzlo czyn, wpływających na kurs naszej walu
sio i to b. znacznie.
ty. Oczywiście, że w tych warunkach po
Pożyczka w bonach złotych jest faktycznie po
lityka finansowa skarbu nie posiada żywo
życzką zaciągniętą w walucie obcej, ale gorszej, bo
zaciągniętej w w markach polskich, których; wsku tności, zatracając się częściowo w metafi
tek ciągłego podwyższania kursu, skarb będzie mu zycznych domniemaniach i imputowaniach'
siał zwrócić znacznie większe ilości niż Otrzymał. przyczyn psychologicznych.
Tych dzisiaj
Chcąc doprowadzić do równowagi budżet, trze
nie ma. W gospodarce skarbowej t k w i ją
ba posiadać prawdziwy mlerrilk, U l fikcji, lttb W
dro zagadnienia.
rogat, lecz faktyczną, pełnowartościową walutę.
Dr. L. Ł
Wyjście z obecnej sytuacji*wskazuje nam Au(

!

EDMUND STATKIEWICZ.
°Tiektor dep. min. skarbu, gen. delegat dla kon
troli przedsiębiorstw handlowych.
Przyczyny obecnego spadku marki są przedc"ttyatkiem natury psychologicznej. Niemniej gra" tu pewną rolę również czynniki realne.
. Przedewszystkiem nasz wywóz jest jeszcze
dzo nieuporządkowany i chwiejny.
Pozatcm los murki niemieckiej nie pozostanie
** wpływu na markę polską.
Jeżeli zatem przejściowe zmniejszenie wpły- &
*gubne "kulki dla życia gospodarczewalut z eksportu zbiegnie się z wrogą akcją * ° ° l s k i . Brak kapitałów obrotowych, powodują
'"ków nicmieck. wówczas powstaje nieunikniona cy wzrost kosztów kredytu, wpływa przyśpiesza
**orjentacja naszego rynku walutowego i stwa- jąco na : padi I: marki.
Zwrócić należy uwagę, iż ten czynnik usunięty
^ »ię naturalne podłoże dla czynników natury
być
może całkowicie przez sprawną organizację te
^ychologicznej. Stwarza to nienaturalną dysPfopozycję między podażą 1 popytem i odbija się chniki obiegu pieniądza i organizację kredytu prze
myślowego.
***cz prosta, na kursach.
Dochodzimy do wniosku: obecny gwałtowny
*pomnleć tu należy, że stabilizacja pieniądza pa
spadek marki w części jedynie jest uzasadniony
K O W E G O nigdzie i nigdy nie da się utrzymać nanowemi emisjami, w przeważnej zas mierze spowo
*«lnym układem podaży 1 popytu. Dla wstrzydowany jest zjawiskami przeJścłoWemi, jak pewna
""•uia stałości kursów waluty papierowej potrżebzależność marki polskiej od marki niemieckiej i
3 Jest ciągła friterwencja centralnych instytucji
^wizowych, które w pewnych okresach zbierają |»P*kulacJa
Czersk 550—595—585.
Jako środki zaradcze, które stosowane być
rynku nadmiar walut, apj później w odpowiedGosławice 215-265—240.
inogą jedynie przez społeczeństwo wskazać należy
°"° momencie rzucić je celem wyrównania niepoCukier 1300—1450—1400.
rozpowszechnienie obrotów bezgotówkowych, co
^tego zapotrzebowania.
Łazf 22—25—23.
nasuwa konieczność rychłego wprowadzenia usta
GIEŁDA WARSZAWSKA.
W chwilach, gdy rynek walutowy objęty zo- wodawstwa czekowego.
Drzewo 20—18.5.
PAT. — WARSZAWA, 15 czerwca — Noto
paniką, centralne fnstytucje dewizowe nieCegielski 59—51—57.
Poglądy prez. Lindego cechuje trzeź wania giełdy warszawskiej.
*«dy osuwają się częściowo z rynko. Dopiero
Modrzejów 220r-2OO—215.
GOTÓWKA.
?° pewńem naturalnem osłabieniu napięcia fn- wość. Trudno jednak zgodzić się na okre
Ostrowieckie 350—390—385, V em. 330—354
Dolary Stanów Zjcdn. 93.ooo.
'ytucje te, wzmocniwszy w międzyczasie swe re- sienie obecnej polityki dewizowej p. mini
