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aboteż na Komisi
£aden z posłów nie chciał się podjąć referowania preliminarza.
Przedstawiciele klubów sejmowych krytykowali zamierzenia skarbowe rządu i uzależ
niali przyjęcie budżetu od szeregu warunków.
Nasz warszawski korespondent tele
tonuje;
. Wczoraj o godzinie 11 rano, zebrała
£ pod przewodnictwem prez. Głąbiń^ K o komisja budżetowa, kióra miała
£oradować nad przesłanym wczoraj do
komisji przez sejm preliminarzem bud-etowym na trzeci kwartał.
. Wbrew dotychczasowym zwyczai n. Głąblński nie porozumiewał słe z
J Z2dstawicieIaml klubów co do objęcia
kieratuNa komisji dopiero, na zapytanie pre
' a . kto przyjmie referat preliminarza,
™' znalazł sie wśród obecnych licznych
^zedstawicleli klubów żaden poseł. Ko
jZVstając z nieobecności przedsiawicieklubu pracy, posła KościałkowskiePosłowie dowcipkowali i żartowali,
^ s u w a j ą c nieobecnego posła KościalJ°wskiego, jako jedynego możliwego
J ercnta. chcąc w ten sposób podkreślić
* iest to jedyny „klub rządowy
Te niepoważne ż^rty. które nie sa
f m innem, jak sabotowaniem obowiąz
*°w poselskich, należy w jakuajostrzej

smem od wicemarszałka Daszyńskiego, oświadczeniem ministra Klarenra, a któ
treści następującej:
ra trwała z przerwą obiadową do póź
.Wobec oświadczenia przewodniczą nego wieczora, przemawiał szereg po
cego komisji budżetowe), że komisja nie słów.
może wybrać referenta dla prowizorium
Poseł Wiślicki w imieniu koła żydów
budżetowego, traktowanego obecnie —
skiego.
oświadczył, że klub iego ustosun
wyznaczam pana na referenta i proszę
kuje
się
do prowizorjum zależnie od
o sprawowanie tego obowiązku.
odstąpienia przez rząd od proponowanej
(—) Daszyński".
podwyżki 10-procentowej podatkuPoseł Kościałkowskl podjął sle refe-1
Poseł Michalski (Ch. N.) radzi rozratu.
|
budować
podatek uocnoaowy
dochodowy, oDn
obniżyć
u u u u w a c jjuuaieii
żve
W j , .. . , .
dyskusji, jaka się wywiązała nad podatek obrotowy i wyspecyfikować za
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Krwawy dramat w stolicy.

l a

Kochający mąż 1 ojciec zastrzelił w ogrodzie
żoną, córeczkę i siebie.
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miar 10-procentowego dodatku od po
datków.
Poseł Byrka (Piast) w bardzo dłu
giem przemówieniu stwierdził, że jak
kolwiek klub jego bardzo krytycznie ustosunkował się do oświadczenia mini
stra skarbu i jego projektów, to jednak
za prowizorjum, jako że jest to koniecz
nością państwowa .JPlast" będzie gloso,
wał.
Poseł Byrka zastrsegł sobie jednak
postawienie pewnego wniosku w dysku
sji szczegółowej, zwłaszcza odnośnie, do
10-procentowej podwyżki podatków.
Następnie przemawiał poseł Lypacewlcz, który w imieniu „Wyzwolenia" od
mówił zaufania niektórym poszczegól
nym ustępom projektu, jednakże oświad
czyi, że za prowizorjum jako za koniecz
nością państwową, klub będzie głosował
Poseł Kwiatkowski (Ch. D.) postawi:
p. ministrowi Klarnerowi szereg żądań,
między innem! oświadczył, że klub jegc
domagać się będzie konsekwentnego pro
gramu oszczędnościowego, rozszerzenia
liczby płatników podatków bezpośred
nich, niepodwyższanla ceł i t. d.
Do prowizorjum klub ustosunkuje się
rzeczowo.
Posłowie Dąbski i Sanojca (Stron.
Chłopskie) nzałeżnili pozytywność gło
sowania za prowizorjum od obniżenia
podatków.
Wreszcie ostatnie długie przemówie
nie wygłosił poseł Moraczewskl (P. P.
S.), który początkowo bronił planu fi
nansowego P.P.S. (opracowanego przed
kilku miesiącami), a w zakończeniu oświadczył, że klub jego nfetylko będzie
głosował za prowizorjum, ale postano
wił uzupełnić je upoważnieniem dla rzą
du, mającym na celu uzdrowienie życia
gospodarczego, oraz postawić wniosek
o przedłużeniu prowizorjum budżetowe
go do końca listopada b r. a to dlatego,
że jeżeli wybory mają się odbyć 17 paź
dziernika, (poseł Moraczewski przekona
ny jest, że wniosek o rozwiązaniu sej
mu będzie przyjęty) to sejm nie będzie
miał możności uchwalenia ani prowizor
jum ani budżetu.
Na tem posiedzenie zostało zakończb
ne. Dalszy ciąg dyskusji odłożono do
dnia dzisiejszego.

Z Warszawy donoszą:
Z dalszej treści listu wynika, że mię
Wczoraj około godz. U l pól rano w dzy małżonkami stosunki były pogmat
jednej z alei Ogrodu Pomologicznego wane.
przy ul. Nowogrodzkiej nagle rozległy
Toczył się mianowicie proces rozwo
y sposób napiętnować.
się trzy po sobie następujące strza dowy w konsystorzu ewangelicko-augsGdy nie znaleziono kandydata, koral ły, a w kilka chwil potem zaalarmowani burskim, który wywołany był ze strony
ja Postanowiła zwrócić sio o wyznaczę niemi przechodnie ujrzeli pławiących się małżonki Schilkego.
*' referenta preliminarza do urzedują- we krwi kobietę i mężczyznę, a obok
List wskazuje, że w procesie tym od
nich 4-letnic dziecko.
'2o p. marszałka Daszyńskiego.
grywały rolę nawet krzywoprzysięstwa
Marszalek Daszyński polecił kontyRzucono się na pomoc i corychlej w e i że wszystko, co było przedstawiane na
"uowanie obrad, wysłuchanie przedsta zwano pogotowie ratunkowe do nleprzy niekorzyść Schilkego, dawało mu nie
rządu Klarnera: w m l ę d z v c a s tomnych
e
już ofiar.
mal pewność, że żona jego rozwód uzy
^arszałek postara sie o znalezienie od
Gdy lekarz przybył na miejsce, stwier ska.
powiedniego kandydata.
dził, że dziecko rażone kulą, już nie ży
Żyjąc wśród takiej szarpaniny uczuć
Podkreślić należy, że w myśl zwy- je.
Schilke, który zresztą od dłuższego cza
*a?ów parlamentarnych winien był
Mężczyzna z przestrzeloną skronią su stale codziennie przychodził do ogro
P[ yjąć referat prowizorjum prezes Gła- dawał słabe oznaki życia, a tak samo i du Pomologicznego, gdzie spotykał się z
^ s k l względnie wiceprezes komisji po obok niego leżąca kobieta pozostawała żoną i córką swą, doprowadził w rezul
Gruszka.
tacie do aktu tragicznego.
prawie że w agonii.
W trakcie obrad komisji przvbyl poW tej chwili, kierując się wskazówka
Corychlej mężczyznę i kobietę prze
Kościałkowskl (klub pracy) z pi wieziono do szpitaia, trup dziecka zaś mi pozostawionemi w piśmie Schilkego
policja udała się do mieszkania przy ul.
zabezpieczono na miejscu.
Przybyłe władze policyjne stwierdzi Marszałkowskiej nr. 108, figurującego
ły, że mężczyzną, który jak wyjaśniły o- na nazwisko Marty Schilke, a w gruncie
kolicznoścl, strzelił zarówno do kobiety rzeczy będącego mieszkaniem wspóli dziecka, a także 1 do siebie, był to 29- nem małżonków. Chodzi o zabezpiecze
letnł Karol Schllke, z zawodu buchalter- nie kilkunastu listów, które mają zawie
Potem wyznaczenie nowych
handlowiec, zamieszkały przy ulicy Mar rać szczegóły, jasno przedstawiające
splątany węzeł nieporozumień, jakie za
wyborów.
szałkowskiej nr. 108.
chodziły
między nieszczęśliwą parą mai
*.Nasz sprawozdawca parlamentarny
Kobieta, do której strzelił, była to 27- żeńską.
telefonuje:
letnla Marta Schllke, jego żona, mała
Życie obojga ofiar tragedji przewie
Prezydjum Klubu Pracy prosi nas o dziewczynka była Ich córeczką.
zionych do szpitala Dz. Jezus jest powa
naznaczenie, że wiadomość o podpisaniu
Na miejscu tej przerażającej tragedii
{jF^ez klub wniosku lewicy o rozwiąza- zastano własnoręczny list, zaadresowa żnie zagrożone. Oboje bowiem znajdują
P sejmu z wyznaczeniem nowych wy ny do władz bezpieczeństwa, w którym się w stanie agonji.
Schilke strzelił najsamprzód do żony,
borów na dzień 17 b. m. nie odpowiada Karol Schllke oświadcza, że ponieważ
potem do dziecka, w końcu do siebie z
oczywistości.
zbyt kocha i żonę 1 córkę I że nie wyo
Klub Pracy stojąc na stanowisku ko- braża sobie, aby mógł bez nich żyć, tedy rewolweru małego kalibru, systemu Bro
wnlnga.
"eczuości rozwiązania obecnego sejmu, postanowił odebrać Im i sobie życie.
Rewolwer ten znaleziono na miejscu
wyraźnie zaznaczył w swej uchwale, że
? to nastąpić dopiero po uchwaleniu
Konieczności państwowych, wobec czePseudo -demokrata domaga się
2° określanie z góry terminu nowych
walki z robotnikami polskimi.
£ yborów Jest rzeczą nierealną i Klub
^ c . v nie mógł tego podpisać.
Berlin. 23 czerwca.
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najpierw koniecz
ności państwowe,
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Germanizacja
Prus Wschodnich.
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Marzenia ściętej głowy.
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Marszałek Rataj
bidzie przez sejm ponownie
wybrany.
W kuluarach sejmowych uchodzi za
J*
pewną ponowny wybór Jego na
Marszałka zarówno w opinji klubów le
jcowych, jak i prawjcy. Wniosek o wy
"^rze ponownym marszałka Rataja ooW j klub „Piasta".

Kowno nawiąże stosunki z Polską dopiero po
otrzymaniu... Wilna.
Kowno, 23 czerwca.
Polska Agencja

Telegraficina-

Prezydent ministrów Sleżewlczius
wygłosił wczoraj w sejmie przemówie
nie programowe.
Przemówienie to zapowiada szereg
reform w dziedzinie polityki zagranicz
nej, jak i polityki wewnętrznej.
Premjer oświadczył, że w polityce
zagranicznej nowy rząd litewski będzie
Marszałek Rate! wyjechał wczoraj miał za podstawo dążenie do zjednoczę
* 8Qdz. 11 na wieś. Wraca do Warsza- nia wszystkich terytoriów litewskich
wraz ze stolicą państwa, Wilnem.
* dzisiaj wieczorem.
Stosunki z inneml państwami Litwa
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oprze na istniejących umowach między
narodowych, na moralności i zaufaniu.
Z Polska nie będą nawiązane żadne sto
sunki, dopóki Lłtwłe nie bodzie zwró
cone Wilno wraz ze wszystkiem mianiem. które sio lei należy według umo
wy z Rosja z roku 1920 i dopóki Polska
nie przywróci mocy obowiązującej trak
tatowi suwalskiemu.
Uwolnionej z pod okupacji polskiej

Polska Agencja

Telegraficzna.

Komisją gospodarcza Reichstagu omawiąla spra^ijgjplskich robotników
sezonowych. Poseł dltyji^ra>/cf|ny Lent
mer domagał się oclirony^Q|p#VV
botników.nlemiecklch.
"*
Stwierdził on, że polscy robotnicy
sezonowi w liczbie około 50 tysięcy, PQ-~
zostają i przez zimę w prowincjach
wschodnich, tak silnio zagrożonych pod
względem narodowościowym.

RU-

Domagał się on, aby rzad położył
tonomiczne i pozostawi zupełna swobo przez wydanie odpowiednie] ustawy
de rozwoju kulturalnego każdej narodo kres temu stanowi rzeczy.
woścl wedle jei życzenia.
Wniosek tea,«<ai*tał przyjęty.
ludności rząd nada wszystkie p r a w a au
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Umiarkowane
stanowisko Anglji

Briand utworzył gabinet.
Cailiaux-ministrem skarbu i zastępcą premjera

wywołuje agresywny ton w sfe
rach b o l s z e w i c k i c h .
Londyn, 23 czerwca.
Na wczorajszem posiedzeniu rady
Skład nowego rządu.
gabinetowej Baldwin nie dopuści! do gło
Paryż, 23 czerwca.
sowania nad sprawą rosyjską.
Stronnictwo
liberalne wypowiada
Godz. 19-ta. Skład nowego gabinetu
się za polityką ugodową w odniesieniu jest następujący: Prezes rady ministrów
do S.S.S.R., kierując się w tym wypad i minister spraw zagranicznych—Briand
ku opinją Chamberlaina, występując zaś
przeciwko koncepcjom Churchilla. Libe- zastępca premjera 1 minister finansów—
rali wychodzą z założenia, iż koncepcję Caillatuc, minister sprawiedliwości —
Churchilla mogłyby całkowicie podko Laval, spraw wewnętrznych — Durand,
pać zaufanie rządu sowietów do Anglji. wojny — generał Guillaumat, marynarki
Pisma liberalne stwierdzają z ubole
waniem, iż „Rosja ma swego Zinowjcwa — Leugues, oświaty — Nogaro, handlu
— Chapdal, robót publicznych — Daniel
zaś Anglja swego Churchilla".
Vlncenz, rolnłctwa—Błnet. kolonji—PerLondyn, 23 czerwca.
Znaczna część pism, nawet konser rlere, pracy — Durafoir, opieki społecz
watywnych, krytykuje przemówienie ne] — Jourdain, na stanowiska podse
Churchilla 1 Birkenheada, wygłoszone kretarzy stanu powołani zostali: w pre
w izbie gmin w sprawie stosunku Anglji zydjum rady ministrów — Danlelou, w
do Rosji nie z tego powodu, jakoby nie
podzielały zapatrywania wzmiankowa min. finansów — Pietry, budżetu 9 skar
nych mówców, lecz dlatego, że — ich bu — Doboln, wojny — Jacquier, aerozdaniem — Churchill i Birkenhead po nautyki — Lorraln Eynac, marynarki
winni solidaryzować się z decyzją rzą handlowej — Vailude, obszarów w y z w o 
du, za która są odpowiedzialni, a w myśl lonych — Dutreil, nauczania technicz
które] rząd nie ma narazie zamiaru wy
stępować z dalszemi krokami przeciwko nego — Rameil, poczt I telegrafów —
Astfler.
sowietom.
Panuje tu przekonanie, że rząd przed
Lwów, 23 czerwca.
„Gazeta Poranna" w korespondencji stawi się Izbie we wtorek I złoży swe
z pogranicza sowieckiego donosi z Mo projekty finansowe, dla urzeczywistnie
skwy, żc na specjalnem posiedzeniu Komlnternu postanowiono protest rządu nia których domagać się będzie pełno
angielskiego przeciwko finansowemu po mocnictw.
Paryż, 23 czerwca.
pieraniu górników angielskich odrzucić,
jako „próbę mieszania się do spraw w e
Nowy gabinet składa się z 4 lewych
wnętrznych sowietów* .
republikanów, 5 socjalnych radykałów,
Akcję pomocy finansowe] postano 4 lewych radykałów, 4 lewych republi
wiono prowadzić nadal, a nawet wzmóc
nić ją, nawołując robotników wszystkich kanów, 1 nie należącego do żadne] gru
krajów do składania większych ofiar na py 11 nieparlamentarzysty gen. Gulilau
rzecz strejkujących.
Postanowiono ponadto w dniach naj
bliższych przesłać do Anglji zebraną o"tatolo większą kwotę.

mata. W skład nowego gabinetu wcho
dzi 10 członków ostatniego gabinetu. —
Nowy gabinet posiada 4/5 radykalnych,
a tylko 4-ch członków należy do grupy
umiarkowanych.

bu, możliwem jest, iż zdecydowałby sie
na przyjęce jej sam Briand.
Uchodzi za prawdopodobne, iż do ga
binetu wejdzie Painleve, co, gdyby na
stąpiło, kierunek nowego rządu byłby
orientowany bardziej na lewo.

