opJata p o c z t o w a u i s z c z o n a r y c z a f t e n u

Rok

l

1

rODZ

•L U S T R O W A N I A

WTOREK 29 CZERWCA 1926 r.

K k b A K C J A I ADMINISTRACJA: PIOTRKOWSKA 49
GODZINY PRZYJĘĆ REDAKCJI 6 - 7 POPOM)'DNIU

Rząd nls cofa się.
Zdementowanie
taiszy~
wvch
pogłosek.
Z Warszawy donoszą*
Wiedomości, jakie ukazały się w nie
których pismach porannych, jakoby rząd
miał zamiar wycofać większość swoich
żądań co do zmiany konstytucji, jak do
wiadujemy się, nie są prawdziwe. Rząd
conajwyżej zgodzić się może na pewne
zmiany co do wieku dla czynnego i bier
nego prawa wyborczego.

Doradca zagraniczny
p o w o ł a n y będzie dla
kolejowych.

spraw

Nasz warz. kor. (L.) telefonuje:
W związku z zamlerzonem przebu
dowaniem ministerstwa kolei na mini
sterstwo komunikacji, które ma objąć
również agendy ministerstwa rofjót pu
blicznych, rząd zamierza powołać wy
bitnego znawcę
zagranicznego dla
spraw kolejowych, celen? zasiągnlęcla
•ego opinji w tej sprawie.
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WYDANIE PORANNE.

REWOLUCJA
Stanowisko rządu Primo de Rivery jest za
grożone.—Bunt wojsk w Walencji.—Król
hiszpański wyjechał do Paryża.
Paryż, 28 czerwca.
Pisma francuskie na podstawie wia
domości z kół, jak twierdzą, dobrze zna
jących stosunki hiszpańskie, donoszą o
wzroście żywiołu rewolucyjnego w tlisz
panjL
Przywódca ruchu rewolucyjnego w
Saragosle, ges. Agullera, został areszto
wany i przewieziony do wlezienia woj
skowego w Madrycie.
Stanowisko rządu jest zagrożone.
W garnizonie w Walencji wybuchł
bunt. Wojska, wysłane tam przez rząd,
odmówiły posłuszeństwa. W Parmie u-

slłowano aresztować 80-Ietnlego gen.
Veylera, który stawił opór zbrojny.
Krążą pogłoski, że Unamuno przystą
pił do ruchu przeciwdyktatorsklego 9
przybył do Parmy.
W kołach politycznych zarzucają kró
łowi, że w tak ciężkie] sytuacji opuścił
kraj, pozostawiając gen. Primo de Riverze swobodę działania.

paratyści kalońscy zorganizowali de-*
monstrację przeciwko niemu z okrzy*
kami „Precz z królem"- W demonstra
cji brali również udział robotnicy fran*
cuscy zatrudnieni w warsztatach dwor
ca kolejowego.

Król Alfons w Paryżu.
Paryż, 28 czerwca,

„Precz z królem!"

/Agenda Wschodnia.

Przybyła tu hiszpańska para króle*,
Paryż, 28 czerwca.
ska.
„Humanite" podaje, że gdy król Al
fons opuszczał dworzec paryski se

wyżka cen węgla
s t ł u m i o n a b ę d z i e p r z e z rząd.
Nasz warz. kor. (L.) telefonuje:
Pobyt ministra przemysłu i handlu
Inż. Kwiatkowskiego na Górnym Sta
tku związany jest z postanowieniem
rządu podjęcia walk) z zamiarem pod
wyższenia cen węgla przez tamtejszych
producentów.
W razie nieustępliwości prz emysłow
;ów rząd zdecydowany jest wrystąplć
z kartelu węglowego 1 podwyższyć
znacznie taryfę kolejową dla eksporto
wanego węgla.
»*

„Piast" s i ę n a m y ś l i ł !
Podczas gdy w sejmowe] komisji budżetowej nikt nie
chciał referować rządowego prowizorjum, w komisji
senackiej podjął się tej pracy piastowiec.
Jest to znamiennym

Pusto w Sejmie.

Nasz warszawski koresponednt (L.)
Londyn, 28 czerwca telefonuje:
Polska Agencja Telegraficzna.
W sejmie kompletna kanikuła.
Powodem tego poniedziałek mięNa posiedzeniu egzekutywy między
dzy
dwoma dniami świąteczneml.
narodówki górniczej, poseł Stańczyk
Posłów
wcale nie widziało się, na
przedstawił opłakaną sytuację polskiego
przemysłu górniczego, przyrzekł jednak, tomiast zebrała się senacka komisja
że tak jak dotychczas, górnicy polscy i skarbowo - budżetowa, która po prze
w przyszoścl spełnią swój obowiązek mówieniu p. ministra Klarnera i niedlu
wobec towarzyszy angielskich i nie do £iej dyskusji, odzwlerciadlającej zresztą
puszczą polskiego węgla na rynek angłel •'stanowiska klubów sejmowych, prowi
zorjum budżetowe na trzeć] kwartał
•kit
b. r. przyjęła zgodnie z przedłożeniem
rządowem.
Prowizorjum wejdzie pod pełne obra
dy senackie jutro, w środęj u t czyni p o s t ę p y .
W ten sposób od 1 lipca Drowizorjum
wejdzie w życie.
Nasz warz. kor. (L.) telefonuje:
Powołana przez rząd komisja eks
pertów monopolu spirytusowego dla
zbadania sprawy niedomagania tego mo
nopolu, przystąpiła do pracy 1 przed-,
stawi w najbliższym czasie odpowiednie >
Warszawa, 28 czerwca,
wnioski ministrowi skarbu.
senacka komisja skarbowo - budże
towa pod przewodnictwem sen. Adelma
na obradowała dziś nad prowizorjum
budżetowem na III kwartał r. b.
Sprawę zreferował sen. Buzek (Piast)
lecą przez Wiedeń.
który w konkluzji swego przemówienia
Wiedeń, 28 czerwca.
postawił wniosek o uchwalenie prowi
Morgen" donosi, że przed paru dnia zorjum w brzmieniu, przedłożonem
rząd. Po przemówieniu referenta
ml wylądowało w Aspern 6 wielkich sa przez
rozwinęła się dyskusja.
molotów wojskowych, przeznaczonych
Pierwszy zabrał głos p. minister skar
do rzucania bomb.
bu Klamer. P. minister podkreślił mię
Samoloty te, wykonane we Francji, dzy innemi, że największą wagę przy
ftrzeznaczone są dla Polski.
Ponieważ wiązuje do równowagi budżetu. Zazna
iż jeżeli zdołamy utrzymać nadal
Miemcy nie zgodziły się na przelot tych czył,
aktywność bilansu handlowego 1 stabili
samolotów przez swoje teryttrjum, prze zację polityki rządu, to deficyt budżeto
to skierowano je przez Austrję.
wy w sumie 190 miljonów złotych bę
W najbliższych dniach oczekują przy dzie wyrównany.
Minister zmierzając jednak do zrów
tycia dalszych 36-clu samolotów z tego
noważenia budżetu, nie pójdzie na dro
«iua#4o transportu.
gę inflacji, będzie natomiast dążył do

Rewizja monopolu

dowodem

politycznych

oszczędności drogą reorganizacji admi
nistracji i podwyższenia dochodów z
przedsiębiorstw państwowych. Omawia
jąc budżet, minister zwrócił uwagę, że
dotychczas zbyt wielką była przewaga
wydatków konsumpcyjnych nad wydat
kami produkcyjneml, które Jedynie
przez Inwestycje przyczyniają się do
rozwoju życia gospodarczego. Stosunek
ten przy budżecie 1,700 miljonów zło
tych wyraża się u nas 175 miljonów zł.
na wydatki produkcyjne. W końcu swe
go przemówienia p. minister zwrócił
uwagę komisji na napływ dolarów do
kas państwowych oraz oświadczył, że
zmierza ku obniżeniu stopy procento
wej.
Sen. Koerner (koło żyd.) wypowie
dział się przeciw upoważnieniu dla mi
nistra skarbu do 10 procentowego pod
wyższenia szeregu daniu. Na wypadek
odrzucenia wniosku o skreślenie tego
upoważnienia stawia poprawkę, by pod
wyżka ta nie stosowała się do podat
ków bezpośrednich I zaległości.
Sen. Kasperowicz wypowiedział się

Debaty panów sena za utworzeniem jednego ministerstwa
komunikacji, do którego zakresu działa
torów.
nia weszłyby agendy ministerstwa ko

Samoloty dla Polski
(r

lei 1 robót publicznych oraz ilustrując
danemi statystycznemi, stwierdził, że
ruch towarowy na naszych kolejach nie
pozwala liczyć na zwiększenie się do
chodów z tego źródła.
Sen. Kędzior (Piast) utyskiwał na
zbytni przerost administracji. Wskazy

przesunięć.

wał również na upośledzenie w budże
cie pod względem kredytowym drobne
go rolnictwa.
Marszałek Trąmpczyóski poduosil
konieczność zmniejszenia udziału Gdań
ska w dochodach celnych Polski
Sen. Adelman (Ch. D.) zarzucił rzą
dowi, że zwraca się do ciał ustawodaw
czych o pozwolenie na wydatki faktycz
nie już uskutecznione. Dowodził nastęc
nie, że obliczenia ministra co do osią
gnięcia z 10 procentowej podwyżki da
nin 115 milionów złotych i z monopolu
spirytusowego przez podwyższenie ce
ny spirytusu 35 miljonów złotych, — są
zbyt optymistyczne. Zdaniem sen. Ada'
mana, z tych źródeł wpłynie zaledwie
48 1 pół miljona złotych.
Ponadto mówca zwraca uwagę na
niewłaściwość przyjmowania przez ban
kl państwowe wkładów dolarowych,
Ostatnią kwestję podniósł również na
stępny mówca sen. Szereszewskl, któ
ry między In. ostrzegał czynniki miarc
dajne przed pójściem na drogę Inflacji
w jakiejkolwiek formie.
Po końcowych wyjaśnieniach mini
stra dyskusję wyczerpano i przystąplo
no do glosowania. W wyniku głosowa
nia prowizorjum uchwalono bez zmian
ogromną większością głosów. Wniosek
swój sen. Koerner zgłosił na plenum ja
ko votum mniejszości. Poza porząd
kiem dziennym komisja przydzieliła re
ferat ustawy o lichwie pieniężnej sena
torowi Szereszewskiemu.

Wstrząsająca tragedia młodego małżeństwa.
Pociąg kurierski zabił młodą

Z Warszawy donoszą:
Widownią wstrząsającej tragedji był
wczoraj wieczorem tor kolejowy pod sta
cją Skierniewice.
Młode, bo ledwie od 6 maja b. r. mał
żeństwo, kapitan 26 pułku artylerji Wła
dysław Kindel i żona jego Marja, wraca
jąc do domu z obchodu imienia u znajo
mych, przechodzili przez tor. Musiano

parę.

się chwilę zatrzymać, gdyż przechodzi!
pociąg towarowy. Gdy przebiegł ostatni
wagon, małżeństwo uczyniło krok na tor
następny, lecz w tym momencie z prze.
clwnei strony nadjechał całym pędem
pociąg kurjcrski, Kpt. Kindel i jego żona
padli zabici na miejscu.
Tragiczny wypadek wywarł wstrzą*
sającc wrażenie w całej okolicy.

ILUSTROWANA REPUBl IKA

Reorganizacja M. S .
Wojsk.
została przeprowadzona przez
marsz. Ptłsudskieao.
Z Warszawy donoszą:
Minister spraw woiskowycn marsz.
Piłsudski, podpisał rozkaz reorganiza
cyjny mtnisterjum spraw wojskowych,
który został rozesłany do wszystkich od
działów.
Celem tego rozkazu jest znaczne uproszczenie rozkazodawstwa oraz sku
pienie całego rozkazodawstwa, które do
tychczas pozostawało w rękach minister
jum spraw wojskowych, sztabu oraz in
spektorów broni — w rękach dwóch
wiceministrów, t. J, szefa administracji
armji od którego zależeć będą dziedziny
życia gospodarczego, oraz drugiego wice
ministra, od którego zależeć będzie orga
nizacja i wyszkolenie armji.
Organem
pracy drugiego wiceministra będą złą
czone departamenty broni głównych, do
których włączono wszystkie sprawy
tych broni łącznie do upraw personal
nych.
fajna misja marszałka

w ostrym tonie interpelują rząd, domagając się
zwolnienia aresztowanego.

Warszawski korespondent „Repu
bliki" (W.) donosi:
Prawica nie rozstaje się z troskami
o los aresztowanych po przewrocie ge
nerałów Zw. Lud. Narodowy zgłosił na
stępującą interpelację:
„Wobec przeciągania się uwięzienia
żołnierzy Rzeczypospolitej wyższych
stopni, a przedewszystkiem ministra
spraw wojskowych pod pozorami ttboczneml. w rzeczywistości za wierność
przysiędze według konstytucji do dziś
obowiązującej, podpisani zapytują p.
prezesa ministrów, dlaczego dotychczas
istnieje ten stan bezprawny i czy p. pre
zes ministrów położy kres temu nie
zwykłemu stanowi rzeczy".
**
Znamienne Jest, że w tej samej spra
wie złożyły interpelację wspólną, lecz

inną dwa kluby: Piast i Chadecja. In
terpelacja ta brzmi:
„Po nieszczęśliwych wypadkach ma
jowych niejednokrotnie enuncjacje rzą
du zapewniały o wchodzeniu na drogę
pacyfikacji wysoce zaognionych stosun
ków w kraju, celem zapewnienia snofe
czeństwu i armji możności normalnego
życia i normalnego rozwoju.
Tymczasem rzeczywistość znalazła
się w zupełne] rozbieżności z letni enun
daciami, a najjaskrawszym przykła
dem jest fakt zaaresztowania I prze
trzymywania w więzieniu b. ministra
spraw wojskowych, gen- Malczewskie.
Fakt ten wzburza opinję publiczną, dla
której jest wprost rfezrozumialym. Mi
nister Rzeczvpospol tei za to, że w y k o srwa z g j i .ie ze ZWAWĄ przysięgą,
nywal s ^ ó j obowiązek względem peń:

przeciwstawlając sie rokoszowi, pod
błahym pretekstem Jest wieziony 1 prze
śladowany przez rząd, oświadczając)
się za praworządnością. Podobne poste
powanie musi w konsekwencji dopro
wadzić do zabicia w społeczeństwie po
czucia wszelkiej praworządności. Wo
bec tego zapytujemy p. prezesa rady ml
nistrów:
1) czem rząd usprawiedliwi niesły
chane bezprawie, popełnione na osobie
gen. Malczewskiego;
2) czy prezes rady ministrów skłon*
ny jest spowodować niezwłoczne uwol
nicnic gen. Malczewskiego z więzieni?
i dania mu słusznego zadośćuczynienia'.
Charakterystyczny jest tu ostry ton.
Podobnie ostrą winna być ! odpowiedź
pod adresem „obrońców praworząd
ności" z pod znaku'Witosa!-,

dworu

Rumuński następca tronu
powróci d o swych praw.
Wiedeń, 28 czerwca.
„Relchsposf donosi z Bukaresztu,
e do Paryża udaję się w tajnej misji
.narszałek dworu królewskiego generał
Condescu. gdzie bawi Jut żona byłego
lastępcy tronu ks. Karola.
Król Ferdynand, który w najbllżzym czasie udaje sie do jednego ze
zdrojowisk francuskich ma się we Fran
cji pojednać ze synem, poczem ks. Ka
rol powróci do Bukaresztu,

^ożyczKa

Obrońcy gen. Malczewskiego

amerykań

ska d l a Francji
zstąpi po uregulowaniu sprawy
długów.
,
Paryż, 28 czerwca,
Briand 1 Calllamc zgodzili się podjąć
inowne rokowania z Ameryką za poodnictwem Bokanowsklego w spra/ie spłaty długu francuskiego w Ameyee.
Caillaux będzie się starał również o
iżyczkę w Ameryce dla stabilizacji
Franka francuskiego, ponieważ jest zda
nia, że ratyfikacja układu dłużnlczego
', Ameryką wtedy może dopiero odnieść
skutek, gdy równocześnie zapewniona
będzie większa pożyczka.
Rozpoczną się również rokowania z
\nglją w sprawie długów, tak, że parła
nent w październiku będzie miał przed
stawiony przei rząd cały obraz, Ile Fran
cja miesięcznie, mus! płacić rat diużnl~.zych»

Faszyści francuscy
bija s l e • k o m u n i s t a m i .