udzki 110—120—115, I I I em. 95-114—107.
Korona czeska 3O0O—2850.
'irwy walutowe, wracają na rynek 1 ujmują na n o - 1 .
k
j a k o t r a f n e j . U w a ż a m y ją za
rsus II em. 75—80.
Marka nicm 84—82.
J° ster kształtowania kursów w swoje dłonie. Ten wielce szkodliwą, czemu wyraz daliśmy we
Parowozy 130—135—131.
CZEKI
Żyrardów 6300—7500.
*acja zwyżkowa, oparta na panicznym nastroju
wczorajszym artykule.
Belgja 5400—5200.
Hurt 23.5—24.
'fetnoże być długotrwałą.
Berlin 85—82.
STEFAN BENZEFF.
Żegluga 33—30.
• Zasadniczym błędem poglądów dyr
Gdańsk 84.50—82.
Ćmielów 66—65—65.5,
Prezes zarządu Banku dla Handlu i Przemyślu w
tatkiewicza, jest zupełne zapoznanie
Londyn 454.500—445.000.
Nafta 31.5—35.3.
w
Warszawie.
Nowy Jork 95.200—93.ooo.
opływu zadłużenia skarbowego, na kurs
Pustelnik 90—78.
Najważniejszą przyczyną spadku marki polParyż 6300—6040.
^Szej waluty.
Pozatem niechcąc zdaje
Spirytus 155—162.5—160
Praga 3000—2850.
«<, Uwypuklił wszelkie wady naszego U- skiej Jest ciągła cmis,.banknotów 1 niewspólmierBelpol 21—20.5.
Szwajcarja 17.525—17.200.
it,
f
,
.
.\ . .
. ność wydatków z dochodami. Następnie wymienię
Polbal 21.
Wiedeń 120—117.
'tawodawstwa dewtzowego, które punkt
Y
walutami pełno^żkości przenosi na PKKP. Ta zaś, w wartościoweml przez skarb, nieskoordynowane z
WARSZAWSKA POGlEŁDA AKCJOWA
Wiochy 4800^4350.
Liry włosk. 4600.
^ikrytyczniejszych momentach stoi bez- wpływami, na które skarb państwa mocen Jest li
A.W. — WARSZAWA, 15 czerwca.
rp
AKCJE.
czyć. Skutkiem przeoczeń ze strony czynhików ad
OBLIGACJE
dnie wobec paniki.
Chodorów
190.000.
Miljonówka 1725—1750.
ministracyjnych, waluty obce za eksport nic wpły.
^
KAROL RYBWSKL
Cegielski
57.000—58.000.
Pożyczka złota 8985.
•czelny Dyrektor Polskiej Krajowej .Kosy Po wają w odpowiedniej mierze,
Nałta
34.000.
AKCJE.
Musimy przedewszystkiem: dążyć do zrówno
życzkowej.
Lokomotywy 36.000.
(Notowania w tysiącach marek polskich).
ważenia budżetu i przestrzegać, aby nadwyżka
Jedną z przyczyn ostatniej zwyżki walut wy
Tendencja utrzymana.
Bank Dyskontowy 275—285.
wynikająca z aktywności bilansu została odpowie
KOccnnych jest wielkie ich zapotrzebowanie ze
Bank da H. i Przem. 82—85.
dnio użytkowana na podtrzymanie naftćgo systc
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
'trony przemysłu. Być może, iż wskutek spadku
Bank Przem. Lwów 16.5—17.i—li
mu walutowego. Wszystkie bowiem zarządzenia
PAT. — BERLIN, 15 czerwca. — Dewfzy.
""•rki, zainteresowani nabywają waluty obce
Bank Zw. Sp. Zarób. 140—145—140.
w tym względzie okazały się .niedostateczne.
(Pierwsza gotówka — droga czeki).
* *eśnlej, aby się upewnić, spodziewają się bo
Bank Zj. Ziem Polsk 65.
PAWEŁ HE1LPERIN,
Belgja
5835 — 5865.
""łem dalszej zwyżki.
Bank Handlowy 310—315.
Dyrektor Banku Dyskontowego Warszawskiego.
Włochy
4837.50 — 4862.50.
Często zdarza się też, iż zainteresowani siwa
Bank Kredytowy 70—85.
.
Anglja
493762
— 496238.
.^
—
Podkreślić
należy,
iż
edną,
najważniejszą
przy
fMą sztuczne zapotrzebowanie. Oto firmy, poszuBank Zachodni 350—375.
Ameryka
107430.50 — 10796?
^
Bank Zw. Ziemian 24—23—23.
Francja
6733 — 6767.
ace walut dla pokrycia swych zobowiązań '.a,
k marki Jest deficyt budżetowy, poSolo potasowe 300.
Szwajcarja
19052 — 19148.
«fttnicznych, chcąc posiąść większą pewność ich krywany emisją marek, im więcej drukujemy maPuls 225—300.