Warunki Cailiaux.

Nowa emisia banknotów

4

Paryż, 23 czerwca
Rokowania z przedstawicielami stron
nictw, jakie w ciągu dnia prowadził
Briand, nie dały rezultatów
Przeciwko kandydaturom Poincarego i Doumer'a opowiedziała się zdecydo
wanie cała lewica. W związku z tem
Poincare cofnął swą kandydaturę.
Doumer po dłuższej konferencji z
Briandem, skutkiem nieuzgoduienia się
poglądów obu mężów stanu, uczynił to
samo.
Briand udał się do prezydenta repu
bliki, przedstawiając mu sytuację i o
świadczając, iż gotów jest zrezygnować
z tworzenia nowego rządu.
Prezydent Doumergue prosił jednak
że, aby Briand uczynił wszystko celem
zażegnania kryzysu gabinetowego.
Briand przeto ponownie wszczął ro
kowania.
Odbył on przedewszystkiem dłuż
szą konferencję z Caillaux, który wresz
cie zgodził się przyjąć tekę skarbu, je
dnakże pod warunkiem udzielenia mu ca
łego szeregu pełnomocnictw, któreby
umożliwiły mu przeprowadzenie swego
planu sanacyjnego, oraz za cenę przyzna
nia kilku tek, jak: spraw wewnętrznych,
przemysłu i handlu i robót publicznych,
przedstawicielom jego stronnictwa.
Gdyby Caillaux nie przyjął teki skar

Paryż, 23 czerwca
Agencja Wschodnia.

Jednym z pierwszych poczynań Calilaux na stanowisku ministra skarbu bę
dzie rozpisanie nowej emisji banknotów.
Fakt ten, będący smutną konieczno
ścią, odstraszał dotychczas wszystkie"
kandydatów od teki skarbu. Cail'laux li
czy się z odpowiedzialnością, jaka i
nim spoczywa, ponieważ jednak wierzy,
iż całokształt jego polityki finansowej
da dobre rezultaty, dlatego żąda dla sie
bie szeregu pełnomocnictw, któreby nu'
pozwoliły na przeprowadzenie zamie
rzeń swoich do końca.
,a

Przypuszczają ogólnie, Iż Cairtaux obejmłe również stauc wislco zastencv P"°
zesa rady ministrów.

Dalsze walki w MarokkoP a r y ż , 23 czerwca.
Według doniesień z Fezu, szczepy
które nie uznały poddania się Abd-elKrima, walczą dalej z wojskami franettskiemi.
Ostatnio oddziały francuskie atakietu
koncentracyjnym uderzyły na pozycj?
riffenów, położone na kilkanaście kilo*
metrów na wschód od Uczan.

„Piast" chce zmienić Konstytucję

Angielski przemysł
wełniany
o d c z u w a pilną p o t r z e b ą nowych
zamówień.
Londyn, 23 czerwcu.
Ruch" ma rynku wełnianym jest w dal
zzym ciągu nieznaczny, i nastrój wycze
kujący.
Stan eksportu przędzy jest w dalszym
Ciągu niezadawalający, to też przędzal
nie wełny odczuwają pilną potrzebę no
wych zamówień.
iTo samo da się powiedzieć o ekspor
cie materjałów gotowych. Notowano je
dynie znaczne zamówienia z Chin, na
tomiast w y w ó z do Kanady wykazał
spadek w porówranlu z poprzednim)
miesiącami.
Kraje kontynentalne Europy również
nie nabyły oczJdwŁnych ilości, prze
ważnie z powodu trudności walutowych
jakie powstały na pewnych poważnych
rynkach zakupu.
Pod względem zatrudnienia w prze
myśle wełnianym, okres bezpośrednio
poprzedzający strejk powszechny, w y 
kazał tendencję ku polepszaniu się.
Prawie w e wszystkich gałęziach prze
mysłu wełnianego zanotowano zmniej
szenie się bezrobocia. Pod względem za
robków nastąpiło znaczne polepszenie,
we wszystkich gałęziach przemysłu
wpiniareco.

w kierunku ograniczenia władzy prezydenta
i rozszerzenia uprawnień senatu.
Warszawa, 23 czerwca.
Klub" P.S.L. Piast postanowił na dzisiejszem posiedzeniu wnieść następują
cy projekt zmian do ustawy konstytu
cyjnej : projekt w art. 20-ym wprowadza
do art. 4-go konstytucji postanowienie,
według którego ustawa ma ustalać co
rocznie budżet na rok następny, wno
sząc poprawkę, że budżet ma być usta
lany na następny rok budżetowy. Cho
dzi o ewentualne zmiany okresu budżeto
wego.
Artykuł 2-gi wnosi o skreślenie w art.
11-ym konstytucji zasady proporcjonal
ności przy wyborach, do art. 12-go do
dano postanowienie nadające czynne
prawo wyborcze obywatelom, którzy
ukończyli 24 lata. Artykuł 13-ty zmienia
się postanowieniem, dotyczącem bierne
go prawa wyborczego, które posiadają
obywatele, którzy ukończyli lat 30. Do
tychczas czynne prawo wyborcze po
siadali obywatele od 21 roku życia, a
bierne od 25-go.
Artykuł 3-ci projektu wprowadza
odpowiedzialność posłów za działania po

za sejmem i zapewnia nietykalność w sej
mie za działalność w granicach, przewi
dzianych regulaminem sejmowym.
W art. 21-szym artykuł 3-ci projek
tu proponuje wprowadzenie zmian, któ
reby zapewniały nietykalność posłów
nio na czas trwania mandatu, lecz trwa
nia sesji.
Artykuł 4-ty projektu zmienia art. 21
konstytucji w tym kierunku,-że sejm wi
nien być zwoływany corocznie na sesję
zwyczajną, celem uchwalenia budżetu
najpóźniej w październiku, jak dotąd, a
na 5 miesięcy przed rozpoczęciem przy
szłego budżetowego.
Projekt nakłada na rząd obowiązek
wniesienia do sejmu szczegółowego pre
liminarza budżetu. Ustęp ostatni tego ar
tykułu konstytucji zmienia się tak, żc
sejm, zwołany na sesję zwyczajną, wi
nien uchwalić budżet najdalej w trzy
miesiące od dnia zwołania.
Jeżeli sejm jest rozwiązany, brak bud
żetu lub prowizorjum, rząd ma prawo
czynić wydatki i pobierać dochody w

granicach budżetu z roku ubiegłego. To
samo dotyczy kontygentu rekruta.
Artykuł 5-ty projektu wprowadź*
uprawnienia prezydenta do rozwiązania
sejmu i senatu na wniosek rady mini
strów.
Artykuł 6-ty stwierdza, że gdy sejm,
odrzucony w całości przez senat projekt
ustawy uchwala większością 11/12 gło*
sujących — prezydent Rzplitej będzie
mial prawo w ciągu 30 dni zażądać od
sejmu ponownego rozpatrzenia projektu,
który staje się ustawą, gdy uchwali go
sejm większością 3/5 glosujących, przy
obecności polowy ustawowej liczby po
słów.
Artykuł 7-my zmienia artykuł 33 kon
stytucji, uchylając postanowienie, żc okręgi wyborcze do senatu pokrywają
się z województwami.
Artykuł 8-my uzupełnia artykuł 44-tJ
konstytucji przez nadanie prezydentowi
Rzplitej w czasie, gdy sejm i senat jest
rozwiązany prawa wydawania w razie
konieczności państwowej — rozporzą
dzeń z mocą ustaw, lecz z zastrzeżeniem
że rozporządzenia te nie dotyczą kwcstjł
budżetu, kontyngentu rekruta, zaciąga*
nia pożyczek, nakładania podatku, usta
nawiania ceł i monopoli oraz zmian ?
monetarnym. Rozporządzeniu
Chce wystąpić ze stronnictwa, aby pozostać w gabinecie systemie
te winny być złożone sejmowi w ciaft'
przemysłowego, a w t e d y będzie mógł 14-tu dni po zebraniu się izby, pod grozą
Praga, 23 czerwca.
Kwestja ustąpienia Benesza nie jest zachować stanowisko przedstawiciela utraty mocy obowiązującej. Mogą one
jeszcze rozstrzygniętą. Rozstrzygnięcie Czechosłowacji w lidze narodów i igno być uchylone przez sejm, ale większo*
to nastąpi w dniu jutrzejszym, po obra rować zatarg swego stronnictwa z rzą ścią 3/5 głosów, przy obecności przynaj
mniej połowy posłów.
dach stronnictwa narodowych socjali dem.
Artykuł 9-ty projektu wprowadza do
Organ agrarjuszy „Venkov", pisząc
stów.
Istnieją przypuszczenia, iż w tonie 0 przewidywanem wystąpieniu Benesza art. 58 postanowienie, zakazujące pod
stronnictwa narodowych socjalistów na ze stronnictwa narodowych socjalistów dawania pod głosowanie wniosku o wy
stąpi rekonstrukcja, która wyrazi się m. 1 utrzymania się w ten sposób na dotych rażeniu nieufności rządowi lub poszcze
in. w tem, że Benesz wystąpi z tego u- czasowych stanowiskach, stwierdza, iż gólnym ministrom na tem posiedzenia
na którem został zgłoszony.
grupowania i przejdzie do stronnictwa manewr ten nie uda się Beneszowi.
fljfiSSJMffl
(Obawa przed
małżeństwem)
Dziś i dni

Benesz na rozdrożu.
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Napad na pociąg w Bułgarji
Miljon l e w ó w p a d t o ł u p e m
bandytów.
Sofja, 23 czerwca.
szajka bandytów dokonała wczoraj
pcdPlewną napadu na pociąg pośpieszny
Po zatrzymaniu pociągu, bandyci
wtargnęli do wagonu pocztowego i zra
bowawszy przeszło milion lewów w go
tówce — uciekli w góry,

»1 "

następnych

DraTiat wszystkich czasów w 9-ciu aktach.
Dzieje młodej panny, która wychowała sit,
w domu, gdzie ciągle grał jazzband i wiecz
nie tańczono.

m - m

i „stuprocentowy
— mężczyzna' —

COLLEEN MOORE

W rolach głównych: Pikantna,
rozkoszna, naiwna, frywolna
Orkiestra sym!, pod kier. p, S, Baigelmnnn,
Najnowsze zdjęcia
z całego świata,—

zniżone: Do godz. 8-ej wiecz. od

TYGODNIK AKTUALNOŚCI

Ceny miejsc

Na 16 Jt^ffii i

NAD PROGRAM:

MILTON SILLS
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ZA KRATĄ"

Arcywesoła larss w 3-c^
aktach.
•
"""
1

ŁT - Od g. 8-ej w. od 1 asl*
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Zainteresowanie sejmem, które osta
cej nic nie będzie
trzeba
mówić, bo
tnio zupełnie zamarło, a jeśli ujawniło gmach przy ul. Wiejskiej zamknie się na szenie liczby posłów do 300, z czego 250 ordynacją dla kresów a ordynacją
dla
wybranych
będzie w okręgach, a 50 z reszty kraju. Dalej jeszcze ciekawszo
C, to tylko w sensie negatywnym, oży czas dłuższy
...
list państwowych. Senatorów ma być tyl rzeczy: kandydaci niezgłoizeni
znów po wtorkowem posiedzeniu.
przez
.*/
ko
75.
Nagły zwrot społeczeństwa przeciw
stronnictwa, wykazujące w poprzednim
Większość dla projektów rządowych
Okręgi wyborcze mają być jednoman sejmie conajmniej 15 posłów, obowiązani
ko sejmowi był w wielkiej mierze dzie
znalazłaby się (centrowo-prawicowa!), datowe, a tylko
w województwach, być mają poprzeć swą kandydaturę zgło
w o Piłsudskiego, Masa nasza jest nie
gdyby rząd poszedł na zmianę ordynacji względnie
w
częściach
województw szeniom, podpisanem przez przynajmniej
uświadomiona i bierna i nie zdobywa się
wyborczej. Jak wiadomo, „Piast" posta wschodnich mieszanych etnograficznie,
1.000 wyborców danego okręgu, lub zło
g d y ua szerszą myśl samodzielną. Wo
nowił wnieść do laski marszałkowskiej okręgi więcej mandatowe.
żyć kaucję w wysokości 2 000 zł w zło
łania stronnictw politycznych i prasy,
projekt ustawy upoważniającej prezy
Miasta o ludności ponad 15 tysięcy cie.
y rozwiązać obecne ciała ustawodaw
denta Rzeczypospolitej do wydania roz mają tworzyć osobne okręgi.
cze nie odnosiły skutku, dopóki Marsza
Złożona przez
kandyiata.
kaucja
porządzenia z mocą ustawy zawierające
łek w swoistym stylu nie ogłosił kilku
Związki list kandydatów są dopusz 2.000 zł. w złocie
przepada
na
rzeer
go nową ordynacją wyborczą.
ńuńejacji, w jaskrawych barwach inalu
czalne tylko w okręgach więcej, niż jed skarbu państwa, jeśli kandydat nie uzy
Chadecja, a nawet zw. ludowo-naro- nomandatowych.
Wych stosunek swój do suwerenów. Ma
skał conajmniej 1.000 głosów.
dowy
pójdzie na tę koncepcję, pod wa
y rzuciły się, wówczas przeciw sejmoWybory mają się odbywać przez glo
Jest to wyraźne zapewnienie mono
i senatowi.
Wystarczyło jednak by runkiem, że rozporządzenie prezydenta sowanie na nazwiska kandydatów, a nie polu wielkim partjom, nadanie im przy
wypracowa na numery, list.
P zez kilka tygodni nie dotykano tego pokryje się z piastowym,
wilejów na niekorzyść wyborców.
Jak
nym
już
projektem:
Jak
mawiali
dawni
tematu, a już poszedł on jakgdyby w za*
Projekt ten opiera się na idei utopie na zakończenie walki przeciw skorumpo
Potanienie. Odwrotnie nawet, rząd sta- pruscy reakcjoniści:
nia miasteczek polskich we wiejskiej po wanym organizacjom partyjnym, podję
Ist der Koenig absolut
* się unńtygować nastrój przeciwsejwodzi, a więc obliczony jest na wzmoc tej przez Piłsudskiego — jest to dopraw
Wenn er unsern Willen tut...
mowy, przybierający cechy antyparlanienie w sejmie elementu
chłopskiego. dy projekt niesłychany!
Projekt jest ciekawy. Opracował go
^ u t a r n c wogóle, i chciał wywoływać
Pozatym
narusza on zasadę równości
Bowiem zawsze tak sie kończą rze«
ażenie, ze szanuje, chwali, podziela pos. Kiemik (siei) przy osobistej spółpraj prawnej obywateli w państwie, wprowa czy... niedokończone...
Vśl parlamentaryzmu. W poniedziałek cy pos. Witosa. Przewiduje on zraniej dzając daleko idące różnice pomiędzy
Czesław OJtaszewsKi.
P- Premjer Bartel wobec przedstawicieli
klubów sejmowych wygłosił przemówie> o k torem pisze rządowy „Nowy Kux
Polski":
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.,l o wyjaśnieniach p. próf. Bartla
'nikła chyba w najbardziej podnieconej
yobraźni nawet złowroga postać po
gromcy,
zmuszającego z batem w ręku
"° skakania przez obręcz sejmową pan<?,
zarysował się natomiast w całej
Prawdzie istotnej mąż stanu, szukający
Ynie jaknajlepszych warunków i pod
aw współpracy z reprezentacją spoteńslwa, którą, hołdując tym samym
s o k r a t y c z n y m hasłom i zasadom oizy
wiście szanuje
w

ter
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Sejm tedy powoli wraca do honorów,
* Maluczko
wróci i do praw.- Gra
J^t tu t y bardziej niezrozumiała, że za
'kanaście dni pod obrady Sejmu wejdą
f^cłowe projekty zmiany konstytucji,
e nie mają nie tylko zapewnionej
'ckszości, ale
nawet
wniesione są
^brew konstytucji. Nasza ustawa zasad
* zą powiada, że projekty takie mogą
y składane do laski marszałkowskiej
tylk przez sejm, a więc nie przez rząd,
muszą być zaopatrzone w podpisy co
imniej czwartej części posłów. Skoro
y sejm wraca do honorów, do siły —
k wie, jfik będzie wyglądać spjrawa
**& konstytucyjnych?
Możliwe jest
R z u c e n i e projektu a limine dla wzglę?
formalnych, odesłania do komisji,
'nacze schowanie pod sukno, wreszcie
* Pełna zmiana projektu, wbrew inten
cjom rządowym. 1 wtedy trzeba będzie
Powiedzieć, że rzecz
spaliła na pa
newce...
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Marszałek Rataj uparcie podaje się
dymisji... Być może, że jest to w zwią
*ku wyliczanemi powyżej ewentualno
ściami. Chce on uniknąć rozterki pomię
t y obowiązkami
marszałka sejmu a
Przekonaniami osobistemi p. Macieja Ra
d o

z

Nie ulega wątpliwości, że i tym ra*wn klucz sytuacH spoczywa zoów w
^ku Piłsudskiego. Wszyscy patrzą na
ministerstwo spraw wojskowych, a stam
d nie słychać ani jednego słowal Jak*e symboliczne było ostatnie posiedzee sejmu, na którym rząd był w kom
plecie
wyjątkiem... Piłsudskiego.- Na
Prawicy powiadali, że Marszałek bał się,
pod odresem jego padną cierpkie, a
awet ubliżające słowa.
A skąlinąd
twierdzono, ze Marszałek również bał
li nie wytrzyma i mów palnie jed**. xe swych mówek, po której już wier
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Choroba toczy Francją.