Ratunek państwa i cywilizacji
— to w pierwszym rzędzie rozwiązanie w Polsce
sprawy reformy rolnej.

P. min. reform rolnych chce zainteresować
tą sprawą prof. Kemmerera.
Wilno, 28 czerwca.
. oism, o^encja I elegraflcznti.
Dnia 28 b'. m. p. minister reform roi
nych prof. Witold Staniewicz na kon
ferencji prasowej w Wilnie wygłosił na
stępujące przemówienie:
Nie mam zamiaru rozpocząć swej
działalności Jako minister reform rol
nych od daleko idących obietnic co do
wykonania reformy rolnej. Tyle się bo
wiem w tej sprawie dotąd obiecywało,
a tak mało realnie dokonało, że od
czułbym duży niesmak, rozpoczynając
od przyrzeczenia prędkiej realizacji, któ
rej nie mógłbym dokonać.
Natomiast pragnąłbym stwierdzić, że
uważam demokratyzacje naszych sto
sunków rolniczych jako zadanie pierw
szorzędnej doniosłości.
1) Demokratyzacja ustroju rolnego
przywiąże naprawdę do państwa pol
skiego te szerokie rzesze wtaściańskie,
zwłaszcza na kresach, których stosu
nek dzisiejszy do państwa polskiego
można określić conajmniej jako bierny.
2) Również | pod względem socjal
nym demokratyzacja 1 Istotna naprawa
ustroju rolnego usunie te zrozumiałe pod
stawy, które posiada dzisiaj w niektó
rych, zwłaszcza pogranicznych częś'
ciach naszego kraju, agitacja komunisty
czna, prowadzona zresztą z dużym na

kładem pieniędzy przez czynniki, Pol
sce wrogie, w celach zgoła polltycz-j
nych.
Sądzę również, że demonstracja I na
prawa ustroju rolnego w Polsce najsku
teczniej będzie chroniła Europę zacho
dnią od haseł, głoszonych z Kremlina,
pozwoli Polsce zagrać powtórnie, jak
ongiś przed wiekami, role dziejowa,
tym razem iuż nie przedmurza chrześ
cijaństwa, lecz przedmurza z kultury I
cywilizacji zachodniej.
3) Wreszcie ze względów gospodar
czych naprawa tego ustroju jest konie
czna. Słaba sita nabywcza wsi pol
skiej, zwłaszcza na kresach wschod
nich, musi być podniesiona- Odbije się
to poważnie na rozwoju przemysłu, co
ze swej strony przyciągnie do miast
nadmiar ludności wiejskiej, mogącej być
przyczyną kataklizmów społecznych.
Nieszczęściem żyda polskiego, było
traktowanie tej reformy nie jako zagad
nienia gospodarczo - społecznego, lecz
tylko jako hasta wyborczego jako nie
zawodnego środka prowadzącego do po
ciągnięcia za sobąmaswiejskich. Dalszy
sabotaż uchwalonych ustaw może do
prowadzić do reformy bezustawowej,
do dzikiej socjalizacji ziemi, skutki któ
re) dla kultury, cywilizacji 1 życia gos

Paryż, 28 czerwca.
AjMc). WacbodaU
W Reims urządziflU francuscy faszy;i wielką demonstrację, w której wzięD udział około 8 tysięcy osób, w nlebleich koszulkach,
Równocześnie %o strony *y wlotów
.pmundstycznych i lewicowych, zorga- a „na t y m c z a s e m " s t r o n n i c t w o chrześcijan-'
nizowana sostala kontr-demonstracja %
s k o - n a r o d o w e godzi s i ę na skrajnie r e a k c y j n e
udziałem 4 tysięcy osób.
Doszło do starcia, podczas którego
reformy.
iiterweniowala policja, przyczem trzech
policjantów zostało rannych. Po prsyby
Nasz warszawski korespondent (L.) za zgodą odpowiednio zbudowanego
u na dworzec w Paryżu, doszło znowu telefonuje:
senatu; przez prawo veta ustawodaw
do bójki międre faszystami & komunista
Wczoraj obradowała rada naczelna czego; zabezpieczenie rządu przed do.•••i, co spowodowało poaown* taterwen
stronnictwa chrześdjańsko - narodowe rywczeml przesileniami; powołanie do
i ję policJŁ,.
go, która przyjęła obszerną rezolucję, życia trybunału konstytucyjnego 1 rady
powiadającą między lnmymi co nastę stanu; reformę ordynacji wyborczej;
przez podniesienie wieku i ograniczenie
puje:
chcieli uciec "u w l e z i e n i a .
Powróciwszy na grunt prawny proporcjonalności na okręgi o miesza
' Lwów, 28 czerwca.
przez wybory prezydenta Rzplitej 1 nej ludności; przyznanie czynnikom go
We t/woww rozeszła się wiadomość.
te wszyscy znajdujący się pod sądem te powołania rządu, który bez względu na spodarczym i pracy zawodowej (arty
roryści ukraińscy planują ucieczkę. Prze swe zabarwienie polityczne uważa za kuł 68 konstytucji) udziału w ustawo
prowadzono skutkiem tego szczegółowe swój obowiązek przestrzeganie prawa, dawstwie; wreszcie przez sprowadze
rewizje w ich celach i natrafiono na pi stworzyć winniśmy pomyślne warunki., nie do właściwej ntlarv prawa niety
teczki stalowe do przerzynania krat. podjęfte przez wszystkie czynniki tej ko kalności poselskiej.
Zbadano kraty w więzieniu i okazało się
*e w celach, w których siedzą ukraiócy niecznej pracy, od której zależy dziś
Endecia radzi..,
wicie krat jest już nadpilowanych. Za ocalenie państwa.
znaczyć należy, że więźniowie nie mieli
Z Warszawy donoszą:
Dalej rezolucja widzi we władzy mo
by trudnego zadania z ucieczką. W nocy narchlstycznej cel dążenia stronnictwa
Dla stanowiska Związku Ludowo-Na
więźniów pilnuje tylko jeden posterun
rodowego w stosunku do projektów
kowy, mający pod swoim dozorem kilka tymczasem zaś wypowiada się za zmiany konstytucji, decydująca będzie
naście cel. Obecnie prowadzone jest do wzmocnieniem władzy rządowej I wy dzisiejsza rada naczelna tego stronnict
godzenie, k t o dostarczył więźniom pi- konawczej przez przyznanie głowie wa, która zbiera się w Poznaniu z ut 'lv*
państwa prawa rozwiązywania sejmu działem p. Komana Dmowskiego-

Król jest ostatecznym celem

TerrórySc! ukraińscy

podarczego jeszcze dzisiaj w Rosji so
wieckie] obserwować możemy.
Troską więc moją .największą, jako
ministra reform, będzie dążenie do za-,
pewnienia rolnictwu, zwłaszcza &ctfb*
nemu, oplacalnośd prący i kapit?.V.it.
Sądzę, że należy dążyć.,-' by <rcw«*o»
two stało się fundamentem s r s p r i ^ i
ogólne], gdyż przemys*' I handel \\Txc
wówczas dójda do ro;.*rostiu gdy znajdą
oparcie w -dobroby/vie rolników.
Jeżeli jednak, chodzi o moje ^ b l i ż 
sze zagadnienia, to chciałbym wy<*-;:iąć
na czoło pr?<e ministerstwa sprawę ko
masacji.
Z a m i e r z a m W dniach najbliższych w.
Małopolsce i na ziemiach wschodnich
znieść zupełnie wysokie opłaty koinasa
cyjne.'
Łącznie z komasacją winna być prze
proy^adzona likwidacja serwitutów..
Pomyślne rozstrzygnięcie wszyst
kich zagadnień zależy w -pierwszym rzę
d-zie o d możności,zdobycia środków fi
n a n s o w y c h . Znając sytuację s*itrbu
piaństwa nie przypuszczam, by można
loyło uzyskane z; budżetu ministerstwa
.reform rolnych większe sumy przezna
czyć na cele wyżej, wymienione. To
t-eż całą swą uwagę kładę na bank.
tfolny.
» Zastanawiam sie h«d tem obecnie,
iczy nie należy z w r ó c i ć ' d o między
narodowego Instytutu rolniczego z proś
bfl o pomoc w reorganizacji banku. P o
kłipdam dużo nadziel iia pomoc prof.
Kefcimerera, który niedługo inż zjeż'
dża o'o W a r s z a w y l być może zechce za
Interesować sie sprawą banku rolnegot

Rewolucja w[•'Portugalii"
S

Lizbona, 2S czerwca

Anencta Wscliodnlp,

Władza znajduje sic. całkowicie w
rękach Da Costyy- Sz¥f,eg urzędów zo
stało skasowanych.' * Aresztowano cały
szereg byłych ministrów i generałów.
Wszyscy aresztowani zostali wysie
dleni na wyspy Azorskie.
1

z parą i ściek em
poszuKlwany do wynajęcia.
2

Łask. oierly do admlnistr- iut>
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ILUSTROWANA,

Roman Dmowski, firmowy mąż sta
nu narodowej demokracji zamieszcza ostatnio w czołowych organach praso
wych swego obozu szereg bardzo cieką
wych artykułów, w których porównywuje spółczesne Włochy ze spółczesną
WBryłanią.
Roman Dmowski jest jednym z nie*
wielu przywódców prawicy, którego
Charakterystyka, obok cech ujemnych,
zawiera wiele dodatnich momentów. Po
siada on przedewszystkiem głębokie po
lityczne wykształcenie, oparte na sław
nej szkole Treltschkego. Posiada umiar I
takt, właściwy politykom, a nie gęba-zom i wiecowym urwipołciom, ma wie
Ie analitycznych zdolności, widzi rzeczy
tak, jak są, a nie. jak chciałby je widzieć.
W naszym ubogim piśmiennictwie poli
tycznym książki I opinje Dmowskiego
są zjawiskami poważneml.
Brak Dmowskiemu Intuicji, zdolności
przewidywania, umiejętności dyploma
tycznych. Ta właśnie okoliczność spra
wia, że Dmowski jest teoretykiem czy
stej wody, rzadkich zalet, natomiast jest
bardzo mizernym mężem stanu. Wpraw
dzie jego fundamentalne dzieła zdradza
ła zbyt wielki wpływ mistrza Treffschkego, ale zawsze stworzyły one epokę
w politycznej polskiej fłlozoffl; natomiast
tfiktyczne poczynania Dmowskiego wy
wo.waly zawsze ujemne skutki.
r

gdy światowe potęgi, nawet Rzym sta towy, ale nie starczy zapewne naszego
rożytny
życia, by oglądać to na własne oczy.
Na półwyspie Apenińskim rodzi się
Rozwój Włoch nie ulega wątpliwości
natomiast nowa moc. Włochy są dziś na i jest faktycznie nieomal cudowny- De
rodem entuzjastów pracy, niezwykle ży mokracja europejska dawno już przesta
wo przeprowadzającym proces odrodzę ła patrzeć na faszyzm Mussoliniego, jako
n'a na każdym polu, w każdej dziedzi na organizację zbójecką I z zaciekawie
nie. Od pięciu lat kraj i naród zmienili niem przygląda się rozwojowi tego kie
się do niepoznania. Zamierające życie go runku myślenia ] działania w całkiem
spodarcze doprowadzone zostało znów swoistych italskich warunkach. Ale
do rozkwitu, deficytowy niedawno bud Włochy są daleko, Mussollnl jest tylko
żet daje dziś nadwyżki dochodów. Zni jeden, włosi eksportują pomarańcze, wi
koma siła w polityce zagranicznej stała no, manufakturę i automobile, a wcale
się czynnikiem bodaj najbardziej nieza nie zachwalają na eksport swych faszy
leżnym w Europie, posiadającym donio stowskich teorji... Polska może się im
słe światowe znaczenie. Faszyzm wytwo Jedynie przyglądać, ale w praktycznej
rzył nowe pierwiastki społecznej etyki, polityce te zjawiska mają dla nas w pol
wspaniale rozwiązuje problematy socjal skich warunkach bardzo niewielkie zna
ne, użyźnia grunt Italski nowym rozwo czenie.
jem kultury. A co najważniejsze — przy
Roman Dmowski jednak nie zajmuje
wrócił narodowi włoskiemu wiarę w sie się Anglją i Włochami jedynie z akade
b:e, siłę młodzieńczości, entuzjazm, po mickiego punktu widzenia. W opinjach
budził 1 ujął w karby żelaznej organiza jego jest wyraźna tendencja, mająca wie
cji.
Ie wspólnego z polską praktyką politycz
Nie będziem się w tej chwili wdawali ną.
w krytyczną ocenę tych poglądów. De
Obecny ustrój demokratyczny nie tyl
kadencja WBrytanji — to teorja. licząca ko Polski, ale I całej nieomal Europy owielu zwolenników w Niemczech i Rosji party jest na konstytucyjnych wzorach
sowieckiej, wiążąca się ściśle z pogląda angielskich. Okazuje się, Iż demokracja
mi Radka, iż punkt ciężkości polityki Angielska pomimo olbrzymich swych
światowej przenosi sle obecnie z brze zdobyczy rzekomo bankrutuje w dzie
gów oceanu Atlantyckiego nad brzegi dzinie politycznej, ekonomicznej, socjal
oceanu Wielkiego, że czynnikami dal nej, a nawet kulturalnej. Tymczasem fa
szych wielkich dziejów będzie, nie jak szyzm tworzy nowe, młode formy bytu.
dotychczas — Europa, ale Ameryka, 1 intencja Dmowskiego staje się jasna:
Azja I Australja. Wychodząc z założeń
— Czy nie zawrócić z drogi angiel
Radka, rząd sowietów prowadzi inten skie] demokracji na drogę włoskiego fa
sywną politykę wschodnią i może nawet szyzmu? Czy polityce polskiej nie na
skłonny jest uczynić z Rosji mocarstwo dać cech, które doprowadziły Włochy
par excellence azjatyckie.
do niebywałego, a zgoła niespodzianego
My tymczasem w Europie w obliczu rozkwitu?
doniosłych zagadnień politycznych 1 go
Pytanie jest poważne. Ale nie mniej
spodarczych nie mamy Czasu bawić się poważnie oświetlano już u nas sprawę
w hlstorjozofję.
faszyzmu, jako ruchu wybitnie włoskie
Być może, że WBrytanja utraci berło go, który rozwija się tylko na swoiście
panowania nad morzami i prymat świa ukształtowanym terenie I w warunkach

Jego aw .sia do Prus pchnęła Dmow
>fcIego na fałstfwe tory ugody z Rosją
aż do zatracenia ' '* ©! racłł stanu.
Podczas wojny poiV komitet w Peters
burgu nie tylko a n g a l się niepo
trzebnie dla rosyJsktego"wycięstwą, ale
nawet prowadził akcję, zńerzającą do
zohydzenia | rozbicia jedyne Promnej
siły polskiej, jaką były legjonj
ayżu Dmowski przesadził w s w y °bo
wiązaniach wobec Francji i tym r l "
samodzielność w polityce zagranic"©'
zmartwychwstałej Polski- Jako urz^ "
jacy minister spraw zagranicznych |
rządzie Witosa, nie tylko że nie poprr
wił polskich spraw na terenie europej
skim, ale czemprędzej musiał likwido
wać swe pozostawanie na fotelu ministe m\
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typowo włoskich. Natomiast w Niem
czech, na Węgrzech, w Hiszpanji i Portu
galji metody faszystowskie dają wręcz
szkodliwe rezultaty. Kiedy opowiadano
Finzi'emu, członkowi dyrektorjatu rzym
skiego, o postępie faszyzmu w Hiszpanji,
powiedział on:
— Sycylijczycy chętnie jadają znaci
ne dozy arszenlku z rodzimych kopalni
Nie jest to jednak dowód, że mogą to
czynić inni, bez szkody dla zdrowia, a
nawet dla życia L.
Arszerik faszystowski może być dli
polskiego żołądka bardzo niestrawny 1..
Nie rozumiemy, czemu import metud
politycznych ma być bardziej udany, aniżeli np.: próby wyplenienia u nas pól
kartoflanych 1 zajęcia ich na winnice.
Czy można nakazać naszemu słońcu, aby prażyło tak, jak na lazurowym wy
brzeżu? A Jednak psychika narodowa
jest takim samym naturalnym zjawf
sklem, jak słońce, niebo i kartofle.
Przyglądanie się obcym wzorom, na
uka włoska, czy angielska — to bez
sprzecznie czynniki, korzystne, nlezbęd
ne. A dopóty Polska cierpieć będzie na
rozliczne dolegliwości polityczne dopóki
nie wypracuje własnych metod rządze
nia, opartych na znajomości psychiki tu?
sowej, dopóki nie sparzy się I nie napra
wi błędów.
I dlatego Roman Dmowski — powai'
ny teoretyk polityczny i tym razem po
pełnia praktycznie fałszywy krok, wy
ciągając polskie wnioski i zagranicz
nych założeń. Jego cykl artykułów Jest
ciekawy I pożyteczny dla ludzi Interesu
jących się akademlckleml zagadnieniami
polityki, ale, drukowany w dziennikach
może wywrzeć szkodliwy wpływ na bez
krytyczne masy. Czy o to chodzi? Może
właśnie chodzi o to tym, którzy popula
ryzują myśli swego mistrza.
1

Czesław OłtaszewsKi.
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Kompletny tryumf Caillaux.

