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WYDANIE PORANNE.

Co spowodowało zwyżRę walut?
Wywiad specjalny redakcji „Republiki" z ministrem skarbu p. Grabskim.
P. minister pragnie za naszem pośrednictwem uspokoić Łódź.
Niebywała i nieoczekiwana katastrofa za konieczne zasiągnąć informacji u najbar
Walutowa, wywolaa panikę w naszem mie dziej kompetentnego czynnika, jakim jest
jcie. Wobec wczorajszego oficjalnego kur p. minister skarbu.
P. minister Grabski w godzinach popo
ta dewiz na New-York, który dosięgnął wy
•okości 140.000 przemysł włókienniczy zo łudniowych uprzejmie udzielił interwiewu
stał zagrożony w swych najżywotniejszych spółpracownikowi „Republiki", redaktoro
Podstawach. Zwyżka dolara o 40 proc. w '.vi dr. Kirkienowi, akcentując, iż czyni to
Przeciągu zaledwie dwu dni, oraz pokrywa w tej chwili jedynie na prośbę poważnego
ile zobowiązań zagranicznych w niezbęd organa prasowego, jakim jest „Republika"
nej ilości, stworzyły sytuację, która prze celem zakomunikowania swej opinji zanie
kroczyła wyobrażenia nawet najbardziej pokojonej Łodzi.
czarno zapatrujących się na przyszłość pe
— Czy dzisiejsza zwyżka kursów była
symistów. W tych warunkach uważaliśmy rzeczą przewidzianą dla czynników rządo

Nasz warsz. kor. telefonuje:
W dniu wczorajszym obradowały w
Warszawie dwa zjazdy związku ludowo
narodowego: zjazd
delegatów
woje
wództwa warszawskiego oraz zjazd rai y naczelnej stronnictwa. Na zjazdach w
szumnych mowach znakomitości chjeńskie powtarzały znów te same frazesy o
..czteroletnich rządach lewicy", które nie
dadzą się naprawić tak rychło przez bło
gosławiono i tak ogromnym
spadkiem

na szkodę państwa, ze strony bardzo wro
gich nam czynników.
. — Jak pac minister zamierza reago*
wać aa obecną haussę walut obcych?
Rząd wyda w tej sprawie specjalną
odezwą do społeczeństwa, wyjaśniającą
stan faktyczny sytuacji walutowej, oraz o*
pracowany będzie szczegółowy komunikat
gospodarczy. W każdym razie nie podzie
lam zapatrywań pesymistycznych i jestem
zdania, iż sytuacja walutowa-znacznie się
poprawi, a wraz z nią zniknie aktualne nie
bezpieczeństwo dla przemysłu.

biota polska do Niemiec,

SPRAWY POLITYKI POLSKIEJ.
DWA ZJAZDY ENDECKIE,

wych?
— Nie. Wedle przypuszczeń, czynio
nych przed zebraniem giełdowym, kursy
dewiz nie powinny były iść dalej w górę,
względnie tylko bardzo nieznacznie.
— Jakie są przyczyny spadku?—zapy
tujemy.
— W każdym razie nie gospodarcze—
odpowiada pan minister. Dzisiejsza zniżka
marki wyszła z Gdańska i tam-leżą pierw
sze przyczyny. Kurs gdański odbił się aa
Warszawie. Działały tu jeszcze przyczyny
mające charakter świadomego działania

drożyzny i walut zaznaczające się rządy
ósemki.
REPRESJE PRASOWE.
Upatrując w poszczególnych ustępach
artykułu „Precz z.endekami Lich wspól
nikami",'zamieszczonego w nr- 68 z datą
16 czerwca 1923 roku
czasopisma p. n.
„Głos", cechy przestępstwa, w art. 154
kk. przewidzianego, komisariat rządu na
m. st. Warszawę pociągnął dn od/pow.iedzialności karnej redaktora wyżei w y 
mienionego czasopisma.
;

Stara sil es myszkuje w Polsce.
Rewelacje „Yossische Zeitung" o akcji Stinnesa na Górnym Śląsku.

A W . — BERLIN. 18 czerwca
Wczo
raj została wr.czona rządowi niemiec
kiemu nota rządu polskiego, protestująca
przeciwko wrogim wystąpieniom pod ad
resem Polski socjalistycznego
prezesa
rządu pruskiego Brauna, na jednym z po
siedzeń landstargu pruskiego.
Prasa niemiecka, jak było do prze w!
d/enla, odniosła się nadzwyczaj wrogo
do noty polskiej, na czele zaś stanęła so
cjalistyczna „Vorvarts", z komentarzami
zawierająceml bezprzykładne napaści na
Polskę.

Zdaniem pisma, Polska nie ma prawa
skarżyć się. gdyż samazbyt często gwał
cl prawa Niemców i Innych mniejszości
narodowych w Polsce.
Podobne stanowisko zajęły .Dentsche
Allgemelne Zeitung", 1 ..Deutsche Tageszeitung", „Vossische Zeitung" I „Berlln*r Tageblatt" zaznaczają w tonie spokój
nlejszym, że rząd niemiecki, ze względu
na rzekomą nietolerancje polską, nie ma
potrzeby uspakajać prezesa landstargu

Prasa ntemiecKa pod panowaniem Stinnesa
A. W. — BERLÓMÓ czerwca.
Na
czelny redaktor „Vossische Zeitung" zamie
szcza znamienny artykuł o wolności prtsv
niemieckiej, z okazji mającego się odbyć
zjazdu dziennikarzy. Autor przyznaje, że
prasa niemiecka straciła obecnie wiele z
dawnej niezawisłości, i jest w ręku przed
siębiorstw finansowych.
„Czy naród wie, że skromnie licząc —
90 proc. prasy niemieckiej jest w posiada
niu przedsiębiorstw przemysłowych? Cty

oaród wiej że wiadomości, któremi go codzień karrafc, pochodzą od biur korespon
dencyjnych do tych przedsiębiorstw nale.
żących i śą uadawaue w ten sposób, w ja
kim je te przedsiębiorstwa dyktują? Czy
naród wie, że dwaj królowie prasy — to
Siinnes i Hagenberg, którzy panują niepo
dzielnie nad opinją oiemiecką, przemawia
jąc zarówno przez dzienniki, jak pisma hu
morystyczne i czasopisma dla kobiet?"

BERLIN, 18 czerwca. — W dalszym te zostały przez Castiglionego kategorycz
ciągu nic nie wiadomo, aby rząd polski po nie odrzucone. Następstwem odrzucenia
za golosłownemi zapewnieniami rozwijał ja była dymisja przedstawiciela Anglobanku.
W niedzielnym numerze „Vossische
kąkolwiek akcję przeciwko inwazji Stinnc
Zeitung"
występuje z dalszemi rewelacjami
sa aa Górnym Śląsku. Akcja Stinnesa przy
w
sprawie
tajemniczych celów transakcji,
nosi tymczasem nowe sensacje, które rzuca
dokonanej
aa
G, Śląsku. Wiedeński kores
ją coraz bardziej niepokojące światło na
pondent tego dziennika donosi, że zape
dokonaną na G. Śląsku transakcję.
„Vossische Zeitung" doniosło w sobotę wnienie austrjacko-wloskiemu koncernowi
wieczorem, że przedstawiciel Anglo-banka Stinnesa koksowej bazy na G. Śląska, po
>v radzie zarządu Alpine Montangesel- dane jako główny motyw dokonanej tran
schaft, dyrektor Meubrach, poda! się do sakcji, okazuje się fałszywym pretekstem.
dymisji. Auglobaak od czasu zawarcia unji Jak ze strony samego Alpine Montangesel
Stioues Castigliooe, był przez kierującego schaft korespondentowi potwierdzono, ani
A. W. — BERLIN, 18 czerwca. — Stra oporu jest znaczne zmniejszeni3 produkcji
towarzystwem Castiglionego od udziału w huta Bismarka, ani towarzystwo katowic
ty,
jakie ponoszą Niemcy wskutek stosowa które najlepiej uwidacznia się przez poró
kontroli systematycznie usuwany. Przyczy kie nie rozporządzają znaczniejszeou za
nia biernego oporu w zagłębiu Ruhr, stają wnanie danych statystycznych, dotyczą
ną ostatecznego zaognienia konfliktu stalą pasami fabrycznego koksu. Rozporządzają
się w skutkach swych coraz bardziej fatal cych produkcji z maja i Itwietnia r. b. Fakt
sią właśnie sprawa nabycia akcji Bismark natomiast wielkiemi ilościami węgla loko ne. Strat tych według opinji rzeczoznaw że wydalanie roKrfników nie postępuje je
Huette i katowickiego towarzystwa. An- motywowego, który według zapewnienia ców, nie potrafią Niemcy powetować w dnak w tym sr*nym stosunku, jak ograni
globank wykluczony został z syndykatu stiuuesowskich mężów zaufania, dopiero ciągu bardzo długiego okresu czasu, który czenie pracy, można wytłómaczyć tylko
dzięki miljardowym ofiarom, ponoszonym ^
dla nowo nabytych akcji. Dyrektor Meu ma być wymieniony na koks. W nawiąza jest szacowany na kilkanaście lat. W cią ze strony państwa i społeczeństwa nśemiec
gu maja nastąpiło znów znaczne pogorsze
brach wystąpił z żądaniami, których głó niu do powyższych rewelacji korespon nia sytuacji w przemyśle, gdyż wielka iicz kiego.
wne dwa punkty były: 1) zapoznanie An- dent „Vossische Zeitung" domaga się na ba^ kopalń węgla i koksowni została-znów
Ostatnio ogarnia zastój również prze.
globanku z układem odnoszącym się do na tychmiastowego wyjaśnienia coraz bar unieruchomiona. Według opinji czasopism mysł żelazny i stalowy.
bycia akcji aa G. Śląsku, który to układ dziej podejrzanej sprawy i stwierdza doslo fachowych, rezultatem strejków i biernego
wogóle radzie zarządu Alpine Montangesel wnie, że „widocznem jest, iż zabezpiecze
-00schaft nigdy zakomunikowany nie został, nie kiksa było tylko pretekstem, mającym
ROJALIŚCI WALCZĄ Z KOMUNISTA
ANTYPOLSKIE MANIFESTACJE W
M I W E FRANCJI.
2) dopuszczenie przedstawicieli Angloban- na celu zatajenie innych mętnych celów
GDAŃSKU.
PAT. — PARYŻ, 18 czerwca — „Peku do prezydjum lub komitetu wykonaw dokonanej transakcji".
A. W. — GDAŃSK, 18 czerwca. — tit Parisien" donosi z Marsylji, że wczo
czego Alpine Montangeselschaft. Żądania
Cały dzień wczorajszy przeszedł pod zna raj na Avcnue du Prado doszło do starć
kiem nacjonalizmu, o charakterze wybitnie między tak zwanym związkiem przyja
ciół ustawodawstwa sowieckiego a kamilitarystycznym.
PADEREWSKI KONCERTUJE
melotami króla „Camelots du roi". Kilku
OPODATKOWANIE KURACJUSZY
PAT. — PARYŻ, 18 czerwca — Pa
Szereg demonstracji, w których udział nastu uzbrojonych kamełotów rzuciło sie
ZOPPOTACH.
derewski urządził koncert, którego do wzięli b. wojskowi i organizacje nacjonali- na członków . związku z
okrzykamL'
A. W. — GDAŃSK, 18 czerwca. — chód przeznaczył na rzecz laboratorium
„Niech
żyje
Król".
Starcia
powtarzały
Powodzenie kon styczno-militarne w. m. Gdańska i Prus się jeszcze kilkakrotnie w ciąRU dnia. „Pe
Według „Dziennika Gdańskiego", istnieje naukow. we Francji.
Wschodnich, miał charakter bardzo wojo
tir Journal" podaje, że także w Paryżu
możliwość kontroli przez wadze polskie certu było olbrzymie.
W LOZANNIE.
wniczy i wznoszone były okrzyki przeciw przed świątynią św. Medarta
przyszło
kuracjuszy polaków w Soppotach, celem
PAT. — LOZANNA. 18 czerwca — ko Francji i Polsce. Manifestujący repre do starć miedzy komunistami a Kameiota
poboru od nich podatku na rzecz skarbu Szwajcarska Agencja Telegraficzna: Kon
mi. Trzech komunistów aresztowano.
ferencja między rzeczoznawcami toczy zentanci blisko 40 organizacji wygłaszali
polskiego.
hasła
wspólnego
pogotowia
wojskowego
z
Miasto Soppoty już teraz wyznaczyło ła się wczoraj w dalszszym ciągu, atoli
zmiana sytuacji nie nastąpiła. W kwestji Prusami Wschodnicmi i usunięcia koryta
„SZCZĘŚLIWY" KRAJ
60 proc. tytułem podatku od komornego od opłaty kuponów pozostają
obie strony rza polskiego, a to drogą połączenia Gdaó
A W . — MOSKWA, 18 czerwca - So
sublokatorów i kuracjuszy. Przeprowadzę przy swoich stanowiskach.
W kołach
ska z Rzeszą.
wlecki komisarz finansów Soko*n8c oś
nie tego projektu zagraża podstawom finan koalicyjnych podnoszą, że wypłata kupo
Podobne manifestacje i zebrania odby wiadczył przedstawicielowi ..Izwiesiłrji",
nów
we
frankach
szwajcarskich
obniży
sów Soppot Ewentualnie kuracjusze pola
łoby sumę, którą ma Turcja zapłacić. Za ły się również w wielu miejscowościach na iż w r. b. rząd sowiecki nie dokona emisji
cy w drodze urzędowej byliby wzywani do chodzi obawa, że ustępliwość wobec Tur
banknotów i nfe wprowadzi nowych po
obszarze w. m. Gdańska.
podawania swych adresów i danych odpo cji stałaby się precedensem, , na który
datków. Budże-t rosyjski wynosi 1 r.nH• — 00——jard 400 mHjonów rubH złotych.
wiednich na ręce polskich władz w Gdań- mogłyby się powołać inne państwa «p.:

Rozstrój życia gospodarczego w zagłębiu
Ruhr.
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A. W . — BELGRAD, 18 czerwca. — SfambuTńskicgo jesf żoną przedstawiciela
Stambuliński wysła! przed pojmaniem go Bułgarji w tem mieście.
IO Sławowlcza następującą depeszę do no
PAT. - WIEDEŃ, 18 czerwca - ,.N.
r/ego premjcra bułgarskiego: „Dowiaduję Freie Prcssc" donosi z Białogrodu: Jak
tlę, TE mój rząd został obalony i poddaje podaje „Wremia". na zarządzenie mimilię nowemu rządowi w zupełności. Prze stra wojny, zwłoki Staanbolińskicgo zo
czytałem pańską deklarację i życzę Pana stały pogrzebane we wsi Wetrcn^
szczęścia na nowem polu. Osobiście nie ża STOSUNKI W BULGARJI UNORMO
WANE.
łuję, iż zostałem uwolniony od brzemienia
PAT. — LONDYN. 18 czerwca —
władzy. Pan sam przekona się wkrótce, Radjo. „Tcmps" donosi z Sofji: Według
jak ciężko jest ją sprawować i odczuwać oficjalnego komunikatu bułgarskiego zapanuje
na sobie tę wielką odpowiedzialność. W rówroo w Sofii jak na prowincji
spokój.
Nowy
prcmjer
Danków
oświad
manifeście wspomina pan, że chce Pan ko
czył leaderom 5 partji
mieszczańskich,
alicji wszystkich stronnictw, lecz w rządzie reprezentowanych
w prowizorycznym
Pana niema ani rolników, ani liberałów".
gabinecie, że liczy na to, że do czasu ustałenia sytuacji, udziela mu swego po
parcia. Zdaniem Daukowa najdalej w cią
POGRZEB STAMBULIŃSKIEGO.
STU 2-ch miesięcy rząd będzie definityw
A. W . — SOFJA, 18 czerwca. — Ciało nie ukonstytuowany. Leaderzy 5 wymię
Stambulińskiego przewiezione zostało do nionych partji obiecali Dalikowowi współ
miejsca jego urodzenia w Sławowicy, gdzie pracę swoich stronnictw. Premjer stwier
dzi? raz jeszcze wobec nich, że
nowy
odbył się pogrzeb. Żona i córki zmarłego rząd będzie prowadził pokojową politykę
przebywają w Monachjum. Jedna z córek zagraniczną.