W ogniu dewaluacji pieniądza płonie własność fran
cuska i dorobek wielu pokoleń.—Pozorna taniość jest
objawem strasznego cierpienia.
Paryż, w czerwcu.
amerykanina i anglika. Dlaczego francuz
Prawdziwy francuz nie znosi anglika? udziela anglikowi 75 proc, rabatu z cen dąży towarów i posiadłości w Ameryce,
Nie cierpi amerykanina. Natomiast za przedwojennych? Jest to cud niezrozu zwraca uwagę, że majątki i domy można
czyna tolerować niemców i lubieć au- miały, że jeszcze nie wszystkie bogact kupować we Francji o 60 proc; taniej niż
strjaków, a jest przywiązany szczerze do wa ziemi francuskiej znajdują się w ob przed wojną,
polaków.
Czterech berlińczyków mających sła
cych rękach. Dam panu kilka
przykła
Ta metamorfoza
uczuć rozwija się dów. Mówią one więcej, niż całe tomy bość do dobrego wina, ucztuje u Voisina.
Rachunek: 500 franków. Stanowi to 75
równolegle do zmian walutowych. Cho ekonomji.
dzi o to, że byli sprzymierzeńcy i przyja
Trzej anglicy, jedzą obiad u Montag- franków przedwojennych! Ale ci berlińczycy są mądrzejsi i nie cieszą się. Przy
ciele stają się nielitościwymi wierzycie ne'a. Rachunek wynosi 250 franków.
pominają sobie bowiem zbyt dobrze, że
lami 1 wyzyskiwaczami. Jak ongiś na Pol
— Very cheap! — woła angielski fun sami niedawno przeżywali taką samą tra
skę, Niemcy i Austrję, tak samo obecnie
szakal inflacji rzucił się na Paryż i Fran dator. Chodzi o to, że płaci on właściwie gedje.
tylko 37 franków 50 centymów w przed
cie.
Mieszkanie do wynajęcia na
Polu
wojennej walucie,
W 1920 roku Piotr Hamp napisał po
U Webera, na rue Royale. Pół litra Marsowem. Poszukujący ze wszystkich
wieść p.t. „Les chercheurs d'or", w któ piwa kosztuje 2 franki.
części świata pędzą do udzielającego in
rej schrakteryzował wyprzedaż Wiednia
formacji
portjera. Francuz ze spuszczo
— Ohl — uśmiecha się kalkulujący
jako tragiczne niezrozumienie konjunktu
ną głową wraca do domu. Cztery sypial
yankes.
—
Przed
wojną
pół
litra
koszto
ry ze strony fabrykantów i kupców, któ
nie, dwa kąpielowe, dwa salony, jadal
rzy, złudzeni pozornymi zarobkami, wy wało 60 centymów, a dzisiaj tylko... 30. nia i wielka galerja za 30 tysięcy fran
Holender
czyta
„Tempsa".
Co?
Ko
zbywają się za nic swych majątków. Óków.
becnie tak samo w płomieniach dolara i sztuje tylko 5 sous, A wTęc właściwie
Co? — pyta amerykanin. — Pan
kosztuje
3
i
pół
centyma;
a
przed
wojną
funta sprzedają producenci francuscy
płaciłem
15
centymów.
się
waha?
Przecież to stanowi zaledwie
swe fortuny.
Wiedeńczyk, który ma pilne sprawy 4 i pół tysiąca franków w waszej złotej
Rozmawiałem na ten temat z prze do załatwienia, wynajmuje samochód. Po walucie. Zaczekaj pan. Gdy tylko franl?
wodniczącym „Association des Commer 2 i pół godzinach płaci szoferowi 45 fran się ustabilizuje, to mieszkanie kosztować
cants, Industriels et agriculteurs fran- ków.
będzie conajmniej dwa razy tyle.
cais". Ten znakomity, trzeźwo patrzący
—
Śmieszne
—
mruczy
pod
nosem.
—
Amerykanin ma rację — kończy pre
na życie człowieka usiłuje wszelkimi spo
człowiek pracuje, zużywa opony i zydent A.C.I.A.F. swe wywody. — Nape
sobami przeciwdziałać marnotrawieniu Ten
benzynę, a wszystko za 2 i pół franka na wno wszystko będzie o 100 procent droż
wartości.
godzinę.
sze, gdy frank się ustabilizuje. A jedjak
— Nasz przemysł i nasz handel zbli
Obcokrajowiec, który szaleje za lanżają się do ruiny — oświadczył mi mój guslami, ale jest sknerą, idzie do hal tar jest to jedyny sposób odwrócenia niefcez
rozmówca — moi koledzy
są ofiarami gowych. Kupuje tam 5 kilo langusta po pieczeństwa, jakie nam grozi ze strony
złotodajnych panów. Francuzi winni po
fantasmagorji walutowej. Nie dostrzega 20 franków za kilo.
Przed wojną nie
ją oni, że niebawem najlepsze części ich mógł nawet marzyć o tem, aby kupić nieść wszelkie ofiary, aby uczynić pierw
majątku, posiadłości winnice, oszczędno czerwone langusty po półtora franka za szy krok do uzdrowienia swych finan
sów. Frank musi być ustabilizowany. Pi
ści, dziedzictwo przyszłych pokoleń, sło funt.
ją naszą krew! Czy wolno nam toler<»wem wszystko będzie połknięte przez
Cyrkularz, rozsyłany agencjom sprze wać to jeszcze dłużej?
M» J.

Rozruchy w Jugosławji
wywołało zawarcie konwencji z Wiochami.
Zagrzeb, 22 czerwca
Doszło tutaj do poważnych zabu
rzeń na tle ratyfikacji konwencji jugo
słowiańsko - włoskiej
Aczkolwiek policja wzbroniła zgro
madzeń studentom uniwersytetu i federallstom chorwackim, gdyż występują
oni „przeciwko oddaniu wybrzeża chor
wackiego imperializmowi włoskiemu",
zgromadzenia te odbywają sie co raz to
w innych miejscach.
Policja otoczyła uniwersytet, posił
kowana oddziałami wojskowymi, sta
cjonowanymi obok, nie dopuszczając stu

dentów do gmachu uniwersytetu. Stu
denci rozagitowali oburzony tym fak
tem tłum, który zebrał się w olbrzymiej manifestacji, wymierzone] przeciw
ko Włochom J Mussollnietnu.
Policja wraz z konnicą demonstran
tów rozpędziła, dokonując licznych are
sztowań.
Wiedeń, 22 czerwca
Według nadeszlych tu wiadomości,
w całym szeregu miejscowości Dalmacji
wybuchły zaburzenia, skutkiem ratyfi
kacji przez Skupczyne konwencji wło
sko - jugosłowiańskiej.

100.000

anglików

chce emigrować do Ame
ryki.
Nowy York, 22 czerwca.
Amerykańskie biuro wiz zawiadomiła
komisje imigracyjną Izby reprezentan
tów, że w związku ze strajkiem górni
czym w Anglii zwiększyła się znacznie
liczba podań o prawo osiedlenia, składa
nych przez obywatel! angielskich.
W ostatnich tygodniach wpłynęło ©«
koło 100 tysięcy podań podobnych, gdy
tymczasem prawa amerykańskie pozwę
łają na imigrację tylko 34,000 osób rocz<
Ule.
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Poważna sytuacja w Czechosłowacji.
Wprowadzenie ceł agrarnych grozi rozpętaniem
wojny domowej.
Ewentualna rezygnacja min. Benesza spowodowałaby
przesilenie gabinetowe

Rzeczy ciekawe.
Domy szklane w Ame
ryce.
Amerykański architekt, Ludlow, opracował projekt dziesięciopiętrowego
domu, zbudowanego całkowicie ze szkła.
Jedynie wewnętrzne wiązania konstruk
cyjne wykonane będą z belek stalowych.
Szkło będzie różnych gatunków i od
cieni, trwałość zaś jego będzie wzmoc
niona domiesziką różnych pierwiastków
mineralnych.
W ścianach znajdować się będzi*
przezroczysta masa izolacyjna, zabez
pieczająca pokoje od zmian temperatu
ry- .
Marzenie Żeromskiego, opisane *
„Przedwiośniu" ziszcza sie w ten spo*
sób.

tralny komitet wykonawczy narodo
wych socjalistów d-ra Benesza, by na
tychmiast podał sie do dymisji.
Sytuacja wewnętrzno - polityczna w
Krok ten nie jest bynajmniej skiero
Czechosłowacji jest w dalszym ciągu
wany przeciwko osobie ministra spraw
niewyjaśniona. Choć ustawa o ciach
zagranicznych, do którego stronnictwo
agrarnych* została przez parlament przy
ma zupełne zaufanie, lecz jest jedynie
ięta.
to
tem
nie
mniej
sprawa
ta
jest
''eta, to tem me mniej s p i a w a ia j w o ,
konsekwencją opozycyjnego stanowiska'
wciąż jeszcze przedmiotem żywych spo członków na wspólny wiec, protestują narodowych socjalistów wobec rządu p.
ów. które jednak obecnie nie toczą się cy przeciwko cłom agrarnym.
Czernegoiuż jedynie na terenie parlamentu, lecz
Na wiec przybyli robotnicy ze wszy
Jak z powyższego wynika sytuacja
orzeriosły się i na ulice Pragi.
stkich prawie praskich fabryk- Wiec z dnia na dzień sie komplikuje. Nie ule Cenzor
kmematoarajici
Sytuacje komplikuje w wysokim sto
- ? którym mówcy poszczególnych ga żadnej wątpliwości, że znajdujące się
Hohenzo"
jniu nieprzejednane stanowisko obu cze stronnictw robotniczych występowali obecnie na porządku dziennym parla ny w obronie
.ko-słowackich stronnictw socjalistycz Przeciwko nowej ustawie celnej, dowo mentu obrady w sprawie kongruy (upo
llernów.
nych wobec cel agrarnych, jakoteż ta " ^ cła agrarne spowodować mu sażenie duchowieństwa) będą miały bar
okoliczność, że rzad p. Czernego opiera " 3 dalszy wzrost drożyzny, miał prze- dzo burzliwy przebieg.
Cenzura kinematograficzna w Berlisle t,,
tym razem na bardzo
harrlzo niepewne]
nicnewnci wie
spokojny
P ozupełnie
skończonym
wiecu wezwali mów
Sprawa dymisji d-ra Benesza zała nie zabroniła wyświetlania filmu p, t.i
kszoścl czesko - niemiecko - wegier cy robotników, by nie naruszali porząd twiona prawdopodobnie zostanie już w „Ani jednego feniga książętom".
Zakaz nastąpił wbrew opinji komisa
sklei.
ku i w całym spokoju się rozeszli.
dniach najbliższych. Bardzo jest możli
Starsi robotnicy uczynili zadość te we, że Jeśli dr. Benesz zgłosi dymisję, rza rządowego, który oświadczył, że oZachodzi obawa, że w razie wysu
nięcia kwestii zaufania rząd mógłby się mu żądaniu, ale gorzej było z młodo uczyni to również i p. Czerny w imieniu braz zgodny jest z faktycznym stanem
rzeczy.
znaleźć w mniejszości, albowiem na cianyml (po większej części komunista całego gabinetu.
mi), którzy usatwili sle przed kordonem
Cenzor uznał za niedopuszczalne na
stronnictwa
niemieckie,
które
coprawda
Ale
jeśli
by
do
tego
nie
doszło,
w
ó
w
stronnictwa m e m i e c i u e .
wuia»u«
^ Którzy u s a i w m sic
- ,
pisy
w rodzaju: „Ot — wiele mogą wy*
«
-«
»_.
w sprawie cel agrarnych głosowały za poUcj- | ] chcieli sle ruszyć z miejsca, czas zialazł by się rząd p. Czernego w
dawać
dziennie niemieccy książęta dzie*
bardzo
trudnej
sytuacji,
gdyż
minister
-zadem, zbytnio liczyć nie można. Żresz pwet
licja
nie dała
sprowokować
i nawtedy,
kiedysięz szeregów
manifestu
tą ujawniło się to już na jednem z osta
spraw zagranicznych należy do najwy ki wspaniałomyślności Rzeszy". Uwa
'.nich posiedzeń komisji wojskowej, kie Jacych wyrostków posypał sle na fun bitniejszych członków obecnego gabi żał on, iż takie powiedzenia paczą po
dy to trzeba było przerwać obrady, kcjonariuszy grad obelg.
netu. W czeskosłowackiej opinji publi glądy narodu.
£dyż okazało się, że rząd nie rozporzą
Dopiero kiedy z tłumu zaczęto rzu cznej panuje przekonanie, że prezydent
'Iza! konieczną większością.
cać cegły, przystąpiła policja do roz republiki dymisji d-ra Benesza nie przy]
Nic więc dziwnego, że atmosfera w pędzania demonstrantów, jednakże bez mle. W każdym bądź razie sytuacja
jest poważna, — Czechosłowacja znaj
oarlamcucie naładowana jest elektrycz użycia broni.
o dwu godzinach panował na uli duje się w przededniu doniosłych bar
nością, a podniecenie wśród ludności
do Ameryki.
M. K. z Europy
]est olbrzymie. Szczególnfe wielkie zde cach Pragi znów zupełny spoko]. Pod dzo wydarzeń.
nerwowanle zauważyć można wśród czas demonstracji zraniono kilku poli
Jakób Martins, wzbogacony na do
robotników; obawiają się oni, że cła cjantów cegłami i kamieniami; prócz te
stawach wojennych kupiec z Bostonu,
agrarne spowodować mogą dalszy go kilka osób odniosło lżeisze rany od
przypomniał sobie, iż w Essex w Anglj
wzrost drożyzny, co Jeszcze bardzie] po pałeczek gumowych policji.
znajduje się dom jego przodków, którzy
Zajścia te spowodowały oczywiście
gorszyć by musiało ich warunki bytu.
w wieku 17 przybyli do Stanów ZjedilO
Jeszcze większe podniecenie wśród lud p o p r a w i a j ą s i ę z d n i a n a dzEeń czonych.
Że stronnictwa robotnicze traktują ności 1 w kołach parlamentarnych. Prze
„Financial Times" donoszą, iż dwa Milioner amerykański postanowił wie<sprawę cel agrarnych wyłącznie z pun ciwnicy cel agrarnych oświadczyli, że wielkie koncerny metalurgiczne — Baldprzenieść siedzibę swych autenatów do
nie będą w parlamencie glosować za
ktu widzenia zagrożonej niejako wi —swej
— i wnioskami rządowemi.
egzystencji klasy pracującej, wynika naj
a opozycyjne win Limited (współwłaściciel premjer Bostonu.
W. Brytanji — St. Badwin) oraz Richard
W tym celu wysłał do Hsses Inżyńi?
lepiej z przebiegu wieców, jakie w osta stronnictwa polityczne powzięły prócz Thomas C-o. przystępują do fuzji i two
ra,
który miał dokonać przenosin.
tego
szereg
uchwał,
posiadających
bar
tnich dniach miały miejsce na ulicach
rzą największy w Anglji trust stali i bla
Dom
sfotografowano, a następnie ro
dzo
daleko
Idące
znaczenie
polityczne
Pragi.
chy walcowanej. Bladwdn Limited posia zebrano cegłę po cegle i na transporto
Czeskosłowaccy
socjal-demokraci
o>
Ouż na wiecu, zwołanym w ubiegły
da pięć hut i stalowni, kopalnie, walco wym okręcie przewieziono do Bostonu.
piątek przez stronnictwo komunistycz świadczyli, że domagać się beda natych wnie i 40 fabryk blachy walcowanej. Ri
Rodowa siedziba Martinsów stanęła
ne, stwierdzić można było, że komun! miastowe] dymisji całego gabinetu.
chard Thomas kontroluje 20 fabryk bla w pięknym parku wśród otoczenia sta
Również
socjaliści
narodowi
żądają,
Scl zwalczają rak namiętnie cła agrarne
chy walcowanej. Kapitał nowego trustu rych drzew, wodotrysków i egzotycz
by Czerny zgłosił niezwłocznie dymisję obliczony jest na 20 miljonów funtów.
nych krzewów.
drożyzny; to tło gospodarcze obecnej całego rządu. Prócz tego wezwał cenPraga, w czerwcu.