*,Mąz o dyktatorskich ambiciach zgnębił taktycznie
ó w n o swych wrogów, jak i pseudo-przyjaciół.

riainyn,, aby „ie kompromitować s
ddbozle.
a r o w oZ, .tych
, w o »samych
„ „ . w i 8powodów
k , w o w i a szrezy
„ymi z a r
gnował ze sprawowania funkcji posełParyż, w czerwcu.
Sklch, bowiem czuł się niezdolnym doi P r z c s n e n i e francuskie skończyło się
Kierowania praktyczną polityką swego w sposób pozornie
nieoczekiwany, w
Stronnictwa, a nie chciał I nie mógł być istocie jednak rzeczy logiczny. Briand
podkomendnym. W całej swej karjerz' ut warzył swój dziesiąty gabinet, ale w
Dmowski rozpętał w Polsce burzę r* sposób zupełnie odmieny, niż to niedaw
no sobie wyobrażał.
śni narodcwo-wyznanlowych, za ' ł
Briand sformował rząd, będzie miał
pokutowaliśmy przez długie lata i ' ś wpływ
na politykę zagraniczną i takty
leszcze pokutujemy....
kę parlamentarną, ale w gabinecie prze
Jako człowiek — o k a z a N ° i naj ważający wpływ w sprawach finanso
finanso
wyższy walor: umiał cofną/*s'e w cień, wych — a może nietylko w
wych — będzie miał Calllaux, do nieda
fctedy dojrzał, iż nie potr* ' nic wskórać, wna, od ostatniej swej dymisji, pozosta
nie pchała go bowiem -=<ądza osobistych jący poza obrębem kombinacji rządo
ambicji, ani pragnłer© taniej a zgubnej wej.
'dla sprawy karjern
Zwyciężył Caillaux, człowiek silnej
Dziś znów, Ja*o poważny publicysta, woli 1 zdecydowenego programu; taktyk
Od czasu do C74SU wypowiada s w e sądy Briand, nie lubiący walki w otwarłem
polu, uległ mu, by ewentualnie później
doniosłej w*gl- Niedawno ogłosił cieka odzyskać utracone pozycje. Ale te nara
wy artyAuł, będący policzkiem dla słabo zie mocno są obsadzone przez Józefa
ścj i niedorozwoju kierujących polityką Caillaux, niczem niezrażonego polityka,
endecką osobistości. Obecnie, jak zazna który ma dyktatorskie dążenie i ambic
czyliśmy powyżej, opracowuje pilnie 1 jeCaillaux odniósł teraz potrójne zwy
gruntownie porównawczy temat o An
cięstwo.
glji i Włoszech.
Wywołał wśród radykałów i całej le
. Dmowski wychodzi z założenia, iż po wicy parlamentu i senatu gwałtowną o<ęga WBrytanji doszła Już do swego pozycję przeciw powrotowi Poincarego
szcztu 1 obecnie zaczyna się wyraźna do władzy i, mimo oporti Briaiida usu
nął b. prezydenta republiki z widowni.
lej dekadencja. Słabną nie tylko ze
Umocnił niezwykle stanowisko swo
wnętrzne wpływy Anglji, ale j jej spoi
je
w
stronnictwie radykalncm, zarzucastość kolonialna oraz tężyzna wewnętrz
jącem mu dotąd „prawścowość" w poglą
aa. Rozpoczyna się długi proces histo dach finansowych, a uczynił to kosztem
ryczny-upadku, którego nie uniknęły nl- Herriota, który, reprezentując kierunek
1
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lewicowy w stronnictwie, mimo to nie gją, a cały kraj znużony jest przewleka
uchylił odrazu możliwości współdziała jącem się przesileniem tinansowem i pat
nia z Poincarem a do rządu swego prag lamentarnymi fluktuacjami, które już ty
le pochłonęły ministerstw, a zwłaszczi
nął wciągnąć żywioły prawicowe.
Trzecie zwycięstwo odniósł Caillaux ministrów skarbu.
Los nieraz zwykł płatać figle i niera.
nad Briandem, któremu narzucił skład
gabinetu zdecydowanie radykalny, z nie już dla Caillaux okazał się niełaskawy.
Mimo to w obecnej sytuacji nowy wiceHcznemi tylko wyjątkami.
Pomścił się na swoich przeciwnikach premjer i minister skarbu bardzo mocno
J. A.
z obozu radykalnego i b. kolegach mini stoi na nogach,
•SMWBBBWMBI11 III IIWWIHI
M%\
sterjalnych,
PainTevem i de Monziem,
którzy w swoim czasie wyparli go z rzą
du; obecnie on nie pozwolił im wejść do
Żółta wojna domowa.
nowego rządu Brianda.
Painleve i de Monzie należą do naj
Mimo, że między marszałkami Wiibardziej wpływowych polityków Irancu Pei-Fu i Czang-Tso-Linem nie doszło
skich, wyeliminowanie więc ich jest do jeszcze do porozumienia, Czang-Tso-Lin
wodem niesłychanie silnego, niemal dyk stoi na stanowisku, że należy podlać na
tatorskiego stanowiska Caillaux w gabl tychmiastową ofenzywę pod jednolitem
necie.
kierownictwem przeciw armJl sympaty
Caillaux otrzymał wreszcie,
obok zującego z sowietami gen. Feng-Huteki skarbu, specjalnie dla niego utwo Sjang, I oświadcza, że w kampanii te]
rzone stanowisko wicc-prezydenta gabl odda sie pod rozkazy Wu-Poi-Fu.
netu — dotąd ną mocy zwyczaju premje
Armja gen. Fenga tymczasem uma
ra zastępował zawsze minister sprawied cnia się i wzrasta, tak, że Wu-Pei-Fu a
liwości.
trzech stron jest przez nią zagrożony.
Cechą nowego gabinetu Brianda jest
Interesującym jest szczegół, że Sun*
wielka ilość specjalistów w sprawach Fuan-Czang, władca pięciu prowincji
finansowych, która w nim
zasiada, a chińskich, który zaanektował dla siebie
więc minister oświaty, radykał prof. No- j podatek od soli. deklaruje, że z przyjaźni
garo, podsekretarz stanu w min. skarbu dla d-ra Jena. teoretycznego wobec ciąradykał Duboin i umiarkowany Pietri. j JRJYCH wojen domowych premjera chiń
Każdy z nich mógłby być ministrem skar skiego (który tymczasem podał się do
bu, a wszyscy poddali się autorytetowi dymisji) odda rządowi centralnemu
Cailiaux.
wpływy z tego podatku, z tem jednak
Stanowisko parlamentarne Caillaux zastrzeżeniem, że po upływie pewnego
na lewicy bardzo się wzmocniło, ale i czasu podatek ten znów ma .wpływać
prawica uznaje jego kompetencje I ener do jego kasy.
1
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Jak walczył i zwyciężył zespół znakomitego Tairowa.