Etna sieje zniszczenie.

NOWE RZĄDY.
PAT. — GRATZ, 18 czerwca — „ T a ges Post" donosi Z Sofji,
żc nowy rząd
anulował szereg jjekrefów,
wydanych
przez Stambolińskicgo. Wszystkie zarżą
dy gminne, w których chłopi mieli więk
szość, rozwiązano i wprowadzono na ich
miejsce komisarzy rządowych.
Nowy
rząd rozpisze wybory prawdopodobnie
we wrześniu.
PRZYSTĄPIENIE SOCJALISTÓW DO
NOWEGO RZĄDU.
A W . — SOFJA, 18 czerwca — W dn.
wczorajszym socjaliści przystąpili ofic
jalnie do nowego rządu. „Naród", organ
socjalistyczny, ogłasza manifest, że soc
jaliści popierają nowy rząd, celem zabez
pieczenia interesów
robotniczych I za
pewnienia udziału demokracji w tworzą
cych sje w kraju stosunkach.
Inne źródła twierdzą, "że do zajęcia te
go rodzaju stanowiska skłonił
chłopów
brak amunicji, oraz obawa, by wojna do
mowa nie przeciągnęła sję do żniw.

RTJMLNJA UZNAŁA NOWY RZĄD.
PAT. — WIEDEŃ, 18 czerwca
uf
Freie Presse" donosi: „Wremia" podaje
że rząd rumuński uznał nowy rząd Sofii*
JUGOSŁAWJA JEST SPOKOJNIEJ
SZA.
A. W. — BELGRAD, 18 czerwca. Po ostatnich doniesieniach z Sofji, niepo
kój w belgradzkich kołach politycznych •>
słabł znacznie. Prasa jednak nawołuje V
dalszym ciągu do kroków energicznych '
do bezpośredniej interwencji. Dziennik'
zarzucają rządowi, iż przez swą kunktator
ską politykę utracił najlepszą chwilę i a '
wołują rząd do zwołania poufnego zebra
nia Skupczyny dla wyjaśnienia obecnej sy
tuacji.
8

NIEDOSZŁA NOTA GRECJI I RUMUNJI.
PAT. - WIEDEŃ, 18 czerwca Ą
Freie Prasse" z Aten po nadejściu z Sojłj
zawiadomienia, że nowy rząd bułgarski
nie zarządził mobilizacji
armji bułgar
skiej, Grecja i Rumunja postanowiły nic
wręczyć Bulgarji noty protestującej

SPRAWY POLSKIE PRZED TRYBU
NAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI W HA
DZE.

PODWYŻSZENIE MNOŻNIKÓW
CELNYCH.
PAT. - WIEDEŃ, 18 czerwca — .,N. bytek. Wid-A-'Etny, z której wydobywa
Z dniem 21 b. m. zwyczajny mnożnik
Freie Presse" donosi z Neapolu: Profe ią się jas"
'i-py ognia wywołuje zgro
PAT. — HAGA, 18 czerwca — Zebra
sor Aleksami*. Mallstra. sekretarz mię ZĘ. Strumienie lawy
poruszają
śię w się tutaj ńa drugą zwyczajną sesję mię celny został podwyższony do wysokości
dzynarodowej komisji dla badanfa dzia dwtich -kierunkach: ku Lingwa — Glos dzyuarodowy trybunał sprawiedliwości. 11.250, mnożnik zaś dla towarów luksuso
wych i farb do wysokości 15.000.
łalności wulkanów podaje, że w nocy z : i ka o»AJZIE Bastodi — Pcssinau. Pre Na porządku dziennym obrad
znajdują
soboty na niedzielę po długich wstrząś- feki Kutanji wydał zarządzenia w spra się 3 sprawy, które bardzo żywo interesu
STOSUNKI HANDLOWE MIEDZY
mocy dla uciekających. W wielu ją Polskę: 1. Sprawa parowca „Wianblcnieniaeh nastąpił ponowny wybuch Etny. w ie
POLSKĄ A NIEMCAMI.
miejscowościach
Sycylji
zostały
złożo
Utworzyło się 5 nowych kraterów, z któ
don". Rządy Wielkiej Brylanji Francji,
Założony
w roku 1878 w Moskwie
rych wydobywa się lawa w wielkiej i'.o- ne nocŁągl ratunkowe. Zachodzi obawa, Włoch i Japonji wytoczyły
na podsta
Ici. Okoliczne lasy oraz pola zostały zni żc będzie zagrożona Katanja. Połączenie wia 380 art. traktatu wersalskiego spra Dom handlowy L. i E. Metzl i S-ka, który
szczone. Żołnierze, milicja faszystowska telegraficzne między Messyną a Katanją wę rządowi niemieckiemu o odszkodo posiadbł filie w Petersburgu, Wilnie,
wanie z powodu
nie przepuszczenia w Łodzi i którego biuro ogłoszeń w War
1 straż ogniowa przybyły na miejsce za nie funkcjonuje.
marcu 1921 r. parowca przez
kanał K i - szawie, Marszałkowska 130, w ciągu
grożone i pomagają ludności unosić do
lońskl. Parowiec ten udawał się do Gdań 20 lat z najlepszem powodzeniem pośre
ska i wiózł matcrjal wojenny. Rząd pol dniczyło między firmami handlowemi a
ski złożył podanie do trybunału, wyma prasą, otworzył obecnie biuro w Berlinie.
SPADAK WALUT W LONDYNIE.
nej armji cesarskiej, którzy pełnią równo gając dopuszczenia Polski do wzięcia U Wałlstr. 84. To ostatmóe ma na celu
PAT. — LONDYN, 18 czerwca — Pol cześnie rolę łącznika z Reichswehrą.
działu w tej sprawie po stronie
sprzy skierowanie na właściwe tory stosunków
Zdaniem „Munchener Post" Niemcy ma mierzonych mocarstw.
radjo. Na giełd. !e zisiejszej zaznaczyła
Polska oskarża handlowych między zachodem o wscho
się niebywała zniżka walut obcych, a w ją obecnie 200.000 ludzi gotowych do mar rząd niemiecki o pogwałcenie
swych dem, oraz ożywienie takowych między
szczególności matki niemieckie). Marka szu.
praw zawartych w art. 380
traktatu Niemcami a Polską. W tym celu do biura
niemiecka była notowana w sobotę 515
Rząd niemiecki motywował swe stano berlińskiego dołączony został oddział
tysięcy za funt szterllngów, dziś zaś noto ROSJA WZNIECI OGIEŃ N A C A Ł Y M wisko swoją ustawą o neutralności, któ agenturowo-komisowy, Import - eksport,
ŚWIECIE.
wania końcowe wynosiły 700 tysi.cy.
ra nakazywała mu sprzeciwić się tranzy który m a z a zadanie umożliwić polskiemu
Franki francuskie I belgijskie spadły, mla
mnterjału kupiectwu I przemysłowi sprowadzanie
MOSKWA, 18 czerwca. — Wydział eks towi przez wody niemieckie
nowlcie: notowania ostatnie
wykazały portowy Wniesztorgu zapowiada, iż w naj wojennego przeznaczonego
dla Polski, towarów z pierwszych rąk po najtlaiń|:>ż frank francuski 73,70 frank belgijski krótszym czasie Rosja zacznie eksporto która, w ówczesnym czasie była jeszcze szych cenach, jak również najkorzystniej
Kfi,25. Ta nie niebywała i gwałtowna zniż wać na rynek światowy olbrzymią ilość w stanie wojny z Rosją Sowiecką. 2. Spra szy z b y t zagranicą polskich artykułów
fn walut jest w ścisłym związku z kwe zapałek. Według posiadanych przez Wnie wa kolonistów niemieckich
w Polsce. eksportowych.
stii reparacyjną. „Times" zaznacza, i e w sztorg informacji, jednym znajpoważniej- Jak wiadomo Rada Ligi NaTodów zwró
Długoletnie przyjazne stosunki zę
sobót? na giełdzie byli tylko sprzedający szych dla Rosji konkurentów w światowym ciła się do trybunału o opinję, czy spra
światem handlowym i prasą w Niem
kupujących nie było. Dziennik ten stwier handlu zapałkami jest Polska. Zapałki pol wa kolonistów niemieckich należy
do
d29 v/ dalszym ciągu bezwzględna konie skie, dzięki swej niezmiernie niskiej cenie, kompetencji Ligi. Należy zwrócić uwagę czech, Francji, Anglii i Ameryce umożli
wia firmie L. i E. Metzl i S-ka wyszuki
czność zlikwidowania w najbliższej przy mają coraz wększy popyt zagranisą.
na redakcję komunikatu wydanego w tej wanie dla każdego artykułu najlepszego
szóści kwcstji reparacyjnej.
Dalsze Jej
A od dwóch lat już weś rosyjska nie po sprawie przez trybunał sprawiedliwości dostawcy, względnie odbiorcy.
odłsładante może, zdaniem dziennika, tyl
siada
wcale zapałek; włościanie wykrzesa- dnia 10 marca br.
ko powiększyć w dalszym ciągu straty
ją ognia z kamienia, jak to robili ongiś ich
ekonomiczne Europy.
W komunikacie tym sprawa przed JAK KASOWAĆ ZNACZKI STEMPLO
dziadkowie i pradziadkowie.
WE.
stawiona jest bardzo niejasno i wynika
Wobec tego, że poszczególne firmy
z
niego,
że
akcja
rządu
polskiego
w
stosun
KRYZYS GABINETOWY W BELGJI.
Z A M A C H N A ŁUNACZARSKIEGO.
ku do kolonistów została oddana pod o- naraziły się na nieprzyjemności z powodu
A W. — BRUKSELA, 18 czerwca. —Po
A. W. — PARYŻ, 18 czerwca. —Radio cenę trybunału, i stanowczo nie zgadza niewłaściwego kasowania marek stem
mimo kryzysu gabinetowego, przywódcy z Moskwy donosi, że nieznany sprawca do się z rzeczywistością. 3. Sprawa Kairelji plowych, izba uważa za wskazane przy
stionnictw ośwadczyli ustępującemu pre konał zamachu na komisarza sowieckiego wschodniej. Ną żądanie rządu Finłandji pomnieć odnośne postanowienia ustawo
zesowi ministrów, że wotować będą budżet spraw oświecenia Łunaczarskiego, w cza Rada Ligi Narodów zwróciła się doi T r y we
ministerjum spraw zagranicznych. Dzięki sie podróży inspekcyjnej na Kaukazie.
Rozporządzenie wykonawcze mini
bunąłu o orzeczenie w sprawie art. 10 i
1922 r. o
temu ciągłość akcji rządu belgijskiego w
11 tralktatu zawartego w
Dorpacie w stra skarbu z dnia 12 grudnia
sprawie odszkodowań zostanie w pełni za PARLAMENT ANGIELSKI WYRZUCA październiku 1920 r. pomiędzy Finlandią opła'tach stemplowych przepisuje następu
chowana.
a Rosją Sowiecką. A r t y k u ł y te zapewnia jacy sposób naklejania i kasowania ma
KOMUNISTĘ.
ją
Karelji wschodniej ustrój autonomicz rek stemplowych.
Jedyny poseł komunistyczny w angiel
Znaczki stemplowe powinny
nakle
ny,
Finlandia twierdzi, że autonomja nie
ROZRUCHY W NIEMCZECH.
skiej izbie gmin nazwiskiem Newbold wy
jać
się
jedne
obok
drugich
lub
pod
druzostała
nadaną
Karelji
i
że
sprawa
autioPAT. — BERLIN, 18 czerwca — Ruch kluczony został z posiedzeń parlamentu za
nomji w Karelii jest spTawą międzynaro giemi, bez odstępów i o ile pozwala na
to,
że
przewodniczącego
nazwał
„burżu
Strajkowy w Brandenburgii wzmaga sę.
dową. Natomiast
odmawia
Finlandji to in ejsce, na pierwszej stronicy odnoś
Szkoła policyjna I policja
przestały być jem".
wszelkich dyskusji na ten temat stojąc na nego rachunku lub poświadczenia.
panami sytuacji 1 zmuszone były zwró
stanowisku, żc sprawa Karelji jest spra
Kasowanie znaczków następuje prze?cić się o pomoc do policji w Poczdamie.
wą wewnętrzną Rosji do której Finjandja przepisanie datą kasowania I nazwiśkien
Po przybyciu posiłków z Poczdamu do NIEMIECKIE K W I A T Y ZOSTAŁY SPA niema prawa wtrącania się. Międzynaro
lub firmą wystawcy.
Dzień i rok maji,
LONE.
szło do starć między strajkującymi a po
dowy trybunał sprawiedliwość? będzie być wypisane cyframi arabskiemi a mie)
licją, przyczyni ta ostatnia była zmuszo
„Sztuczne maki zrobione w Niemczech musiał orzec, czy zobowiązania Rosji siąc literami.
na do użycia broni palnej.
nie mogą być zużyte na uczczenie pamięci względem Karelji są zobowiązaniami mię
Przepisania należy dokonać atramen
W myśl wydanego rozporządzenia zo naszych żołnierzy, którzy zginęli na polach dzynarodowemi. czy też natężą do spraw tem lub ołówkiem atramentowym. Naz
•stały zabronione wszelkie zebrania pod Flandrji". Taką uchwałę powziął pomoc wewnętrznych Rosji.
wisko lub firmę wystawcy należy uwi
niczy oddział przy Amerykańskim Legjonie
?ołcm niebem.
docznić również za pomocą pieczęci.
W Cedar Rapids. Kobiety uchwaliły spalić
Część nazwiska (fiTmy) ma wycho
na placu publicznym 10000 papierowych
ZAKONSPIROWANA ARMJA NIEdzić
na znaczek sąsiednii lub na papiei
maków, które zakupiły na „dzień maków"
MIECKa.
otaczający znaczek.
w dn. 26 maja r. b. Po zakupieniu ich wy
Sensacyjne rewelacje o tendencjach po
lityki niemieckiej podaje „Munchester kryto, iż kwiaty miały napisy: „Made in
Germany".
Post".
W Innsbrucku istnieje rada wojenna,
której sztab generalny opracowuje plany
mobili:'.;icyjnc. Na jego czele stoją Lu(Lndorff i Hitler. Przy szta' ie głównym znaj
M.UT;
duje się biuro rachunkowo-mobilizacyjne.
które sporządza spis mężczyzn zdolnych do
noszenia broni. Listy dostarczane są przez
Chor. skóry I weneryczne
irzędników państwowych.
Traugutta 5, Tel. 773. P o w r ó c i ł .
Powyższa organizacja bojowa rozporzą
dza 50 jednostkami bojowemi po 1600 ludzi
18 takich jednostek znajduje się w Prusach,
jest do nabycia
ost do nabycia
4 w Bawarjł, po 1 w Saksonji i na Górnym
wszędzie.
wszędzie.
Śląsku, po 5 w nadmorskich prowincjach
SKŁAD HURTOWY Bielańska 18, Tel. 105-72.
północnych. Na czele stoją oficerowie daw jest najlepsze i dlatego najtańsze.
:

Kupujcie 8-proc.
Pożyczkę złotą!