walki zarysowało się jeszcze wyraźniej
podczas, ostatnich demonstracji.
Na dzień wczorajszy (15 czerwca)
zwołały wszystkie związki zawodowe
metalowców (a więc socjal-demokraci,
socjaliści narodowi i komuniści) swych
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zrobię Słuchaj... „policzki jego są pachnącym
tłumiony i osobliwe oozy: krótkowzrocz Lecz postanowiłem walczyć:
wszystko, co będzie w mej mocy, aby go kwiatem...". A on ma wstrętne piegi.
ne, nieruchome, nieustępliwe.
Takich się kocha... Słuchaj: „głowa jegf
Przyszedł do nas z listem od towarzy odepchnąć od niej. Wiedziałem, o któ lśni złotem... oczy jego — to blekit...' •
rej
godzinie
spotyka
się
ona
z
nim
i
cze
szy; pomogłem mu wynająć pokój, Wica ty kogo kochasz? Kalekę, wstrętnego
roczka dostarczyła mu wiele potrzeb kałem na nią przy bramie.
— Znów idziesz do niego; zrozum, że kalekę.
Znakomity pisarz rosyjski, Andrzej nych rzeczy. Zaczął do nas przychodzić
Wiera wyrwała się z moich rąk, po
Sobol, którego azklc biograficzny p o . bardzo często, za często nawet i za wie on śpiewa cudzym głosem. Zrozum, że
mówi on tak, póki jest głodny. Gdy bę deptała biblję i uciekła ku drzwiom; po
dała
„D. Republika", popeł le uwagi poświęcał Wierze
nił przed kilku dniami samobójstwo.
Skończyły się nasze w.eczory, — to dzie miał trochę pieniędzy, stanie się biegłem za nią.
Poniższy szkic pochodzi z jego pośmier pole szumiały i dzwoniły po dawnemu, zwykłym mieszczuchem.
Na progu zaczepiłem się rękawom b
tnej teki.
(Przyp. Red.)
Wiedziałem, jaką broszurkę jej teraz gwóźdź. To było śmieszne i głupie: itljolecz Wiera się zmieniła. Często siedzia
czyta i znęcałem się nad nią:
tyczny gwóźdź przywiódł mnie do przy*
..-Nie mówcie mi o wiośnie: ja jej nie łem sam, a kiedyś zauważyłem, że ona
— Wszak on nic nie pojmuje, on jest tomności, lecz nie mogłem nie pójść zf
chowa
przedemną
jakieś
pieniądze.
Nie
fiawidzę. Ona śmieje się z siwizny, na domyśliłem się, że należy zamUczeć
analfabetą, powtarza ślepo cudze słowa. nią. Rudy mieszkał niedaleko od nasi
mawia kobiety do upadku, pod jej wpły spytałem:
Ona milczała; błękitne jej oczy po okno jego pokoju było talk ślepe, jak i je
wem dziewczęta z zamkniętemi oczyma
ciemniały,
a drobne piąstlki zacisnęły go oczy; — widać je było zdała wśród
— Co tam masz?
vdą ku przepaści, a starcy głupieją.
się.
topoli — pobiegłem do drzew i podkraWiera
zmieszała
się
i
nie
odpowie
Było to dwadzieścia lat temu, zosta
I
nastąpił
dzień,
—
już
oddawna
po
dłem się do okna, którego jedna połowa
łem właśnie wypuszczony na wolność po działa. Wyszedłem z pokoju, ze złością winienem był to odgadnąć, kiedy powie była otwarta. Usłyszałem:
mruczałem
do
siebie:
dziesięciomiesięcznym pobycie w wię
działa mi, drżąc od stóp do głów:
— Miły... Miły, gdybyś wiedział, jak
— Tak... Tak... Ukrywasz się.
zieniu. Krwawy odblask dziewiątego
Przestań. Błagam cię. Ja go ko ja cię kocham... Trudno mi żyć bez cie
Nie
wytrzymałem,
szybko
wróciłem
stycznia pozostawił na mnie swe piętno;
bie... Czy wiesz, jak ja cię kochanil
cham.
gdy wiosną powróciłem do ojczyzny, by do pokoju i bez trudu znalazłem paczkę:
Roześmiałem się i śmiałem się długo, Twoje oczy, twoje usta... miły, twoje oproklamacje,
broszurki;
odłożyłem
je
z
tem znużonym, złamanym człowiekiem. powrotem, ostrożnie p.-zekradlem się do
czy — to błękit, twoje usta — to kwia*
Potem otrząsnąłem się z tego. Lecz nie sieni, piłem łapczywie wodę, a potem obłędnie.
ty. Miły, połóż mi głowę na kolana...
—
Jego?
Przecież
on
jest
kaleką,
i
0 tem chce mówić, a o przeklętej wio szukałem Wiery. Chodziłem za nią, po
swą złotą głowę...
kaleką.
Plugawy,
rudy...
śnie, która odebrała mi moją radość, a wtarzając:
...Nie mówcie mi o wiośnie. Dopraw
Ona dziko krzyczała:
radość ta była tak promienna, jak jej
dy,
przeszło już wiele lat i dużo słodkich
—
Dziewczyno
moja,
dziewczyno...
— Jak śmiesz, jak śmiesz! Ty go nie
długie warkocze, tak cudna, jak jej go
wiosen
leży poza mną, a rudy już dawno
Nie
wierz
tym
świstkom.
Podrzyj
je,
wy
znasz.
Gdy
przemawia,
zdobywa
moją
rejące, szesnastoletnie oczy.
nie
żyje.
rzuć.
To
słodka
trucizna.
Jak
on
śmie
duszę
i
serce.
Byłem dla niej wszystkiem: i bratem
W 1916 roku, prawie w przeddzień
— Kaleka, — powtarzałem. — Ty nie
1 przyjacielem, i wychowawcą. Całe dawać te świstki tobie, dziecku, głuptas
rewolucji,
zginął mężnie podczas boha
kowi?
masz
prawa
go
kochać.
Ty,
słoneczko,
dnie spędzałem razem z nią, cieszyły nas
— Milcz, milcz! Ty nic nie rnzu ty topólko moja. I ty go całujesz, ten terskiego buntu katorżan. Właśnie dzić
wiosenne zabawy, wiosenne deszcze i
miesz. On mówi, że to jest święta spra rudy łeb i tą piegowatą mordę. Czy otrzymałem list od mojej siostry, od mo
wiosenny rozkwit natury.
Żyliśmy cicho, samotnie, nie luhiliś- wa. Wszak i ty przez to siedziałeś w wiesz, kogo się kocha? Kocha się tych, jej jasnej, przezroczystej radości; list 1
Władywostoku, w którym pisze mi, żc
którzy...
i*iy zgiełku; zrana pracowałem, a Wie- więzieniu. On wie..., on mówi, że...
życie jej płynie cicho, spokojnie, beZ
Słuchałem,
dziko
l>rzmiało
w
jej
uOdtrąciłem
ją
i
popchnąłem
na
kozet
roczka gospodarowała. Resztę dnia
stacb słowo „on". Widziałem go, stał kę, z etażerki chwyciłem biblję, wezwa burz, i że starszy jej syn, rudy urwis
wieczór spędzaliśmy razem.
Wiosna roztaczała swe czary: topole przedemną, mały, rudy, piegaty. On, w łem na pomoc starą, kłamliwą książkę, marzy o morzu.
Wszystko uspokoiło się i myśmy sU
*rypuściły młode listki i szumiały dźwię jednym rzędzie z temi błękitnemi, cttdne aby dawnem kłamstwem usprawiedliwić
postarzeli.
mi
oczyma,
on,
który
zmącił
moją
jasną,
wieczną
prawdę
miłości.
cznie.
Lecz nie mówcie mi o wiośnie; ona
— Słuchaj... słuchaj, kogo się kocha
Mniej w \ i e i w po'.u-.-.e nia i a w na- przeczystą radość.
śmieje się z siwizny, dziewczęta wodzi
'— Dn odda swe życie. 1 ja również...
Nie czytałem, lecz krzyczałem:
atetn miasteczku pojawi', się nowy czlo
— „Przyjaciel mój podobny jest do po krętych ścieżkach nad przepaściami
wiek: zesłaniec. Był to mały, szczupły, Tak, jak... Tak, jak Joanna d'Arc...
Ostatnie słowo jej, naiwne i śmiesz sarny, lub do młodego jelenia... Oto nad i otfłupia starców.
dwudziestodwuletni człowiek, — rudy,
"»n»i*nw«tv, nprv,owv. — tfłos miał przy ne, wskazywały mi, że tracę wis7.vstko. chodzi, skacze..." A on jest kaleką.
/Tłom. Dw.).

ANDRZEJ SOBOL,

Miłość i starość.

jLUSTROWANĄ REPUBLIK"A

Bieżate.
Dzi*: Nar. Chr. Jana Chrz.
Jutro: Doroty i Prospera
Wschód słońca o g. 3.17
Zachód o g. 8.54
Wsch. księżyca o g. 2.13
Zachód o g. 17.32
Długość dnia g. 17.50
Przybyło dnia 8.48

Protest przemysłu toto
kiego przeciw zachlan
ności „farbowanych
szwajcarów" z elek
trowni.
-iOi-

Podwyżka
podroży

ceny prądu
produkcję.

Organizacje przemysłu włókiennicze
f?o postanowiły zwrócić się do min.
Wzemystu i handlu oraz min- robót pu
blicznych z przedłożeniem przeciwko
podwyżce cen prądu przez elektrownię
łódzką.
W memorjale rvm wskazano, iż pod
Wyżka ta jest nieuzasadniona. Nic bo
wiem w tym stosunku nie zdrożało, a
podstawowy czynnik, tej kalkulacji —
węgiel nawet nieco staniał.
Ta nieuzasadniona zwyżka cen prąflą będzie ciężkim brzemieniem dla prze
myslu i jednym z czynników podrażają
cych produkcję. Te względy winny
Wskazać na konieczność niedopuszcze
nia do podwyżki.
E.

Ultimatum
postawili swym zarządom
pracownicy elektrowni
i gazowni.
Związki pracowników elektrowni ofaz gazowni przesłały radom nadzorczym
tych instytucji pisma,
domagając się
zwołania wspólnych konferencji w celu
omówienia zasadniczych postulatów pra
cowniczych.. Przedmiotem
tych narad
będą sprawy redukcji, gratyfikacji, przy
wrócenia
uposażeń w ich poprzedniej
wysokości itd. Nad kwestjami tąmi ob
radować będzie również zarząd związku
pracowników użyteczności publicznej.

Sprzedali osad; i otrzy
mali mnipj

niż grosz.
W kwietniu roku 1920 została sprze
dana z licytacji osada włościańska po
zmarłych małżonkach Waszczyńskich
we wsi Jasieńin i nabyta przez niejaką
MarkowiczowąOsiągnięta ze sprzedaży suma zosta
ła złożona do depozytu kasy skarbo
wej, przyczem spadkobiercy wierzyciel
ki małż. Waszczyńskich, Winclorek mie
li otrzymać z tego depozytu mk. 71.114.
Obecnie spadkobiercy ci ku swemu
przerażeniu dowiedzieli się, że depozyt
ten został z księgi wykreślony, gdyż
dług był mniejszy, niż miljon 800 tys.
mk., czyli 1 złoty.
b.

Magistrat
powołai
komisją

do oceny planu regu
lacji miasta.
Magistrat postanowił — na wniosek
wydziału budownictwa wyłonić specjal
ną komisję do oceny planu regulacji mia
sta, opracowanego przez profesora Mi
chalskiego.
Komisja składa się z pp. prezydenta
tn. Łodzi, ławnika - przewodniczącego
wydziału budownictwa, przewodniczą
cego wydziału przedsiębiorstw miej
skich, kierownika inspekcji budowlanej,
przedstawicieli okręgowej dyrekcji ro
bót publicznych, wydziału drogowego
kolei państwowych oraz przedstawicieli
przemysłu 1 stowarzyszeń właścicieli
nieruchomości.
Pierwsfce posiedzenie komisji odbę
dzie się dnia 26 czerwca r. b. w sali po
siedzeń magistratu.

Im. s.

N a p a d na i n k a s e n t a rzeźni.
Po 15-minutowym szalonym pościgu
opryszek został schwytany.
Na krańcach miasta, przy ul. Inży
nierskiej nr. 1 mieści się rzeźnia miejska,
która celem ściągania należności od
swych odbiorców, zatrudnia specjalne
go inkasenta, powracającego codziennie
z torbą pełną pieniędzy z miasta.
Wczoraj, o godzinie 12-ej w południe
inkasent Jan Jóźwiak, powracał jak zwy
kle, do rzeźni mając przewieszoną przez
plecy torbę zawierającą około 1000 zło
tych.
W chwili gdy wchodził do bramy do
mu, nagle z za węgła doskoczył do nie
go Jakiś nieznany mu osobnik i nim Jóź
wiak zdołał się zorientować, cisnął mu
garść soli w oczy.
Piekący ból był tak okropny, że in
kasent krzycząc głośno złapał się za gło
wę, a w tej chwili nieznajomy korzysta
jąc z chwilowego jego oślepienia, ostrym

nożem przeciął pas na którym zawieszo
na była torba, schwycił ją 1 rzucił się do
ucieczki.
Po kilku sekundach dopiero Jóźwiak
oprzytomniał i spostrzegł z przeraże
niem, że torba z pieniędzmi znikła.
Jak nieprzytomny wbiegł do rzeźni,
v/ której przypadkowo znajdował się
st. przodownik X komisariatu Henryk
Radziszewski, który wraz z kilku rzeźnikami rzucili się w pogoń za bandytą.
Rozpoczął się szalony pościg, który
trwał około 15 minut
Uciekający, któremu pogoń deptała
już po piętach, widząc że trudno będzie
mu się wymknąć, w pewnej chwili rzu
cił do zboża obok którego biegł, worek
oraz nóż, sam zaś dobywając reszty sił
pobiegł dalej.