•
.
Austrja
150.22
— 150.98.
j^kycia, zwracają się teraz do kilku banków, al- k , tym mniejszą Jest Ich wartość 1 w tym samym
Chodorów 190—180—182.5.
PAT. — ZURYCH, 15 czerwca. — Zamknięcie
°*łera nie wiedzą który bank wykona ich zip- stosunku drożeją produkty 1 towary. Drożyzna
Częstociec 1100—950.
giełdy.
^»ie.
W tej mierze potrzebna JEST interwencja wpływa znowu na podwyższenie wydatków rzeczo
Michałów 95—90.
Berlin
0.0051.
*°ków, które w każdym poszczególnym wypadku
h i osobowych państwa, có odbija sic znowu
Firlcy 72—69—73, I V 1 V ćni. 66.
Nowy Jork 557.
^'Miy żądać przedłożenia oryginalnej faktury ujemnie na budżecie państwa, wzrost którego trze
Węgiel 235—275—270.
Londyn 25.70.
* i ę Jednak o istnieniu fałszywych faktur, uży- bn pokrywać nową emisją
Lilpop 87—79—88.
Paryż ' 35.35.
j *nych przez spekulantów w celu wydobycia w
Obecny gwałtowny spadek waluty wywołany
Norblin 63—68—«7.
Mediolan
25.80.
sposób ze skarbu jaknajwiększoj ilości walut jednak został przez przyczynę specjalną; Wiadomo
Otrwcln 45—50.
Warszawa
0.0075.
*łnowartościowych. Nie zdołaliśmy jeszcze tego £
y s t k c giełdy światowe znajdują się w sta
Rohn i Zieliński 48—41
Wiedeń
0.0078 pięć-ósmych.
' sierdzić.
łytn kontakcie i wzajemnie na siebie oddziaływują
Starachowice 375—357.5—372.5, V em. 350
Auśtrj. sterapl. 0.0078 trzy-czwarte.
Zniżka kursu marki polskiej wywołana jest w aibitraż zaś ma na cełu wprowadzić niwelację
Pocisk 60—63—62.
PAT. — GDAŃSk, 15 czerwca. — Urzędów*.
^eniałej mierze .przez Bank Rzeszy, który rzuca j ó w , przyciągając dewizy ńa te giełdy, które
Zieleniewski 370—380—360.
Dolary amerykańskie
104986.87 — 105513.13.
' rynki pieniężne w Gdańsku i w Berlinie wielki* chwilowo najwięcej za nic płacą. W ostatnich cza
Borkowski 54—60—59.
Funty angielskie
485034.37 — 487465.63.
°'ci marki polskiej. Tale naprzykład oddział
h dewizy były najwięcej cenione i poszukiwane
Jabłkowscy 20—19—21.
Marki polskę
109.72 — 110.78.
fański wrocławskiej firmy Hcyman rzucił jednego „ , giełdach nlcntlccklcb 1 w Gdańsku, w związku t
Spicss 66—60.
Przekaz na Warszawę
107.23 — 107.77.
«> dnia na giełd
Habcrbusch 175-^185—^0
PAT. — GDARrK, 15 czerwca. — Notowania
5*P« Tego samego u
Nobel 125-135-130.
po giełdzie.
'ofiarował 2 i pół miljarda. Inne banki miejscowa warszawskiej nastąpiło pewne odłączenie marki
Elek; •ycznołć 300.
JOURY 103000 — 104000.
J^byly rię 2 miljardów. W ten sposób w ciągu polskiej od marki ńiemieckiejn przy ustaleniu kur
Lenartowicz 25.5—2^5.
stały
w
tyle
poza
parytetami
(równią)
giełd
nleMrrka poUka
108 — 199,
dncgo
dnia rzucono na giełdę gdańską 8 miljar- ów dewiz wysokocennych notowania tutejsze po?o I
Siła i Światło 6 4 — '
marek.
trezerwca r . " b . Stosunki w Gdańsku o mieckich. Z tego powodu przypływ dewiz db War
' Polsk. Tow. Eleklr. ?' ^
sie o o D r a w i l y że n a g i e ł d z i e t a m t e j s z e j do- szawy znacznie się zmniejszył właśnie w chwili.
CZĘŚĆ DZISIEJSZEGO ntatcrjału HANDLÓW.Kijftwsi.i 127.3— KO.
P^«zJny je t do o b r o t u czek n a Warszawę, wo- gdy z a p o t r z e b o w a n i a ^ ć j r t ^
w zwiąż
Wildt 18.5—21—20
|GO NA STRONICY 4-ej.
CELO Przedai,cy muszą mleć ż góry pokrycie ku z pewnem Jego ożywUhlfcm. zacznie wzrosły.
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Maszynę
Nasiona do wysiewu w sezonie letnim, 5