Dr.med.J.Leyhftrg

Mydło-Jeleń

ANGIELSKA Herbata i Kakao
;
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Sto czterdzieści tysięcy marek polskich.

W żałosnym, pogrzebowym dniu naszej
waluty, gdy marka polska stoczyła się już
w przeszło stutysięczną przepaść i z wiel
kich naszych bogactw pozostały nam okru
hy. poświęcamy niniejszy numer „Repu
bliki" sytuacji na polskim gruncie gospo
darczym i finansowym. Niechaj nam to
będzie dozwolone w chwjli, gdy giełdy no
tują niesłychane kursy, a na cedułę życia
Wchodzi bezrobocie głód i niepokój.
Na stronie pierwszej wielkiemi czcion
kami czernią się słowa, które zakomuni
kował naszemu redakcyjnemu koledze p.
minister skarbu Grabski, by z łamów
".Republiki" uspokoić łódzką opinję publi
czną i dodać otuchy całemu światu pracy
włókienniczej: robotnikowi, który zaglą
da w oczy bezrobociu, przemysłowcowi,
który z przerażeniem patrzy na brak su
rowca i niemożność zakupienia za dolary
i funty świeżych zapasów i kupcowi, który
bezwładnie ogląda swe składy i pozbawio
ny jest podstawy swej pracy: gospodarcze
go obrotu.
Poniżej podajemy opinję dyrektora P
K. K. P,, p. Czerlunczakiewicza i dwu zna
nych w świecie finansowym bankowców,
którzy rozpatrują palącą nas wszystkich
dzisiaj kwestję zarówno z puktu widzenia
finansowego jak i ogólno ekonomicznego.
Skoro więc w ten scosób wyczerpuje
my głosy najmiarodajniejszych w kraju i w
mieście czynników, do owoców i rozważań
Pragniemy dodać kilka uwag, stanowią
cych niejako dopełnienie, a jednocześnie
pewnego rodzaju „votum separatum" w
stosunku do powszechnie panujących u
nas poglądów.
Oto krótkie ujęcie stanowiska:
Spadek marki polskiej nie jest skutkiem
koi machinacji giełdowych, ani nadużyć
Przemysłowych, ani żadnych innych po
wodów częściowych. Jest on wyłącznie
logiczną i bezpośrednią formą oddziały
wania na polskie życie gospodarcze cało
kształtu naszej polityki zarówno wewnę
trznej, jak i zagranicznej.
Na nic nie zdadzą się doraźne środki
zapobiegawcze w rodzaju nowych „re
form", okólników, represji kursowych.
Nie pomogą świetne, zresztą, pomysły
Walutowe, doskonale pomyślany nowy sy
stem podatkowy i budżetowy. Dopóki
Polska nie zmieni całokształtu swej poli
tyki, dopóki nie zapanuje w naszej radzie
ministrów i w Sejmie jakiś dobry, konse
kwentny program polityczny — dopóty
dolar w Polsce piąć się będzie na niebo
tyczne szczyty. Ostatecznie w rezultacie
jest rzeczą drugorzędną, czy waluty obce
zwyżkują na giełdzie warszawskiej codzień o 2—5 procent, czy też co miesiąc
w ciągu jednego dnia skaczą o 50 procent.
Złowrogi przewrót może odbywać się w
złagodzonej, czy też zaostrzonej formie,
Me zgoła nie zmienia to jego istoty.
c

W zasiągniętych przez „Republikę" opinjach, jak nie czerwona przewija się
royśl o zależności marki polskiej od Ber
lina. Błędne jednak jest rozumowanie, iż
chodzi tu o jakieś zakulisowe potajemne
szacherki, jako rdzenną przyczynę obec
nego krachu walutowego. Natomiast fak
tem jest, iż cała gospodarcza działalność
Rzeczypospolitej najsilniej związana jest
Niemcami, jako najsilniejszym przemysło
wo sąsiadem i jego ruina jest również na
szą ruiną.
Nie dziś, ale już w styczniu r. b. pisa
liśmy („Republika" nr. 11 z dnia 17 stycz
nia 1923) w artykule wstępnym p. n.
..Krach giełdowy":
„Spekulacja giełdowa może wpłynąć
na dzienne lub dwudniowe ułożenie się
• kursu, ale nie może absolutnie działać
na przeciąg miesięcy i lat. I próżno te
dy cieszyć się okupacją francuską w
Ruhr, jak czynią to nasze pisma prawi
cowe, skoro my, my — Polska własną
marką na to płacimy. Oto zysk i gloria
naszego sojusznika, który my pokrywa
my z własnej naszej najuboższej w świe

cie szkatuły... Na nic nie zdadzą
się Polsce najprzyjażniejsze i najserdecz
niejsze zapewnienia, skoro jasne jest, że
tylko spokój i praca w całej Europie
mogą pomóc nam w odbudowie i dać
względną stabilizację i dobrobyt, a każ
de wstrząśnienie boleśnie odbija się na
na schorowanym naszym organizmie".
Racjonalność stanowiska naszego, któ
re, niestety, nic znalazło wówczas posłu
chu wśród miarodajnych czynników, w rzą
dzłe gen. Sikorskiego, zostało dziś ze stra
szliwą dokładnością stwierdzone przez sa
mo życie. I dlatego trzeba dziś powiedzieć
wyraźnie i śmiało, że nic nie pomogą palja
tywy, dopóki nie utrafi się w sedno rzeczy
— w zasadniczą zmianę naszego programu
politycznego, naprawę ogólną wszystkich
naszych błędów, popełnionych lekkomyśl
nie od pierwszej chwili odzyskania niepod
ległości Polski!...
Dolar będzie szedł nieustannie w gó-

rę póki alfą i omegą polskiej polityki zagra
nkznej będzie paryski nakaz p. Poincare,
póki zaślepieni splendorem jednego pań
stwa europejskiego, iść będzicm pod jego
komendą, nie oglądając się na stanowisko
W. Brytanji i Włoch, odżegnywując się od
racjonalnej polityki, opartej na naszych na
turalnych gospodarczych stosunkach z Ro
sją i Niemcami.
Marka polska spadać będzie z mniejszą
lub większą szybkością, jeśli nie uregulu
jemy naszych wewnętrznych stosunków
państwowych, nie zażegnamy sprawy mniej
szóści narodowych, nie utrwalimy w spo
łeczeństwie poczucia swobód obywatel
skich i praworządności i nie ujmiemy w
karby administracji.
Są to rzeczy, których z dnia na dzień
zmienić nie można, które muszą rozwijać
się stopniowo. Wystarczy jednak już obec
nie pozór dobrej woli, by może wyrobić w
szerokich masach większe zaufanie do na

szej przyszłości. Polska pracuje, produku
je, zamienia, żyje gospodarczo na zdrowych'
podstawach. Brak nam jednego: porządku
i spokoju. I może wreszcie, gdy wszystkie
najgorsze konsekwencje dotychczasowej
naszej polityki, formułują się w horendalne ceduły giełdowe, — opadną nam wszyst
kim z oczu łuski i zrozumiemy, czego tak
długo nie chcieliśmy zrozumieć: Polska nie
może żyć fikcjami, ale bytem rzeczywistym
i dlatego musi całą swą dotychczasową ro
mantykę historji wyrzucić na szmelc. Nie
chaj, nareszcie przestaną u nas rządzić fry
zury, a zaczną działać głowy, pozbawione
przesądów, uprzedzeń i fantazji, głowy do.
brych polityków finansistów, przemysłow
ców, kupców.
Generałów u steru mamy już dosyć.
Dolar kosztuje sto czterdzieści tysięcy ma
rek polskich.
CZESŁAW OŁTASZEWSKI.

Opinia banków o spadku marki.
Specjalne wywiady redakcji „Republiki".

Co mówi dyrektor P. K. K. P. p. Czerlunczakiewicz.—Czy przemysłowcy wytwarzają
haussę? — Wpływy giełdy berlińskiej. — Redukcja wytwórczości przemysłowej. —
Jak rząd traktuje zagadnienia walutowe? — Napoleon polskiej gospodarki.
W związku z obecną sytuacją waluto mierze myśli, wyrażone w expose min. jest bardzo krytyczne i może nawet dojść
do wielkiego kataklizmu gospodarczego,
wą, gdy dolar dosięga 140 tys mk polskich skarbu Grabskiego.
Zresztą,
jestem
zdania,
iż
zapobiegliwa
w
postaci zupełnego zastoju w przemyśle.
zwróciliśmy się do wybitniejszych przedsla
i
zaradna
zawsze
Łódź
da
sobie
i
w
obec
Polsce potrzebny jest teraz jakiś „Na
wicieli instytucji finansowych naszego mia
sta, od których otrzymaliśmy następjującc nej sytuacji jakąś radę, Okres dzisiejszy poleon gospodarczy!', któryby zdołał nasza
dane, oświetlające obecną sytuację walu jest jak burza, którą trzeba przeczekać, chorą dotychczas politykę finansową osta
aby wyjaśnił się horyzont.
tecznie uzdrowić. Zdaje się jednak, bądź
tową, jej przyczyny i skutki:
my szczerzy, że sami bez pomocy zagra
Dyrektor
Kempiński,
Dyrektor PKKP. p. Czerlunczakiewicz.
nicy nie damy sobie rady.
W . T.
wytrawny
znawca
stosunków
bankowych,
oświadczył naszemu spółpracownikowi:
o
o
oświadczył
naszemu
spółpracownikowi:
Do najważniejszych przyczyn obecnego
Mylne są wywody tych, którzy główne
przesilenia walutowego należy przede
wszystkiem sztuczne obniżenie kursu mar przyczyny obecnego przesilenia waluto
ki polskiej przez banki Rzeszy niemieckiej, wego widzą jedynie w świadomej akcji
które rzucają na giełdy w Gdańsku i w spekulacyjnej czarnej giełdy.
We wczorajszym „Kurjerzc Polskim'
Obserwując wyraźniej wszystkie .nasze ukazał się artykuł o odczycie, jaki w Pra
Berlinie znaczne ilości polskiej waluty,
wytwarzając w ten sposób sztucznie nad dotychczasowe kryzysy giełdowe moLna dze Czeskiej wygłosił p. Milukow o Ro
sji.
mierną podaż marki polskiej, co oczywiś było zauważyć zawsze, że z chwilą, kiedy
P. Milukow, były przywódca
partji
cie przyczynia się do jej zniski. Następnie waluty wysokocenne szły w górę, spadały kadetów, były minister spraw zagranicz
sami przemysłowcy, poszukując walut ob wtedy akcje i natomiast zwyżka akcji po nych w rządzie tymczasowym, obecnie
cych dla pokrycia swych zagranicznych ciągała za sobą zniżkę kursu walut wyso- stoi na czele lewego odłamu partji KD.,
który wraz z innemi ugrupowaniami two
zobowiązań z obawy, że jeden bank nie kocennych.
Zjawisko to było wyłącznie skutkiem rzy nową organizację polityczną rosyj
będzie mógł na czas wykonać zlecenia, za
ską — republikańsko-demokratyczną. Ta
mawiają walutę zagraniczną jednocześnie spekulacji giełdowych. Inaczej jednak organizacja polityczna ma stanowić za
w kilku bankach i przeważnie w większej przedstawia się obecna sytuacja walutowa wiązek przyszłego szczęścra Rosji, zapro
ilości niż faktycznie w danym czasie po gdyż wraz ze zwyżką waluty zagranicznej wadzenia w niej ładu i porządku po upad
kit komunistów.
trzebują. Wytwarza to również nadmierny nastąpiła znaczna zwyżka akcji.
P. Miłukow jest zwolennikiem t. zw.
Fakt ten wskazuje, że podobnej sytu
popyt waluty zagranicznej, wynikiem cze
neokomunfemu,
tj. ustroju sowieckiego,
go jest spadek marki polskiej. Obecne acji walutowej nie spodziewali się nawet
przystosowanego
do międzynarodowego
przesilenie doszło już do swego punktu najsprytniejsi spekulanci giełdowi. Głów kapitalizmu. W . tae szczenili program p.
kulminacyjnego. Jednak dopóki nasza wa nych przyczyn obecnego kryzysu giełdo Mlłukowa brzmi jak następuje:
luta państwowa nie będzie oparta na pod wego należy szukać gdzieindziej, a miano
Federacyjna republika, jako jedyny
stawie kruszcowej, dopóty będziemy-prze wicie w nieumiejętnym traktowaniu przez środek pokojowego zjednoczenia Rosji,
żywać dość często podobne kryzysy wa czynniki rządowe naszych zagadnień wa ptzywrócenie gospodarstwa burżuazyjne
go, ale z zachowaniem d!a państwa pra
lutowych,
lutowe.
wa zwierzchniej kontroli. Co się tyczy
Np. Rząd nasz, pragnąc położyć kres
Dyrektor Banku Zachodniego, p. Moszzaś ustroju politycznego, to tę sprawę
machinacjom walutowym, wywołującym pozostawia p. Miłukow warunkom.
kowski.
— Jak zapatruje się pan dyrektor na zniżkę marki polskiej, ograniczył ilość
O programie p. Mrhikowa publicysta
następujące
związek pomiędzy marką polską a nie banków, uprawnionych do prowadzenia „Kurjera Polskiego" czyni
operacji dewizami zagranicznemi, monopo uw£gi:
miecką?
Profesor Milukow, jako historyk par
— Jestem zdania, iż do najglówniej- lizując w ten sposób prawo obrotu dewi
exceHence godzi się w gruncie rzeczy z
szych przyczyn obecnego przesilenia wa zami zagranicznemi w ręku nielicznych faktami dokonanymi 1 to świadczy o dulutowego należą w przeważnym rzędzie; banków. Wobec tego klijenci banków, żem poczuciu rzeczywistości. Nie można
1) pewna zalcżnaść między marką niemiec którym odebrano prawo obrotu dewizami autorowi prelekcji na Winohradach czy
ką, a polską; 2) sztuczny kurs marki pol zagranicznemi, zmuszeni zostali w chwi nić z tego powodu zarzutu, przeciwnie
widać, że wiele nauczyły go gorzkie cza
skiej, jaki w ostatnich czasach panował na lach zapotrzebowania waluty zagranicznej sy emigracji.
giełdzie warszawskiej, i związana z tem do zwracania się do banków, posiadają
A1e z drugiej strony trzeba stwier
korzystniejsza kalkulacja przy arbitrażu cych to prwo. Oczywista, że banki te nie dzić, że jego program zwalczania sowie
nn Berlin oraz 3) „niepewność polityczna" mogły zaspokoić obcych klijentów, tem- tów ogromnie p^ypomina ostatni pro
jaka zwykle wytwarza się zawsze w chwi bardziej, że klijenci pokrycie mieli we jekt rządu p. Stambolrjskiego, który (H?
zaprojektował
wekslach. Zmusiło to wreszcie klijentów zwalczania komuiiizrmi
lach zmiany rządu.
wprowadzenie
ustroju
sowieckiego
dla
— Jak odbijają się skutki obecnej dc zwrócenia się do czarnej giełdy. Wy życzących sobie tego, o He w jakiej wsi
baussy walutowej na przemyśle łódzkim? tworzyło się na czarnej giełdzie wobec te znajdzie się dziesięciu chętnych.
Prog
— Najfatalniej. Fabrykanci, wobec bra go wielkie zapotrzebowanie walut wyso- ram reptmlikańskc-demokratyczny pro
'
fesora Mfktkowa wychodzący z założe
ku pokrycia, nie kupują surowców. Prze kocennych.
je~t istotnie
Co
zaś
się
tyczy
zarzutów
jakoby
fa nia uznania fafts accomplis
dłużenie się podobnej sytuacji w przemy
nie
program
walki,
a
tylko
mitem
o'.:a na
śle łódzkim doprowadziłoby do znacznego brykanci nasi wytworzyli sztuczne zapo
przyszłą
ewolucję
Rosji.
Wygłoszeni*
zredukowania produkcji. Sytuacja obec trzebowanie walut, to są one pozbawione tej prelekcji w obecnej chwfH m Wino
na jednak nie długo się utrzyma, a do po- wszelkich podstaw.
hradach nie rwwhmo przeiść minio uszu
Obecne położenie gospadarcze kraju Polski.
lepjszenia \ \ nrzyczynią się w znacznej
D.