Jeszcze kilka minut trwał pościg, aż
wreszcie zmęczonego i zdyszanego o
pryszka ujęto i odprowadzono do X ko
misariatu p. p.
Torbę z pieniędzmi po długich poszu
kiwaniach znaleziono, noża jednak, któ
rym opryszek przeciął pas, znaleźć nie
było można.
W komisariacie, bandyta wzięty w
krzyżowy ogień pytań zeznał, iż nazy
wa się Jan Koziklewicz, ma lat 28 1 jest
bezdomny.
Ponieważ nie znaleziono przy nim zs
dnych dowodów osobistych, nie można
było sprawdzić narazie, czy zeznania je
go są prawdziwe, wobec czego okutego
w kajdany, pod silną eskortą odstawio
no go do urzędu śledczego, który natycb
miast wszczaj w tej sprawie dochodze
nie.
,0)

Baczność, poborowi!
rocznika

1905.

W dniu dzisiejszym przed komisję po
borową nr. 1 (Traugutta 10) winni sta
wić się mężczyźni rocznika 1905, zare
jestrowani od liczby 5901 do 6000, zaś
przed komisje nr. 2 (Traugutta 6). ochot
domiła siostrę, iż „adwokat" czeka na nlcy rocznika 1907,
b.
nią w pokoju. Gdy p. Helena C. weszła
do pokoju, uderzyło ją odrazu dziwne
zachowanie się adwokata, który natych
w niedzielą wielka
miast wstał z krzesła ł podał jej swój
adres i nazwisko a mianowicie: 'Józef
manifestacja
Rzepecki, Zamenhofa nr. 6. przyjmuje
od 7 do 8-ej- Następnie „adwokat" po
spiesznie pożegnał p. Helenę G. i wy
szedł. W niespełna 5 minut po jego odej
W niedzielę rano na Wodnym Rynka
ściu stwierdziła p. Marjanna G. brak o. k. r. PPS organizuje wiec polityczny
pozostawionych jej na stole 30 zł.
pod hasłem rozwiązania sejmu i rozpisa
P. Marjanna G. domyśliła się. Iż pa nia nowych wyborów. Po wiecu odbę
dła ofiarą wyrafinowanego oszusta a dzie się manifestacja, która przejdzie ul'
utwierdziła się w swych przekonaniach camf Główną i Piotrkowską do Placu
wówczas, gdy siostra jej skonstatowała Wolności, gdzi.e zostanie rozwiązana
iż na ulicy Zamenhofa pod nr. 6 żaden W manifestacji wezmą udział wszystkie
związki klasowe w Łodzi
b.
adwokat nie mieszka.
Jak się okazało ofiarą oszusta padło
już szereg osób. które zostały w podob
ny sposób okradzione.
Ostrzegamy przeto przed pomysło
wym złodziejaszkiem*

Sprytny oszust w „poszukiwaniu" sekretarki okrada
mieszkania.
W jednym z tutejszych pism w ogło
szeniach drobnych ukazało się ogłosze
nie, iż adwokat poszukuje sekretarki.
Oczywiście, iż na tak ponętne stanowi
sko reflektowało wiele pań, przeto „pan
adwokat" otrzymał bardzo wiele ofert.
Między innemi złożyła swą ofertę nie
jaka p. Helena C. zamieszkała u zamęż
nej siostry, Marianny G. przy ulicy Cegielnianej nr. 22.
Wczoraj z rana mąż p. Marianny po
łożył na stole 30 zł. przeznaczone dla
żony na domowe wydatkiW międzyczasie do mieszkania p.
Marianny wszedł jakiś bardzo przyzwo
icie ubrany jegomość z teką w ręku i
oznajmił że jest adwokatem i przychodzi
do siostry p. Marjanny G.. Heleny C. w
celu porozumienia się z nią w związku
z złożoną przez nią ofertą, w której
reflektuje na objęcie sekretarki w jego
biurze.
P. Marjanna G. poprosiła „adwoka
ta" do pokoju, w tej samej chwili zawia

Wobec powołania

p. p.

s

£

Komisja egzaminacyjna
dla rowerzystów.

na ćwiczenia

oficerów

rezerwy

Zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia
ministerstwa robót publicznych i spraw
wewnętrznych z dnia 20 maja 1925 roki»
— magistrat postanowił wyłonić komi
sję egzaminacyjną dla rowerzystów. W
skład tej komisji wchodzą przedstawicie
le magistratu, komisariatu rządu, ko
mendy policji państwowej oraz przed
stawiciel jednego z klubów kolarskich.
Komisja przeegzaminowała do dnia
8 czerwca r. b. 1536 rowerzystów. Na
terenie miasta zarejestrowanych było w
1925 roku neółem 8348 rowerzystów

ch rędzn
i misi bv£ yreonolwana!
Jak się „II. Republika" dowiaduje, w
bieżącym tygodniu ukaże się obwiesz
czenie głoszące, że na zasadzie rozkazu
ministra spraw wojskowych wydanego
na mocy art. 70 ustawy o powszechnym
obowiązku wojskowym, zostają powoła
ni na ćwiczenia 6-tygodniowe oficero
wie rezerwy rocz. 1901, na 8-tygodniowe ćwiczenia oficerowie rezerwy rocz.
1895, na 4-tygodnłowe ćwiczenia pod
chorążowie rezerwy, przeniesieni do re
zerwy 30 listopada 1924 r.
Wobec bliskiego już terminu rozpo
częcia ćwiczeń, wyłania się konieczność
ustalenia norm zasiłków dla rodzin ćwi
czących rezerwistów, gdyż dotychczas
kwestja ta nie została uregulowana

Wszyscy oczekują
z zaciekawieniem

W roku ubiegłym zasiłki wynosiły
po 80 — 90 groszy lub 1 złoty dziennie
na rodzinę pracownika niestałego. Było
to oczywiście niesprawiedliwe, bo gdy
nprz. rodziny rezerwistów pracowni
ków stałych otrzymywały po kilkaset
złotych miesięcznie zasiłków, rodziny
rezerwistów pracowników niestałych
otrzymywały jedynie 20 — 30 złotych
miesięcznie.
Trudno z tej sumy utrzymać rodzi
nę złożoną częstokroć z kilku osób, to
też ta niesprawiedliwość musi być jaknairychlej usunięta, a przedewszyst
kiem winna być przez władze niezwłocz
nic wyjaśniona kwestja zasiłków wo
góle.
(s)

wielłtfego p o d w ó j n e g o programu:
i.

II.

MIŁOŚĆ ZAŚLEPIĄ

KOCHANKOWIE

Konrad Veidt,
Lii Dagover,
Lilian Hall-Davis,
Emil Jannings.
wytw. berlińskiej „Ufa*.

Nora Gregor,
Walter Slezak,
Bruno Christensen
ze złotej serjl wytw. duńskiel
.Noidisk".

Osobiste.
• Łodzianin, p. Henryk Berkowicz, r>
trzymał na uniwersytecie Jagielońskirn
w Krakowie po złożeniu przepisanych
rygorozów (z odznaczeniem) stopień dok
tora praw. Promocji dokonał dnia 22 b,
m. prof. ekonomii U. J. Dr. Adam Krzy
żanowski
M
Łodzianin p. 'Jakób' Frejdzon ukoń
czył wydział prawny uniwersytetu war
szawskiego z tytułem magistra praw.

XXXXXXXXXXXXXXX

s

Warszawa, KrólewsKa 35.
Właścicielka przyjechała z ostatnimi mo*
delami kapeluszy i nowości paryskich
Ceny K o n k u r e n c y j n e .

Lódź. M o n i u s z k i 1 m . 1 2 tel. 4-84
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W s p a n i a ł y 10-akt. p r o g r a m

miłość?

Dramat z życia kobiety zamężnej, która wolała śmerć n l i hańbą.
Tragedja kobiety, którą mąż brutal fi egoista wypędził z domu!
W roli g ł ó w n e j :

C O R I N N E ORIFFITH
i jej niezrównany partner L B O ^ ^ I D H U G H E S

mistrzowska
Początek o godz. 4.30.

fllitUl

Sala wentylowana 1 chłodzona.

Orkiestra symfoniczna.

mliji fałszywe lekarstwa

nie mogą pracować w aptekach Kasy Chorych.

O c z e m m ó w i o n o na p o s i e d z e n i u zarządu Kasy Chorych.
TEATR MIEJSKI

W e wtorek, dnia 22 b. m. odbyło się załatwiono odmownie memorjał często
w obecności 14 członków kolejne posie chowskiej kasy chorych w sprawie subdzenie zarządu Kasy Chorych. P r z e w o  skrybeji pożyczki na budowę gmachu
dniczył p. Kałużyński.
tejże kasy, oraz podanie związku harcer
P o zatwierdzeniu protokółu z poprze stwa o subsydjum na harcerskie kolonje
dniego posiedzenia, komisja przystąpiła letnie.
do obrad nad wnioskami zarządu.
Zarząd przyjął do wiadomości komu
Na wstępie po obszernej dyskusji po nikaty sekcji fin. gospodarczej o wzmo
wzięto decyzje w sprawie farmaceutów, żeniu pracy w wydziale obrachunko
\ctórzy wydali omyłkowo fałszywe le w y m w kierunku inkasowania należno
karstwa w aptekach I-ej i II-ej lecznicy. ści oraz sprawozdanie z obrad i uchwał
Zarząd postanowił przychylić się do komisji rewizyjnej.
Na wniosek komisji lecznictwa posta
wniosku komisji administracyjno - p r a w
nej i wydalić z pracy pracownicę apteki | nowlono rozpisać konkurs na stanowis
1-ej lecznicy Rablnowlczową, która myl ko lekarza w dziale fizykalnej terapjl, nie
obsadzone wskutek rezygnacji nowonie w y d a l a lekarstwo.
Pozostałym współwinnym postano zaangaiowanego lekarza.
Dalej zarząd postanowił wyasygno
wiono udzielić ostrej nagany z zastrze
żeniem, że w razie dopuszczenia się w w a ć na leczenie zdrojowe poza Zakopa
przyszłości wykroczeń zostaną zwolnię nem, Bystrą i Smukatą w m-cu lipcu i
sierpniu po 30,000 zł. miesięcznie.
ni z pracy bez odszkodowania.
Obszerną dyskusje wywołało spra
W związku z okólnikiem okręgowe
go urzędu ubezpieczeń
wyjaśniającym, wozdanie przewodniczącego Kałużyń
iż pracownicy umysłowi pobierający za skiego z akcji zarządu i dyrekcji prze
siłki doraźne oraz ustawowe mogą b y ć ciwko podwyżce opłat szpitalnych.
W debacie podkreślono, iż podwyżka
ubezpieczeni w kasie chorych jako człon
kowie dobrowolni, postanowiono powie ta jest całkowicie nieuzasadniona i kasa
r z y ć komisji fin. gospodarczej ustalenie chorych musi się jej przeciwstawić z ca
grup ubezpieczeniowych dla bezrobot łą bezwzględnością, podejmując inter
nych pobierających w określonych okre wencję u pana wojewody oraz w odno
sach czasu zasiłki doraźne l przystąpić śnych ministerstwach.
do ubezpieczenia tej kategorji bezrobot
Akcję w . tej sprawje uzależniono od
nych.
uchwał konwentu senjorów rady miej
Na wniosek komisji fin. gospodarczej skiej, który ma zadecydować o ustale

niu wysokości opłat w szpitalach miej . Dziś, jutro, w sobotę 1 w niedzielę wieczoren*
skich.
zabawna krotochwila paryska R- Gignoiuc I J.
O godzinie 23-ei posiedzenie zakoń Thcry — „Niedojrzały owoc" — z Stefanja Jarczono.
kowską w je] kapitalnej, brawurowe] kreacji dzie

Jak należy zgłaszać
służb; domową
do kasy

chorych.

Kasa chorych nie w y s y ł a rachunków
pracodawcom za służbę domową za rok
bieżący.
Składki winny być bezpośrednio opla
cane przez pracodawców przez zakupie
nie odpowiednich znaczków płatniczych
Zasadnicza składka miesięczna ubez
pieczeniowa dla służby domowej 1 dozór
ców w r a z z dopłatą pracodawcy w y 
nosi 5 zł. 38 gr. i taką jest cena nominał
na znaczka płatniczego.
Składka ta winna być opłacana naj
później w ciągu miesiąca od daty jej
płatności, a w razie przekroczenia termi
nu cena jego podwyższa się automatycz
nie o procent za zwłokę w stosunku
6 proc. rocznie.
Pracodawcy, którzy służby domowej
i dozorców wogóle nie zgłosili, względ
nie nie zgłoszą, narażeni są na opłaty
karne w wysokości I do 5 krotnej kwo
ty składek zaległych*

Kobieta strzeliła do sier Pod takim hasłem rząd przeprowadzi reorganizację
aparatu administracyjnego.
żanta, a następnie do siebie
Z Warszawy donoszą?
Wstrząsająca tragedia rozegrała się'
w parku Ujazdowskim.
0 godzinie 8-ej wieczorem w pobliżu
sadzawki rozległ się strzał rewolwero
wy. Przechodnie ujrzeli młodego sierżan
ta, który upadł, po chwili podniósł się i
oostąpił dwa kroki, krzycząc:
— Bronka! Na miłość Boską!
W tej samej chwili stojąca obok koflleta przyłożyła lufę rewolweru do włas
nej skroni i wystrzeliła po raz drugi. Ku
la przebiła czaszkę nad prawem okiem.
Desperatka wyciągnęła rękę do sier
żanta, zachwiała się i padła.
Zaalarmowano policję.
Na miejscu
tragedji znalazł się wkrótce posterunko
wy, następnie przodownik. Ciężko ran
ną kobietę, 20-lctnią Bronisławę Nazare
wiczównę, z zawodu nauczycielkę (Al.
Ujazdowskie 18) przewieziono taksówką
io szpitala św. Rocha. Stan jej jest groź
ny.
• .
Sierżant 23-letni Kazimierz Łęcki, za
mieszkały w koszarach marymonckich,
ma przestrzelone ramię. O własnych sriach udał się do szpitala Ujazdowskiego.

Do urzędu wojewódzkiego nadeszły
d w a okólniki ministerstwa spraw w e 
wnętrznych w sprawie ustawy o po
wszechnym obowiązku służby wojsko
wej oraz w sprawie zamierzonych re
dukcji personalnych
W pierwszym wypadku
okólnik
stwierdza, że z powodu wielu braków
jakie wykazuje obecna ustawa o po
wszechnym obowiązku służby wojsko
wej, M. S. W e w . zamierza wystąpić z
projektem znowelizowania te] ustawy w
kierunku jej usprawnienia.
W tym celu urząd wojewódzki wi
nien najdalej do połowy przyszłego mie
siąca dostarczyć ministerstwu materiał,
składający się z wniosków j obserwacji,
które będą rozważane w ministerstwie.
Jak się dowiadujemy powyższy okól
nik otrzymały wszystkie urzędy woje
wódzkie w Polsce.
Drugi okólnik dotyczy redukcji per
sonalnych, które obejmą przedewszyst
kiem tych funkcjonariuszy
państwo
wych, którzy przez pozbawienie Ich po
sady nie zostaną oozbawieni środków
egzystencji.

A więc podlegną redukcji przede
wszystkiem funkcjonariuszki zamężne z
wyjątkiem tych, (których mężowie są nie
zdolni do pracy lub ewentualnie czaso
wo jej pozbawieni; funkcjonariusze za
wieszeni w urzędowaniu z powodu orze
czenia komisji dyscyplinarnej; funkcjo
nariusze niestabilizowani i nie posiada
jący przepisanych kwalifikacji facho
w y c h ; funkcjonariusze dla urzędu nieu
żyteczni oraz funkcjonariusze posiadają
cy majątek nieruchomy, z którego czer
pać mogą dochody na utrzymanie.
Wytyczną przy przeprowadzeniu re
dukcji będzie: nieosłabianie sprawno
ści urzędów przy jednoczesnej ich sana
cji.
;
.
.
(s)

Podziękowanie.