Traktor rolniczy, bliski k r e w n y str£
Wiedeń, w czerwcu.
z materjalnej strony. Naprzykład o ile miera po jednym sezonie. Nawet „Świę szliwego czołgu bojowego, zajął, jakc
Jedyny w swoim rodzaju klub znaj gwiazda w Moskwie otrzymuje tysiąc ta Joanna" Shawa nie miała powodzenia wysłannik pokoju i przemysłowego po
duje się w Wiedniu u Szwankego: siedzi miesięcznie, to stosunkowo biorąc, dro po jednym sezonie.
stępu swe miejsce w pierwszym rzędzie
się zazwyczaj przy jakimś zajętym sto bny aktor, grający role epizodyczne,
— Ja gram, — odpowiedział dumnie przedniej straży cywilizacji dwudzieste
liku, bowiem miejsc oddzielnych nigdy otrzymuje 800. U nas niema waszego Tairow, — „Salome" już dziesięć lat. go wieku.
niema, a na szczęście nie trzeba być w przepychu. Wszyscy ^yją skromnie... Co rok ma szalone powodzenie!
Rolnictwo, ta podstawa wytwórczo
smokingu, lub w innym odświętnym stro
Teraz zresztą idzie nam tak dobrze,
Dyrektor z Berlina westchnął głę
ści w e wszystkich prawie krajach kuli
ju. Wszycy czują się tam zupełnie swo że możemy wypłacać gaże za letnie mie boko.
ziemskiej, zaczyna się „motoryzować"
bodnie, wprost jak w domu.
siące, podczas których nie gramy. Tak,
Ktoś z boku rzekłt
Gdy wszedłem tam wczoraj późnym nawet wyjeżdżamy na wywczasy do
— Dziesięć lat? Tak długo nie trwa W stepowych stanach amerykańskiego
związku, w południowej Ameryce, w
wieczorem, zawołał mnie Aleksander Włoch... Ja nie myślę nawet o tych u nas żadna dyrekcja teatralna.
Sokołów, który jest obecnie wielkim ar trzech sztukach, które wystawimy w
— Niech pan przyjedzie do Moskwy, wielu krajach środkowej Europy, wresz
tystą niemieckim.
przeciągu przyszłego roku.
— rzekł do mnie Tairow, — i niech pan cie w Rosji, tym potencjalnym spichrzu
— Aleksander Tairow jest tutaj; pro— Trzy sztuki! Nie więcej?
się przyjrzy, jak każdy reżyser-dyrek- świata, traktory motorowe wprowadza
/zę, niech pan podejdzie do naszego sto
— 0 , to całkiem wystarczał To jest tor stworzy] sobie własny zespół, wła ją nową erę w przemyśle starym jak sa
lika.
nawet nieco za wiele! Niech pan liczy sny styl i własną publiczność!... Niech ma ludzkość. Podbój jest zupełnie pokojo
w y i niema tu ani tajnych układów, ani
Rzadko widzę oczy pełne zadowole tylko pięćdziesiąt prób na każdą sztukę, pan przyjedzie do Moskwy.
politycznych wybiegów..ani przeciwsta
nia. Aktorzy muszą być weseli, lecz to a już pan ma pól roku pracy.
— Tak, — odrzekłem z namysłem, —
nie płynie wprost z duszy. Ale okrągłe
Przytem trzeba wznawiać sztuki da muszę się tylko mocno pchnąć na lewo, wiania klauzul „największego uprzywi
lejowania". Niepozorny wysłannik za
oblicze Tairowa szczerze promieniało. wniej wystawiane.
popracuję teraz nad tem. Sądzę, że w czyna bez rozgłosu dokonywać dzieła,
Mówiliśmy trochę po niemiecku, trochę
— U nas, — rzekł gorzko dyrektor przyszłym roku będę gotowy do podró które często bezskutecznie starali sie
po rosyjsku, w końcu po francusku.
berlińskiego teatru, — każda sztuka u- ży.
A. R.
dokonać niemniej poważni, lecz napew
— U djabłal — klął Tairow, — po
no zręczniejsi : daleko wymowniejsi po
winien istnieć specjalny język artysty
słowie.
czny! Wszyscy artyści winni od uro
dzenia mówić tylko jednym językiem.
Wiadomość z Moskwy ogłoszona kh
Następnie opowiadał mi o swych
ka dni temu, podała ciekawv fakt. iako
planach na przyszły rok.
by pięćdziesięciu rosyjskich robotników
— Wystawimy „Antygonę" Hasenwybierało się do Stanów Zjednoczonych,
clevera. To jest cudna sztuka, wcale
aby przejść kurs budowy i obsługi trak
nie grecka, i wcale nie 6tara, Tylko otorów rolniczych w fabryce Forda. Do
„Cudotwórca" Jest człowiekiem, o w y m sobie uśmieszkiem — przepisaną noszono, że rząd sowiecki dostarczył
•tanie stronice nie odpowiadają całości.
r—• Niech pan przerobi zakończenieI którym mówi Europa. Leczy jednak nie kurację za właściwą i odrazu przecina środków na kupno 10.000 tych maszyn,
żadną osobistą nadnaturalną siłą, lecz dalszą dyskusję energicznym nakazem: oraz, że Ford Motor Company ma po
r—i Właśnie tak uczynię.
usuwa choroby, nakazując wmawianie „A teraz należy powtarzać formułkę!".. nieść koszty przejazdu tych robotników
i — Czy pan sądzi, i e Hasenclever po w siebie zdrowia przez samego chorego
Na zakończenie konsultacji, na roz zarówno okrętem jak i koleją i wypłacać
zna swą sztukę, gdy ją ujrzy na pańskiej A więc jakby rodzaj duchowej homeo
kaz
dany, zamykają wszyscy chorzy o- im pewna pensję podczas ich pobytu na
•cenie?
patii. Coue, do niedawna aptekarz,
czy,
a lekarz ma do nich koj;,cą przemo- kursach. Pozatem mają fabrykanci w y 
Tairow śmieje Się serdecznie:
mieszka w Nancy, w parterowym dom
w
której zapewnia o rychłem, zu siać do Rosji oddział wyszkolonych me
•—i W Paryżu wystawialiśmy „Ph&chaników. którzy mają uo/yć rolników
> a " — Racine'a. I niech pan sobie wy stem. Niepozorna, drobna postać, w y s o
najlepszych sposobów posługiwania się
rych
na
początku
seansu
bolesny,
trwóż
obrazi, francuz! nie poznali swego arcy kle czoło, rozpłaszczony nos, małe, w e 
traktorami.
ny,
zażenowany,
jest
już
teraz
jasny
i
dzieła, lecz, mimo to, byli rozentuzjaz sołe, świdrujące oczka, wkręcają się ka
promienny.
Jest
to
niby'
wszczepianie
mowani, co jest znacznie ważniejsze.
Jest oczy wistem, że byłoby teraz z?
żdemu w duszę.
dziecinnej w i a r y w ludzi dorosłych, dzia
T w a r z dobrodusznego mieszczanina, łających drogą autofascynacji na w ł a s  wcześnie sądzić o rezultatach tej pr/ja
—i Pan jest w świetnym humorze;
cielskiej wymiany. To co ,obecr Wyda
ery teatr w Moskwie nie wydaje ostat zupełnie nie odpowiadająca człowieko ną podświadomość.
je się zupełnie prostem.' ^ ' p r z e r z u c a 
wi opanowanemu jakimkolwiek fana
nich tchnień?
Metoda Coucgo, polegająca na doraź niem mostu nad .przepaś,^, która do- •
tyzmem. A priori odrzuca wszelkie leki
— Umierający t e a t r ?
nem,
metodycznem stosowaniu nader
Tairow znów śmieje się serdecznie: czy operacje — jego receptą jest tylko aktywnego, terapeutycznego' nacisku — tychczas wydawała s i e ^ do przebycia
Wydaje się prawdopo bncm, żc prze
ta
sama
dla
wszystkich
d
a
w
k
a
nakaza
pan przyjedzie do Moskwy.
powiedzmy terroru względem chorego, mysł sam przez się okona tecro. z czerp
nia
sobie
zdrowia.
r—> Tak, >—i odrzekłem z namysłem,
W dużej Izbie ustawiono, jak w szko jest oczywiście przeciwieństwem tcorjj dyplomacja w ółfenych .warunkach nie
< - H Mam wrażenie, i e obecnie stoimy
le,
szereg ławek. To gabinet operacyj psychoanalizy Freuda. I nictylko prze mogła sobie d?'Vadv. Rytm silnika trak
JA samym początku. Nigdy dotąd wię
ciwieństwem, lecz nawet jej zaprzecze
cej i radośniej nie eksperymentowano! ny. Na ławach siedzą pacjenci — prze niem. Bo wytyczne kuracji teorją Freu torowego, prótłómaczonv przez tych
50-ciu l i i d z i
o n y c h aby go rozu
ważnie kobiety z niższych sfer — cho—i Czy publiczność rozwija się wraz l z y wmawiający w siebie i w drugich, da są dla Ćouego zbyteczne Teorja te mieć, prz<hó\vj nowym, rewelacyjnym
c teatrem?
że nie mogą jeść, chodzić, spać, w y o b r a go pioniera teorji podświadomej imagi jczykiern rosyjskich rolników a przez
— Nasza publiczność składa się wy źający sobie, że cierpią na wszelkie mo nacji poiega tylko na skoordynowaniu, nich niewątpliwie i do milionów ich reda
łącznie z robotników i studentów.
żliwe dolegliwości. Między nimi nie a potem na owładnięciu drogą autosug- ków. L a c e odłogiem pola wydadzą ob
— Robotnicy, — odpowiedziałem, — rzadko i bogate angielki, powtarzające gestii przejawów, a więc i chorób ksztal * Pjny. a bezpłodne obszary znów ża
tą pod względem sztuki największymi jak w ekstazie, z zamkrniętemi oczyma, tujących sic w naszej podświadomości. kwit*
konserwatystami.
Robotnicy
najchęt formułkę zdrowia niby modlitewną li
Chory, biorący dziś sarn cugle wła
niej trawią rzeczy stare i umiarkowane. tanię.
Jiema większego cywilizatora jak
snej duszy do rąk —• to c h a r a k t c p ' s t v c z
Tairow kiwa głową:
miara dobrobytu, dająca zariowoleW s z y s c y ci chorzy cierpią na para ny przyczynek do różnych, coraz to no
— i Tak, tak, wszędzie jest tak samo. liż woli, będącej podświadomie pod dzia w y c h „izmów" — to odbicie chaotycz l Nienawiść i zawiść, które wywołują
Lecz myśmy pracowali nad naszą publi laniem imaginacji. Oni chcą b y ć zdro nej w pojęciach dzisiejszej epoki.
j j n y . zrodzone są z niezadowolenia i z
cznością. Kosztowało to nas wiele tru wymi, lecz nie mogą, bo Coue twierdzi,
Jak widać z powyższego, „couaizm" a w y przed brakiem. Naród wystarcza
du i czasu. Kilka lat temu, przed zielo- że podświadomość wyobraźni jest sil nie jest zupełnie żadną z odmian „cu
j'cy sam sobie, którego potrzeby zanemi świątkami, kazałem zwołać cały niejszą od woli.
dów". Jest to narzucenie chorym, mniej
zespół na scenę, i rzekłem:
Dopiero jeśli się z sobą zrównają w o lub więcej z urojenia, swego nakazu w o - bakajane są automatycznie.- rzadko kie
„Dzieci, jesteśmy bankrutami Nie la z wyobraźnią, mogą zdziałać w s z y 
' wygląda zawistnie p o c \ granice swe
przez fanatycznie upartego suggestó
ma ani feniga na wypłatę pensji. Za stko. Coue powiada: Ongi wola czlowie ra. — Czy „coueizm" ostoi się, czy też p kraju- Zadowolenie nie jeśt stanom 11
cznijmy pracować w innej dziedzinie; z ka była jego „królestwem niebieskiem". przeżyje się tak samo, jak „freudyzm", ylko teoretycznym. Jest to stan stały
lem trzeba zrobić koniec!'
Lecz dziś miejsce woli zajęła w y o b r a ź  teoria Baudouina i tyle innych — przy rzeczywisty, gdy nie pozostaje do
Na drugi dzień staliśmy znów razem nia. A więc tych chorych z urojenia u- szłość pokaże.
jagnienia nic naprawdę potrzennego.
na scenie, i jeden artysta rzekł w imie czyć należy, jak można tak mocno w y 
betonować wyobraźnię, aby móc w tak
niu wszystkich:
„Będziemy grać dalej I Nawet bez umontowanym basenie p ł y w a ć w każ
dym dowolnym kierunku.
pensji!"
Metoda Coue jest dziecinnie prosta:
Spali u przyjaciół, i jedli u przyja
każe
choremu złożyć ręce i silnie ści
ciół, i Bóg jeden wie, co robili, aby prze
tyć ten sezon! Nawet członkowie or skając, powtarzać półgłosem: „Nie mo Będzie to największa licytacja jaką pamiętają dzie?e,
gę Ich już otworzyć, nie mogę, nie mo
kiestry wyrzekli się gaż!
W Londynie dochodzi obecnie do naj wą jest rzec-ą, czy znajdą się na nie
Pewien dyrektor teatru berlińskie g ę ! " A potem rozwderać ręce, przy pogo, siedzący przy naszym stole, otworzył wtnrzaniu s ł ó w : „Mogę już, m o g ę ! " większej licytacji, jaką pamiętają dzieje. amatorzy, trzc.^ raczej przypuścić, że
Wywołuje to oczywiście mechaniczny Chodzi o sprzedaż drogą przymusową okaże się potrzeLi zniesienia ich. gdyż
izeroko oczy:
— Członkowie orkiestry... zrzekli się skurcz i rozkurcz mięśni. Nie wgłębia całej w y s t a w y w Wembley, obejmującej trudno przewidzieć^ czy w.'najbliższych
jąc się w istotę i źródło choroby, lekarz 43 ha powierzchni i całe miasto pawilo latach odbędą się W Wembley jakieś w y
gaż?
przechodzi odrazu do formułki.
stawy?
.
nów w y s t a w o w y c h .
Spytałem cicho Sokołowat
Celem
usunięcia
wszystkich
bólów,
i— A dyrektor?
P r z e z ubiegłe
dwa lata schodziły
Być
może, że, p o w i a n i e na owych
chory mruczy, możliwie najszybciej: się tam setki tysięcy ludzi z całego świa
— Oczywiście, nie brał ani grosza.
43 ha poprostu po zburzer/u tych wspa„Przeszło już, przeszło!" — pocierając
(Teraz z kolei ja otworzyłem szeroko
ta, by podziwiać „Wielką Brytanie w niałycn^lccz nie mających zi stosowania
reką bolące miejsce. Gdy ból n e ustę
miniaturze" Nic uratowało to
jednak gmachów, nowa dzielnica m i a ^ a .
oczy),
puje zaraz, klęka .Coue przy czyjejś cho
— Czy pan może napełnić swój teatr, rej nodze, pociera ją, mrucząc jaknaj- przedsiębiorstwa od niedoboru. Ogrom
Musianoby w takim razie z'.uirzyt
ny katalog wylicza wszystko, co znajda około 100 gmachów w tem 16 kawiarń
nie posiadając gwiazd? — spytał ów dy szybcicj: „Przeszło już, przeszło!"...
rektor teatru z Berlina. — U s a s o ile na
Jakaś chora, która nie mogła chodzić je się na olbrzymim placu w y s t a w o w y m . i restauracji, jeden t e a t h w którym znaj
afiszach nie widnieją trzy sławne nazwi z r y w a się nagle i zaczyna podskakiwać.
widzów,
Wśród gmachów znajdują się notęż- dowało-pomieszczenie- 1.700
ska, do teatru nie przyjdzie pies z kula Coue w o ł a : „Jeszcze szybciej, jeszcze ne pawilony, .zbudowane z komfortom sześć olbrzymich, szatni oraz garaże, tle
wą nogą.
w y ż e j ! " A potem rozkaz: „Podbiegnąć nieraz maharadżowskim. Najcenniejsza ganckie kioski i magazyny, oraz kilka
— Tak, tak, — rzekł Tairow, — pan do mnie!". Jakby w pląsach tańca epi częścią w y s t a w y jest stadjon, który obej gmachów straży ogniowejma rację. Ale rację ma Stanisławski, leptycznego podbiega chora do lekarza muje 100 tys. widzów i ma 23.500 miejsc
Zniknie też prawdopodobnie plaża,
który w obu swych Studjo-teatrach po
Drugą formułą, którą należy chorym siedzących.
— t. zw. „wyspą skarbów", którą urzą
dwala występować tylko młodym nic- co wieczór przed spoczynkiem zwolna
Z olbrzymią areną połączone są ko dzono przy użyciu 80Q.00Q tonn piasku
u e a y m ludziom, a jednak obydwa teatry powtarzać jakby modlitwę, nie myśląc losalne restauracje, łazienki, szatnie, biu morskiego I Niewiadomo również, jaki
łą codciet wysprzedane. wszystko to jednakże o treści słów, jest zdanie:
na
wystawie
ra i wspaniale urządzone salony przy los czeka wzniesiony
zależy od systematycznego wychowania „Z dnia na dzień czuję się coraz lepiej". jęć. Stadjon ten nabędzie chętnie to czy „Londyn
średniowieczny" z wieżami
publiczności,.. Zresztą u nas różnica
średriiowiccznemi
Coue nie uznaje żadnej długiej dja inne stowarzyszenie angielskie, by tam fantastycznemi j 32
między gwiazdą sceniczną, a nie gwiaz gnozy. Wysłuchuje skarg chorego, pyta urządzać swe imprezy sportowe.
sklepami. Przestała-już też dawno kurso
da iest nie tak wielka, jak u was, nawet co lekarz .przepisał, uznaje — z wlaści
Co do innych pawilonów, to wątpli wać miniaturowa kolejka żelazna.
1
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Licytacja wystaw} w Wembley.

„ILUSTROWANA REPUBLIKA'

Str. R.

Dziś: Piotra i Pawła,
Jutro: Emilji
Wschód słońca o g. 3.17
Zachód o g. 8.54
Wsch. księżyca o g. 2,13
Zachód o g. 17.32
Długość dnlf g. 17.50
Przybyło dnia 8.48

Przyjadą obejrzeć
Łódź
angielscy doradcy finansowi.

Przed kilku dniami przybyła do
Warszawy grupa wybitnych flnansl
stów angielskich ze znanym w kołach
gospodarczych doradca angielskiego ml
nisterstwa skarbu, Pelshem, na czele
Pobyt ich ma na celu dokładne za
poznanie sie z ogólna sytuacja przemy
słowa kraju, co umożliwi | ułatwi zbli
żenie gospodarcze polsko - angielskie
przez udzielenie wydatnych kredytów.
W celu dokładnego zapoznania sie z
obecna sytuacja kraju przewidziane
iest zwiedzenie szeregu większych oŚrodków przemysłowych i handlowych.
Gdyby żadne nieprzewidziane prze
szkody nie opóźniły tei podróży — wy
cieczka finansistów angielskich z p.
Pelshem na czele oraz w towarzystwie
wyższych polskich urzędników mini
sterialnych przybyłaby do Łodzi już w
przyszłym tygodniu. (E).

Własne domki
b u d o w a ć z a c z n ą n i e b a w e m pra
cownicy miejscy.

Ostateczny plan powołania na terenie Łodzi i woj. łódzkiego
DOK. Łódź ostatecznie
uzgodniło
plan powołania ną ćwiczenia rezerwi
stów i oficerów rezerwy, zamieszkałych
na terenie Łodzi i województwa.
Zarządzenia, powyższe przedstawia
ją się następująco:

meldowania o tym władzom
właści
wym, winni zgłosić się pisemnie względ
nie osobiście w P.K.U., do której z ra
cji swego miejsca zamieszkania należą,
celem ustalenia ich adresu.
Zgłoszenie się rezerwistów
leży w
ich własnym interesie.g dyż w razie nieĆWICZENIA REZERWISTÓW.
ustalenia miejsca zamieszkania, ulegną
W terminie od dnia 30 sierpnia rb. karze aresztu do 6 tygodni oraz karze
do 25 września r.b. odbędą się ćwicze grzywny do 500 złotych, jeżeli z braku
adresu nie będzie im można
doręczyć
nia rezerwistów
kart powołania na ćwiczenia.
rocz. 1899 i 1900 kat „A", którzy z ja
kichkolwiek powodów nie odbyli przepi
ĆWICZENIA OFICERÓW .
sanych ćwiczeń w roku 1925.
W roku bieżącym powołani zostają
Powołaniu na ćwiczenia nie podlega ha ćwiczenia oficerowie rezerwy i pod
ją tylko ci z pośród rezerwistów 1899 i chorążowie,
urodzeni w roku 1895 i
1900:
1901. Powołane zostały kategorje „A",
a) którym w roku 1925 odroczono od „C" i „D", przyczem urodzeni w roku
bycie przepisanych ćwiczeń do następne 1901 odbędą 6-cio tygodniowe ćwicze
go roku (1926),
nia, urodzeni zaś w roku 1895 — 8-mio
b)'którzy w czasie trwania ćwiczeń tygodniowe ćwiczenia. Podchorążowie
zostali zwolnieni z szeregów na wniosek odbędą 4-ro tygodniowe ćwiczenia.
lekarza, a którym postępowanie rewi
Ćwiczenia odbędą się w następują
zyjne nie zmieniło kat. „A" na inną;
cych terminach:
c) rezerwiści marynarki
wojennej
W pułkach piechoty — rocznik 1895
(morskiej i rzecznej).
od 8 lipca do września r. b.; rocznik 1901
Powołanie tych kategorji rezerwistów od 22 lipca do 1 września r.b., podchorą
nastąpi w 1927 roku.
żowie od 22 lipca do 19
sierpnia r.b.,
Wszyscy rezerwiści kategorji „A" względnie do 1 września.
urodzeni w roku 1899, 1900, którzy w
W pułkach
kawalerji — rocznik
myśl powyższego podlegają w 1926 po 1895 od 27 lipca do 15 września r;b., ro
wołaniu na ćwiczenia, a nie mają kart cznik 1901 od 3 sierpnia do 15 września
mobilizacyjnych, oraz ci, którzy od cza r. b.,po dchorążowie od 3 sierpnia do 1
su otrzymania
karty mobilizacyjnej względnie do 15 września r.b.
zmienili miejsce zamieszkania, bez za
W pułkach artylerji —> rocznik 1895

od lipca do 15 sierpnia r.b., rocznik 1901
od lipca do sierpnia r.b., w tym czasie
również odbędą ćwiczenia i podchorążo
wie.
Oficerowie innych rodzajów broni od
będą ćwiczenia w okresie od 12 lipca do
15 września,
Wszyscy oficerowie otrzymają kart)
powołania, do których będzie dołączony
bilet kolejowy. Kto nie otrzyma wspom
nianej karty, winien się po nią zgłosić
do P.K.U.
Oficerowie, którzy z ważnych powo
dów pragnęliby przesunięcia
terminu
ćwiczeń, winni uzyskać przesunięcie to
przed terminem. Podania, nadesłane po
terminie uwzględniane nie będą. Za nie
stosowanie się do rozkazu grożą surowe
kary.
POWOŁANIE NAUCZYCIELÓW NA
ĆWICZENIA.
IW roku bieżącym zostaną powołam
na 8-mio tygodniowe wyszkolenie woj
skowe wt erminie od 5 lipca do 26 sier
pnia nauczycielstwo publicznych szkół
powszechnych rocznika 1901, 1902, 1903,
zaliczeni do rezerwy na podstawie art.
111 ustawy o Powsz. Ob. Sł. Wojsk, z
dnia 23 maja 1924 roku
względnie na
podstawie art. 70 Tymczasowej Ustawy
o Powszechnym Ob. Sł.
Wojskowej.
Karty powołania otrzymają ci nauczycie
Iowie z końcem b i e ż ą c e j * neczjaJJaęm
przyszłego tygodnia.