Milukow neokomunistą.

c>

e

„REPUBLIKA"

W

ŁÓDZ
19-co czerwca 1923 r.

M

I

Przegląd tygodniowy.
W klasie A zastój, stagnacja. Jedynie
wojskowi zdobyli się na Jako taka im
prezę. Cóż kiedy K. S. 28 p. S. K. mógłby
zaryzykować i silniejszą drużynę spro
wadzić. Tego przynajmniej moglibyśmy
zażądać od naszych czołowych drużyn,
bo czyż wojskowi sądzą, że ich poziom
gry podniesie się, o ile będą rozgrywać
eawody z drużynami słabszemi od siebie
(A. Z. S., Pogoń). Nasze kluby są w
błędzie, bo chociaż zadawalnia;^ chwilo
we cyfrowe wyniki, jednaik poziom gry
siłą faktu maleje i to bardzo. Jeżeli chce
my sport piłki nożnej spopularyzować,
musimy grać ciągle z dirużynami silniej
szemu z drużynami, któreby nas przy
najmniej czegoś nauczyły, któreby nam
dały choć trochę emocji, bo inaczej try
buny świecić będą ciągle pustkami, o
czem żeśmy się przekonali ne ostatnich
dwóch niedzielach.
Czyż Łódź pod
względem ilości widzów nie wyprzedza
resztę większych miast w Polsce? Czyż
poziom gry łódzkich drużyn nie stoi w y 
żej od klubów w Tarnowie i Przemyślu,
gdzie mimo to ciągle zajeżdżają drużyny
zagraniczne.
Porównajmy frekwencję
publiczności zeszłego i tego roku. Co się
okazuje, że zamiast wzrastać frekwencja
maleje. Smutny, naprawdę, objaw. Je
dynie Ł . K. S. zdobywa sie chwilami na
ryzyko, sprowadzając drużyny zagrani
czne, a czy źle wyszedł ma tym ? Powie
my, że doskonale, bo chociaż wyniki nie
były zupełnie zadowalniające, ale zato
zdobył sobie Ł. K. S. popularność, a i
zwykle kasa dopisała. Nie koniecznie na
leży być mistrzem danego okręgu, by
rozgrywać zawody z klubami znacznie
sltntejszemi od siebie (Cracovia nie jest
mistrzem). Wszak pewnem jest, że nie
jedna drużyna łódzka uzyskiwałaby z
drużynami zagranicznemi te same, a

może i lepsze wyniki niż Ł . K. S. Pora
JUŻ nareszcie, by SIO nasze czołowe dru
żyny opamiętały, by się nareszcie prze
budziły z chwilowego, sądzimy, letargu,
o ile chcą dorównać, choćby klubom
krakowskim.
Klasa B. próżnuje tradycyjnie. Rok
rocznie większa część drużyn tej grupy
zadawalnia się wyłącznie rozrywkami o
mistrzowstwo. Nic dziwnego, ŻE poziom
gry łódzkiej klasy B zamiast normalnie
wzrastać, nie posuwa sie ani na jotę naj
przód. Jedynie Szturmowi należy się
UZNANIE za rozgrywanie
zawodów na
jyrowincji, a tym samym popularyzowa
nie tego sportu tamże. Mistrzem klasy B
został nie .,Kaniów", lecz Silta, która,
mając równą ilość punktów z „Kanio
wem" (12), przegrała tylko jeden mecz,
podczas gdy Kaniów wyszedł dwa razy
pokonany. Siła więc przechodzi defini
tywnie do klasy A.
Klasie C należy się wyrazy pełnego u
znania za pokazaną w ubiegłą sobotę I
niedzielę gry pełnej ambicji i poświęce
nia. Publiczność na zawodach tych, nie
stety, nie dopisuje, jedynie szczupłe
garstki sympatyków zainteresowanych
klubów śledzą L zainteresowaniem piękne
nieraz w tej klasie zawody, jak np. Hakoah — Żandarmeria, albo Concordia —
Strzelec. Z- ody o mistrzostwo jedynie
utrudnia Koilcg. Sędziów., które zdaje
drużyny TM tekę lub niełaskę losu: na
meczu Gon:i»rdia — 10 P. A. P. musiano
s;- kać sędziego na trybunie, ten sam
fakt miał miejsce na zawodach Strzelec—
Dąb, gdzie z konieczności musiał sędzio
wać p. Zeisler, trener Ł . K. S. Kol. Sędz.
winno wpłynąć na panów sędziów, by SIĘ
zgłaszali na wyznaczone zawody. Naogól rozgrywki odbywają- się normalnie,
czołowe drużyny zwyciężają kolejno.

Concordia — 10 P. A. P.
Concordia z Mullerem zamiast Szulca
na prawej pomocy, oraz nowym bram
karzem, który okazał się o całą klasę
lepszy od swego poprzednika.
Już od początku Concordia ujmuje
inicjatywę w swoje ręce, przeprowadza
jąc piękne ataki, które- kończą się za
zwyczaj autami lub też kornerami. Tempo
powoli zaostrza się. 10 P. A. P. broni się
lafadhj. ale z powodzeniem. W tej fazie
kHika razy broni ładnie bramkarz wojsko
wych. Faul na polu karnym nie widzi
sędzia. Prawe skrzydło Conc. Kunig,
stwarza często swemi pięknemi biegami
groźne momenty pod bramką przeciwni
ka. Dopi?ro w 43 minucie z kombinacji
Mikołajczyk, Gole, Madzlarek strzela
ostatni pewną bramkę. 1:0. Po pauzie
10 P. A. P. z wiatrem. Kilka ataków 10 P.
A. P. unicestwia para obrońców Franie,
Gąsiorkiewicz I.
Powoli znów uwidacznia się przewaga
Concordji. Atak, wspierany przez Miko
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Raid samochodowy.
Dzień onegdajszy stanowił
przerwę
w odbywanym przez kilkunastu uczest
ników raidzic automobilowym.
Spędzono go w
Zakopanem, skąd
dziś o godz. 8 r. wyjazd w dalszym dro
gę na etapie Zakopane — Stryj.
Skład samochodów, biorących udziel
w raidzie, został nieco zdekompletowa
ny przez wycofanie kilku z nich.
Następny etap raidu (jutro) — prze
widuje odcinek' Stryj — Kołomyja, skąd
uczestnicy udadzą się do Lwowa..
We Lwowie nastąpi znów odpoczy
nek jednodniowy, -pocznie, du. 21 bm., po
wrót do stolicy.
Pod Garwolinem odl>ędzie się krótki
bieg dystansowy (kilomeitre lance), a w
Warszawie — próba elastyczności, pole
gającą na przebyciu wyznaczonego dy
stansu najwolniejszym biegiem, bez uży
wania hamulców.
ZAKOPANE. 18 czerwca — „Fiat" nr.
15, który nie doszedł do Cieszyna w prze
pisanym czasie, przyjechał do Zakopane

go ze spóźnieniem, ponieważ szofer mu
siał, w drodze dorobić własnoręcznie lo
żysko oporowe, nadto zmylił drogę I NW
siał dokupić benzyny.
ZAKOPANE, 18 czerwca — Dzisiaj
wszyscy uczestnicy raidu udali się w dal
szą drogę do Kołomyi.
AW. — L W Ó W , 18 czerwca — Ko
munikat z raidu w etape
Zakopane —
Strvj. podaje. Przebyto 389 kim. Posz
czególne maszyny zużyły 1. Austro-Daj'
mler 9 g. 12 min. 2. A.D. — 9 g. 9 m., 3.
A. D. — 9. g. 5 m., 4. Praga Grand" — 9
g. 5 m., 6. Stoewer 8 g. 36 m., 8. Fiat —8
g. 35 m.. 10. manka nie podana 10 g. 22.
11. jw. 9 g. 24 m., 13. Protos 9 g. 8 m.. 18.
Minevra 8 g. 51 m. 19. Fiat — 8 g. 48 m20. Aga — 9. g. 28 m. . Punkty karne otrzymały nr. 11 — 12, 13, — 2, 20 — 2.
Pod Garwolinem odbędzie się kilometr
lance, w Warszawie zaś próba elastycz
ności motoru, polegająca na
przebyciu
najwolniejszym biegiem oznaczonej prze
strzeni bez użycia hamulca.

Cracovia ~ Eintracht 4 : 2 (1:1).
Kraików, 17 czeTwca.
Zarówno „Eintracht", doskonała dru
ŻYNA lipska JAK i Cracovia prowadziły GRĘ
Z OCHOTĄ A przedewszystkiem Z życiem.
T o też zawody toczyły się w błyskawiCZNEM NIEMAL TEMPIE, dziesiątki

i

setki

przepięknych epizodów stanowiły dla w i 
dzów istotną BIESIADĘ sportową.
„Eintracht", mistrz Lipska, znany w
Krakowie już z czasów przedwojennych,
w y w a r ł doskonałe wrażenie.
Gracze
młodzi, barczyści, przedstawiają pierwszo
rzędlny materjał footbalowy, a jeźcu do
damy, że jako lekkoatleci mają ustaloną
markę — faktycznie Są groźnymi prze
ciwnikami naszych najlepszych dTUżyn.
Hołdują oni systemowi „long fassing",
grają przeważnie skrzydłami — ponie
waż zaś „Cracovia" znów celuje w syste
mie „jednego obrońcy" potrafiła skutecz
nie z nimi walczyć, a w końcu i pobić.
Nie przyszło jej bynajmniej
łatwo.
Wprawdzie do pauzy uzyskała dwa
punkty przeciw jednemu — jednakże po
pauzie "Niemcy przypuścili gwałtowny
atak i nieledwie w 20 sekundach po roz
poczęciu — grę wyrównali.
Od tej chwili tempo wzmogło się nad
zwyczajnie. Piłka przenosiła siłę z pod
jednej bramki pod drugą — otwarta gra
dała sposobność poznać zalety oraz wady
obu drużyn. Trzeba przyznać, że wady
BYŁY wyłącznie
po stronie „CracovK",
której atak — do pauzy dość energiczny
— SURACIŁ duszę i' serce. Pracowali wpraw