TEATR LETNI W PARKU STASZICADziś, w czwartek, z powodu próby generalne,
Jutrzejszej premjery przedstawienie zawieszone.
Jutro premjera zapowiadanej oddawna, aktu.
ainej rewji lokalnej w 3-ch częściach pióra lódz-'
klej spółki literackiej pp.: Starsklego i Bolsklego
z muzyka znanych Jazzbandzlstów Petersbur
skiego 1 Oolda p. t. — „Hallo, Łodzianki". —
W głównej roli kobiecej wystąpi gościnnie p.
Wańka Jakublńska, która w zeszłorocznym se
zonie występowała w teatrze miejskim, ostatnio
zaś grała z powodzeniem na scenie warszaw,
skiego teatru „Qul Pro Quo". W Innych rolaeł
pp.: Halina Łapińska, K. Szubert, J. Mrozlnskl
Woskowski 1 inni.
„Hallo, Łodzianki" obfitują w szereg wybor
nych, efektownych „szlagierów" tanecznych 1
śpiewnych, których większość zyska napewno
szeroką popularność.
Kasa zamawlań sprzedaje bilety na pierwsze
dwa przedstawienia.
fEATR POPULARNYCodziennie o godz. 8.30 wieczorem po cenacJi
najniższych (150, 100, 60 gr.) cieszący się wiel
kim powodzeniem najnowszy sensacyjny dramat
w 4-ch aktach St. Gozdawy-Wlechecklego p. t
.Śmierć cara Mikołaja II".

AZAZEL W FILHARMONJI.
Pierwszym programem, Azazel doslowriK
zdobył Łódź, świadczyła o tem wymownie wi
downia, która prawie codziennie była wyprze
dana. Dziś odbędzie się premjera drugiego pro
gramu. Wnioskując z tego cośmy widzieli na ge
neralne] próbie, możemy śmiało powiedzieć, że
drugi program, pod wieloma względami, prze*
wyższy pierwszy.

CYRK MEDRANOc
Bawiący obecnie w naszem mieście, zna<r»
ze swych występów przed trzema laty, cyrk
Medrano, cieszy się wśród najszerszych sfer Ło
dzi, zupełnie zasłuożnem powodzeniem. Produk
cje poszczególne pozwalają nam zaliczyć cyrk
eMdrano do rzędu przedsiębiorstw widowisko
wych o wybitnej sławie.

l

Panu Stanisławowi Dowborowi — refe
rentowi Magistratu m Łodzi, za bezinte
resowną a skuteczna obronę w Kom sj<
Dyscyplinarnej Magistrutu m. Łodzi skła
dam publiczne podziękowanie.
J 3 E L NISSENHOLC
pracownik Magistratu

więcloletniego bąka w spódnicy. Początek o go
dzinie 8 ni. 45, koniec o 11 m. 15<
Ceny najniższe (od 40 groszy do 4 zl.).
Widownia teatru miejskiego, starannie prze
wietrzana, pozwala spędzić porę godzin w prz*
jemnym chłodzie.

m, Łodzi

.BEZPOWROTNIE

LU5KW7 i ich ZARODKI
NAJLEPSZA PASTA P O B O W

| Q H ii

99
«)enjalna odtwórczyni
niezapomnianej roli

WH^TBCI

—sztuk! kinowej—
są w tym obrazie

8¥l«aEr*sf

Potężny
drama
w

y m ob raz,e

C a r r CSRA rolę
/ tytułową.
,

Nad program: „ D w a w e s e l a Abd'e!-Krima*
w e s o ł a farsa w dwóch aktach.

I ocząlek o goc>lnie 6-ej, ostatn. punkt, o godz 10-e| wlecz.

.

.

TU 2 M I N I I Borucha

Z powodu zgonu

Akcję podwyżkową robotników—pracownicy
umysłowi poprą ewentualnym strejkiem.
Ostatnie posiedzenie m i ę d z y z w i ą z k o
e j komisji pracowniczej
poświęcone
było omówieniu obecnej sytuacji, jaka
w y t w o r z y ł a się po w y s u n i ę c i u przez
związki robotnicze
żądań
podwyżko
wych.

składamy wyrazy
rodzinie

wając żądanie p o d w y ż k i 25 proc, dla
wszystkich p r a c o w n i k ó w
biurowych
ł-odzi, zatrudnionych w przemyśle, han
dlu i transporcie.
Postanowiono r ó w n i e ż z w o ł a ć na
dziś walną konferencję
ze
związkami
"w sprawie wspólnej akcji. Jednocześnie
dniach najbliższych
zorganizowany
zostanie szereg w i e c ó w p r a c o w n i c z y c h .
Na zebraniu tem p o s t a n o w i o n o r ó w 
nież wysłać specjalną delegację do W a r
szawy, która w r a z z posłami s e j m o w e roi uda się do min. pracy w celu przedło
żenia mu postulatów p r a c o w n i c z y c h uchwalouvch na ostatnim w i e c u .
(E)
w

Województwo znios
ło ograniczenia dla
bezrobotnych.

Pracownicy umysłów?
w obronie swe} godności.
Wczoraj zgłosiła się do przewodni
czącego funduszu bezrobocia p. Kulicz
kowskiego delegacja wszystkicli organi
zacji pracowników umysłowych- Delega
cja ta domagała się przeprowadzenia
energicznego dochodzenia
przeciwko
kierownikowi oddziału P U P P Illiniczowi, który swym nietaktownym zachowa
niem się wobec pracowników umysło
wych spowodował szereg przykrych
nieporozumień i zatargów. P . Kulicz

Na skutek energicznej interwencji
przewodniczącego funduszu bezrobocia
p. Kuliczkowskiego w Warszawie —
zostały w dniu wczorajszym zniesione
wszystkie ograniczenia przy pobieraniu
zasiłków przez członków rodzin bez
robotnych. Zbawienne to rozporządze
nie nie objęło jednak Piotrkowa, gdzie
z tego powodu zapanowało silne wzbu
rzenie. Wobec tego p. Kuliczkowski pod
jął natychmiast interwencję w urzędzie
wojew. wskazując na konieczność na
tychmiastowej akcji w Warszawie. W o 
bec tego wojew. skierowało natych
miast do W a r s z a w y wniosek w tej palą
cej sprawie.
E.

•MB

Dodatkowe sumy dla
Wśzystkicli; pracowni
ków u m y s ł o w y c h
Onegdaj powrócił z Warszawy prze
cia p. Kuliczkowski. Podjął

bezrobo

on w min.

Pracy oraz w zarządzie głównym fundu
szu bezrobocia energiczną interwencję w
celu uzyskania dodatkowych
sum
na
Y p l a t y doraźne dla tych bezrobotnych
Pracowników umysłowych, którzy zosta
w

le

Odbyło się w a l n e zebranie c z ł o n k ó w
stowarzyszenia nauczycieli żydów s z k ó l
Powszechnych, na którem
omawiano
P r a w ę przystąpienia do z a w o d o w e g o
zrzeszenia nauczycieli szkól p o w s z e c h 
s

nych Rz. Polskiej.
P o uzgodnieniu odnośnych paragra
fów statutu, u c h w a l o n o
zgłosić
swój
akces.
W y b r a n o następnie 20 delegatów na
ziazd d e l e g a t ó w ognisk w W a r s z a w . e ,
W końcu p o s t a n o w i o n o przystąpić d o
pudowy domu zdrowia dla nauczycieli
P o w o ł a ć d o ż y c i a komitet b u d o w y
l

J

I

•

powierzchni 250 metr. kwadr, na par
terze w centrum miasta (Piotrkowska)

do
II
it
4

wynajęcia.

od I-go lipca lub późntel. Wladomość Piotrkowska 67 u zarządzającego

CZYTAJCIE

(•••••••••••e»«»»«»«

Z początkiem bieżącego roku szkol
nego nauczyciele, pracujący od wielf
lat w powyższej szkole, zostali przy użyciu podstępu usunięci z posad. Głów
nym powodem gremjalnego wyrugowa
nia zasłużonych dla szkoły pracowni
ków była ich zdecydowana postawa vt
obronie interesów zawodowych, nauczy
cielstwa i walka z nadmierną chciwo
ścią i nepotyzmem, stosowanym przei
kierownika szkoły. A. Szwajcera. za
milczącem poparciem nominalnego wla<
śclciela — zarządu T o w . Szerz. O ś w .
wśród żydów.
Związek zawodowy nauczycieli o»
głosił w obronie praw swych członków
bojkot posad w tej szkole.

Międzyzwiązkowa komisja pracow*
ników umysłowych okręgu łódzkiego.
Związek pracowników instytucji użyteczności publiczne! w Polsce, oddział
w Łodziom". Piotrkowska 53.

•AA i.x.x-x. ., . .,,., .j,. ..j •
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W związku z ogłoszeniem zapisów
na rok szkolny 1926-7 w szkole T o w
Szerz-. Ośw. wśród żydów Pomorska
48 pod kierunkiem A. Szwajcera niżej
podpisane organizacje pracowników umyślowych komunikują ogółowi pra
cowniczemu, co następuje:

ZDAŁA OD T E J SZKOŁY

1

x

Komunikat.

1

stowarzyszenia
nau
czycieli
żydów.

J

współczucia

Nie bacząc na to kierownictwo tej
szkoły uważało za możliwe uruchomić
ją przy pomocy ściągniętych z różnyct
części kraju łamistrajków,
stojących
poza nawiasem społeczności pracowni
czej.
W chwili reorganizacji życia spoleci
nego pod hasłem sanacji moralnej doma
gamy się. by nie ominęła ona tak w a ż
nej dla przyszłości kraju dziedziny wy
chowania młodzieży i odebrała możr.jść
demoralizującego oddziaływania na du
sze i umysły młodzieży osobnikom te
go rodzajuSzkoła, której jedyną racją — w b r e w
założeniom jej fundatorów — jest za<
pewnienie stanowiska i dochodów kie
rownikowi i jego bliższej i dalszej ro
dzinie, oraz walka z nauczycielstwem*
w której wychowanie młodzieży poruczone jest, w powszechnej pogardzi"
znajdującym sie łamistrajkom, nie jest
szkołą dla dzieci pracowniczych.
W imię zdrowia moralnego Waszych
dzieci i ich przyszłości, w imje solidar*
ności ogólnozawodowej świata pracow
niczego ostrzegamy W a s :

flzyskał w Warszawie in
spektor Kleczkowski.
wodniczący zarządu funduszu

Wajnberga
szczerego

Personel szkoły fi? m

li pominięci przy ostatniej wypłacie gdyż
kowski obiecał delegacji pracowniczej
brakło dla nich pieniędzy.
dochodzenie przeprowadzić w rej spra
P. Kuliczkowski interweniował rów wie z cała bezwzlędnością.
E.
nież energicznie w min. skarbu. Wynik
szeregu konferencji był dodatni,
gdyż
uzyskał on zapewnienie, że suma niez
będna na zrealizowanie
wypłat dla
Po dłuższej dyskusji
postanowiono wszystkich kategorji pokrzywdzonych—
akcję p o d w y ż k o w ą włókniarzy czynnie zostanie w najbliższych dniach przeka
Poprzeć, ewentualnym strejkiem, w y s u  zana.
v

B. P.

Trzy okazy rasiowego bydła, będącego ledną z najważniejszych pozycli efcsportu amerykańskiego, nagrodzone raedaiaini ua wystawie w Chicago,

Związek pracowników kas chorych
i instytucji ubezpieczeń społecznych Rzi
czypospolitej Polskiej, oddział w Łodzi,
ulica Piotrkowska 73.
Związek zawodowy
pracowników
handlowych i Jbiurowych m. Łodzi, Al.
Kościuszki 21.
Stowarzyszenie wzajemnej pomoc*
pracowników handlowych chrześcijan.
Al. Kościuszki nr. 21.
Związek
zawodowy
nauczyciel?
szkót średnich żydowskich w Polsce, od
dział w Łodzi, ul. Południowa 3Związek majstrów przemysłu włók«
nlstego województwa łódzkiego, ul. Za
chodnia 63.
Stowarzyszenie niemieckiego naucz\
cielstwa w Łodzi. ul. Piotrkowska 243.
Związek zawodowy nauczycielstwa
oolskich szkół średnich.
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Co usłyszymy przez radio

NOGA WPADŁA POD KOŁOARMATY
dziś,
A SZEREGOWE
IC „WPADŁ" ZA FO NA 3DO
IPIEW
S IĘZIENIA.
Dnia 11 listopada 1925 roku bateria
Z odczytanvcb akt oraz opinii prze- łożenia, że przeciwko Daniszewskiemu
1 p. a. c. w Czesfochowic udała się na łcźpnv!h oficerów, okazuje się, że pod niema żadnych konkretnych dowodów,
ćwiczenia polowe. Po chodzę wypadło sądny Daniszewski nie cieszył sie w pał i że cala sprawa opiera się wyłącznie na
nrzcciągnąć działo na terenie kilkudzie ku dobra opinia i uważany był za leni przypuszczeniach i przesłankach, oraz
sięciu metrów. Żołnierze przeprowadzili wego żołnierza.
na niepoważnych zeznaniach świadków,
armatę i wtłoczyli ia na boczna drogęProkurator p. major Masłowski w wnosi o uniewinnienie.
W pewnej d n . i!j rozległ sic krzyk ...ie- przemówieniu swem popicra<w całej roz
Sąd po naradzie skazał kanoniera Dą
zus Marja" ni czem jeden z kanonierów ciągłości akt oskarżenia i wnosi o zasą niszewskiego za usiłowanie uczvuier.'a
upadt na ziemie, Współtwarzysze pod dzenie podsądnego z S 81 cz. i i lii KKW się niezdolnym do służby wojskowej na
nieśli go, przyczem badanie na miejscu oraz art. 49 KKO.
3 miesiące więzienia.
wykazało, iż szeregowiec Daniszewski
Obrońca z urzędu wychodząc z za
Oskarżony wyrok przyjąłU.
Bronisław niefortunnie postawił tak noze. żc została przejechana przez kolo
armaty. Złamaniu legły dwa palce u no
gi, a wszystkie inne były poważnie
zgniecione i poranione.
Fakt powyższy wydał się komendan
tow i baterji nieco podejrzany. Zauważył
Z 40-metrowej wysokości runął do rzeki.
en już poprzednio, że kaitonier Dani
szewski nie odznacza się zbytnim zapa
Kilka dni temu odbyły się w Pozna spaść łukiem zewnętrznym do płynącej
łem do służby wojskowej i że niejedno
niu
akrobatyczne popisy nad Wartą, któ u stóp żórawia Warty.
krotnie opowiadał o tem kolegom w ja
W chwili gdy Zaporowski znalazł się
ki sposób zamierza uwolnić się od służ re zakończyły się niezwykle tragicznie.
Popisy miały być wielką
sensacją na szczycie drabiny i przecięto sznury,
by wojskowej. Sprawa powyższa znała
zła się na wokandzie sądu krągowego dla mieszkańców Poznania. To też już drabina wbrew obliczeniom przechyliła
wojskowego w Łodzi. Przewodniczył na godzinę przed rozpoczęciem na bło się na wewnątrz. Akrobata, zdając sobie
rozprawom p. major Korycki, oskarżał niach nad Wartą zgromadziły się tłumy sprawę z niebezpieczeństwa, rzucił się
mbliczności podobnie jak na moście ko całym ciężarem ciała naprzód. Było jed
prokuratr p. major Masłowski.
ejowym, gdzie ustawiono aparaty kine nak już za późno. Pod wpływem nagie
Na przewodzie sądowym oskarżony matograficzne.
go nacisku
drabina pękła i górna jej
nie przyznał się do winy. Zeznał on. iż
Na lewym brzegu Warty, na szczycie część wraz z Zaporowskim spadła z wy
<eren, po którym przetaczali
armatę żórawia miejskiej wyładowni, ustawiono sokości 40 metrów na żelazne skrzyżo
jest śliski, pchając więc tylne kolo ar drabinę, przymocowaną linami. Gwoź wania żórawia. — Nieszczęśliwy akroba
maty w pewnym momencie nieostroż dziem popisów miał być występ akroba- ta stoczył się dalej i runął w fale Warty.
nie stąpnął, noga mu się poślizgnęła i ty Zaporowskiego,
polegający na tem,
Na ratunek pospieszyło kilka łodzi.
wpadła pod kolo.
że Zaporowski miał wspinać się
na Niebawem wyciągnięto Zaporowskiego
Podsądny w y r a ż a zdziwienie, że za szczyt drabiny, poczem goniący go apasz z wody. Okazało się, że ma on głęboko
fakt taki pociągnięto go do odpowiedział miał odciąć, przytrzymujące . drabinę, rozciętą skroń, arterję na szyi i poszar
ności sądowej. Zdaniem jego człowiek sznury, skutkiem czego drabina wraz ze pane udo. Przewieziony do szpitala wal
•nusiałby być skończonym .osłem", gdy znajdującym się na niej akrobatą, miała czy ze śmiercią.
by będąc zupełnie zdrowym usiłował unieszczęśliwić się na cale życie tylko
dlatego, ażeby się uwolnić od służby
Wszyscy oczekują
wojskowejz zaciekawieniem w i e l k i e g o p o d w ó f n e g o programu:
Przesłuchani świadkowie rzucają no
II.
,we światło na całość sprawy. Szczegól
nie ważnem jest zeznanie kanoniera. Ku
MIŁOŚĆ Z A Ś L E P I Ą
KOCHANKOWIE
bińskiego, który zeznaje, iż podsądny
orzed samym wypadkiem oglądał s-ę na
Konrad Veidt,
Nora Gregor,
wszystkie strony i był nieco zdenerwo
Walter Słezak,
Lii Dagover,
w a n y oraz kanoniera Knolla Salomona,
opowiadającego o tem, iż kiedy był łącz
Lilian Hall-Davis,
Bruno Christensen
nie z Daniszewskim w szpitalu, ten opo
wiadał, iż skorzysta z pierwszej nada
ze złotej serji wytw. duńskiej
Emil Jannings.
rzającej się okoliczności, wsunie nogę
.Nordisk".
wytw. berlińskiej .Ufa".
pod koło, ażeby tylko uzyskać powód
do zwolnienia z wojska.
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Wołanie o pomoc.
Antoni Wiedeman
zatrzymał się i
pojrzał poza siebie w dal aa
wiejską
/zosę. Nadsłuchując przyłożył rękę do
icha i oochylił głowę ku przodowi. Czy
to nie był....?
Zdała błyszczały lampy- elektryczne
na dworcu, i światło
tworzyło
lekki
różowy obłok na niebie. Na piasku i w
wlocie chybatały słabe reflektory dale
kich lamp. Jeszcze spory kawał szosa
biegła całkiem prosto, potem tuż obok
toru kolejowego skręcała na
północ,
irzecinała tor i pięła się w górę wprost
ku miastu.
Odwrócił się. Nadsłuchiwał — nie —
nie omylił się. Skądś dobiegał hałas, któ
Ty powoli zamierał, i znów powstawał z
ieszcze większą siłą. Był to szum auta,
ubliżającego się z wielką szybkością.
Lecz w tym szumie drżał jeszcze in
Av ton... dziwnie
ostry — odzywający
Si.; i wielka siłą, to znów całkiem przy