Onegdaj pod przewodnictwem pre
zesa związku urzędników miejskich m.
Łodzi p. W. Muszyńskiego odbyło się i
zebranie ogółu pracowników miejskich^
Zebranie to miało charakter infor
macyjny i poświęcone było sprawie
przystąpienia do budowy domów mie
Ostatnio stabilizowano szereg urzędników i urzędniczek," którzy'powinni
szkalnych dla urzędników komunal
nych.
byli ulec redukcji.
Sprawozdanie z dotychczasowej dzia
Przed kilku dniami, jak już donosiła
W myśl istniejącego zwyczaju, czy dla pewnego odłamu urzędników. orzv
talnoścl komitetu organizacyjnego spół
„11.
Republika" do urzędu wojewódzkie też przepisu, wyżej wymienionymi stabilizacji któdych, magistrat zapo
dzielni budowlanej złożył dyrektor za
rządu głównego p. J. Zalewski. Ze spra go nadszedł okólnik M. S. Wewnętrz względami kierował się zawsze magi mniał zarówno o zasadzie, jak i o okó
wozdania tego wynika, że spółdzielnia nych, dotyczący redukcji personalnej w strat, przeprowadzając redukcje wśród nlku ministerstwa. Bo oto, jak się do
budowlana urzędników miejskich otrzy urzędach państwowych i samorządo pracowników.
wiadujemy stabilizowano cały szereg
mała od zarządu miasta 3 morgi gruntu, wych.
Ostatnio jednak magistrat nasz wi urzędniczek 1 urzędników, którzy sta*
położonego miedzy ulicami ZagajnikoW myśl tego okólnika redukcji w docznie o tej zasadzie zapomniał.
wa. Tkacka l Mostowa.
blllzowani być nie powinni.
pierwszym
względzie podlegać mają
W dalszym ciągu obrad przedsta
Oto, jak doniósł w swoim czasie oA mianowicie stabilizowano w wy*
wiono szkice projektowanych domków, urzędnicy wzgl. urzędniczki, których ficjalny komunikat magistratu, w dn.
dziale
statystycznym urzędnika, którego
opracowane przez p. Inż. Rajtera. Opra żony lub mężowie znajdują się na posa 16 bm. odbyła się w magistracie urożona pracuje w kasie miejskiej, w wy
cowano również statut i regulaminy dla dach, względnie, którzy są dobrze usy
stość stabilizowania urzędników.
dziale zdrowotności — urzędniczkę, ktć
członków spółdzielni budowlanejtuowani
poza
swą
pracą
zawodową.
Uroczystość była jednak miłą tylko re] mąż pracuje w komisarjacie rządu,
Po wyczerpującej dyskusji, w której
glos zabierali kolejno P P . : Rżewski,
w wydziale prezydialnym cztery urzę
Barczewski, Muszyński. Purtal 1 inni,
dniczki,
których mężowie bądź pracują
postanowiono zwołać w najbliższym
w
wydziale
statystycznym, bądź na pry
czasie jeszcze jedno posiedzenie infor
watnych posadach, w wydziale finan
macyjne, na którem zarząd związku
•i
przedłoży ostateczne kosztorysy 1 wnio
sowym — dwie urzędniczki, z których
ski. dotyczące realizacji projektu bu
jedna ma zamożnych rodziców, zaś mąż
gdzie
owocnie
pracował,
stojąc
na
gruncie
ponad
dowy domków mieszkalnych dla urzcd
drugiej pracuje na kolei, wreszcie w
ników miejskich, (o).
partyjnej praworządności,
wydziale oświaty 1 kultury — urzędnicz
Wczoraj przed południem zebrali tak tylko, jak postąpił, a to właśnie z kę, mąż której jest komornikiem.
się w sali konferencyjnej urzędu woje uwagi na swą koncepcję praworząd
Ponieważ ostatnio magistrat, prze.
wódzkiego wszyscy urzędnicy wraz z nościprowadzając redukcję, zwolnił szereg
naczelnikami wydziałów, aby pożegnać
pracowników, którzy pracował] przez
Mówiąc o stosunku miejscowej pra 5 —6 lat 1 dla których posada w magi
opuszczającego
Łódź
wojew.
L.
Da
u t w o r z o n a z o s t a ł a w tych dniach
rowskiego,
mianowanego wojewodą sy do swej osoby wskazał wojewoda stracie była jedynem źródłem utrzyma
w Warszawie.
Darowski, iż nie wszystkie jej organa nia, niezrozumiałą jest obecna stabili
krakowskim.
Wczoraj wróciła z Warszawy dele
występowały z krytyką ściśle rze zacja urzędniczek, pracujących w ma
gacja lokatorów i sublokatorów, która
W imieniu urzędników żegnał wo czową.
gistracie zaledwie kilka lub kilkanaście
brała udział w zjeździe, zwołanym w jewodę
Darowskiego wicewojewoda
celu powołania do życia organizacji, Ossoliński, podkreślając z calem uzna
Po przemówieniu wojewody Darów miesięcy i mających prócz tego zabez
któraby objęła wszystkie związki loka
pieczony byt.
torów i sublokatorów na całym terenie niem wybitnie obywatelskie wobec skiego pożegnał się on serdecznie ze
Dlatego też z całą stanowczością do
zebranymi
urzędnikami
wszelkich poczynań stanowisko woje wszystkimi
państwa.
magać
się należy, by została przepro
mocnym
uściskiem
dłoni.
wody
Darowskiego.
Do akcji tej zgłosiły swój akces sto
wadzona rewizja ostatnie] stabilizacji w
warzyszenia ze wszystkich większych
P. wojewoda Darowski wyjeżdża i myśl okólnika M. S. Wewnętrznych.
Dla ogółu urzędniczego był on su
ośrodków.
rowym,
ale
sprawiedliwym
zwierzch
Łodzi
w dniu dzisiejszym. (E).
Na zjeździe przyjęto statut organi
r. —
zacji, opracowany przez tymczasową nikiem.
radę zrzeszeń, następnie wyłoniono ko
W odpowiedzi zabrał glos wojewo
mitet centralny, do którego weszli de
legaci z poszczególnych dzielnic Polski. da Darowski.
Nowa organizacja lokatorów i sub
Zaznaczył on, że w okresie swej
lokatorów, jak nas poinformowano, jest
żmudnej
pracy na stanowisku wojewo
zupełnie apolityczna i ma na celu jedy
nie obronę interesów i praw swych dy łódzkiego stał zawsze na gruncie
Za nadzwyczaj energiczną akcję ratunkową przy pożarze na
. zlonków, .
— r — praworządności, pojmując swoją prace
szej fabryki składamy niniejszym naszej dzielnej straży ogniowej
jako wysiłek dla dobra społeczeństwa.
z p. komendantem Dr. Grohmanem i naczelnikiem toporników
p. Pfeifrem na czele najserdeczniejsze podziękowanie.
W poczynaniach swych nie kierował
Osobiste.
się nigdy pobudkami natury politycznej
Wykoftczalnia i farbiarnia
Pani .r/** V*«"Halberstadt-RafalowL
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Bezpartyjna organiza
cja lokatorów

Podziękowanie.

o.^zieri j
fii,,. 1 partyjnej; stał ponad partjami.
Wobec ostatnich wydarzeń polity
zoficzny u t *
t e t u warszaw-*-'™f) z
tytułem v i .
. filozofji.
cznych nie mćgł inaczej postąpić, lec
ończy a
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Dzieje niedoszłego synobójcy.
Andrzej Jurga—fałszerz, złodziej, bandyta i policjant
w jednej osobie.
Ponieważ I reszta dzieci domagała tryb życia 1 zajął się utrzymaniem żo
OnegdaJ mieszkańcy domu przy ul. dze wielu niebezpiecznych opryszków
umknęło z Łodzi, udało mu się jakoś z się od Jurgi opieki ojcowskiej, wynikały ny 1 kilkorga dzieci. Jednak namowy
Wiznera 25 zaalarmowani zostali
ciągłe awantury w rodzinie. Wczoraj nie pomogły 1 Jurga
wystrzałem w mieszkaniu Andrzeja całej sprawy wykręcić.
został przez swą żonę wyrzucony
Jurgi,
W tym czasie Jurga zmienił swój za córka Jurgi, wraz z bratem Stanisła
z mieszkania.
wem przyszli do ojca, by sprawę za
Który wraz z kochanką mieszkał w tym wód 1
Jurga
zapoznał
się wówczas z Jąkąs
łatwić.
domu.
zaczął handlować ubraniami,
kobietą,
która
przy
ul. Tuszyńskiej mia
Podczas sprzeczki
Gdy na odgłos strzału zbiegli sle są za które wypisywał weksle, nigdy nie
Jurga wydobył rewolwer 1 wystrzelił, ła sklep spożywczy i
.siedzi, z mieszkania Jurgi
wykupywane.
wybiegł syn Jego, Stanisław, lecz na
Było to w roku 1918 podczas roz usiłując zabić syna, lecz przestrzelił mu namówił ją, by sprzedała sklep 1 uciekła
z nim od męża.
progu padł zemdlony.
brajania niemców. Na skutek licznych tylko łopatkę.
Plan ten udał się, gdyż owa kobieta
Zaalarmowano natychmiast policję 1 skarg kupców łódzkich,
Obecnie władze śledcze zajęły się
pogotowie; lekarz stwierdził, że zemdlo Jurga został aresztowany przez milicję żmudną pracą sporządzenia pamiętnika zakochała się w Jurdze i pod pretek
ny miał
obywatelską, ale udało mu się uciec z z życia Jurgi w formie aktu oskarżenia stem, że chce wynająć inny sklep, sprze
Pamiętnik ten będzie w najbliższym dała sklep przy ul. Tuszyńskiej, a ponie
aresztu.
przestrzeloną na wylot łopatkę.
Ponieważ" policja stwierdziła, że
W międzyczasie żona Jurgi, uczciwa czasie tematem rozoraw w sadzie okrę waż Jurgę poszukiwała milicja obywa
telska, oboje
do syna swego strzelał Andrzej Jurga, kobieta, namawiała go, by porzucił ten gowym. (b)
uciekli do Warszawy.
odstawiono go do urzędu śledczego,
W Warszawie Jurga, niby to zo '
gdzie stwierdzono, że przeszłość wyro
względów bezpieczeństwa, zabrał pie
dnego ojca Jest niezmiernie bogata w
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę
niądze, uzyskane ze sprzedaży sklepu,
idarzenia kryminalne.
B. P .
i przy pierwszej okazji
Jeszcze przed wojną Andrzej Jurga
uciekł do Rosji,
oficjalnie zajmował się pisaniem podań
pozostawiając swą towarzyszkę na las
do urzędów; rosyjskich, a niezależnie
ce losu.
od tego
składa
serdeczne
„Bóg
zapłać"
stroskana
Rodzilia
W Rosji Jurga w dalszym ciągu po
pokryjomu fałszował paszporty
pełniał kradzieże i oszustwa, a gdy wta
1 przy pomocy środków chemicznych
dze rosyjskie zainteresowały się nim,
wywabiał różne dane z dowodów oso
wrócił do Polski ł
bistych 1 wpisywał Inne.
w Aleksandrowie został posterunko
Do Jurgi zgłaszały się rozmaite Indy
Po długich i ciężkich cierpieniach zgasł, przeżywszy lat 41
wym,
Aidua, którym, przy pomocy, fałszowa
b . p . A b r a m
R u d n i k
nia paszportów,
lecz po pewnym czasie przetranzloko>
Profesor glmn. p. Prysewlczówny I Im. Elizy Orzeszkowej.
łatwiał ucieczkę przed sprawiedliwo
wano go na kresy, również w charakte
Wyprowadzenie zwłok nastąpi we wtorek, dnia 29-go czerwca r, b. o godzinie
ścią 1 pościgiem władz policyjnych.
rze policjanta.
2-ej po poł, z domu żałoby orzy ul, Nawrot 8, o czem zawiadamiają krewnych, przy
'Jednak pewnego razu władze rosyj
Jeden z synów Jurgi odwiedził g6
jaciół i znajomych pogrążeni w nieutulonym żalu
|„„g_ j p mr 1 k£i i rodzina
jkle schwytały jednego z uciekinierów,
na kresach T tu ,
Znaleziono przy nim sfałszowany do
za namową ojca dokonał wspólnie ż
fkument. Po nitce do kłębka ustalono
nim napadu na jakąś kasę,
autora fałszywych paszportów l w mle
za co odsiedział rok więzienia, podczas
czkaniu Jurgi, który wówczas zamie
gdy Jurga po kilku dniach został z aresz
szklwal przy. ul. Leszno, dokonano re
tu zwolniony i wydalony z policji
„Gdy muszę cię oddać innemu, życie niema dla mnie
f wizji i
Po tych przejściach Jurga
wykryto dobrze zaopatrzone laborato
wartości !*
wrócił do Łodzi, zamieszkał z nową ko
rjuin chemiczne.
chanką przy ul. Wiznera i wziął do sie
Zaleski rozumiał, ale nie mógł się z
W jednej z wiosek, leżących między
Mimo to, że ustalono, Iż dzięki Jur lasami
bie jednego z synów.
Tuszyńskimi i Pabianickim, roze tem wszystkiem pogodzić.
grał się życiowy dramat, który ze wzglę
Zrywał z kochanka, aby po kilku
du na środowisko i tło, zasługuje na spe dniach powracać do niej na nowo. Ta
cjalną uwagę.
wyrafinowana kobieta była mu ciągle
„'cAsino*.
Jest to tragedia wielkiej i prawdziwe] jeszcze zanadto bliska, aby mógł ją od
miłości mężczyzny do wyrafinowanej i dać innemu.
W związku z zamieszczonym wczo*
pełnej zimnej obłudy kobiety.
Myśl o zamordowaniu rywala niejed raj sprawozdaniem o wiecu PPS na Wo
28-letni mieszkaniec Redzynek, Anto nokrotnie nawiedzała jego udręczony u- dnym rynku dowiadujemy się, że PPS.
ni Zaleski, kochał się 1 był zazdrosny. mysł.
ule zabraniała wygłaszania żadnych
Nie rozumiał, iż kochał się w kobiecie,
Aż wreszcie rozpacz podyktowała przemówień: Należy natomiast z. nacis
Wspaniała szampańska komedja na niitrodnej jego miłości, która porzuca go
kiem podkreślić, że wszczynanie bójek
przy pierwszej okazji, kiedy chłodne obli mu inne rozwiązanie sprawy. Na skraju na wiecach I w pochodach, zwoływa
Wiecznie aktualny lemat.
lasu, zwanego przez okolicznych wło
Znudzony mąż, szukający szczęścia czenie każe jej pójść za innym. Zaleski ścian ajzertovsklm borem, wczoraj o nych przez stronnictwa polityczne przez
w ramionach tancerek i opuszczona, ale nie zdawał sobie z tego sprawy, gdyż świcie, znaleziono zwłoki wisielca.
elementy obce, bliźniaczo przypomina
kochająca żona. Oburzona niewierno był zakochany.
dawna dobę wałk bratobójczych I win
Rozpoznano w nich Antoniego Zale no być zaniechane przez każde stron
ścią małżonka postanawia dowieść, że
Zjawił się wkrótce w Uch życiu czło
potrafi także... kochać.
wiek zamożny, którego również pocią skiego, który w tak tragiczny sposób u- nictwo, posiadające przynajmniej ck"
kulturalnych pretensji.
Przy pomocy przyjaciela domu robi gnęła ta zimna, wyrachowana kobieta. sunął się z drogi rywala. (I)
„danię z baru . Wynika z tego ostatecz
Tu okazało się, że i wśród ludu drze
nie idylla małżeńska i'szereg przewspa mią niejednokrotnie olbrzymie talenty
niałych bomb humorystycznych. W fil Zaczęła się okrutna gra doskonałe] aktor
n w Sans-Souci.
mie tem Conradt Veidt dowiódł, po raz ki i bolesny dramat prawdziwego kocha
Wielki 10-clo aktowy superfilm niemiecki
ofiarują publiczności rzeźnfcy
nieskończony, iż jest wielkim aktorem nia. Zaleski widział, że pieniądze zwy
to opowieść o tem
łódzcy.
a poraź pierwszy, iż jest także wielkim ciężą go.
jakim naprawdę był
komikiem.
A kiedy nowy przyjaciel wyraził chęć
Władze policyjne spisały szeregowi
Tak jest. Conrad Veidt twórca admi zalegalizowania związku, zrozumiał, że
przedsiębiorstw rzeźniczych protokuły,
rała Nelsona, Cuerego Borgen — komi przegrał.
ponieważ w sklepach tych ujawniono
kiem. Liii Dagover l Jannlngs dali taki
znoczniejsze ilości zepsutego mięsa,
Ten trzeci jednak, widząc prawdzi
koncert, iż robili prawdziwą konkuren wą miłość, a może i obawiając się jej,
przyjaciel, VOLTAIRE'A I wszyst
które, jak się okazało, przeznaczone
cji? zespołowi muzycznemu p. Kantora pragnął dojść do porozumienia z Zale
kiego co w FRANCJI było do
było na sprzedaż.
W fiimie p. t. „Kochankowie" ujrzeliśmy skim.
brego. Przekonamy się zresztą
Mięso to zostało natychmiast skon*
inż od dawna niewidzianego genjalnego
o tem w „ R e d u c i e " .
fiskowane. Jednocześnie wobec ujaw
Rozpoczęły
się
długie
rozmowy,
tragika duńskiego Christensena w wspa
nienia wypadków sprzedaży zepsutegc
niałej kreacji wielkiego malarza Zoreta wspólne narady i bezcelowe perswazje
mięsa,
przeprowadzone zostaną rewizje
Razem z prześlicznym młodym artystą
zakładów
rzeźniczych. (E).
(polecamy uwadze pięknych łodzianek)
— Ślęzakiem 1 Norę Gregor w roli kslęż
•OMS»»Mi«»MN««OMNMHMa,
niczki rosyjskiej stworzyli jeden z tych
małych, pięknych dramatów które się
zawsze ogląda z wzruszeniem i które
długo zostają w pamięci.
M. W.