łajczyka i Lidora, stwarza piękne mo
menty pod bramką wojskowych. Karny
dla Conc. przestrzeli wuje Gole. Gąsior
kiewicz II wypuszcza swym kotegom
ładne piiki. Drugi karny dla Conc. za faul
obrońcy strzela pewnie Magdziarek. W
kilka minut później po przejechaniu kilku
przeciwników strzela ten sam gracz 3-cią
bramkę dla swych barw.
W 28 minucie z centry Abeshansa I
strzela pewnie w prawy róg Kunig 4:0.
Tuż przed końcem środek pomocy Con
cordji' ratuje w krytycznym momencie,
ale ręką. Karny strzela pewnie środek
ataku wojskowych.
Sędzia, p. Krachulec dobry.
Rapid — Łodzianka 8:0.
U wojskowych dobUy bramkarz prawy
Rapid przedstawia się nader okaza
obrońca, środek ataku i lewy łącznik.
W Concordji wyróżnił się środek ataku, le. Łodzianka absolutnie nie zgrana. Przy
skrzydła środek pomocy i lewa pomoc. lepszej orientacji napadu zwycięzcy w y
Obrona i bramkarz mieli mało do roboty. nik mógłby być conajmniej podwójny.
Stefan K.
Strzelec — Dąb 4:0 (2:0).
Bezczelna kopanina
22 graczy Dąb
etrzełit 4 bramki do własnej sietki. Sę
Elektrotechnicy—Achduth 2:0(0:0).
ciwnika dobry śr. ataku i lewa pomoc. Sę dzia p. Zeisler b. dobrv.
Stefan K.
B. Gr-an. SIERADZ.
Zawody powyższe należały do b. inte dzia p. Otto, dobry.
resujących spotkań. Obie drużyny w peł
Hakoah — IV Dyon Żandarmerii 3:1 (1:0)
nym składzie, grały fair.
ŁKS. III - KS. 28 P. SK. 4:2.
Po przerwie rozwinęli Elektrotechnicy
Stała przewaga ŁKS. Bramki zdoby
Obie drużyny w pełnym składzie. Nie
ładną grą z przyziemnym podawaniem pił
łącznik,
ki.
Zwycięzca zdobywa przez l e w e g o łą znaczna przewaga Hakoahu w pierwszej li dla ŁKS. środek ataku, lewy
lewe
skrzydło
oraz
pr.
łącznik.
Sędzia
p.
polowie
—
niezaradność
atalku
przed
cznika obydwie bramki, pierwszą m o ż l i w ą
do obronienia. Na wyróżnienie zasługują bramką przeciwnika. Jedyną bramkę w Pędzimąź słaby.
Rabinowicz,
śr. trójka ataku i pr. łącznik Elektr. — w pierwszej połowie zdobył
Amatorzy Hercllja 3:0 (0:0).
wykorzystując
zamieszanie
pod
bramką
Achducic śr. pomocy, obrona taktycznie
wojskowych. W drugiej połowie zysku
Gra równa zwłaszcza w pierwszej po
dobra. Sędziował p. W i e l i s z e k .
je Hakoah jeszcze dwie bramki jedną z Iowie. Przewaga Amatorów po przer
karnego (Segał) drugą nadspodziewanie wie, owocem czego zyskane 3 bramki
G. M. S.—Sparta 6:0 (4:0).
ze strzału pr. skrzydłowy (Edelbauma). przez Salomonowicza. (kamy) CygielSparta wystąpiła z niezrozumiałych po Powoli ujawniła się zmęczenie u.graczy mama i Pacanowskiego. Sędzia p. Rertig
wodów z 10 graczami (bez bramkarza, k t ó Hakoahu. Silniejsi fizycznie wojskowi na zbyt drobnostkowy.
rego jeden z obrońców zastąpił i to z 3 re cicrają ostro na bramkę, gdzie często in
zerwowymi wskutek czego zawody nie terweniując Lewin, bądź też Lipski. W
Społem — HKS. 2:0 (0:0).
należały do interesujących. Był to właś 35 minucie zyskują wojskowi korner za
Lepsza
gra
sympatycznej drużyny
nie treiwnmig na bramkę Starty murowaną mieniany następnie przez 1. skrzydłowe
Społem.
Zwycięstwo
zasłużone. Atak
przez 8 graczy, bo dwóch tylko z napadu go na bramkę. Rezultat 3:1 utrzymał się
społem
pracuje
celowo.
Na wyróżnienie
stało na połowie boiska. Ten wysoki wy już do końca.
zasługuje prawa str. ataku oraz środek
nik przypadł GMS.-owi lekko, bez zbyt
Sędzia p. Fiedler coraz lepszy.
pomocy, reszta słaba fizycznie, w HKS.
niego wysiłku i zużycia sił, b o Sparta
t y ł y dobre.
przeciwstawiała grze bardzo mierny opór.
Union III - ŁTSG. III 5:4 (1:3).
0 grze i o przebiegu gry mówi sam wynik.
Sokół — Jutrzenka 3:2.
Zwycięzca me schodził z pola Sparty, k t ó 
Obustronna gra ostra i brutalna. Przed
Sokół z kilkoma graczami z rezerwy.
ry w ciągu zawodów jedynie 4 strzały od prawą więcej w ofenzywle ŁTSG., zys
nader po
dał na bramkę (1 celny). Cały ciężar gry kując 3 bramki strzelone przez lewego 2 Jutrzenka przedstawia się
spoczywał na napadzie i pomocy GMS-u. i prawego" 1. łącznika. Po pauzie atakuje myślnie. Stanowić będzie w swej grupie
Pierwsza połowa gry była ciekawszą, dzię częściej Union, pokazując grę zgoła od twardy orzech do zgryzeula. Sędzia p.
ki s?.ybkiej i kombinacyjnej poprawnej grze mienną od swego przeciwnika, grającego Cyl hfezły.
ataku GMS. Pozatym nie robiła w ofen- bardzo fair. Młodzi gracze „Unionu" win
zywie zbyt dodatniego wrażenia, bądl to ni pamiętać, że rękami popychać lub też Czarni (Sieradz) ~ Prosną (Kalisz) 6:2.
wsłtutek chaosu, bądź egoistycznej gry nogami kopać swych przeciwników nie
Otwarcie boiska Czernych. Decydu
środkowych napastników. Pomoc w olen należy. W krótkich odstępach czasu zy jące zwycięstwo gospodarzy, u których
Efwlc wspomagała atakowi dobrymi pił- skuje Union 4, a ŁTSG. jeszcze . jedną występowało kilku graczy z Łodzi. Wie
kr.rat Bramki dla GMS. zdobyli 3 śr. ataku bramkę. Sędzia p. Pański dobry. Żwolen czorem odbył się bankiet przy licznym U
1 3 pr. łącznik. Lewe skrzynio zwycięzcy nicy ŁTSG. zachowywali się skandalicz dziale delegatów towarzystw
sporto
b słabe, reszta zgrana taktyczna, u prze nie.
wych okręgu łódzkiego.

dzie, Jednak w porównaniu z Niemcami
byli za powolni, a może i za leniwi. Do
piero pojawienie się w ataku fenomenailnego Gintla ożywiła się linia napastników
„Cracovji". Szły szturmy za szturmami,
prowadzone wprost genialnie przez Gin
tla, który też po doskonałych atakach zdo
był dwa dalsze punkty dla „Cracoyif.
Powodzenia „Crakovii" nie zdenotowały
bynajmniej gości, którzy do ostatniej mi
nuty prowadzili grę otwartą i niejedno
krotnie groźnie zagrażali bramce „Cracovil'"; z opresji ratował Fryc i braimkarz
Przeworski, który zwłaszcza pod koniec
zawodów miał kilka szczęśliwych mo
mentów.
CRACOWIA -

EINTRACHT

1:1 ( 1 : 1 ) .

Drugi dzień zawodów między Gra*
covią i Eintrachflem zakończył się wy
nikiem remisowym 1:1 (1:1).
„POGOŃ" (LWÓw)—EINTRACHT (Upstf
7:1.
A. W. — LWÓW, 18 czerwca. — Osta
tnie zawody międzynarodowe w piłkę no*
ną między klubem „Pogoń" (Lwów) i „Ei»
tracht" (Lipsk) zakończyły się wynikiem
7:1 (5:0) na korzyść „Pogoni". Po połowie
.Eintracht" zmienił 4 graczy.

MECZE LWOWSKIE.
PAT. — L W Ó W , 18 czerwca — Osta
teczny mecz o mistrzostwo
rozegrali
„Czarni" i „Rewera" (Stanisławów). W y
nik 1:0 (1:0). Obie drużyny zupełnie rów
ne. Gra była na niskim poziomie. Równo
cześnic na boisku „Pogoni" rozegrał się
mecz pomiędzy „Makkabi"
a lwowska
„Hasmoneą". Wynik 0:0.
DOROCZNE ZAWODY SPORTOWE
10 DYWIZJI PIECHOTY.
W dniach 28, 29 I 30 czerwca R. b. i
1 lipca r. b. odbędą się w Łodzi na boisku
sportowem D. O. K. I V pod protektoratem
O, gen. Majewskiego, dowódcy O. K.
Nr. I V , doroczne zawody sportowe 10 dy
wizji piechoty.
Mając na celu propagandę sportu, a
zwłaszcza lekkiej atletyki wśród szersze
go ogółu, zawody tle otwarte są nietylko
dla współzawodników wojskowych, lecz
również i dla cywilnych członków klu
bów sportowych.
Podkreślić ależy z uznaniem DĄŻENIE
dowództwa 10 dywizji do szerzenia
wśród szerokiego ogółu tego klasycznego
i pięknego sportu, jakim jest lekka atlety
ka, któ/a jest w naszem mieście prawie
że zupełnie zaniedbana. Chlubne zwy
cięstwa, osiągnięte przez współzawodni
ków 10 dywizji na zeszłorocznych zawo
dach sportowych korpusu i armji. daja
pewność, że tegoroczne zawody staną NA
odpo W i ednim p o z iomie, zaś ze względu n*
obszerny program dła zwolenników LEK
kiej atletyk: zawody TE będą nfemaffo
atrakcja sportową, pap.
WYNIKI ZAGRANICZNE.
Mistrzostwo Niemiec.
Finał MISTRZOSTWA Niemiec ROZEGRAŁ
się w BerllWft między HAMBURGER SPORT*
v*rein i Unton OBETSCBONEWCIDTE. Zwy
cięstwo 3:0 ochueśK HAMBURCZYCY, KTÓ
RYCH POZA 60 TYSIĄCAMI widttów z CAŁYCH
Niemiec podziwiał© 5 TYSIĘCY widzów *
rodzinnego Hamburgu PRZYBYŁYCH STEN'"
tąd w 6 SPECJALNYCH POCIĄGACH.
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Dnia 17 b. m. zmarł po długich cierpieniach inspektor naszego Towarzystwa

SŁAW

RORBERT

W zmarłym tracimy współpracownika o niezwykłych zaletach umysłu i serca i wybitnego fachowca
na polu ubezpieczeniowym.

Cześć Jego popiołom!

, '

DYREKCJA
Tow. Ubezp. „PORT" w Warszawie
Spółka Akcyjna.

228—1

Ś."TP.

WŁADYSŁAW
Inspektor Tow. Ubezp. „PORT"
zmarł dnia 17 b. m. po długich i ciężkich cierpieniach.
Zmarły odznaczał sią niezwykłemi zaletami umysłu i nieskazitelnością charakteru.
Pamięć o Nim nazawsze pozostanie w naszych sercach.

Jeneralna Reprezentacja
Tow. Ubezp. „PORT" w Łodzi.

O place pracowników miejskich
Co mówi o tem magistrat.
Ten wyraźny zakaz ze strony czynni
W związku z poruszoną ostatnio w praków
nadzorczych sprawił, że na zgłoszone
miejscowej kwestją płac pracowników
j s k i c h otrzymujemy następujące infor przez związki pracownicze w maju r. b.
żądania przyznania podwyżki w wysoko
macje magistratu:
Do kwietnia r. b. włącznie płace pra- ści 11.25 proc. — magistrat zmuszony by!
°wników miejskich regulowane były przez odpowiedziać odmownie. Uznając jednak
Magistrat zgodnie z istniejącą umową, na zasadniczą słuszność żądań związków, ma
Podstawie orzeczeń lokalnej komisji dro- gistrat w piśmie do ich zarządów z dnia
yźnianej, dzięki czemu płace pracowni 30 maja r. b. umotywował obszernie przy
ków miejskich odpowiadały naogół pozio- czyny swej odmowy.
Jak widać z powyższego, za wytworzo
° w i cen ówczesnych, jeśli zaś chodzi o
ny
obecnie
w dziedzinie płac pracowników
Place robotników miejskich, były one znamiejskich
stan
rzeczy magistrat nie ponosi
*nie (w niektórych wypadkach o 100--200
Proc.) wyższe, niż płace w przemyśle włó- żadnej odpowiedzialności, zaś zmiana tej
sytuacji nie leży bynajmniej w kompeten
kifcnniczym.
W kwietniu r. b. magistrat — wobec cjach magistratu i jest odeń całkowicie nie
Wytycznej sytuacji finansowej miasta, wy zależną, tembardziej, że zakres czynności
s i a n e j w znacznym stopniu na skutek ustępujących w najbliższych tygodniach
Przewlekania miejskich spraw podatko władz miejskich jest z konieczności bardzo
wych w urzędach centralnych, — zmuszo ograniczony.
Dopiero przyszła rada miejska będzie
ny był zaciągnąć pożyczkę rządową w
^wocie 1 miljarda mkp. na pokrycie nie- mogła uregulować definitywnie sprawę
°boru administracyjnego. Jako nieodzow żądań pracowniczych, a zadanie będzie
°y warunek udzielania tej pożyczki, Min. miała o tyle ułatwione, że przy oczekiwąPr. Wewn, poleciło magistratowi przyjąć nem wkrótce zawarciu umowy zK» E. Ł
Pewne zobowiązania, a m. in. —zobowią miasto uzyska na sumą około 40 miliar
*anie niepodwyższania pensji pracowni dów marek obligacji, które będą mogły być
• n miejskim, do chwili zrównania tych ewentualnie lombardowane i zastawione,
l^nsji z poborami pracowników państwo jako gwarancje pożytkowe, bez uciążli
względnie z płacami.stosowanemi w wych dla zarządu miejskiego zobowiązań
Przemyśle włókienniczym.

W dniu 17 czerwca r. b. o godz. 9-ej rano, zmarł
po krótkich cierpieniach kolega nasz,
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Wiec urzędników, komunalnych.
Wczoraj o godz. 12-ej w południe do
^ z y d j u m magistratu zgłosiła się delegacja
Wszystkich trzech związków zawodowych
Pracowników miejskich i przedstawiła swe
Postulaty. Sprawę żądań ekonomicznych
oferował p. Dowbor. \V odpowiedzi pretydent Rżewski uzasadniał stanowisko ma
SWrntu, przyznając zasadniczo słuszność
*a.dau ekonomicznych pracowników inieir

skich, i oświadczył, iż posiada dyrektywy
od rządu, które w zupełności usprawiedli
wiają stanowisko, zajęte przez magistrat.
Prezydent Rżewski w końcu oświadczył,
iż osobiście uda się do województwa, przed
stawi oraz poprze postulaty pracowników
Sprawozdanie ze swej misji w wojewódz
twie p. prezydent złoży w dniu 19 czerwca
o godz. 2.30 po południu przedstawicielom
związków pracowników miejskich.

STANISŁAW

PIASECK
Towarzysz Sztuki Drukarskiej.
W zmarłym tracimy szczerego kolegą starszej generacji, o d 
danego z zapatem nietylko sztuce drukarskiej, ale i sprawom organi
zacyjnym. Cześć Jego pamiącl.

Zarząd Zw. Zaw. Drukarzy i Pokr. Zaw. w Polsce
Okręg Łódź.