V

R K M E D R A N O

W dniu 25 b. m. w piątek o godz. 8~e)
wiecz. w sali Filharmonji przy ul. Naru
towicza organizuje stowarzyszenie wol
nomyślicieli polskich w Łodzi wielk'
wiec pod hasłem „Żądamy wolności su
mienia i przekonań".
Przemawiać będą członkowie zarżą
du głównego S. W. P . : Dr. Stróżecka
(z W a r s z a w y ) ; Dr. Mierzyński; Henryk
Bittner, Jan Haneman i inni.

i UŻuUl.

WIELKIE PRZEDSTAWIENIE.

Zaczęły dzwonić dzwoneczki w bud
ce dróżnika: bim, bom, bim, bom....
Lecz cóż to.„. znów się
zaczęło?
Krzyk przeraźliwy przebił powietrze.
Nadsłuchujący zmartwiał, serce jego za
trzymywało się na chwilę, a potem poczę
ło pracować ze zwiększoną siłą, Bezwątpienia: ten trwożny krzyk pochodził z
gardła ludzkiego.
Wiedeman ukrył się
w cieniu gruszy i oczy skierował w je
den punkt szosy.
Auto przejechało szybko. Okna były
zasłonięte.... i w tej samej chwili — taić
jakby więzień przeczuwał blizki ratunek
— rozległ sie znów krzyk: „Na pomoc!
Na pomocl".

czwartek.

Wiec wolnomyślicieli
polskich

Dził I codziennie
godzina 8,80 wlecz.
,f.u\,d\.iu.,suiu
P i e r w s z o r z ę d n e n o w e dla Łodzi atrakcje

cichły. NagJe Wiedeman zrozumiał: był
to głos ludzki, wołający w trwodze.
Nadjeżdżało auto. Dwoje olbrzymich
błyszczących oczu świeciło w ciemności
jak roztopione srebro. Niebieski płomyk
obok motoru mrugał niesamowicie. Znów
usłyszał wyraźnie szum motoru i huk ma
szyny — lecz inny dźwięk zamilkł całko
wicie.

w

Warszawa (fala 480).
Część I-a. Verdi: Fantazja na tematy z op„Rigoletto" wykona orkiestra „Polskiego Radja".
2. Verdi: Wstęp do III-go aktu opery „Travlata"
wykona na skrzypcach p. Władysław Lewinger
3. Czajkowski: Fantazja na tematy z op. „Dama
Pikowa".
Część Il-a. 4. Beethoven: Adagio z septett
op. 30 wykona orkiestra „Polskiego Radja". 5
a) Rimskij-Korsakow: Hymn do słońca, b) Za
rzycki: Mazurek, wykona p. Wład. Lewinger
6- a) Brahms: Taniec węgierski Nr. 4. b) Jai
Strauss: Krew wiedeńska, walc wykona orkie
stra „Polskiego Radja". Na zakończenie komu
nikaty.
Paryż, fala 1750 m. 12.30, 20-30 Koncerty.
Rzym, fala 425 m. 21-10 Koncert.
Zurlch, fala 515 m. 16.00, 20.10 Koncerty
Wiedeń, fala 530 m. 20.1S Koncert symfonie*
ny.
Praga, fala 368 m. 20-00 Koncert symfoniczny.
Londyn, fala 365 m. 19,25 Sonaty Beethoyena
(fort.), 20-00 Koncert.
Bortln, fala 505 m. 18.00 „Borys Godunow"
Mu^sorcsklego.
,

W tym przeraźliwym okrzyku, za
brzmiała nuta śmiertelnej trwogi....
Podróżny skokiem tygrysa
wysko
czył na środek szosy. Zdała na przedzie
szumiała maszyna, noc przyjaźnie otula
ła przestępstwo,
które się kryło we
wnętrzu auta.
Drżącemu człowiekowi przychodziły
na myśl wszystkie, kiedykolwiek słyszą
ne, straszne historje — uprowadzenie...
mord... W tem rozległ się nowy dźwięk,
cichy i blaszany. Wiedeman znał go i odetchnął z ulgą, dziękując z radością Bo
gu. Spuszczano barjerę
przed torem!
Automobil znajduje się z tej strony toru
— i będzie musiał zatrzymać się na dwie
trzy minuty....
Zaczął biec z niezwykłą wprost szyb
kością. Z lewej strony ukazał się szumią
cy potwór: lokomotywa kurjera. ZeTwał
z głowy kapelusz, rzucił go na szosę...
Teraz biegł już jak wicher.
Pociąg był niedaleko. Światła loko
motywy padały na szosę wiejską i oś
wietliły ciemne auto, stojące nierucho
mo przy bar)erze

— I teraz dopiero ml powlladasz, żc
masz 70 tysięcy długów? To przecież
pokaźny majątek!
— Naturalnie! I do tego własnemi sl»
łamł go zdobyłem!

Pociąg przejechał. Kling — klang —
kling — klang — kling Powoli barjera
unosiła się w górę. Auto miało już wolną
drogę. Głos wewnątrz zamilkł.
— Staćl — krzyknął głośno Wiede
man. Cisza.
Wskoczył szybko na stopnie auta i
otworzył drzwiczki.
— Czego pan sobie życzy? — wy
rzekł ktoś zagniewanym głosem. Dzięki
Bogu — miał przy sobie kieszonkową U
tarkę. Zapalił ją.
Promienie oświetliły
ciemne wnętrze. Oparty o miękkie po
duszki auta, siedział siwawy mężczyzna
trzymający'przed sobą jakieś ciało,.owi
nięte od góry do dołu w białe przeście
radło.
W tej samej chwili rozległ si*
znów ów krzyk, wychodził on z za bia
łego prześcieradła.
Wiedeman wyciągnął
obie ręce »
szybkim ruchem ściągnął białą zasłonę
W ocynkowanej klatce siedziała szara
papuga patrząc na niego orzerażonemi
ślepkami.
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Brali zaufania podważa pieniądz.
Kryzysy natury psychiczne! są nie mniej groźne,
niż gospodarcze.

Obserwacja zjawisk finansowo-gos
podarczych w ostatnim
roku w Polsce
przyswoiła narn całkiem nowe pojęcie i
nowy termin: „kryzys zaufnaia".
Pojęcie to ozuacza, jak wiadomo, kry
*ys,
opierający się na dyskontowaniu
*góry zgubnych następstw
stosowanej
dzisiaj polityki finansowej i gospodar
czej.

wzmocniłyby również między
innemi wać i zniszczyć nawet tak wielki zapas,
skarb państwa. Obecnie wędrują one z jaki znajduje się w posiadaniu Banku.
kraju, spychając franka coraz niżej, ni
*»
żej...
Przytoczyliśmy
to jako przyczynek
O złośliwości kryzysu zaufania świad
do
kwestji
upadku
optymizmu
gospodarczy polityka Banku Francuskiego. Re
wywołanego
zerwy tego banku są dzisiaj względnie czo-finansowego, upadku,
Świadomie
ogromne. Wynoszą z górą trzy i pół mil błędami i lekkomyślnością.
iarda franków złotych. Mimo to kierow zaczerpnęliśmy go z kraju, który w toku
dziejów wykazał, że był zawsze optymi
Wskazywaliśmy od wypadku do wy nictwo Banku nie ma dość odwagi, aby stą względem własnych sil finansowych.
padku, w jaki sposób i w jakich formach podjąć walkę o stabilizację kursu franka.
Może ten przykład będzie dla niejed
Uzasadniony pesymizm co do przyszłoś
Ma świadomość, że wielka potęga de nego z nas impulsem
do zastanowienia
ci z góry już wywoływał u nas przeróżne strukcyjna, brak zaufania, może — mimo
się
i
głębszych
rozważań
A. Z.
komplikacje w życiu gospodarczem kra bardzo sprzyjające warunki — zrujno
ju. Wywoływał je przytem
wtedy, gdy
obiektywna ocena istniejącego układu
Warunków przemawiała raczej na naszą
korzyść (np. spadek złotego w okresie
fuepowiększania obiegu wskutek panulącego powszechnie przeświadczenia, iż
niebawem powiększenie obiegu nastąpi.
' O g l ą d o dominującym wpływie przewi
dywań
ekonomicznych na przejściowy
domagał się budowniczy Herman Kalisz.
Przynajmniej układ
warunków — ma
Na wczorajszej sesji wydziału han
Przeciw sobie w Polsce wielu
scepty
W wyniku tej propozycji z a w a r t e zo
dlowego sądu okręgowego w Łodzi roz stało następujące porozumienie.
ków.
p a t r y w a n e było podanie budowniczego
Do dnia 2 lipca pp.Beigelman i KornKorzystamy z okazji, aby wzmocnić Hermana Kalisza o ogłoszenie upadło
go przykładem zaczerpniętym z bieżącej ści restauracji „Metropol" sp. z ogr. odp. gold osobiście, i jako współwłaściciele
sp. z ogr. odp. „Metropol" zobowiązu
chwili we Francji.
ją się nie sprzedawać majątku ruchome
Do
podania,
zgłoszonego
przez
adw.
**
Frydmana, załączono weksle protesto go ani nieruchomego (z wyjątkiem tar
Wśród ekonomistów świata uważa wane na ogólną sume 10.800 zł. z w y  gu codziennego), oraz nie inkasować na
ne jest w tej chwili za najbardziej fascy stawienia p- Beigelmana wzgl. p. Korn- leżności za poprzednio dokonaną sprze
golda, wspólników wspomnianej restau daż.
nujące zjawisko dalszy spadek franka.
Pozatem spółka oraz wspólnicy soli
Dolar kosztuje już w Paryżu zgórą racji.
darnie poręczają pretensje powoda. O
36,20 franków, pomimo, że taki stan rze
Weksle te w y d a n e zostały powodowi ile do dnia 2 lipca należności nie zosta
zy nie jest uzasadniony objektywnym tytułem pokrycia należności za wykon ną polubownie w y r ó w n a n e , podanie o
"kładem warunków.
czenie lokalu restauracji przy .ulicy Mo ogłoszenie upadłości pozostanie w mo-.
Stwierdzić wypada, że budżet fran niuszki.
cy.
cuski jest w tej chwili i zrównoważony,
Na rozprawie rzecznik pozwanych
W wyniku powyższego sąd (prze
' — co niemniej ważne — zupełnie ściś adw. Missala zaproponował zawarcie
wodniczył sędzia Dallg) odroczył roz
le wykonywany. Wydajność źródeł po układu.
poznawanie s w a w y do 2 llDca?
datkowych (wskutek wykonania zeszło
rocznych ustaw skarbowych) zwiększyła
' ę , rachując w złocie. T. zw. service des
•iettes
(amortyzacja i oprocentowanie
Pożyczek państwowych) została odcią
żona wskutek deprecjacji długu wew
Na skutek interwencji przedstawi ków. pracujących bez najemnych słł po
nętrznego. Koszta odbudowy zniszczo
nych obszarów z każdym dniem dla zro cieli organizacji rzemieślniczych Łodzi mocnlczych lub też najwyżej z jedną sl
w min. skarbu otrzymać ma łódzka izba lą pomocniczą. Co się zaś tyczy podat
zumiałych powodów maleją.
skarbowe
. A jednak, mimo tak sprzyjającej oko skarbowa specjalny okólnik, dotyczący ku obrotowego, to urzędy
liczności, skarb zmuszony jest zadłużać ulg podatkowych dla rzemiosła. W mają ściągać zaliczki od sumy podatku
pierwszym rzędzie łódzkie władze skar obrotowego za II półrocze 1925, zredu
ę w Banku Francuskim.
bowe szeroko mają korzystać z art. 8
Gdzież powody?
Sedno rzeczy w ustawy o padtku przemysł., zwalniają kowanej przez komisje szacunkowe
km, że ludność francuska odrzuca bony cym od podatku obrotowego rzemieślni przy udziale rzeczoznawców na skutek
indywidualnych odwołań D l a t n l k ó w . E.
°hrony narodowej (Bons de la defense
ationale).
Ci sami francuzi, którzy w
czasie
*ojny wykazali wyjątkowy wprost patr
°tyzm ekonomiczny, tezauryzując w ko
•Zach i schowkach deprecjonujący^ się
wyjechała do Warszawy.
pieniądz i bony francuskie i zapobiega
no w ten sposób
(unikat w EuropieI)
Związek kupców i przemysłowców podatku obrotowego I irmych aktual
pojawieniu się groźnych
następstw ol województwa łódzkiego Piotrkowska nych sprawach 1 bolączkach kupiectwa
brzymiej inflacji — dzisiaj zawodzą.
10, na ostatnim posiedzeniu postanowił łódzkiego.
Zniechęceni do systemu finansowe w y s ł a ć do W a r s z a w y , i do ministerstw
Delegacja, w skład której weszli pp*
go, przekonani, iż gospodarstwo narodo skarbu i przemysłu i handlu delegację Szyk, radny Bialer i Frejlich, wyjeżdża
we ni wytrzyma na dłuższą metą obec- z memoriałem, traktującym o obniżeniu do W a r s z a w y w najbliższych dniach.
go ciężaru — irancuzi dzisiejsi nie są
iiż skłonni nabywać zobowiązań włas
nego państwa.
Chcesz oszczędzać; — gotui na gazie.
, W związku z tem dalsze zjawisko,
które ma wszelkie pozory paradoksu.
Zniżka C e n y gazu
czerwiec, lipiec i sierpień 1 9 2 6 r.
Francja na gwałt szuka kredytu za
Pierwsze 500 st. sześć, liczone będą po cenie zasadniczej
Zł. 10—
granicą, gdy tymczasem codziennie wiel
nadwyżka ponad 500 st. sześć, po cenie
„ 8—
masy pieniądza własnego uciekają z
za
1,000
st.
sześć,
czyli
że
od
tej
nadwyżki
udzielamy
20
proc.
rabatu.
^raju. Lwia cześć francuskiego zapotrze
Przykład!
bowania dewizowego jest — według mia
Zużyto 2,500 st. sześć, za które liczyć będziemy:
°dajnych obliczeń — takiej właśnie na
500 st. sześć, po Zł. 10.-— = Zł. 5.—
tury. Oto klasyczny przykład skutków
Wytwarzania warunków, rodzących naj
2,000 . . . .
8 . - = , 16późniejszy z kryzysów — kryzys zaufarazem Zł. 21.—-
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Ulgi podatkowe dla rzemieślników.
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Delegacja związku kupców i przemysłowców

e

tte

"istcl

f

Toć gdyby nie on właśnie, gdyby w
pewnej chwili nastąpiła stabilizacja wa
runków, które nazwiemy polityczno-fia.ansowymi, — uciekające dzisiaj z Fran
2jł kapitały
pieniężne
niewątpliwie

zamiast dotychczasowych

Zł. 25.—

U w a g a : Wofiec wprowadzenia powyższe] zniżki dla wszystkich konsumentów dotych
czasowe opusty dla konsumentów, zużywających do 25,ooo st. sześć, gazu miesięcznie
na czas letni zostają z n i e s i o n e .
_
. „
. _ _ . , . , „ . ... ,
.
Zarząd Gazowni Miejskich w Łodzi.