Dr. Wiktorowi Litauer

Echa wiecu P . P S .

„Miłość zaślepia*
i „Kochankowie".

1
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Zepsute mięso

Fryderyk Wielki

WINA PALESTYŃSKIE

„KARMEL"

Dr. LUDWIK FALK
wznowił przyjęcia.
N a w r o t Nr. 7, tel. 28-07.

są
99

najlepszemu

M E D O C "
T-wo „KARMEL"

na ś w i e c i e — winami

•apjjjł .rwa.*
Seczniczemie

(WINO CZERWONE) na* żołądek 1 cunrzycę'
specjalnie dla anemicz
WIND) nych
i rekonwalescentów
W a r s z a w * , NALEWKI 2 7 .

Talefon

157-52.

Choroby skórne ł weneryczne.
•ł

Dr. KRAUSZ
powrócił.
l i i

T
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Początek o godzinie 2-ej.
Orkiestra symfoniczne.
Sala wentylowana I chłodzona

POL

KOCHANKOWIE

Największe arcydzieło duńsk ej wytwórm
.Nordisk"

W rolach
głrtwnyi:h:

Sir. 7,

Współczesny dramat
salonowo- erotyczny
w 7-miu aktach.

Nora Gregor, Walter Slezak, Bruno Chrlstensen.

„Miłość
W rolach
głównych:

Conrad

Veidt,

Zaślepia"

Wspaniała tryskająca
humorem komedja
w 8-miu aktach.

Lii Dagower, Emil Jannings.

SOjUllł. Od godziny jne^ do 4-et cena miejsc: 50BI.Uli.
Pod wpływem spad
ku dolara

Walha robotnihów o poprawę bytu.
Najbliższe dni rozstrzygną sprawą podwyżki
dla włókniarzy.

ceny a r t y k u ł ó w s p o ż y w c z y c h
uległy poważnej zniżce.
W dniu wczorajszym na skutek
gwałtownego spadku dolara, zaznaczył
spadek cen artykułów żywnościo
wych i przedmiotów
powszedniego
żvtku.
Spadek spowodował obniżenie cen
°rzez pewną ilość kupców, którzy sko
rzystali ze spadku waluty, by zwal
czyć konkurencje. W większości skle"ów obniżono ceny o 10 do 15 proc.
**
W dniu wczorajszym na rynkach
•odzkich przy dużym dowozie i wielu
^Pujących ceny kształtowały się zniżsowo.
PI acono: Masło 4.50, śmietana 1.80,
twaróg 80, s e c biały 1.00. jaja mendel
f-20, cebula 90 gr-, marchew i buraki —
gr. pęczek, kapusta sztuka 65 gr.,
2'lode kartofle — 20 gr. kilo. pomidory
V zł., truskawki 1 zł., gęś 8 do 10 zl..
kaczka 2.50 do 4 zł., kura 4 do 5 zł., (b).
i l e

Konferencja w „pałacu
Siemensa"

Podwyższenie s i w e k
dziennych

prowadzi akcję podwyżkową w e wszy
stkich gałęziach przemysłu ] wszyst
kich zawodach.
W końcu wydelegowano
dwuch
o d b ę d z i e s s ą Jutro o g o d z i n i e
przy r o b o t a c h publicznych
przedstawicieli
z
ramienia
polskich
11-ej r a n o .
w Pabjanicach.
Przed kilku dniami podaliśmy wlado związków na jutrzejszą konferencję i
5ak się dowiadujemy, związki zawo
mość o nadesłaniu przez przemysłow udzielono im odpowiednich instrukcji
ców do zarządów związków zawodo co do stanowiska na wymienionej kon dowe w Pabjanicach wystąpiły do ma
gistratu z żądaniem podwyższenia płac
wych pisma, zapraszającego Ich na ferencji. (b)«
robotnikom, zajętym na robotach pu
wspólną konferencję, odbyć się mającą
blicznych.
w środę dn. bm. o godz. 11-ej w „pała
cu Siemensa".
W dniu wczorajszym odbyła się w
tej sprawie konferencja w magistracie z
Dodać musimy, że przemysłowcy,
chcąc usprawnić tak obrad i przyspie p o w o d u j ą p r o c e n t o w e o b n i ż e n i e przedstawicielami zw. zawód., w w y 
s t o p n i a redukcji.
niku której magistrat uchwalił podwyż
szyć zakończenie konferencji, zaprosili
Według ostatnich danych statysty kę, a mianowicie: robotnicy mają otrzy
jedynie po dwuch przedstawicieli każ
dego związku, którzy z tego względu cznych, dotyczących stanu uruchomie m y w a ć po zł' 4.50, dziesiętnicy po zł
odbyli w dniu wczorajszym konferencję nia w wielkim przemyśle włókienni 5, setnicy po zł. 6.
czym Łodzi
celem uzgodnienia swych żądań.
Podwyżka powyższa
obowiązuje
Tu zaznaczyć należy, że początko zmniejszył się nieco stopień redukcji. wstecz od dnia 21 czerwca b. r.
Są t o skutki
lekkomyślnego
W dziale bawełnianym redukcja w y
wo wysunięte żądania włókniarzy, o'Jak się dowiadujemy, w PabjanV
e k s p o r t u d o Frstncłl.
raża
się
liczbą
17,83,
a
w
przemyśle
bejmujące 25 procent podwyżki uległy
cach p r z y robotach publicznych zatrud
, W drugiej połowie czerwca na rynwełnianym — 13,79 proc.
zmianie,
obejmując
również
I
stosowa
nionych jest obecnie przeszło 800 ludzi
łódzkim zauważyć się dała nienormal
Zjawisko to pozostaje w związku z
P. w tym czasie zwyżka cen masła w nie wskaźnika drożyźnianego.
"trrfcle. Badania przeprowadzone przez
Jutrzejsza więc konferencja będzie rozpoczynającemi się obecnie urlopami
^dnośne czynniki ustaliły, że powodem decydująca dla dalszej akcji związków robotniczymi w przemyśle włókienni
j_ęi zwyżki jest ogałacanle rynku łódz
czym.
kiego Drzez eksporterów, którzy ciąg które, w zależności od jej wyników,
Ilość urlopowanych robotników w
l e z eksportu do Francji duże zyski na mogą przystąpić do organizowania strej
przemyśle
bawełnianym wynosi 580,
° w a l i znaczniejsze ilości masła ze srko ku, przyczem istneje możliwość, Iż
grozi lada chwila w p r o s t śmierć
3 dla interesów konsumentów Łodzi.
włókniarzy poprą robotnicy 1 pracowni a w przemyśle wełnianym około 1000
głodowa.
wykupywanie nadmierne masła
.
, j
.
osób.
(E).
fi
"rzynosi szkodę interesowi publiczne-1
Wejście w życie .ustawy zabezpie
Jak się bowiem dowiadujemy, na płą
. Wobec tego władze administracyjne
czającej pracowników umysłowych od
wydać mają polecenie organom policji tek, dn. 2 lipca, zwołana została konfe
bezrobocia nie poprawiło bynajinnie.'
&y pociągać do odpowiedzialności win rencja zarządów wszystkich związków n a s t ą p i ł o z n o w u
p o g o r s z e n i e ciężkiej doli, w jakiej znaleźli się od
.ych popełnienia tego rodzaju tranzakdłuższego czasu bezrobotni pracownicy
się sytuacji.
Ji z tytułu ustawy o zwalczaniu lichwy. pracowniczych 1 robotniczych m. Łodzi
W początkach przyszłego tygodnia umysłowi w Kaliszu.
na którem ma zapaść decyzja skonsoli
Pozbawieni oni są od d ł u ż s z e j
dowania akcji, wobec wynlkóv/ środo przew. fund. bezrobocia p. Kuliczkow czasu wszelkiej pomocy ze strony miej
wej konferencji.
_ — ski udaje się na prowincję w celu do scowych władz państwowych i komu
konania lustracji niektórych ośrodków nalnych; z wypłacanych zapomóg ko
Od 1 l i p c a o b o w i ą z u j e 6 - p r o c e n rzysta zaledwie 50 osób.
przemysłowych.
towa podwyżka.
Wobec rozpaczliwego stanu tych befc
Ostatnio bowiem ujawnia się w sze
W sprawie najbliższej podwyżki ko i o m i s j a d z i e w i ę c i u
p r z e p r o w a  regu miejscowości ponowne pogorsze robotnych związki pracownicze w y 
mornego stosownie do nowej ustawy o
słały specjalną delegację do min- pracy.
d z i c a ł ą akcje, p o d w y ż k o w ą .
nie sytuacji.
ochronie lokatorów, związek lokatorów
W przedłożonym ministrowi memo
Onegdaj odbyło się posiedzenie ra
Dotyczy to w pierwszym rzędzie
• sublokatorów Rzplitej Polskiej kornuni
riale
wskazano na konieczność natych
Ne:
dy okręgowej polskich związków za Zgierza i Pabianic.
miastowego wyasygnowania odpowiec*
Od dnia 1-go lipca obowiązuje nowa wodowych, na którem omawiano spra
W dziale wełnianym zwłaszcza r e  nich środków na zasiłki.
podwyżka 6 proc. na wszystkie bez w y wę podwyżki w przemyśle włókien dukcja szczególnie daje się we znaki.
Min. p r a c y oświadczył delegacji, iż
totku lokale mieszkalne, handlowe i prze
niczym,
wobec
pisma
przemysłowców
Pogorszenie
sytuacji
w
Zgierzu
na
postara
się postulaty pracownicze zre
Rysiowe, z wyjątkiem zakładów fabry
stąpiło wobec konieczności ogranicze alizować. (E).
-znych i przemysłowych, które w dn. i jutrzejszej konferencji wspólnej.
l-ym stycznia osiągnęły już 100 proc.
P o dłuższych debatach dalsze kroki nia robót inwestycyjnych, przy któ
normę czynszu dzierżawnego.
uzależniono od rezultatów jutrzejszej rych magistrat zatrudniał ok. 700 osóbOd 1-go lipca przewidziane ustawo
W Pabjanicach zatrudniono ok. 600
konferencji
z przemysłowcami.
wo komorne ma wynosić:
są z powrotem przyjmowani
osób
przy plantacjach, porządkowaniu
Niezależnie
od
tego
przyjęto
uchwa
d o robót kanalizacyjnych.
1) dla lokali jednopokojowych z kuch
"ią lub bez kuchni — 55 proc. stawki lę, że jeśli przemysłowcy na konferen ulic, remoncie toru tramwajowego.
W dniu wczorajszym udała się deie
Przedwojenej; 2) dla lokali 2 — 3 pok cji odrzucą żądania robotników, to ak
Deprymująco działa ta okoliczność;
gacja
związku brukarzy, betoniarzy i
"~ 60 p r o c , 3) dla 4 — 6 pok. — 65 proc. cja rozszerzona zostanie na I N N E związ iż obecny stan rzeczy narazie nie ulegrobotników ziemnych do magistratu w
V dla sklepów i pomieszczeń handlo
wych, które ptacity przed wojną do 600 ki, wchodzące w skład. rady polskich nie żadnej zmianie, poprawa sytuacji sprawie wydalonych z robót kanallzaspodzlewana lest dopiero w sierpniu,
cyjnych delegatów robotn.czych.
rb. rocznie — 70 proc. wreszcie 5) dla związków.
sklepów, pomicszczćń
handlowych
W tym celu wybrana zostanie „ko
Podczas swego pobytu w przemyDelegacje^ przyjął
w»ce-prezydent
przemysłowych, które płaciły ponad 600 misja trzech", której zadaniem będzie słowych-ośrodkach na prowincji p. Ku
b. tudzież dla hoteli — 75 proc.
i
i
z t a zostanie przynawiązanie kontaktu z takiemiż komi- liczkowski odbędzie szereg konferenW dn. 1 października 1928 r- komor
:li
z
przedstawicielami
związków
z
a
J
:
tych
dniacjjjprzcz
pos
b za wszystkie kategorje lokali osiąg
osób p r i e - '
dowych. (Ej.
adcluki tUL
100 oroc.

u

Urlopy w przemyśle
łódzkim

1 0

Masło podrożało
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Bezrobotnym inteligen
tom w Kaliszu
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wielkiego podwójnego programu,

najnowszej

produkejK

|.

„Slub miłości i śmierci*
s

OSKARA WILDE'A l , S A L O M E " a . J S r .
W roli
KOBIETA - WAMPIR A L L A
NAZIMOWA

4

%&*TS2K? Z t&
t

W roli

główneji

t

głównej*

II.

=

Najnowsze
arcydzieło

„ W
w 8-hi

Uktach '

d o l i n i e
(Piekło

złota).

w naturalnych kolorach

W roli g ł ó w n e j :

POTĘŻNY GENJUSZ EKRANU

ś m i e r c i * '

podług powieści Zane Oreya „Wędrowiec dzikiego Zachodu".

-JACK HOLT

W roli

głównej}

Orkiestra symfoniczna pod kierunkiem p. S. BAJGELMANA.
Ceny miejsc

Ceny miejsc

zniżone.

zniżone.

Dziś P r e m j e r a
najwspanialszego

filmu

w s p ó ł c z e s n e g o p . t.

Role g ł ó w n e o d t w a r z a j ą :
g T f e fg

ifl

śT^

i

znana z obrazu

Blanche Sweet * *
Ben Lyon
— oraz —

uosobienie młodości, hartu, odwagi,
piękna i miłości

Symfonja miłości w ś r ó d huku armat i detonacji serc.
Najweselszy huragan
Nad program:
w 2-ch aktach
Począteko o gdz. 3-ej, w dni powszednie o godz. 6-ej. Ostatni seans punkt, o godz. 10-ej wlecz.

„ D Y N A M I T "

Protesty

wekslowe

Vi i •

i

sporządzać ma w przyszłości
poczta.

>W swoim czasie organizacje gospodar
cze Łodzi podjęły w min- przem. 1 handlu
oraz w min. sprawiedliwości energiczna
interwencję w sprawie konieczności unormowanla kosztów protestu wekslo
wego.
Przedstawiciele organizacji gospodar
izych Łodzi wskazali wówczas czynni
kom miarodajnym, iż koszty pobierane
sa rozmaicie w całym państwie z ogrom
na szkoda dla życia ekonomicznego.
Na skutek tej interwencji poruszona
została obecnie w kołach rządowych
myśl powierzania sporządzania prote
stów wekslowych urzędom pocztowym.
Odnośny projekt, mający na celu u•lormowanie chaotycznych stosunków w
tej dziedzinie, rozpatrywany jest obec
nie przez min. przem. 1 handlu.
P«

przyjdzie z pomocą kredytową średnim sferom
gospodarczym Łodzi.

Nad program:
Obraz wł.: B. W. „Fanamet".