W związku z powyższem wczoraj o go
dzinie 6-ej wiecz. w sali Helenowa odbyło
się nadzwyczajne zgromadzenie pracowni
ków miejskich celem wysłuchania sprawo
zdania delegatów z odbytej konferencji w
magistracie.
Po ożywionej dyskusji uchwalono na
stępującą rezolucję:
„Zważywszy, iż z powodu spadku wa
luty drożyzna wzrosła o 60 proc, rozumie
jąc jednak trudność położenia magistratu,
podtrzymujemy tylko żądania tyczące się
wypłacenia zaległych procentów podwyżki

według orzeczenia komisji statystycznej do
badania wzrostu drożyzny przy wojewódz
twie łódzkiem. O ile magistrat nie uwzglę
dni słusznych żądań, zebrani upoważniają
zarządy związków, po wyczerpaniu wszel
kich pokojowych środków, do rozpoczęcia
akcji strejkowej, pozostawiając tymże za
rządom wolną rękę do wyznaczenia termi
nów. Zebrani zrzucają z siebie wszelką od
powiedzialność za wybuch strejku na te
czynniki, które do tego doprowadziły.
Rezolucję powyższą przyjęto jednogło
śnie,

Suwalskiej 23 i Pozonek Franciszek, zam. przy ul.
Kilińskiego 76, pobili się w ogródku „Wenecja"
do tego stopnia, ic dopiero interwencja policji po
łożyła kres zr'iciu. Wesołą trójkę sprowadzano
PORÓD NA ULICY.
Wczoraj wieczorem około domu nr. 163 przv do komisarjatu, gdzie spisano protokół pap.
uf. Piotrkowskiej dostała bólów porodowych GerEksplozja w fabryce. W Tomaszowie w fa
szonowicz Fryba, mieszkanka miasta Piotrkowa bryce sztucznego jedwabiu wybuchła eksplozja
Lekarz pogotowia przewiózł ją do przytułku po eteru, skutkiem czego zatrudnionych tam trzeci)
łożniczego przy ul. Narutowicza, pap.
robotników uległo silnemu poparzeniu i w stani<
WESOŁY TERCET W OGRÓDKU „WENECJA". beznadziejnym odesłano ich do szpitala, bip.
W ubiegłą niedzielę Wyrwas Jnn, zam. prz\' Z mądrości WSCHODU

Kronika policyjna.

ul. Kilińskiego 76, Andrzcjak Józef, MOI

przy ul
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W środę rozpocznie się strejk włóKiiiarzy
Robotnicy nie zadowolnią się 35 proc. podwyżką. — Sprawa urlopów została załatwiona
na korzyść przemysłowców. ™ Związki zawodowe przeprowadzą jednolitą akcję
w całym kraju.
Postanowiono sprawę tę poruszyć na
Wczoraj wieczorem w saii o. k. z. z.
Jednak nie bacząc na to, związek kla
konferencji
z mnistrem, i o ile nie będą
odbyta się zebranie delegatów fabrycz sowy sam może do strejku pójść i propo
nych zwołane w sprawie akcji podwyżko nuje mówca następujący projekt w imieniu przeprowadzone zmiany na korzyść robo
tników, to centralna komisja klasowych
wej.
zarządu głównego:
Na dzisiejszej konferencji z ministrem związków przeprowadzi akcję w całem
Przewodniczył p. Karchcr, referował p.
Darowskim nie odstąpić od żądań 35 proc, państwie celem wymuszenia sprawiedliwe
Kałużyński.
orarr z powodu wzrastającej ciągle droży go traktowania sprawy o urlopach, (bip)
Referent złożył sprawozdanie z dotych
zny domagać się regulacji zarobków, co ty
czasowej sytuacji w związku z wystawiodzień według orzeczeń specjalnej komisji ŻYDOWSCY WŁÓKNIARZE SOLIDA
RYZUJĄ SIE; Z POLSKIMI.
nemi żądaniami. Mówca stwierdza, że dzie
robotników i przemysłowców,
je się coś niezwykłego: dolar dosięga już
Onegdaj w klasowych związkach od
O ile żądania te uwzględnione nie zosta było silę zebranie żydowskich robotnirekordowej wysokości 160000 mkp., ceny
rosną z godziny na godzinę, fabrykanci ną należy w środę przystąpić do bezrobo ków-włókniarzy, na którem omawiano
sprawę podwyżek w przemyśle włókien
przewlekają akcję i wogóle mamy do czy cia.
niczym Referent, p. Milman, wyjaśnił
W
dyskusji
mówcy
podkreślili,
że
dro
nienia z jakąś tajną dyplomacją polityczną
sytuacje obecną w przemyśle 1 dziwne
czy też ekonomiczną, co trudno pojąć, zaś żyzna wzmognie się jeszcze bardziej o ile stanowisko fabrykantów, którzy ofiarują
faktem jest, iż z obecnych zarobków nie chłopi zorjentują się w sprawie zwyżki do 5 proc. podwyżki, podczas gdy drożyzna
lara i wobec tego, należy wycofać żądania wzmaga się z godziny na godzinę.
oodobno wyżyć.
Mówca oświadcza, iż nie wierzy w in
podwyżki 35 proc. i zażądać nowej podwyż
Pewne światło na politykę rzuca fakt, ki Również proponowano dziś po południu terwencje ministerstwa i tylko robotnicy
sami mogą uzyskać podwyżkę o ile staną
£e kapitaliści znają stan moralny robotnika zastrejkować. Proponowano, by robotnicy murem w jednej sprawie.
który ostatnio często idzie razem z reakcją. wszystkich fabryk przybyli dziś przed dom
Być może, że fabrykanci dadzą na
Dowodem tego mogą być wyniki wyborów w którym będą odbywać się pertraktacje. konferencji jeszcze 5 proc, ale to jest
do sejmu i senatu, wybory do rady miej
W konkluzji postanowiono zgodzić sic niczem w porównaniu z drożyzną, która
skiej i wybory do kasy chorych w Pabjani- na wniosek zarządu i przystąpić do strejku nprz. w Warszawie wzrosła w ciągu 2 ty
godni o 28 proc.
cach, gdy robotnicy oddawali swe jflosy na w środę, o ile żądania robotników w cało
W konkluzji postanowiono na wezwa
listy nierobotnicze.
nie centr. komitetu zw. krasowego na
ści nie zostaną uwzględnione.
tychmiast przystąpić do strejku. bip.
Co do sprawy urlopów to robotnicy do
Co do związku polskiego „Praca" to pe
ZWIĄZKÓW
wnie związek ten do strejku nie przystąpi, wiedzieli się, że przepisy wykonweze od OKRĘGOWA KOMISJA
ZAWODOWYCH
WOBEC
ZAMKNIĘCIA
dane
już
zostały
do
druku
i
są
one
opraco
bo idzie razem z Chjeną tak, jak w sejmie
i w radzie miejskiej, co się zaś tyczy zwiąż wane na korzyść przemysłowców. Są to ZWIĄZKÓW SKÓRZANEGO I DRZEW
NEGO.
ku chadeckiego, to jego przedstawiciele poprawki obecnego rządu Witos — Głąbiń
Kierownik okr. kom. zw. zowod, (Dziel
siedzą w ministerstwach i zważają jedynie ski i nie w tym brzmieniu jak one były opra
na
50) p. Kaluszyński w ubiegłym tygod
cowane
poprzednio.
na interesy warstw posiadających.

niu udał iię do sędziego śledczego spraw
nadzwyczajnej wagi w sądzie okręgowy"
w sprawie zamknięcia przez władze pol»cyjne związku zawód, robotników skó
rzanego i drzewnego, oświadczając, iż zw.
zawodowe mają zbyt małe pomieszczenie,
zaś wobec opieczętowania tych lokali, okr.
kom. zw. zaw. została uszczuplona, pr°"
sząc o wydanie decyzji przychylnej.
1

Sędzia śledczy w odpowiedzi na to oświadczył, że w najbliższych dniach zapanie decyzja, pap.
oo
CZY DOZORCY BĘDĄ STREJKOWAĆ?
Wczoraj do okręgowego inspektora
pracy p. Wojtkiewicza zwróciła się dele
gacja dozorców domowych w sprawie
zwołania komisji rozjemczej dla uregulo
wania plac dozorcom.
Inspektor pracy oświadczył delegacji,
że z inicjatywy komisarza rządu miały się
odbyć wybory do komisji rozjemczej, lecz
właściciele nieruchomości i tym razem
nie odbyli zebrania celem delegowania
swych przedstawicieli do tej komisji.
Wobec tego za uchylanie się właści
cieli nieruchomości od swych obowią
zków komisarz rządm spisał protokół,
który przesłano do ministerstwa pracy.
Wobec tego należy oczekiwać w naj
bliższych dniach zamianowania komisji
rozjemczej przez ministerstwo, bip.

Teatr, muzyka i sztuka

Rozdawnictwo cukru i ustalenie ceny
tytiunlowych, cała odpowiedzialność za
obecny brak papierosów winna spaść je uskutecznione będzie po otrzymaniu ra
Teatr Miejski. We wtorek 19 czerwca o i
dynie na odpowiednie czynniki rządowe, chunków z cukrown.
8.15 wiec. „Wiera Mircewa" z p. L. BarwińskaDziś: Gerw. i Prot. m. m. ktÓTe — zdaniem kupców — swą nieza
Samorząd łódzki a władze centralne.
Jutro: Sylwerjusza
CZERWIEC
radnością, czy też nieznajomością rzeczy W czasie pobytu w Warszawie w spra świetna, odtwórczynią roli Wiery.
W środę premjera zapowiedzianej od dłuższojj"
dopuściły do obecnego braku papierosów. wach samorządowych prezydent RżewWschód słońca o g. 3.15
czasu sztuki B. Shawa „Djabli synek" w przekła
Sfery
kupieckie
informują
nas,
iż
w
ski interweniował m. in. w min. skarbu w
Zachód o g. 7.36
akc. tow. fabryki papierosów „Noblesse" kwestji przetrzymywania projektów po dzie J. Wittlina realizacji scenicznej Janusza Sar
Wsch. księżyca o. 12.27
Zachód o g 11.23
w Warszawie znajduje sfę około 20 miljo datkowych samorządu łódzkiego, oraz w neckiego.
Długość
dnia
16.44
WTOREK
nów sztuk papierosów, których jednak min. pracy w kwestji uruchomienia kasy
Przybyło dnia 8.59
abryka nie chce sprzedawać, oświadcza emerytalnej dla pracowników tramwajo
KTO PRZYJECHAŁ DO ŁODZI.
jąc, że władze skarbowe nic zezwoliły na wych w Łodzi. Uruchomienie kasy tej
ZWOLNIENIE REZERWISTÓW
Hotel „Savoy". A. Rothwein, S. Syrich *
sprzedaż tych papierosów do czasu aż jest, jak wiadomo, ściśle związane z za
ROCZNIKA 1896.
wyjdzie nowa ustawa, podwyższająca twierdzeniem przez zainteresowane m i  Krakowa, E. Knncr ze Lwowa, S. Radomski z Ł f
W dniu dzisiejszym zgodnie z roz akcyzę od papierosów.
nisterstwa całokształtu umowy pomiędzy czycy, S. Oszensztein, J. Berger z Warszawy, Buporządzeniem min. sp. wojsk, zostają
o —
magistratem a K. E. Ł. P. minister Da- chański z Wilna, P. Zylberwag z Lublina, H. Beczzwolnieni z ćwiczeń rezerwiści rocznika
rowski, ze względu na wchodizące w grę kowska z Piotrkowa, J. Grossman z Warszawy.
1896. Rocznik ten przebywał na ćwicze
Osobiste. Komendant okręgu łódzkie interesy licznych rzesz pracowników W. Kisielewska z Lublina, T. Brochocki z Byd
niach 5 tygodni, bip.
go P. P. p. inspektor Wróblewski w y  tramwajowych łódzkich, przyrzekł swe goszczy, M. Weitrman z Krakowa, J. Amiel z Bia
jechał w dniu dzisiejszym na wizytację poparcie celem sfinalizowania umowy łegostoku, T. Szumski z Kalisza, M. Rathel, A
MIĘDZYNARODOWY KONGRES ESPEGundelach z Koła, A. Anszel, A. Topoer, S. Golpowiatów, pap.
tramwajowej.
stein z Torunia, W. Tonneli, C. Mottia z Włoch,
RANTYSTÓW.
Ułatwienie paszportowe. Oddział po
Podwyższenie diet dla pracowników
Od dnia 2 do 6 sierpnia r. b. odbędzie datkowy magistratu m. Łodzi celem uła państwowych. Dotychczasowe diety pra A Kon, F. Ferdman z Warszawy.
Hotel „Europejski". J. Fuks z Włocławka, S.
się w Norymbergji międzynarodowy kon twienia kontr ybuen tom uiszczenia po cowników państwowych, określone w
Rozcnwasser z Rzeszowa, Stanecki z Wilna.
gres esperantystów. Dotychczas zapisało datku miejskiego od paszportów zagra par. 1 rozporządzenia Rady ministrów z
Hotel „Polonfa". S. Seiden z Wiednia, Cł>.
się na kongres powyższy 4000 uczestników nicznych, wydelegował do biura komi dnia 1 kwietnia 1923 r., zostały podwyż Zilbcrberg, A. Kanioner z Wielunia, Z. Prus-Ku*
sarjatu rządu specjalnego urzędnika, któ szone na całym obszarze państwa pol
reprezentujących 40 narodowości.
piecki, Kabra z Wiednia, S. Rozcnblum, D. Warr y opłatę wspomnianą na miejscu pobiera. skiego.
Skadka dla uczestników kongresu wy T y m sposobem osoby, wyjeżdżające za
chinker z Wiednia, J. Pawlicki, Malikowska z Kici'
Pozatem przy podróżach służbowych
nosi 10.000 marek polskich.
granicę, uiszczają w komisarjacie rządu funkcjonarjuszów państwowych do górno A. Berman z Tomaszowa.
Z Łodzi na kongres powyższy wyjeż zarówno opłatę skarbową, jak miejską. śląskiej części województwa śląskiego
dża kilkudziesięciu uczestników.
Wprowadzenie przymusu szkolnego. diety normalne, ustalone w par. 1 w temZ dniem 1 września 1923 r. na terenie że rozporządzeniu, zostały powiększone
6 KONGRES SJONISTÓW W WARSZA województwa łódzkiego wprowadzony o 50 procent, pap.
Uczeni amerykańscy gośćmi Łodzi.
zostaje bezwzględny obowiązek szkolny.
WIE.
ANKA WOLFOWNA
W dniu dzisiejszym o godz. 21.50 przy
1)
dla
wszystkich
dzieci
urodzonych
w
Z Warszawy donoszą nam:
r. 1916, 2) dla dzieci roczników starszych jeżdżają do Łodzi,' jako goście rządu pol
HENRYK GLATT
W Warszawie onegdaj rozpoczął swe t. zn. urodzonych w latach od 1910 do skiego, dwaj najwybitniejsi pedagodzy
zaślubieni.
obry 6 krajowy zjazd sjonistyczny.
1915, które uczęszczały już do szkoły w amerykańscy, profesorowie uniwersytetu
kolumbijskiego
w
Nowym
Jorku:
dr
W konferencji . biorą udział prawie roku szkolnym 1922—1923 i będą podle
gały obowiązkowi szkolnemu w roku Paweł Mońroe z żoną i córką oraz dr
Łódź, w czerwcu.
wszyscy posłowie sjonistyczni.
William Russel i zabawią w Łodzi przez
szkolnym 1923—1924. bip.
cały następny dzień.
Kołonje letnie w Ciechocinku. Towa
CUKIER ZNÓW ZDROŻEJE.
Głównym celem przyjazdu wspomnia
W związku z podaną przez dzienniki rzystwo przyjaciół dzieci podaje do wia nych gości do Polski jest zapoznanie się
Tylko czyste mydło wydaje czystą J
miejscowe informacja
o podniesieniu domośoi, że trzecia partja dzieci zostaje ze stanem naszego szkolnictwa oraz w y 
białą
bieliznę. Mydło „ J e 1 e ń" marki
ceny cukru przez wydział handlowy ma wysłana na kurację do Ciechocinka dnia chowanie uczącej się młodzieży.
„Schicht"'
jest pod gwarancją czyste i od
26
b.
m.
Rodzice
dzieci,
zbadanych
przez
giskatu do mk. 9000 za kilogram faryny,
W związku z tem i na skutek polecę powiada wszelkim wymaganiom.
lekarzy, maja się zgłosić do lokalu towa
dowiadujemy się, iż należy się liczyć
nia ministerstwa wyznań religijnych
dallszą jeszcze zwyżką ceny cukru. rzystwa (Wólczańska 21) w godzinach od oświecenia publicznego, kuratorjum okrę
.Cukrownie bowiem kalkulują obecnie 6—8 przed wieczorem od dnia 19 do 23 gu szkolnego łódzkiego zajęło się ener
ceny cukru w złotych polskich, licząc aa b. m. włącznie celem omówienia warun gicznie urządzeniem uroczystości i w
1 klg. loco cukrownia po 1 zip. — 12,000 ków wyjazdu i zapewnienia dla dzieci programie, który w tym celu został uło
marek pol. Ponieważ jednak urzędowa miejsca w. Ciechocinku.
żony, przewidziane są pontfsy sportowe
' nit>«w:HMiwnureii.MT- .7*
Po oznaczonym terminie żadne zgło młodzieży szkolnej, które odbędą się w
cena 1 zip wynosi już 17,500 marek, nale
szenia
na
dzień
26
b.
m.
nie
będą
przy
ży przypuszczać, że i cena 12,000 mk. za
Helenowie w dniu 20 b. m. o godz. 5-ej po
1 klg. cukru mc jest ostateczna i że na jęte, bip.
południu, pap.
stąpi dalsza zwyżka cen tego artykułu
Z wydziału handlowego. Wobec nad
Żądajcie wazędzlo
będąca bezpośredniem następstwem sipa<l spodziewanego podwyższenia jak akcyzy
oryginalnego kakao
ku marki polskiej.
Kto choruje na żołądek i żle trawi
tak i ceny samego cukru, kooperatywy,
które irskutecznMy przedpłatę, zrrhcą pieczywo, powinien używać do ciast
CO MÓWIĄ KUPCY TYTUNIOWI
wpłacać dodatkowo do kasy wydziału tylko tłuszczu roślinnego K u n e r o l n ,
s powyższą marHą fabryczną.
handlowego (Pomorska Nr. 18) w ciągu który jest• t-al: lekko strawny, że wcaio
O BRAKU PAPIEROSÓW?
nie
obciąża
żołądka.
2-ch
dni
po
marek
1500
od
klg.
Jak nas informują ze sfer kupieckich