do pisani"
kupię polską lul,ro5yi ;
nawet zepsutą. Ofer y
Republiki" pod .Mf»)
a".
ił^
S

,

jak: rajgras, mieszanki traw, cykorję, endywie, grochy,
•
jarmuże, kalafiory, kalarepy, kapusty, •
koper, marchwie, rzepy, rzodkwie, rabarbar, rzodkiewki,
sałaty, szpinaki, z kwiatów: lewkonje, laki, łyszcze,
groszki, stroiczki, maciejkę, rezedy, bratki, stokrocic,
dzwonki, goździki, niezapominajki, pierwiosnki, panto
felniki, popielniki (Cineraria), gduły (Cydamen) I w. in.
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Dr. m e d .

H. Bergson
Choroby kobiece.

Niniejszym podaje do wiadomości, że

e

£2. L. JASIŃSKIEGO T,«n.

Dzielna 6.
Przyjmuje od 4-ej do 5-')

w Łączycy 1 w Łodzi, Andrzeja 10.

Rentowniejsze niż akcje
w

m

m

m

m

m

r

a ą

udziały ° | o naftowe!

,

powierzył wyłącznie ZjednoczonymWydawnictwomGraficznym
ęm

J. RUSZKOWSKI i S. LITYŃSKI w Łodzi

r

"""""™ '

Przy obecnej dewaluacji najlepszą lokatą kapitału, najzy
skowniejszym interesem jest bezwątpienia nabycie u d z i a 
ł ó w °| D R U T O W Y * H w Zagłębiu Drohobycko-Borysławskim.
Pola ropodajne i kopalnie naftowe.
Udziały °|, w c«nie od 500,000 do 100,000,000 i wyżej
na warunkach bardzr dostępnych.
Informacji udzida Jakób Weinsztok, Andrzeja J& 48,

i

Warszawie

u l . Żórawia

Choroby

Nr. 13 — Telefon Nr. 65-73.