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATR MIEJSKI.
Dziś, wtorek, środa, ostatnie dwa przedsta*
wlenia uciesznej farsy francuskiej GIgnou* ^
Triery „Niedojrzały owoc" z Stefanja Jarko*'
ską w popisowej roli aktorki kinematograficzne!
udającej 9-letnle dziecko oraz Janem Blellczeffl.
Dunajewską, Krotkem w rolach ważniejszych.
Początek o godz. 8.45. Ceny najniższe,

W lokalu centralnego stowarzyszę-1 bez względu na liczbę posiadanych una kupców i przemysłowców wojew. działów.
łódzkiego (Piotrkowska 10) odbyło się'
Władze stowarzyszenia są obierane
walne organizacyjne zebranie „Spól na trzyletni okres.
dzlelczego banku kupców 1 przemysło
Celem banku — jest przyjście z po
TEATR LETNI.
wców" sp. z ogr. odp.
mocą kredytową kupiectwu i średnie
Dziś i jutro w dalszym ciągu aktualna 3-***
Bank ten powstał z inicjatywy 1 mu przemysłowi.
towa rewia łódzka Starsklego 1 Bolsklego
staraniem wymienionego stowarzysze W wyniku przeprowadzonego głosowa Łodzianki" — z Wandą Jakubińską, Haliną '
nia, które w nader krótkim czasie zdo nia wybrani zostali do zarządu pp.: J. pińską. Mrozińskim, Szubertem, W o s k ó w ^ '
łało przeprowadzić z pomyślnym re Babad, Samuel Faust, Jakób Ajzner, Wrońskim 1 innymi. Początek o godz. 8.45, t^ *
zultatem akcję subskrypcyjną 1 nawią inż. Praszkier, Herman Szyk, Salo niec po wpół do dwunastej.
zać kontakt z zagranlczneml grupami Froeilich, Ignacy iieyman, J. L. Margufinansowemi, które przyobiecały wy Iics, oraz na zastępców pp.: rd. 1. M.
TEATR POPULARNY.
datną pomoc kredytową.
Bialer, Abr. Kon, P. Gerszowski.
Dziś dwa przedstawienia, o godz. 4.30 P°
Do rady nadzorczej zostali wybrani: nach od 1.50 do >0 zr- miejsca siedzące, wieczo
Zebranie zagaił prezes stowarzyszę
nia p. Szyk. Na przewodniczącego ze pp.: J. Degensztajn, red. Hamburskl, St. rem o >?odz. 830 po cenach od 2 zl. do 5°
brania obrany został inż. Praszkier, któ Hirszson, S. Leder, L. Mazur, Sen. Men ciekawy, wsirzą:a,ący dramat w 4 aktach St.
ry powołał do prezydjum pp. senatora delson, M. Zelmanowicz, L. Rozenbaum Gozdawy-Wiecbecklego p. t. „Śmierć Cara MU
Mendelsona, posła Mincberga, prez ps. dr. Rosenblat, T. Bialer, G. Rubin i kołaja IF w doskonaleni wykonaniu całego ze
na zastępców pp.: dyr. W. Baruch, Z spól" artystycznego.
Szyka i Babada.
Na wstępie obrad dyrektor stowarzy Fajn, M. Orbach, D. Neugolberg, Abr.
szeuia, p. W. Baruch, odczytał projekt Cytryn i dr. Krausz
TEATR MINJATUR „AZAZEL".
z a w i e r a ć m a d a r o w a n i e kar
Po wyboracli władz banku rozwinę
statutu, który został przez zebranie w
Rekordowe powodzenie zdobył sobie d r u r
za zwłokę.
ła się ożywiona dyskusja nad sprawą program „Azazelu". W programie tym nagro
całości zaakceptowany.
Odnośne przepisy statutu postana pozyskania kredytów, zarówno ze źró madziło się mnóstwo wesołości, tak serdecznej
Konieczność podjęcia pewnych za
wiają,
że członkowie rozporządzają na deł krajowych, jak zagranicznych, no i miłej, że publiczność do łez rozśmieszona go
radzeń zaradczych, mających na celu
szybką sanację życia gospodarczego, walnych zebraniach jednym głosem,'czem zebranie zamknięto
rącymi oklaskami darzy wykonawców«
•kłoniła miarodajne sfery do poczynie
-:o:nia doniosłych kroków w tej dziedzinie
CYRK MEDRANO.
Według informacji tych sfer Istnieje
Światowego rozgłosu cyrk Medrano. go
A łonie rządu poważny projekt zmie
szczący obecnie w Łodzi przy p i Dąbrowskiego,
W y w ó z d o R u m u n | i , Rosji, Anglji I A m e r y k i c z ę ś c i o w o ratuje
cieszy się powodzeniem. Przy szczelnie wy
rzający do udzielenia swego rodzaju
sytuację.
przedanej widowni odbywają
się codziennie
amnestjl poadtkowej. Projekt ten zreprzedstawienia, podczas których publiczność po
ilizowanoby przez wydanie rozporzą
W branży szklane) panuje obecnie wywożone są do Południowej Ameryki, dziwia nalclekawsze atrakcje widowiskowe.
dzenia, według którego osoby, zalega
Dziś odbędą się dwa przedstawienia o godz.
jące z opłata podatków za r. ub., miały zastój. Huty szklane posiadają na skła Rosji etc. Wewnętrzne warunki sprze
by być od kar uwolnione, o Heby wpła dzie moc wyprodukowanego towaru,, daży: 5— 10 proc. gotówką, reszta na 4.30 popoł. (dzieci płaca Dołowe), oraz o godzkredyt wekslowy 3-miesięczny*
ciły zaległości te do 1 sierpnia rb. (E). na który niema zbytu.
8.30 wiecz.
Monopol spirytusowy znacznie oC L A U D E F A R K E R E P R Z Y B Y W A D O POLSKT
graniczył zakupy, rynek wewnętrzny
Jak się dowiadujemy, znakomity pisarz fran.
konsumuje mato. to też huty b. Kongre
0 FI ARA ZŁOŻONA W ADMINISTRACJI
cuski, Claude Farrere, w najbliższym czasie
sówki
zmuszone
sa
pracować
niepełny
„IL. REPUBLIKI" w dniu 28 czerwcaprzybywa do Polski, gdzie wygłosi szereg od
tydzień.
czytów między innymi'I w Łodzi. Farrere mó
Zamiast kwiatów na grób b. p. D-ra Wiktora Lepiej powodzi się hutom małopolskim,
wić będzie na temat „Kobieta — wczoraj, dziś I.
Llttaucra ofiarują na Tow. Szerzenia Oświaty I które eksportują wielkie ilości towaru
BEZPOWROTNIE
jutro". Znakomity pisarz francuski po wygło
Wiedzy Techniczne! wśród Żydów w Łodzido Rumunji. Rumunia bierze u nas pół
szeniu odczytów w Polsce wyjedzie do Czecho*
Mlchafostwo Lipiec
zt. 15.—
PLUSKWy i i c h ZARODKI
fabrykaty, Anglja Imitowane kryszta
lowacji, Austrji, Rumunji l Jugoslawjl. (o)
'nż.-arch, H«nrvk G ^ b e r e • . zl- 10,
ły. Inne gatunki wyrobów szklanych

^mnestja

Ł a

11

0

c 0

podatkowa

Nadprodukcja w hutach szklanych

ILUSTROWANA

Niżsi funhcionarjusze
miejscy

Miodociany
sportowiec
Wnuk otrzyma majątek, ale pod warunkiem, że ani pada trupem na boisku
ugodzony
dyskiem
siebie, ani swych dzieci nie będzie uczył czytać i pisać.
w pierś.
W specjalnym ustępie apeluje do nie
Niedawno, w e wsi Rypułtowice pod
go o ścisłe przestrzeganie poczynionych
zastrzeżeń.
Trzeba przyznać, że czartowiecki
' .'ohoszcz, choćby tylko z tytułu zapro
wadzonego u nas przymusu obowiązku
nhiego. obarczony został misja żarów
no niewykonalną, jak 1 niespołeczną.
Podobno zmarły Pałuska miał uko
chanego syna, którego kształcił w gim
nazjum. Syn ten w czasie rewolucji w y 
wieziony został na Sybir. Pod opieką
Palu \ pozostała żona i maleńki synek
zesłańca. Na wygnaniu, gdzie później umarł, miał podobno syn oryginalnego testatora nawiązać stosunek z jakąś rosjan
ką. — Wszystko to zmarły włościanin
przypisywał faktowil, że syn jego umiał
c / j t a ć i pisać, z gazet bowiem dowiady
wał się o Istnieniu różnych organizacji
poetycznych.
Umierając na dostępny swemu pozio
mow: umysłowemu sposób; pragnął z
drog wnuka usunąć przyczynę ewentual
nych dramatów życiowych.
Ksiądz Widawski występuje na dro
gę sadowa o uchylenie bezsensownych
klauzul (i)

s

Cz

Ognisko emerytów cywil
nych w Łodzi.

Znany pedago'g. p. *Henryk Sztajnfiauer. obecnie emeryt, w porozumieniu
* przewodniczącym
warszawskiego
zrzeszenia emerytów, p. Wojciechem
Brojerskim, powziął zamiar powołania
?o życia ogniska emerytów
miejsco
wych, jako oddziału głównego związku
"merytów cywilnych polaków, o b y w a 
teli K&eczypospąKtej polskiej w stołccz
nem mieście Warszawie
Celem utworzenia komisji organiza
cyjnej, inicjator związku zwołuje na 5
Pca b. r. o godz. 5.po południu, narazie,
najbliższe koleżeństwo emerytów —
Panów i pań — na" naradę,
ofiarując
w ó i b k a l prz,v ui, Zawadzkiej nr. 29
Ha..przystań ogniska. ; V \
Ze względu na doniosłe znaczenie
l e c z o n e g o zrzeszenia, mającego na
celu niesienie pomocy moralnej i mate
rialnej emerytom i ich rodzinom, pożą
dane jest zjawienie się jak najliczniej
szego, grona byłych pracowników oś
wiatowych, dla rozpatrzenia projektu
Pomyślnego spojenia związku wszyst
kich, bez wyjąiku, cywilnych emerytów
• emerytek państwowych województwa
'ódzkiego.
Porządek dzienny organizacyjnego
zebrania przewiduje: 1) wybór komisji
organizacyjnej; 2) s p o r z ą d z e n i protorfułu powołania do życia ogniska, dla
Uzyskania sankcji w ł a d z y ; 3) wolne
Wnioski.
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T e a t r „SCALA".
Wkrótce ptóyjeżd*^ r>< lska

OPERA
pomorska pod dyr. J e r z e g o Botaoowsklego, w skład którel wchodzą wy
bitne siły

opery warszawskiej.
zespół 26 osób; iliór 20 osó5; balet 16
osób orkiestra 24 osób r i z e m 86 o s ó b
Własne dekoracje, kostiumy, sekwi. yly.
pepertiiar: Halka, Carmen. l aust But crily, Pa
lące, Borys Godunow, Eugeniusz nicRin i inne,
Premjcia w środę d a 7 Hrca C A R M E N .
8'lt y po e c i e od 2 - 7 zł sprzedaje kasa teatru
Scala.
:
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Śmiertelny rzut dyskiem

Testameet zaiin

'nterwemu ą w ministerstwie
s p r a w i e z a m i e r z o n e j redukcji
płac.
Sprawa zamierzonej przez magistrat
•AUKCJI PLAC NIŻSZYM funkcjonariuszom
Miejskim ZNALAZŁA oddźwięk w DEPARTA Pabjanicami, zmarł zamożny właściciel
niejaki
mencie samorządowym
ministerstwa 45-morgowego gospodarstwa,
Ignacy
Pałuska.
Praw wewnętrznych.
Pałuska pozostawił oryginalny testa
Delegację ŁÓDZKĄ przyjął dyrektor
ment,
w którym z pominięciem zamęż
Apartamentu samorządowego ?. Weis^FODT oraz dr. Sikorski, których delega nej córki, cały swój majątek zapisał 14t a szczegółowo wtajemniczyła w istotę letnlemu wnukowi. — Zdaje się jednak,
sprawy. Dyrektor WEISBRODT OŚWIAD- że klauzule, jakiemi opatrzył swą ostat
y ł , że ministerstwo NIE POSIADA dokład nią wolę, młodocianemu spadkobiercy
nie pozwolą nigdy skorzystać z zapisu.
N
YCH DANYCH O zamierzonej redukcji płac
Oto od czego uzależnione jest zrea
niższym funkcjonariuszom MIEJSKIM m.
Łodzi, gdyż magistrat w swych pismach lizowanie legatu.
1) spadkobierca codziennie powinien
do ministerstwa SPRAWĘ powyższą poru
się modlić I każdej niedzieli być na nabo
szał dość ogólnikowo.
Wobec tego, dyrektor Weisbrodt żeństwie w kościele;
Z
2) w 20-tym roku życia musi się oże
W
RÓCIŁ się do delegacji, ażeby ZWIĄZEK
'ódzki, w skład którego wchodzą niżsi nić i żonie dochować wierności małżeń
funkcjonariusze miejscy, przysłał szcze skiej;
3) nie wolno mu czytać żadnych ga
GÓŁOWY memorjał z wykazem osobo
wym, wykazem stanowisk, oraz OPISEM zet i książek 1
4) dzieci swoich nie wolno mu uczyć
Warunków, w JAKICH pracują niżsi funk
czytać I pisać, gdyż umiejętność czyta
cjonariusze.
JAK się dowiadujemy, ZWIĄZEK PRA nia dla wielu ludzi stalą się przyczyną
cowników instytucji użyteczności publi ciężkich zmartwień.
Wykonawcą swej ostatniej woli uczy
cznej rozpoczął już prace przygotowaw
cze, celem jaknajrychiejszego wysłania nil księdza Widawskiego. niegdyś kate
zadanego przez ministerstwo MEMORIAŁU chetę, również syna zmarłego, a obecnie
proboszcza parfji Czartowiiec, pow. Ko
wieńskiego.
w
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Eksport i ruch budowlany
w o ł y w a t ą k o r z y s t n i e na s y t u a c j ę w p r z e m y ś l e

drzewnym.

na została ostatnio o 10 — 15 proc. —
pomimo to łest jeszce niższa od cen eks
portowych.
Rynek wileński i łódzki konsumował
dotychczas dość znaczne ilości drzewa
ze względu na ożywiający się ruch bu
dowlany.
P r z e m y s ł o w c y drzewni są naogół
przekonani, że obecny rząd położy na
cisk na podniesienie poziomu martwego
za poprzednich rządów ruchu budowla
nego — a tem samem koniunktura w
przemyśle drzewnym jeszcze się polep
szy.

W przemyśle drzewnym dała sle ostat
uio z a u w a ż y ć znaczna poprawa, spowo
dowana wzmożonym eksportem.
Transporty drzewa po'sk ego w por
cie gdańskim wykazują wzrastający z
dniem każdym przyrost. Strajk angielsk'
spowodował wprawdzie mniejszy eks
port do Anglji; zwiększył się natomiast
w y w ó z do innych państw.
Eksport zagraniczny wywołał oży
wienie w tartakach litewskich i białorus
kicTi (po stronie polskiej), które pracują
obecnie przez sześć dni w tygpdeiu..^,
Wewnętrzna cena drzewa podnieslo
;

zawisło poważnie nad wojew. łódzkiem.
Wskutcrn nadmiaru opadów atmosfe
rycznych nad woj. łódzkiem
zawiała
groźba klęski nieurodzajów. Ze wszyst
kich niemal powiatów
woj. łódzkiego
nadchodzą do urzędu
wojewódzkiego
alarmujące wieści o zalaniu wodą wiel
kich obszarów.
W jednym tylko powiecie Kolskim
pod wodą znajduje się 43.500
morgów
gruntów ornych i 22.500 morgów łąk.
Katastrofalną sytuacją w raporcie swym
do województwa określił jeden z admi
nistratorów majątku państwowego Bylica w pow. kolskim, temi słowami:
„Cala Bylica znajduje się w topieli, kar
iofle i buraki zaorałem, trawy przepadły".
W związku z tem woj. łódzkie wszczę
ło energiczną akcję. Do starostów rozes
lano okólnik, aby stale i ściśle informo
wali województwo o sytuacji na podleg
łych im terenach.
Nie ulega wątpliwości, że jeżeli w
najbliższych dniach pogoda się nie usiali
to wojewódzki komitet pomocy rolni
kom będzie musiał pospieszyć z inten
sywną pomocą dotkniętym klęską desz
czów.
Tu jednak napotka on na trudności,
wynikające z tego, że suma 100.000 zł.

asygnowana przez władze centralne na
kredyty dla rolników, wobec rozmiaru
klęski nawet w części
nie pokryje za
potrzebowania.
Jak wiadomo suma ta rozdzielona zo
stała w sposób następujący: pow. łódz
ki 8.000 zł., pow. brzeziński 7.000 pow.
kaliski 5.000, pow. kolski 10.000, pow.
koniński 10 tys., pow. łaski 10 tys., pow
łęczycki 5 tys., pow, piotrkowski 5 tys.,
pow. radomskowski 5 tys., pow.
sie
radzki 10 tys., pow. słupecki 10 tys., pow
wieluński 5 tys., i pow. turecki 10 tys.
złotych.
Już dziś na skutek meldunków gmin
nych komitetów pomocy rolników, po
wiatowe komitety zwracają się do wo
jewództwa z prośbą o podwyższenie kre
dytu. Województwo jednak narazie w
tym względzie jest absolutnie bezsilne,
gdyż wszystkie kredyty przyznane przez
władze centralne rozdzieliły pomiędzy
powiaty.
O sytuacji
rolnej w województwie
łódzkiem urząd wojewódzki złożył od
powiedni memorjał władzom central
nym, w którym to memorjale podkreśla
konieczność asygnowania dodatkowych
krdeytów, które byłyby rozdzielone mię
dzy najbardziej potrzebujących rolni
ków jesienią.
(i).