Waidomości feituti.
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Po co istnieję P. K. 0 ? Co słychać na giełdzie?
Pocztowa kasa oszczędności, jak wska
) jej nazwa, winna być instytucją przeaewszystkiem oszczędnościową, czyli przyj
n*ować od publiczności wkłady pieniężne
"a niskie oprocentowanie celem przelania
ych sum do skarbu. Oczywiście, że w
czasie obecnym niema obywatela tak naiw
go, któryby pragnął oszczędzać w mar
kach polskich, gdyż to równałoby się suk
cesywnej stracie niemal całego majątku.
Pocztowej kasie oszczędności winna tedy
Yć dana możność przyjmowania dowol
nych sum w markach, celem wypłacenia
•ch w złotych według kursu. Tymczasem
^rząd skarbowy traktuje kasę pocztową
lak zwyczajny bank, któremu sprzedaje
°ony
gotówkę. W ten sposób zdarza
że gdy P. K. O. sprzedaje pewnego
"Oia bony po kursie bieżącym, to musi tepieniędzmi kryć należności nazajutrz,
P° kursie wyższym, wskutek czego nara
żona jest na dotkliwą stratę. Istotnie, jak
Upewnił piszącego te słowa jeden z dyrek
torów warszawskich kasa Ha ostatnio jed
nego dnia straciła na kursie trzysta kilkakiesiąt miljonów — za totylko, że chciała
Wyręczyć skarb w sprzedawaniu bonów
obywatelom.
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Wobec takiego traktowania P. K. O.
Przez władzę skarbową jest ona sparaliżo
wana w całej swej działalności. Przed nie
danwnym czasem wprowadziła ona rozum
ny zwyczaj przyjmowania wkładów w mar
kach na rachunek bieżący celem wypłacc"la w złotych. Suma tych wkładów była
nieograniczona, gdyż kasa kryła się kupm bonów i jeszcze zarabiała na różnicy
Procentu. Ale wobec nieotrzymywania
bonów choćby na jeden dzień w komis, P.
^« O. zaczęła ograniczać wkłady tylko do
złotych, a ostatnio już tylko,do 10 zło
tych. Ale i tych drobnych wkładów nie
'"ożna faktycznie wnieść, gdyż przy kasie
*Worzą się olbrzymie ogonki, tak że dla
'0 złotych trzeba stracić parę godzin cza- Wogóle te drobne wkłady nie mają
baczenia praktycznego. Obecnie bowiem
okłada się nie tylko poto, ażeby schować
fbywające pieniądze na czarną godzinę,
" Poto, ażeby się zabezpieczyć przed
^ atą na kursie. A więc urzędnik, pracow^k lub robotnik musi zanieść pierwszego
"nia każdego miesiąca lub tygodnia cały
|Wój zarobek, ażeby sukcesywnie go pozamieniać na marki w miarę potrzeby.
*akich więc co mogą składać tylko po 10
Motych prawie niema, ograniczenie wkła^ zmusza publiczność do składania na na
ciska fikcyjne, co jeszcze bardziej po* I * s z a natłok.
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Nie mogąc spełnić swej właściwej misji,
K. O. zajmuje się operacjami bankierCierni, Przyjmuje naprzykład zlecenia na
* Pno i sprzedaż akcji. I to byłaby działal°ść pożyteczna, gdyż przez banki pry
u

ft

i ^ i d i c ^ fft i ó

ści

a

s

0

w

r z

Charakterystycznem jest także, że przy
sprzedaży pożyczki złotej PKO. żąda doku
mentu osobistego i podpisu, czyli t. zw
świadectwa pochodzenia, natomiast kupu
jącemu świadectwa takiego nie wydaje,
tak -że w razie kwestionowania nabywca
nie ma żadnego dowodu, że nabył papier
egalnie. Wogóle wartoby już było ska
sować obowiązek posiadania dla papierów
opiewających na okaziciela nigdzie niesły
chanej i bezsensownej „metryki", co tylko
utrudnia operacje. handlowe i nikogo nie
zabezpiecza.
Powyższe uwagi nasuwają się z powo
du taraźniejszej działalności PKO. Jest
to instytucja zasadniczo nader pożytecz
na, i ciesząca się zasłużoną popularnością.
Ale do tego, ażeby spełnić żywotne funk
cje ekonomiczne, musi ona iść z prądem
życia i nie trzymać się przestarzałych sza
blonów.
Sz. H,

9. o

BONY ZŁOTE 20.000 MK.
PAT. — W A R S Z A W A , 18 czerwca. —
^isterjum skarbu na podstawie ustawy
* dnia 22 marca w przedmiocie wypuszczę
^ 6 proc. bonów skarbowych (Dz. Ust, 48
* ' 215 (Rozp. z dnia 20 czerwca b. r.) ukn wjfo nową cenę emisyjną 6 proc, bo^
skarbowych serja la, Ib, le, ld, na
"•0Q0 mrkp. Nowa cena emisyjna obowią
z dniem 19 b. m.
p 0

Podaż i popyt walut zagranicznych. — Akademicku
ceduły. - Akcje zwyżkują usilnie. — Kto; sparzył sie
na Starachowicach?—Szalona zwyżka
naftowych,
przepowiedziana przez „Republikę".

watne publiczność jest wyzyskiwana. Ale
na takie skomplikowane manipulacje kasa
jest nicurządzona, i załatwia wszystko biu
aKCji
rokratycznie. Nic licząc się, że zwickszo
nym pokupem lub sprzechżą kasa ma stale
do obsłużenia publiczności jedno okienko
Warszwa, 18 czerwca, (telef.). Banku Sp. Zarobkowych (ze 165 na 2 0 0 )
i jedną mnło się rozumiejącą na rzeczy u
Giełda
warszawska
stała dziś pod zna oraz Banku Przem. Lwowskiego (z 17,5 na
rzędniczkę, co czyni korzystanie z usług
kiem
olbrzymiego
zapotrzebowania
i mini 25).
kasy wielce utrudnionem.
malnego popytu. Zgłoszenia wszystkich
Akcje przemysłowe przodowały i wczo
Wreszcie ostatnio, kasa zajmuje się
banków zc względu na dawne zaległości, raj zyskując przeciętnie 30 — 60 procent w
skupem i sprzedażą złotej pożyczki 8-mio
dosięgły w sumie miljona dolarów; tymcza porównaniu z sobotą. Szczególnym pekuprocentowej. Nawiasem mówiąc z tą po
sem P.K.K.P. sprzedało tylko 2000 dolarów pem cieszyły się Ostrowieckie, dochodzące
życzką zachodzi obecnie ciekawe zjawi
500 funtów angielskich oraz równie niezna do 505 tys., Elektryczność zyskała 70 proc.
sko. Pomimo, że w dniu dzisiejszym
czną ilość niemieckich marek. Wobec tak —oddawano po 450 tys., natomiast Siła i
(16. 6.) złoty bonowy notowany jest 15.000
minimalnej podaży notowania kursowe po Światło utraciły w porównaniu z sobotą 5
pożyczka która daje większy procent i osiadają wyłącznie znaczenie teoretyczne, punktów. Cegielski szedł dobrze p y 74
piewa także na marki kosztuje na giełdzie
gdyż regulowane są przez organy rządo podwoiwszy swą wartość w ciągu 10 dni.
tylko 8.500 za zloty. I otóż PKO. kupuje
we, biorące asumpt do kursów z giełd za
Z akcji włókienniczych Żyrardów osiąg
te pożyczki po 7.500 a sprzedaje po 9.500
granicznych.
nął 9 miljonów. Cukrowe mocno, jednak
czyli za każde 100 złotych oblicza sobie
Jeżeli weźmiemy tylko ostatnie notowa ze zmniejszonym popytem. Zwyżkę tłóina
dwieście tysięcy marek zarobku. Gdyby
nia
z soboty i dzisiejsze, okaże się, iż \t czą unormowaniem cen w złotych polskich.
przynajmniej to kupno i sprzedaż odby
Akcje naftowe zgodnie z naszemi sobo
wały się sprawnie! Ale by nabyć pożycz ciągu dwu dni dolar poszedł w górę o 36
kę, trzeba stanąć w tym samym ogonku, tysięcy marek, funt o 195 tysięcy, frank tnicmi przepowiedniami podniosły się o 100
co po bony złotowe, czyli stracić minimal szwajcarski o 6000. W ciągu ubiegłego tygo procent. Nafta z 39 na 80 tys., Nobel ze
nie trzy godziny czasu na to, co przez ban dnia waluty mocne podniosły się o 100 pro 132 na 200. Kto z naszych czytelników po
fm
starał się o te akcje w niedzielę, nie może
kiera można kupić na giełdzie taniej i cent
Akcje
zdradzają
tondencję
wysoce
zwyż narzekać na stratę nawet w złotym pary
szybciej.
Oczywiście, że publiczność przycho kową przy znacznem zapotrzebowaniu i tecie!
Dużą niespodziankę, niemiłą dla pracy
dząca do kasy radzi sobie w inny sposób: skąpych obrotach. Jeżeli jednak porównać
ish
wartość
złotą
choćby
z
soboty
spadły
Dużą niespodziankę, niemiłą dla graczy
kupujący porozumiewa się ze sprzedają
cne
znacznie
w
parytecie
dolarowym.
sprawiły znaczne zniżki Pulsa (z 4 9 0 tys
cym i zawierają tranzakcję bezpośrednio.
Akcje bankowe niejednolicie. Najsil na 350) i Starachowickie (z 402 na 305)
Poco więc kasa traci pieniądze na płace
nie urzędników? Gdyby natomiast kasa niej zwyżkowały akcje Banku Zachodniego. mocno ostatnie przereklamowanych.
załatwiała te czynności sprawniej, i nie Banku Dyskontowego (z 280 na 350 tysię
W. R.
liczyła sobie zbyt wygórowanej prowizji, cy), Banku Handlowego (z 315 na 420),
XX
to mogłaby zarówno dobrze obsłużyć pu
bliczność, jak i mieć poważny zarobek.
Borkowski 75—120—100
GIEŁDA WARSZAWSKA.
Żegluga 32—34—30
PAT. — WARSZAWA, 18 czerwca — NotoMasowe kupno pożyczki po tak tanim kur
Ćmielów 75—80
sie mogłoby także kasie ułatwić przyjmo wania giełdy warszawskiej.
Malewski 250
GOTÓWKA.
wanie wkładów, gdyż skarb przecież za
Nafta 50—80
Dolary Stanów Zjcdn. 135.ooo—136,ooo.
płaci za każdy zloty pożyczkowy po 3-ch
Pustelnik 90—82.5—85.
Korona czeska 4100—3925.
latach niemniej, niż według kursu franka
Spirytus 275-270—275
Marka niem. 94.50—90.
Bclpol 21
CZEKI.
szwajcarskiego...

$
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(frank złoty) 17,659 mk. pol., za gram czy
stego kruszcu 60,832 mk. ool.
KOMISARZA DROŻYŹŃIANEGO NIE
BĘDZIE.
Z Warsazwy donoszą nam:
Sprawa obsadzenia nadzwyczajnego ko
misarjatu do walki z drożyzną w sferach
rządowych nie jest uważana za aktualną.
Zupełne zbagatalizowanie tej instytucji
przez sfery rządowe w związku z wzrasta
jącą drożyzną rzuca charakterystyczne
światło na politykę gospodarczą obecnego
rządu.

PRZYPŁYW W A L U T OBCYCH D O P. K.
K P
j .Tel. wł. — WARSZAWA, 18 czerwca.
j k się dowiadujemy, w końcu bież. tygo>a otrzyma P.K.K.P. bardzo poważne zaj y walut obcych, które pozwolą jej ini Wenjować na giełdzie i doprowadzić
i wygodami poszukiwane.
k ł " j b J t do norm bardziej racjonalnych,
l'adą k
j rozwydrzonej spelcu- Oferty do „Republiki" sub „Yron"
b£
Y i k ó w wrogich zarówno Polsce,
obecnemu polskiemu rządowi.
a

n

Belgia 7200—77000—7500.
Berlin 95—90.
»
Gdańsk 94.50—90.
Londyn 6OO.000—650.ooo—645,ooo.
Nowy Jork 135.ooo—138.ooo—136.ooo,
Paryż 6300—6900—8850.
Praga 4100—3925.
Szwajcaria 24.400—25.900—25.500.
Wiedeń 185—495—180.
Wiochy 6660.
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Ogród „Scala

CENY ZŁOTA.
~ Warszawy donoszą nam:
i olska Krajowa Kasa Pożyczkowa płaCegielniana JMa 16.
" wczoraj za rubla złotego 47.083 marki
Pol
' - " k ę niemiecką 21,802 mar.
D z i ś i c o d z . p r o g r a m MB ,3
p i - ' za złotą koronę austrjacką 18,541 mk
•' a złotą jednostkę Unii łacińskiej g r a n y z n a d z w . p o w o d z e n i e m
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WIECZORNA

OBLIGACJF.
Miljonówka 1750—1725.