Wieczór operetek i walców
Początek
o godz. 9-ej wiecz

Dziś wielka premjera
programu

Nr. 2 .

wypełni orkiestra pod dyr.

Dzśi o 001127.-ej w.
N

St. Namysłowskiego

w soboledn.26bm.

Mi\\l

Dolar w Łodzi.
Sytuacja na rynku walutowym w Lo
dzl w dalszym ciągu nie ulega żadnym
zmianom.
W ciągu wczorajszego dnia kurs do
lara utrzymywał sle na poziomie 10.27
w płaceniu i 10.29 w żądaniu.
Tranzakcje minimalne.
Podaż materiału aż nadto dostatecz
na.
Tendencja spokojna. Kursy utrzyma
ne.
Bank polski pokrył wczorai całkowi
cle zapotrzebowanie giełdy urzędowe].
Łódzki oddział Banku polskiego ofiaro
wał wczoraj za dolary kurs 9,98.
CZEKL
Dolary 10.
Belgja 28.65.
Holandja 402.55.
Londyn 43.76.
Nowy Jork jak iotów'
Paryż 28.45.
Praga 29.68.
Szwajcarja 193.90.
Wiedeń 141.65.
Włochy 36,16.
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE,
Pożyczka dolarowa w. dolaradi
69
68.75 w zł. 690, 687.50.
Pożyczka kolejowa 153.
Pożyczka koowersyiąą 5. proc, 32 —«
31.Z5, 32..
"
•
'AKCJE.
BanK Polski 50,
i 50.?:
Bank Handlowy 1.40.
Bank Zachodni 0.80.
Bank Dyskontowy 5.20
Bank Przem. Lwów QW
Bank Zarobkowy 4.
Gosławice 1.35,
(Węgiel 37.50, 38.50, 3fi
Lilpop 0.51.
Norblin 0,75.
Rudzki 0.67.
0.6*
(Wulkan 0.80.
Żyrardów 7.1QfDrzewo 0.15.
Nobel 1.50.
Modrzejów 1.75,
Ostrowieckie 3.40.
Starachowice 0.8&
Pustelnik 0.45.
Haberbufich 4.90,
•
r

v

GIEŁDY ZAGRANICZNE.)
Londyn, 23 czerwcf
Nowy Jork' '4,86 5/8 — 4,85 15/16.
Francja 172
Belgja 171,25
Niemcy 20,44 I pół
Danja 18,35
Praga 164,21
Wiedeń 34,45
Warszawa 51,00

1

J ł*v'z, 23 czerwca
Londyn 171,50
Nowy Jork 35,20
Belgja 100,15
Włochy 126,75
Szwajcarja 682 1 p6l
Rumunja 1545
Niemcy 838
1

Gdańsk, Z3 czerwca
100 marek Rzeszy 123,946 — 123,054.
100 złotych polskich 50,94 — 51,06, 100
dolarów 515,85 — 517,15, czek na Lon
dyn 25,18, telegraficzna wypłata na Ber
lin 123,021 — 123,329, na N. York 516,S
— 518,15, na W a r s z a w ę 50,69 — 50,81.
C

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
w dniu 23 czerwca 1926 r .
Za 100 złotych:
Londyn 51,00, Zurych 50 i pół, Berlir
40,89 — 41,31, wypłata na W a r s z a w ę
41,04 — 41,28, na Katowice 41.04—41,26.
na Poznań 41,14 — 41,36, Gdańsk 50,94
— 51,06, wypłata na W a r s z a w ę 50,94 —
51,06, Wiedeń czeki 69,55 — 70,05, ban
knoty 69.20 - . 7 0 2 0 , Prao-a. 330.—
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„TT USTftOWANA REPUBLIKA
tudentka pnazuku
je lekcji w zakre
sie ośmiu klas Adres: Cegielnlana
obszerny, elegancko ume
Nr 27 numer miesi
blowany,
lub
dwa
mnleichoroby słiórne '
kania 16, Przyjmu
sze z oddzielnem niekręweneryczne.
ję codziennie od
rulącem wejściem w cen
Przyitnuje od 5 do
godz 3—5 po po)
trum miasta poszukiwany.
919 2i
7'/, po poł.
nprzedaje się ta
Oferty sub . B B" do ad
W niedziele I świę
ksówkę sześclomin,
niniejszego pisma.
ta od 1 i-ei do 1-ej.
osobową landolet. jlss Mary gtve>
6-go S i e r p n i a 1.
licznikiem i kon 1 english, frencL
Tel. 48-6.'.
cesją w dobrym sU german lessona,
nie na chodzie. Traugutta 2 1 fr
C60
Zgłoszenia sub .Go
tówizna" do .11. Re
publiki".
861-27 ademoiselle Marie
enseigne anglai'
Meble na raty raneois
allemanó
pojedyncze
i
ii.
*•
bB'SB)bbih'm
Accepts also giouv . ........
komplety gwaran pes,
Traugutta 2
Po'uiiinuwa Nr.
cje kilkoletnle Od l p front
96ł
telet', 40-26.
świe<anie, zamiany
ł
specjalista cnoróti
Stolarnia, Lubelska
ademoiselle Mart'
skórnych i wene okazyjnie 5 H. P. i l / i H. «*• przy Nspiórkow
iii enseigne anglall
rycznych. Leczenii Wiadomość J. Muszel, Cegiel- skiego.
francais allemand,
niana 55.
światłem (Lampa
Traugutta 2 1 fr
kwarcowa)
etnisko domek
959
i
ogrodem
do
sprze
Przyjmuje
dama. Wiadomość
od 8 — 12
M I E S Z K A N I E
w Radogoszczu ul
i o d 5 d o 8 i pokoje z kuchnią ul Piotrk. (pomlę Jagiellońska N> 23
dzy Andrzeja a 6 Sierpn.
Obszerne W. C
934-27
piwnice iasne, suche z ełeklr. oświetl
Dr. m e d
(pom Andrzeja a 6 Sierp.). Mieszkanie
i pokoje z kuchnią Kilińskiego (pom rprzedam sklep
ensjonat w pobli
Nawrot a Przejazd):
Sala fabryczna u mieszkaniem bar
żu lasu, okolica
dzo
dobry
punkt
parter 200 mtr. kw. Kilińskiego (pom
Lodź', zł. 6 dzien
na
handel
win
Nawrot a Przejazd) natychmiast do w y
nie.
Wiadomość uL
najęcia. Oferty do „Republiki" T. B wódek, KilińsKiego Nawrot 1-a ZdybicNł
55
magazyn
oou
Cegielnlana 4 3
22-855/
ka.
83ó-3l>
wla.
9t8'
Tel. 41-32.
Dr

PIEGI, ŻóŁTE

PLAMYj

Znikają przy użyciu środka Ephelldln D-ra C»sp»rv
Jest lo jedyny naukowo wypróbowany środek, gwarantu
jacy 2upełną skuteczność: Panna Sz. w T. komunikuje
.Lepszego Środka nit Ephelldln niema, moje piegi juz po
kilku dniach pierzchły zupełnie" Sztuka 8 zł
P R Y S Z C Z E , WQGRY, n i e c z y s t a c e r a
usuwa z gwarancją Hydronalpasta. Po krótkim czasie cera
staje się prześliczną i czys-.ą, nadzwyczajne uznanie. Sztu
ka 8 zł.
BRODA u kobiet, zbyteczne owłosienie
na rękach
i nocach znikają natychmiast przy użyciu pudru Antavin
i olejku Antavm. Koizenle włosa stopniowo zupełnie odumierają, bezwzględnie nieszkodliwe. Cena kuracji 9 zł.
Przy nadesłaniu należności cena wynosi 9 zł. fran
co za zaliczeniem pocztowem o 1 zł, więcej.
Sprzedawcy poszukiwani.
Dr.

b

CS**
J

*JR

Y
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C A S P A R Y e t Co. O d d z i a ł 2 0 0 e . Y c z e w 2 .

t a n i e j wszelkie plerw26%
szorzędne systemy maszyn do plu{nta
n o w e oraz okazyjne.
Również zamiana t kupno maszyn.
Taśmy, kalka 1 wszelkie przy
bory.
Warsztat reperacyjny dla wszyst
kich systemów.

Jul|i
(Dyplom

Nauka pisania na maszynach.

ADOLF GOLDBERG
•,: y

1

•

A n d r z e j a 1, I-sze piętro. Telefon 37-54.

=====

\SUDORYN
[w p u d e ł k a c h z sitkiem)
/edyny wypróbowany środek usuwa/acy

BEZPOWROTNIE
POT, NIES
MIŁĄ
WOŃZBĄKNÓGIPMN
L a b o r Chem Farm.
.AP.

Bałaban-TuKalsKiej
„Institut
Physloplastlque'
w Paryżu).

SienKiewicza 3 4 m. 8 (front)

LUBC
IZ

Leczenie wad cery.—Usuwanie zmaisz
czek.— Naświetlanie lampami, — prąd
d' Arienyala. Przyjmuje od 10-2 po
[borohy ••sotni we
poł I od 4-7 wlecz.
SPÓLNIKA
CXXXXXXXXXXX)OOCOOCOOOOOO ocrycine uwzoDlciowł! do bardzo dobrze prosperującego
Leczenie sztucz sklepu bławatów w rynku, w mieście
słońcem wyP o s i a d a c z e r o w e r ó w ! nym żynowem.
llcząceffl 10 tysięcy mieszkańców
uajulższym kapitałom 10.000 złp.
Przyjmuje od
Wasze niemodne ramy zamieniam
i przerabiam na najnowszy fason.
od g. 9 do 11 Pierwszeństwo mają Cl reilektancl,
Wszelkie roboty wykonuję
którzy mocą dostarczyć towaru, la
i od 5 — 8. ko spólnicy lub dadzą towar w komis
szybko, tanio i solidnie
Spawalnla .Rekord* Łódź. Główna 36
albo zastępstwo na burt i detal. Zgło
Dr. m e d .
szcnla do M- Michna, Czersk, Pomorzo

K O W A L S K I "

Warszawa-Miodowa 5

Zakład Fryzierski
P i o t r k o w s k a 17 ( w p o d w ó r z u )
Salon damski.
Salon męski
Strzyżenie pań 0.80 gr. Golenie Z wodą
kolońtką
0,30 gr. |
Ondulacja
zł. 1.—
Strzyżenie
0,70 gr
Mycie głowy wraz
Strzyżenie chłop
z elektr, suszeniem
ców maszynką 0,40 gr. I
Mycie głowy
0,50 gr. |
włosów
••! 1.50
Elektryczny masaż twarzy 0,50 gr, Manicure 0,70 gr.
Farbowanie, czesanie, tlenienie i ect,
===== D l a p a ń s p e c j a l n e k a b i n y I = = =

Komitet Rodzicielski
przy 8 - l o k l a s o w y m Gimnazjum Humanistycz
n y m P a n a J ó z e f a A b a , tą drogą w y r a ż a u z n a n i e
I wdzięczność* P P . Dyrektorowi I ciału P e d a g o 
g i c z n e m u s z k o ł y , za opiekę i ofiarną pracę w wycho
waniu naszych dzieci, nie bacząc na ciężki stan maferjalny,
e którym szkoła musiała walczyć w Ostatnim roku szkolnym,
Komitet Rodzicielski
przy 8 - l o k l a s o w y m Gimnaz|um Huma
nistycznym Pana Józefa Aba

Używajcie

tylko pastę

dó

zębów

ANGELUS
żądać w Aptekach, Składach
aptecz
nych, Perfumeriach
i Drogorjach.

odpowiedni na 2 szerokie zespoły przę
dzalni odpadkowej poszukiwany,
Szczegółowe oferty z podaniem rocz
nej sumy dzierżawnej proszę złożyć
do adm, niniejszego pisma pod ,E.H,"

Specl&lista chorób
skórnych 1 wene
tycznych I włosów
Gabinet RSntgena
I śwlatło-leczniczy

inne, suttnie trittotinowe i u p.

przyjmuje d o reperacji.
uL 6-go sierpnia 76, III piętro
Tanio, bo w prywatnem mieszk.

aLPlotrkowsRa 144

rlECHOCINEK.
o sprzedania oka I Pensionat dla
zyjnio tasna dę dzieci i młodzieży
bowa garderoba i D-wej Margulesowej
tualeta, Jakubów-] Opieka, dobre od
sKi, Franciszkańska żywianie, solank'
Nr. 58.
520 kąpiele słoneczni
lniormacjei Kiliń
o sprzedania w skiego 96, m. 5
Langówku plac
754 1I/VI>
116x10 łokci kwa
zyjmę
na lato ?
dratowych 4,665 w
dziewczynki w
tym 40 drzew owo
cowych pompa wa wieku 10—12 lat z
pna 120 korcy laso zupełnym utrzyma
wanego Wiadomość niem z troskliwą o
Nowo-Targowa 10 pieką, Zakowice, Ce
m. 16
931 na bardzo przystęp
na, Oferty do adm,
.11. Republiki* suo.
Okazja*
930

D

D

t

LOiiaie

irzyjmuję do meteżkl ręcznej.
5 i , pr.
Teł. 29-45
2 sale fabry Piotrku'.'.Przyjmuje: od 8-2
czne w cen oficyna, i wejście,
o l e k c j a
< 6-8. Dla pań od K
trum ul. Piotrków 4 piętro, 7 dizwi na
69-30
sktej 33x7 m każda lewo
polsko-nlemlecka, wykwalllłko- dzielna poczekalni
od 6-6 pp.
o l l oknach w ka
kuszerka Plpikowa
wana biuralistka poszukuje od
(rzadkie okazy) okazyjnie do sprzeda żdej chwili do od przyjmuje zamó
Olerty
zaraz posady. Oferty sub , D . 107"
nia Wiadomość. Biuro Prasowe .BIP* stąpienia.
wierna, PiottkowDr. med.
Cegielnlana 40, tel. 20-62.
Tamże .sale" lub te). 21-61 ska 132.
856
24
zbiór marek pocztowych.
o wynajęcia pokoi o fabryki pończoch (T.Z.O.P.
Kilińskiego Ns48] zarazem
Z
a
w
a
d
z
k
a
N
s
1
hurtowni
ma jeszcze kilkanaście warsztatów an
tn 11 1 p. kont.
2
(umeblowane)
pokoje
z
kuchnią
i
Telefon
Nr,
25-38
w większem mieście
gielskich szer.6^—70" wolnych i przyj
9o8
25
Choroby skórne
na Pomorzu potrze'
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