Ptzylmuie od « —1 i od •>-"','
Uli pan od 4—5. W - "

x

579-n

Dr. med.

Braun

Ogłoszenia w Lodzi przyjmuje się wyłącznie w D r u k a r n i
P o l s k i e j , Przejazd JSTs 19 (wejście z Kilińskiego), Tel. 14-64,
i przez upoważnionych akwizytorów.

Południowa Nr. 23.
Specjalista chorób skór
nych i wenerycznych
Przyjmuje od 8—10 I V
1—2 1 od 5—8.
Panie od 4—5 «

Klary Wolfsonowej, Zawadzka 23.
Egzaminy wstępne ( w y ł ą c z n e p r z e d w a k a c j a m i )

0-

pa kwarcowa) i prorfl'*"
niaml Roentgena.
Zawadzka X* 1.

Ogłoszenia i adresy do powyższego spisu przyjmuje się tylko
do 16 czerwca r. b.

8-kl. Gimnazjum Żeńskie

skórne, w '

W
•R} sów. weneryczne i rito"
czopfelowe.
U Leczenie światłem (l»J°'

0

Iii piętro—front, od 1—5 po poł.

u

61

rozpoczną się

2 4 - s o c z e r w c a r. t>.
Zapisy nowowstępujących uczenie przyjmuje kancelarja codziennie od
godz. 10-eJ do 1-ej I od 4-eJ do 7-ej po południu.
255—1

- J

Lekarz-dentysta

T. Karmazyfl
P i o t r k o w s k a '5*»

Mii Mii U. In. Ope
iki nad Mii

Wkrótce

ukaże s i ę :

Przyjmuje od g. 10— 1 j
od 3—7, w niedzielę f.
godz. 10—1.
• l**'

Pierwsza bogato Ilustrowana propagandowa
broszura w języku francuskim pod t y t u ł e m :

Północna 3 8 ,
uprasza pp. Członków Towarzystwa o przybycie na

OGÓLNE

ZEBRANIE,

ane
i MnlrK leni Pita

które v 2-gim terminie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych
w niedzielę 17-go czerwca r. b. o godzinie 12-ej w południe w lokalu
własnym.
Porządek dzienny:
Zagajenie posiedzenia I wybór przewodniczącego.
i) Sprawozdanie z działalności Tow. za 1922 rok.
2)
komisji rewizyjnej.
3)
4) Rozpatrzenie l zatwierdzenie budżetu na 1923 r.
S) Wybór 13 członków zarządu 1 komisji rewizyjnej.
247—1
6) Wnioski.

CAPACITfcS D'EXPORTATION.
=R==,

1 Pióra Dr. LESZKA KIRKIENA,:
H poprzedzona wstępem D-ra
m :: Marcelego Barcińskiego. o

ia
Kupno i sprzeda*
(za wyraz 250 m)
fi I H KUPUJĘ meble, <*/
HHH wany, futra, gard'
robę, maszyny do szyc"
Płacę najwyższe cenyŁaźnik. Benedykta M
m 13 parter.
597-3»
1

KAZYJN1E do sprzeda""
J stół dębowy do roz'"'
wania oraz 6 krzeseł * J '
śclelanycli w dobrym
nie. Wiadomość: ul.-Pio"'
kowska 47, w sklepie ul'
kotaży.
250-'

Nakładem Towarzystwa Goi- =
codial, wydawcy Guide do s
:-::: Commerce Hondial. m::: fj§

Zgłoszenia na ograniczoną ilość ogłoszeń należy nadsyłać pod ======
| e s e m : Wiesława Kosińskiego, Warszawa, ul. Szopena 12. ======

a

w Ł o d z i , u l . S i e n k i e w i c z a 11.

Rozmaite.
(za wyraz 200 mk.)

r

PIPIKOWĄ
przyjmuje zamówieni
ApańKUSZERKA
miejscowych I pfz£
1

Egzaminy wstępne odbywać się będą

jezdnych, Piotrk owsk a l?j
•>17— i?