POGIELDA

AKCJOWA.

: A . W. — WARSZAWA, 18 czerwca.
Cegielski
Nobel

76 — 77.000.
190.000.

Chodorów

310.000.

Pruszków

45.000.

Lokomotywy
Węgiel

45.000.

5.000 mł. 1.800.

Tendencja mocna.

AKCJE.

GIEŁDY ZAGRANICA

(Notowania w tysiącach marek polskich. )
PAT. — BERLIN, 18 czerwca.
Bank Dyskontowy 300—350.
Marka polska
115.
Bank dla H. i Przem. 100—125, VHT em. 100
Belgia
7905.00 — 7945.00.
Bank Zachodni 550.
Włochy
6783.00 — 6817.00.
Bank Zw. Ziemian 3Ż—40.
Anglia
680793.00 — 684206.00.
Bank Małopolski 20—21.
Ameryka
147630.00 — 148370.00.
Bank Handlowy 375—425—420.
Francja
9236.50 — 9253.50.
Bank Kredytowy 65—95. ,
Szwajcarja
26533.50 — 26666.50.
Bank Przem. Lwów 20—25.
Austrja
207.97 — 209.03.
Bank Sp. Zarób. 165—200.
Praga
4438.50 — 446-.50.
Bank Zj. Ziem Polsk. 90—100—95
Jugosławją
1620.50 — 1629.50
Solc potas )wc 350.
Leje rum. 800.
Puls 395—350.
Dolary amer.
148.000.
Chodorów 250—340—325.
Funty angiel.
68250C.
Częstocicc 950—1350.
Franki franc. 9175.
Michałów 130—165—147.5.
PAT. — ZURYCH, 18 czerwca.— Zamknięci*
Firley 70—65, V I em. 62. '
giełdy.
Węgiel 340—375 —365.
Berlin
0.0040.
Lilpop 111—105—107.
Nowy Jork
556.75.
Norblin 75—91—90.
Londyn
2568.
Rohn i Zieliński 55—80—«7.
Paryż
34.70.
Starachowice 300—305 bez kupna
Mediolan
25.40.
Ursus 230—235 I I em. 79—85—82.5.
Praga
16.69.
Zieleniewski 465—530—500.
Warszawa
0.0050.
Żyrardów' 8500—9000
Wiedeń
0.0078 i pół.
Jablkowscy 21—29—27.5
AtUttf stempl. 0.0078 i pół.
Spiess 100—120—110.
Bukareszt 2.75.
Trzebinia 70.
PAT. — GDAŃSK, 18 czerwca. — Urzędowa.
Haberbusch 165—205.
Dolary amerykańskie
148128.75 — 148871.25.
Nobel 145—205—200.
Funty szterl.
690272.50 — 691727.50.
Elektryczność 400—450.
Marki polskie
97.75 — 98.25.
Lenartowicz 29—25—28.
'tK»V9Ęft
Przekaz
na
Warszawę
90.74.
Siłą i Światło 125—130—11
Kijewski 180—185.
r
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Zachodnie Tow dla Handl. 18—20.

Włldt 25—40—35.
•
. Czersk »00—760—740.
Gosławice 530—430—380
Cukier 1425—1850—1750.
Łazy 29—24.
Drzewo 20—25—23.
Cegielski 70—76—74.
Modrzejów 260'—303—290.
Ostrowieckie 490—510—505 V eta. 485—465
Rudzki 150—190 m em. 145—172.5.
Pocisk 65—62—63.
Parowozy 160—170—165.
Zawiercie 10—12 milionów

Teatr „Scala"
Cegielniana JY2 18.
D z i ś i dni następnych — 8.30 w,

Występy teatru „Varietć",
20
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podług znanej powieści DOSTOJEWSKIEGO „ Z b r o d n i a i k a r a "

Dziś wielka premjera!
#%

W%

J-L-f'

Monumentalny dramat w ,7 aktach w wykonaniu artystów MosKiewsKiego teatru
StanislawsKiego.
W roli głównej: G R Z E G O R Z
Orkiestra symfoniczna pod dyrekcją p. M. LEWAKA.

Dziś

K o n s t a n t y n o w s k a 16

artystycznego
CHMARA.

o

godz.

8.15

uroczyste

Otwarcie Cyrku.

A. Ciniselli*

Bilety do nabycia w kasie Cyrku.

Bilety do nabycia w kasie Cyrku

m.i.

Dramat życiowy w 5 aktach

Dzifi I dni następnych!

P

Dyr. cyrku

„Melodja duszy

ii

Choroby skórne I w*'
neryczne
ZIELONA Na 11.
Przyjm. od 12—1, 2 - 4
pół I 7—8 wiecz.
Niedziela od 9 — 2 PP'

Tłuszcz roślinny

1

Kunerol

W rolach głównych: Józef WĘGRZYN. Halina BRUCZÓWNA.
Paweł OWERŁO, Irena RENARDÓWNA.
Rzecz dzleie się. w Warszawie, w jednym z okolicznych ma
jątków, oraz w jednym z większych miast zachodu.
Początek, o godz. 6, w święta o 4. — ANONS: Od wtorku dn.
26 czerwca wyświetlany będzie obraz p. t. „ T y g r y s i c a " .

Br. F e l i k s

jest
czysty, smaczny
łatwo strawny

tleli
« V,
*le<

S U C I .

Lódź, ul. Andrzeja UChoroby skórne i wene
ryczne. Przyjmuje: 9 i P"
do 11 i 5—7* 1 pół g P°P„
708
prócz świąt

o b e
» o s i

»tcs

Oyti
*łól
to •
«Mah
<łosi

i

tani.

Z d o p ł a t ą zamienię.

2 pokoje

Przedstawiciel:
Sp. Akc. L A M B E R T & K R Z Y S I A K , W a r s z a w a , Niecała 8 .

Niniejszym podaje do wiadomości, że
SZKOŁA RYSUNKU i MALARSTWA

z kuchnią

|obj
by <
*ap<
PłaCt^enYdi-ożcJ l»oti
k u p u j ę Brylantyi

SZCZEPANA ANDRZEJEWSKIEGO
Kurs młodszy: Program szkoły średniej.
Kurs starszy:
Akt akademicki.
Kurs dla nauczycieli.

powierzył wyłącznie ZjednoczonymWydawnictwomGraficznym

J. RUSZKOWSKI i 5. LITYŃSKI w Łodzi
i

Warszawie

ul.

Żorawia

Nr.

13

—

Telefon

Nr.

Kancelarja czynna od g. 3-ej do 5-ej po południu.
KILIŃSKIEGO Ns 135.
214-10

65-73.

Ogłoszenia i adresy do powyższego spisu przyjmują się tylko
do 1 lipca r. b.

złoto, srebro, perły, dj>*
raenty, stare zęby, zegarM
blżuterje, garderobę 1 dV'
wany.
297-*»

Konstantynowska 1

MONTE-CARLO

9f

Ogłoszenia w Lodzi przyjmują 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.

(OILSPRING).

„Horodyszcze Galicja", „Gotfried",
„Fotogen"

2

są to nie wyzyskane kopalnie naftowe, p r o d u k u j ą c e
na najlepszych terenach ropodajnych w M r a ż n i c a c h .
Głębokość na dowierceniu.

wielki los!
Udziały bruttowe po li« |o, %%, i po V |
nabycia.
Udziałowców

tych kopaNi

oczekuje
ł

Z. MILICH,
prawa oficyna 1 piętro

Rozmaite.
(za wyraz 240 mk.)
KUSZERKA PIPIKOWA
przyjmuje zamówieni*
pań miejscowych i przyj
ezdnych, Piotrkowska tw
,
217-J
nIENNIKI I płótna szty*'
ne krawieckie pole'*
Warsztackl, PiotrkowsKJ
23.
216—1»

d o

JAKOB WAJNSZTOK,

Sala fabryczna
na 2 asort. maszyn przędzalniczych

jest poszukiwana.
Oferty sub Berkowicz, Zachodnia 66.

^

^

^

^

^

^

^

DyreKda 8-K1. Gimn. Filologicznego
w ŁODZI,

LSŻAHNA

K

PiotrKowsKa

1 8.

Maszynistka- Dl.
biuralistka
p o s z u k u j e posady.

podaje do wiadomości, że egzaminy wstępne do wszystkich klas
odbędą się w y ł ą c z n i e p r z e d w a k a c j a m i i rozpoczną się d n i a Łaskawe oferty do administracji „Republiki"
2 4 c z e r w c a b. r. Zgłoszenia przyjmuje Kancelarja o d g o d z . sub „B. B".
10 —1 i o d 5 — 7 p. p. Do podania należy załączyć metrykę
złoto, srebro, zegarki i stare zęby. p ' « '
urodzenia i świadectwo powtórnego szczepienia ospy,
975—4

Si?*™ A .

Rentowniejsze niż akcje
są udziały ° j o naftowe!
Przy obecnej dewaluacji najlepszą lokatą kapitału, najzy
skowniejszym interesem jest bezwątpienia nabycie " u d z i a 
ł ó w °| b 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 udziela Jakób Welnsztok, Andrzeja Nk 48,
111 piętro—front, od 1—5 po poł.
165
0

0

Herszkorn

Ccriclniana 37. łront rój Piotrkowskiej,
,507—

L

Andrzeja 48.
Dr.

med.

Braun

I

ŁODE małżeństwo bePj
dzletne poszukuje po*
koju umeblowanego e *
bez mebli na 2 miesiąc'
w okolicy od Dzielnej d»
Placu Wolności. Cena v
bojętna.
Oferty: Bodu'
chowski i S-ka, Cegieł'
niana J\& 40.
297^1

Dr. i Kantor

Choroby skórne, wło
sów, weneryczne i moczopłciowe.
Leczenie światłem (lam
pa kwarcowa) i promie Specjalista chorób skór
nych 1 wenerycznych,
niami Roentgena.
Zawadzka Ns 1.
ul. Piotrkowska 144 róg
Ewanglelickłej
Przyjmuje od u — 1 i od 6 — 8
Ula naiS od 4—6. 304—(
Gabinet RAntgena
I światlo-lcczniczy.
Dr. m e d .

ulica Piotrkowska Nr. 103
(parter lewa oficyna).

Otwarta codziennie, z wy
jątkiem piątków od 5 do 7-ej.

Mąci

LUBICZ
Cegielniana 4 3 .

Dc
Z a g u b i o n e dokun*' k a r b
za wyraz 150 mk.)
johmHerman zgubił tyrrt Hełdc
ł czasowy dowód oso !'ę oc
bisty wydany przez
cie e
mendo Pol. m. Łodzi.
2 8 6 ^ ' ob<

izczeci;tska Bronisława fych
I zgubiła paszport nie
w Łoctf'
285-i * i d

Oodzlny przyjęcia: 9—21 6 — t> miecki wydany
Dla pan 6—8. 388—0

*y t<
egublonc) n«zport
pacyjny wydany w Ł» *OŚ
dzi na imię Józefa GatM
gminy Rszew.
^ " 'odu
Choroby skórne wene
ry.-ine i moczopłciowe
leczenie sztucznym słoń fagubione został'
*! ,
• stępujące weksle: 800000 •dna
cem górskim.
mkp. wystawiony przez". ^
DZIELNA Na 9.
Przyjmuje od 8—101 pól Oucze na zlecenie H.Saupo pł. w Łodzi dn. 27-goPJść
i od 4—8
lipca, 400000 mkp. w y ' | j
8Z

Pnii fiiitii

l*awi
"•nuji
•Mnie
*e,\ ]

*ark<
Posady.
(za wyraz 180 mk).
O BANKU Jako wołam ' o r a Południowa Nr. 23.
tarjusz poszukuje P°j
Specjalista chorób skór
2618—
sadę student ekonomjl '
nych i wenerycznych
Przyjmuje od 8—10 i pół, były kierownik firmy zb°*
żowej. Oferty do adrft
1 - 2 i od 5—8.
Republiki* pod .Ękc-j *y spi
Panie od 4—5
291-1 ^ C Z f
nomja'.

Choroby skórne, weneryczne

CZYTELNIA

Kc

nadzwyczajnie

0

Informacje udziela:
Najpoczytniejsze i najładniej wydawane czasopismo fachowe poświęcone sprawom. Prze
mysłu, Handlu i Finansów Polski.
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. M> 1465.
Adres Redakcji! Administracji: Warszawa, Koszykowa 7, tel. 250-S5, skrzynka pocztowa 247.
Po otrzymaniu Mk. 1000 w markach pocztowych wysyłamy egzemplarz okazowy.

pol

S

0

Wychodzi d w a racy na miesiąc.

ten
* n

pierwsze piętro, front;
trzy lub cztery pokoje i
kuchnią. Wiadomość: N>
wo-Cegie!niana 41, m. #

Leczenie sztuczn. słońcem wyiynowym.
Przyjm. 12 '. pół—1 1 pć61
i 4—8, dla pań oddzieln
poczekalnia.
2009
Dr. m e d .

H. Bergson

W

s l a

e n 1
cł

Choroby kobiece.

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

V

P

pożyczkg złotą. - »

wiony przez A. Jachni.in^M "
na zlecenie H. Ouc/.e P^łe
w Łodzi dn. 11 sierp»i»<łL^
Niniejsze weksle unicwai'|,
uniewaif*
niam D. Berliński,
" 284-'li i, q
niowa 48.

"}'!',ni
mk. 500 zn wiersz milimetrowy (na stronie 8 szpslt),. W TEKŚCIE: mk, 1100 za
w Łodzi mk. 14,000 I odnosz. do domu 600 mle- /~"\
l
„ _ „ • _ . ZWYCZAJNE:
...jetrowy (o* itr. 4 szpelty). NUKROL^IJ
trowy (na str. 4 szpalty). NADESŁANE: mk. 800 za wiersz milimetrowy
mk.
700
za
wiersz
mllmotrowy
ma
str.
4
szpalty).
Zaręczynowe
I
zasłublnowe
po
tekście
mk.
6S.0O0
^a' A
r C n U i n G T Ć l t a . siecznie. — Zamiejscowa mk. 16,000 miesiącznic ^ J g L O S Z c l l l d . scowe o 50 proc droiej. Zacran. o 100 proc. drożej. Z* terminowy druk ogłoszeń adminlstr. nie odpow>»
Zagranicą mk. 20.000 miesięcznie.
Kaida nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
Redaktor Naczelny: Marjan Nusbaum-Oltaszewst«i
Za wydawnictwo .Republika" Sp. z ogr. oćm; Marjan Nusbaum-OłtaszewskL
Czcionkami „Republiki' — Tłocznia Drukarni Państwowej.
,

.

1