TYLKO I

L

I

ngielskiego k onwersji
1 literatury udziela
Atynowany
nauczyciel. N<J

'ii

I INRTRTN

wo-Cegielniana 12, rrt- .
od 3—5 po poł. 2 4 ^ 3

mianowicie: 25,26,27 i 28 czerwca.

angielskiego udziela r*
Htynowany nauczyciel. \ ,
ferty do .Republiki' P°2

Wychodzi d w a razy n a miesiąc.

101—2

Wyd w ne

m

^

S

S

^

r

l

Z

^

t

'' "

^

Mopism

°

,achowe
0

t"™* ™

s

'

r

™

m

-

p

"

e

-

Zamieszcza artykuły wybitnych sił fachowych.
370—1
Na rachunek prenumeraty za kwartał drugi przyjmujemy Mk. 30 000 —
Wpłacający prenumeratę do końca r. b. w sumie Mk. 90.000, otrzyma książkę T Skarżyń
skiego „Sztuka Sprzedawania".
\,
Konto w P K O W 1465
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Koszykowa 7. tel. 250-85, skrzynka pocz'towa 247
Po otrzymaniu Mk. 1000 w markach pocztowych wysyłamy egzemplarz okazowy

Podania z dołączeniem metryki, świadectwa po
wtórnego szczepienia ospy ochronnej i świadectw szkolnych
za ubiegłe lata, począwszy od klasy pierwszej, przyjmuje
kancelarja gimnazjum codziennie od godz. 4 do 6 po poł.

.M.Z.*

24>«

lO BANKU Jako wol^'

J tarjusz poszukuje po**J

dę student prawa. Ofefjj
do adm. .Republiki* P "
.Ekonomja*.
244-^L,
NTEI.IGENTNY młodzi'
niec z półtorarocifJJ
praktyką biurową prag !
złoto, srebro, zegarki i stare zęby, płaci zmienić posadę, p r z y j 8-KL. G I M N A Z J U M
ŻEŃSKIE
«iy y ż , : " A . H e r s z k o r n zajęcie buchaltera ewt";
Ceelelniann 37, Iront róg Plotrkowsk
p o m o c n i k a od z* **
Magistrat m. Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Miejskiej
"
^
607Pierwszorzędne referen^
Pracowni Robót Ręcznych dla nauczycieli szkół powszechnych.
Oferty do .Republiki* *»,
W a r u n k i : 2 6 g o d z i n zająć praktycznych,
Pracowity*.
23j£2
OGŁOSZENIE.
w ŁODZI, WSCHODNIA 62.
8 g o d z i n zajęć' o r g a n i z a c y j n y c h .
ZDEMOBILIZOWANY o* '
Kasa
Chorych
m.
Łodzi
zawiadamia
niniclszem,
Na zasadzie rozporządzenia Kuratorjum e g z a 
Wynagrodzenie według norm średnich szkół prywatnych i społecznych.
i cęr poszukuje p !!j|
Oferty należy składać do dnia 10 lipca r. b. do biura Wydziału Oświaty m i n y o d b ę d ą alej wyłącznie przed wakacjami źe na podstawie reskryptu Okręgowego Urzędu akwizytora w instyf *!
Ubezpieczeń w Warszawie z dnia 14 czerwca 1923 r. handlowo - przemyslo*^
d n . 2 4 c z e r w c a b. r.
I Kultury (Łódź, ul. Piramowicza 3).
Program i informacje w kancelarji gimnazjum M 324-23 zaprowadzona została, z ważnością od dn.Oferty do dziennika .
MAGISTRAT m. ŁODZI
od 2 — 4 pp.
050—4 15 czerwca tegoż roku nowa skala płac ustawowych publika* pod . O f i c e r ^
Wydział Oświaty l Kultury.
z płacą dzienną 80.000 mk. jako najwyższą grupą
zarobkową.
Łódź, dnia 14. V I . 1923 r.
253—1
Lokale I mieszkał*
Odpowiadające nowemu podziałowi grup zarob
(za wyraz 270 mk )•
kowych tabelki składek członkowskich I zasiłków
pieniężnych otrzymywać można w Centrali Kasy OKOJU umeblowane?'
przy ul. Wólczańskiej Nr. 225.
poszukuję przy rodzi"''
Zapłacę d o b r y czy"*!;
K a s a Chorych m . Ł o d z i .
w mieście na prywatne mieszkanie, na 2 pokoje
>i"
(—•) Dr. Ed. Glebartowskl, Łask. oferty do .Rep
z kuchnią w stronie bałuckiej. Wiadomość: - Brze (—) L. Szuster,
kl* pod . C A. 152*.
254—1
Komisarz.
zińska 19, skład tabaczny.
242—1 p. o. Dyrektor. .
200^
.to'
Do sprzedania
0

11

OGŁOSZENIE.

l. Soo
lweiclzyk - Magao
li wej

1

1

o5>

1

K r

11

1

P

u l

Poszukuę
j nienNa

ENCYKL0PEDJA

jeden lub dwa pokoje z
kuchnią z jedną wygodą
i światłem elektrycznym
w. centrum miasta. Oferty
do .Republiki* pod .P.P.*
251—1

Meyera 24 tomy (komplet)
wydanie luksusowe. Oferty
pod .B.B.* do .Republiki*

DRZEWO
B-ci ROZNER

BUDOWLANE i STOLARSKIE

centrum miasta w Warsza
wie, na takie lub większe
w Łodzi. Informacje, Łódź,
Pańska 45, m. 43. 252-2

rodzinie wzamian za lcH V
Oferty sub .Pokoik'' \
.Republiki*.
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^_
W Łodzi mk. 14,000
ł OdnoSZ.
...jscowa
mk. do domu 800 mie- H
SIECZNIE. — ZamlelSCOWa mk. 15,000 miesi', -znle. \ J
Zagranicą mk. 20.000
onnnn miesięcznie.
MU.URRNLP
a

n

n

t

C

^""'^.„/LR."
O
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do

Za wydawnictwo .Republika* Sp. z ocr. odo.: Marjan Nusbaum-OltaszewskŁ

230^*
1

I I , FRANCISZKAŃSKA 16.

PRZYJMUJEMY WSZELKIE OBSTALUNKl I DOSTAWY
NA DOGODNYCH WARUNKACH.

.
RR V A
7 p ft I O*
l U O i t l l l C j .

,

Z a g u b i o n e doUu" '
za wyraz 130 mk.)
ewkowicz Jakób 7.3g''^
L dokumeiit"wyd. w
Jędrzejewskim.
2J^>

:

j

trykowski Chaim Kai:"*!!
na 4, zgubił t y m c / ^ 7
Sdowód
osobisty. "3*"

•
i „ .
P R P N I I M P R F L T J Ł

1

Inteligen "'
c

Skład I, LIPOWĄ 59 i ZAKĄTNA 70,
,,

i

koiku przy

nabyć można
w składach

Zamienię]

\ rm

utynowany korepetJ"
z' ośmloklasowem * L
Rkształceniem
poszukuje Pi

AWfi

ZWYCZAJNE: mk. MO u wlerai milimetrowy (na awonla a aipalt). W TKKSC1E: mk. 800 za wj.rja , 0t
trowy (na atr. 4 szpalty) NADESŁANE: mk. 72S ta wleriz milraatrowy(na atr. 4 .zpally).
mk. 700 ta wiersz m limetrowy tna atr. < szpalty). Zaręczynowa 1 zaslubluowe po tekście mk.tó.MU• „D,
scowe o 60 proc. drożej. Zagrań, o 100 proc. drożej. Za tarninowy druk o łoszed adminlatr. nie odp«
zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
,KL

Czcionkami .Reoublikł" — Tłocznia Drukarni Państwowej.

0

E

Redaktor Naczelny: Marjan Nusbaum-Ołtasze**
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