W roli
głównej

P
Bpi

Dziś wielki podwójny
program!

16 wte h cii aktów 16

W Budapeszcie podczas treningu lek
koatletycznego zdarzył, się nieszczęśli
w y wypadek, który do głębi poruszył
świat sportowy Węgier.
Dwunastoletni chłopiec, zajęty zbie
raniem piłek tennisowych na boisku B.
B. T., został nagle uderzony dyskiem
przez jednego z lekkoatletów, który nic
spostrzegł nadbiegającego chłopca.
Uderzenie było tak silne, że chłopiec
po kilku minutach zmarł.
Charakterystycznem, jest, że lekko
atleta, który powyższy wypadek spowc
dowal, rozpoczął tegoż dnia trening do
3-lctniiej przerwie.

Największe arcydzieło amerykańskiej wytwórni „Paramount*
Historja hiszpańskiej góralki w 8 iu aktach.

I

połamane

BIżUTERJĘ

S t a n ś r e d n i na W ę g r z e c h cierpi
również nędzę.
Budapeszt, w czerwcu.
Jeden z urzędów państwowych oglp
sit niedawno konkurs na posadę dozorcy
więz enia.
Podczas przeglądania nadesłanych
zgłoszeń, stwierdzono, że o posadę do
zorcy więzienia ubiegał się między inny
ml jeden adwokat, kilku byłych ofice
rów, kupców 1 b. wyższych urzędników.
W Budapeszcie spotkać można na
każdym kroku rzemieślników, dozorców
więziennych 1 konduktorów tramwajo
wych, posiadających w y ż s z e wykształft rle.
W związku z tem, podjęta zostanie
wkrótce akcja, celem umożliwienia Inte
ligencji węgierskiej pracy zawodowe],
odpowiadające] jej wykształceniu. Prze
prowadzenie tej akcji napotka bezwąfc
pienia na poważne trudności, bowiem
nie chodzi tu o klika pojedynczych wy
padków, lecz o zjawisko zbiorowe.
;

Maturzyści i maturzystki,
W dniu wczorajszym w szkoła handlowej
łódzkiego towarzystwa szerzenia wiedzy han*
Ulowej przy ul. OdańskieJ nr. 45, odbyło sic uro
czyste zakończenie roku szkolnego, przyczea.
świadectwa z ukończenia całego kursu otrzy
mali: Ajfer Aron, Borkowski Jerzy, Charub?
Stefan, Czerny Bronisław, Domański Wlady.
sław, Faust Samuel, Fcllslak Mieczysław, Fran
kowski Karol, Gerszonowicz Abram, Hiszpański
Henryk Zbigniew, Holcgreber Tadeusz, Jasiński
Zygmunt, Jaster Zygmunt, Jastrzębski Leon, Jai
chimiak Stanisław, Juszczak Stefan, Kołata Jó*
zef, Kolski Rafał, Kubiak Stanisław, Lebowlct
Chaim, Łompicś Jan Wincenty, Maciejewski Lu*
ciao, Maczyńskl Ryszard, Meldner Józef, Oleszczak Tadeusz, PodwysockJ Leon, Puszctyńskt
Marian, Strawiński Tadeusz, Sztender Herbert
Walczak Władysław, Wilmański Bolesław, Wycech Wacław, Sager Erwin I Zylberszteln Izrael
W dniu wczorajszym o godz- 7 wlecz, odbyta
się zakończenie roku szkolnego w szkole handlo
wej wieczornej przy stowarzyszeniu
polskiej
kupców 1 przemysłowców chrześcijan w Lodzi
przyczem świadectwa z ukończenia całkowitego
kursu nauk otrzymali: Ambroziak ZenobJusz,
Ambroziak Józef, Antonlewskl Jan, Arndt Edw.,
Biernacki Zygmunt, Bednarczyk Teodor, Bartt
Władysław, Ciesielski Karol, Drobnlczak Stani
sław, Dletrychówna Irena, Flclńsal Jan, Gogolew
ski Juljusz, Goszczyński Michał, Grobelny Kazi
mierz, Grallńskl Kazimierz, Gletkier Mieczysław
Gwoździńskl Bronisław, Jaroszczyk Alfons, Ja
nowska Helena, Kaczmarkówna Feliksa, Klusz>
czyński Antoni, Kozieł Edward, Kalinowski Sta
nisław, Klich Wacław, Matuszewska Kazimiera,
Olszewski Józef, Olczak Jan, Przeplórkowsk*
Zygmunt, Podolski Edward, Rabenckl Bolesław,
Ratajczyk Jan. Radwański Henryk, Mielczarek
Sowińskie Krysztof, Snycerski Wiktor, Spałek
Wacław, Szymańska Eugenia, Szymański Ed
ward, Wucow Eugenjusz, Wlecławskl Bronisław,
Wilmańska Irena, Zakrzewska Marią i Omnle*
cońskl Edmund.
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Plany kredytowe miii, Klarnera
N o w y szef p o l i t y k i f i n a n s o w e j musi p a m i ę t a ć , ż e

droga ewolucji szybciej 1 pewniej prowadzi do celu.
GOTÓWKA.
Taki stan rzeczy znalazł p. minister raczej doszukiwać w zacieśniającem się
P. minister skarbu zapowiedział w
Dolary 10.—. 9.90. NJ.OO
swem expose przejście do aktywne] po ICLARNER z tą poprawką, iż SO-proconto- stale kole osób 1 firm, zasługujących na
CZEKI,
wa deprecjacja złotego stworzyła znako kredyt, t- zn. wykazujących dostateczną
lityki kredytowej.
Belgja
28.77
mitą premję eksportową. Jeśli nasz wy jeszcze żywotność.
Czas najwyższy- Dotychczas bowiem
Holandja 402.50
wóz nie rozrósł się dotychczas do roz
Inni bowiem, kołatający o.pieniądze,
Londyn 48.76, 4S.o5, <«o.o.
jeśli sięgniemy wstecz, musimy stwier
miarów uzasadnionych niskim kursem są ofiarami stosowanego dotychczas sy
Nowy Jork jak gotówka
dzić z przykrością, iż wszelkie pociąg
złotego, to przyczyn tego należy szukać stemu — półtrupaml — których może
Paryż
29.10
nięcia miały charakter pollcyjno-prewen
Praga 29.65
w niemożności rozporządzania dostatecz przywrócić do życia ostrożnie wy dzie
cyjny. Nie można inaczej określić cha nyml kredytami przez naszych ekspor
Szwajcarja 193 50
lany kredyt o rozpiętości od 6 — 12 mle
rakteru rozporządzeń, regulujących ab terów.
Wiedeń 141-50
slęcy. Tego zaś dzisiaj znaleźć nie mo
Włochy 36.30 •
strakcyjnie, nie licząc się z warunkami
P.
min.
skarbu
zmierza
do
obniżenia
Belgrad 17.75
gą.
życnwymi, wysokości prywatnej stopy
stopy
procentowej.
Niewątpliwie
uda
Musimy
więc
w
końcu
dojść
do
wnio
dyskontowej, oraz polityki banku pol
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY ZA*
skiego, która całe swoje zadanie wldzla mu się to przeprowadzić w banku pol sku, iż dostateczna podaż na rynku pie
STAWNE.
skim. Ulga to będzie znaczna. Nie idź niężnym nastąpi dopiero z chwilą uka
ła w ścieśnianiu dyskonta.
Pożyczka dolarowa w dolarach 66
my jednak tak daleko I nie łudźmy się zania się poważniejszych kapitałów za
Działano więc, poprostu umyślnie, co do wielkości jej rozmiarów.
65.50, w złotych 660, 655,
granicznych.
Pożyczka kolejowa 150
iby wprowadzić Jaknajwiększy chaos
Musimy dojść do tego wniosku, gdy
Kroki, które zamierza poczynić p. ml
Pożyczka konwersyjna 5 proc. 32.5t
na rynku pieniężnym. Przepisywanie wy będziemy pamiętali o żelaznem prawie, nlster Klamer są dobrym przegotowa
34.—, 8 proc. 158
sokości odsetków, które mogą być poble rządzącem wysokością stopy dyskonto
niem, ale nlczem więcej ponadto.
AKCJE.
rane, nie przyczyniło się w najmniej wej, a streszczającem się w dwuch punk
Obniżenie stopy banku polskiego bę
Bank Polski 50.—, 50.25
szym stopniu do uspokojenia rynku bez tach:
dzie miało ograniczone znaczenie ze
Zachodni
0.80
czego 'nie można marzyć o całkowitej po
1) podaży wolnych kapitałów 5
względu na ciasne ramy i rozmiary kre
Choodrów 3.50
dąży chętnych do lokaty wolnych kap!
Węgiel 40.—
2) zaufaniu.
dytów naszej Instytucji emisyjnej. Urzę
tatów, decydującego czynnika przy
Lilpop 0.56. 0.57, 0.54
Wątpliwem jest, by podaż wewnętrz dowe obniżenie dozwolonej stopy bę
kształtowaniu się wysokości stopy pro na mogła się znacznie wzmocnić w naj
Ostrowieckie 3.60. 3.55
dzie miało również ograniczone echo.
Rudzki 0.73. 0-69. 0.71
centowej. Stworzono jedynie warunki, bliższej przyszłości. Z drugiej strony
Słusznie powiedział p. minister skar
Żyrardów 7.—, 7.05
w których łamanie rozporządzeń rzą zbyt krótko działa rząd dra Bartla, by
Haberbusch 5.—, 4.95
dowych w dziedzinie pieniężnej stało sle mógł naprawić popełnione błędy i poło bu, iż„z]awlska finansowe wymagają eSpółdzielczy 50.—
wolucjl,
a
nie
rewolucji".
Cała
zaś
t.
zw
zjawiskiem codziennem. Zamiast uspo żyć dużo cegieł w zburzonym gmachu
Zarobkowy
4.—
„reforma walutowa" Grabskiego i po
kojenia, wniesiono na rynek Jeszcze zaufania.
Cukier 1.55
ciągnięcia jego następców były wielką
Nobel 1.50
większe zdenerwowanie. W tych oko
Nie powinniśmy się dać zbić z tropu, rewolucją, której skutki widzimy w znisz
Modrzejów 0.75, 0.80, C
licznościach nawet najwięksi optymiśc
i z pewnego bardzo nieznacznego odprę czonym organizmie gospodarczym Po
Parowozy 0.10
nie mogli żywić zbytniego zaufania do
żenią na prywatnym rynku dyskonto ski. W tych warunkach czas, byśmy po
Starachowice 0-85
naszych stosunków; premja ryzyka
Borkowski 0.38
wym sądzić o przełomie w psycholog]! znali, iż w finansach droga ewolucji pro
przy skupywaniu zobowiązań termino
czynników, operujących na naszym ryn wadzi szybcle] I pewnie] do celuwych musiała być wysoka.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
ku wewnętrznym. Przyczyny należy się
**
Londy, 28 czerwca.
Osiągnięto zatem cel wprost prze
Nowy York 4,86 23/32
ciwny. P. Grabski,, główny Inicjator
Holandja 12.11 1/4
tych szkodliwych zarządzeń, nie móg
Francja 168,50
zrozumieć, iż wysokość stopy procento
Belgja 170,12
Włochy 133,75
we] reguluje z jedno] strony dostatecz
Niemcy 20,44 i pół
na podaż pieniędzy, z drugiej — zaufa Wczoraj jedynym nabywcą walut wysokocennych
Szwajcarja 25.13 i pół
nie do stałości stosunków wewnętrz
Hiszpania 30,21
w
Łodzi
był
Bank
polski.
nych, które może stworzyć jedynie rząd
Portugalja 2,53
Danja 18,37 I pół
prowadzący politykę, zgodną z najbar
W dniu wczorajszym na łódzkim
Na skutek zleceń centrali Bank pol
Szwecja 16,12 i pół
dziej prymitywnemi zasadami rozsądku rynku walutowym nastąpi! raptowny ski początkowo obniżył kurs kupna do
Norwegja 22,14
gospodarczego.
spadek kursów zagranicznych walut.
9.60, a następnie całkowicie zaprzestał
Hclsingfors 193,25
Drugim czynnikiem, wprowadzają
Zniżka nastąpiła wyłącznie na sku skupywania walut.
Praga 164,23
cym ciągły zamęt na rynku pieniężnym, tek ogromnego zaofiarowania materja
Wobec takiego stanu rzeczy w sfe
Paryż, 28 czerwca.
była polityka banku polskiego. Kierow łu przy zupełnym braku odbiorców. rach gospodarczych z niecierpliwością
Londyn 167,75
Nowy York 34,56
nictwo jego nie zdobyło się na rozpozna Zaofiarowanie materjału dawało się od oczekiwano wiadomości o notowaniach
Hiszpahja 555
nite tej prymitywnej zasady, Iż nie moż czuwać na wszystkich krajowych ryn giełdy oficjalne). Powszechnie przewl
Włochy
125,50
na \ z powodzeniem prowadzić ochrony kach walutowych, przyczem inicjatywa dywano, że kurs urzędowy ulegnie wy
Szwajcarja 669
w altu ty, gdy na rynku kursuje pieniądz wyszła ze strony Katowic 1 Gdańska, dat nej zniżce.
Holandja 1383.75
pomofcnlczy, w naszym wypadku bilon które zleceniami sweml spowodowały
Szwecja 927.
Wbrew tym przewidywaniom, ofic
i biletV skarbowe, na których obieg bank w całym kraju ogromną podaż dolarów jalny kurs nie przyniósł żadne] zmia
GIEŁDA GDAŃSKA.
polski lnie posiadał żadnego wpływu. Są Powyższe świadczy, że do zwyżki zło ny, co czywiścle spowodowało wzmo
Notowano w guldenach gdańskich:
dzonoj że restrykcjami kredytoweml pod tego przyczynia się spekulacja Berlina, cnienie tendecjl w obrotach prywat
100 marek Kzeszy 123,146 — 123,454
trzyma się złotego, który by! podkopy który* Jak wiadomo, operacje swe ze nych.
lOft złotych polskich 52,06 — 52,19, czek
wany ibrzez ujemny bilans handlowy! de złotymi przeprowadza za pośrednic
Pod wieczór aa rynku walutowym na Londyn 25,18, telegraf, wypłaty na
twem Gdańska 1 Katowic.
Yicyiow budżet państwowy,
płacono za dolary 9.85 żądano, 9.90.
Berlin 123,046 — 123-354 n3 Warszawę
51,94 — 52,06
Ostateczna
tendencja
dnia
utrzy
'Jeśli! na kształtowanie się 'drugiego
Pozatem na łódzkim rynku na zwlę
mana
z
odcieniem
słabym.
Ruch
mini
czynikaj bank polski nie miał żadnego kszenłe zaofiarowania wpłynęły przy
prawię,' wpływu, to Jednak musi być u- padające obecnie
terminy większych malny. Podaż materiału znacznie prze
wyższała popyt Dalsze ukształtowa
a » y — wbrew propagandzie, prowa płatności złotowych.
i V Klasy
walutowym
dzoyie), a starające] się Inaczej oświetlać
Kursy w ciągu wczorajszego dnia nie się sytuacji na rynku
13 loterji Pań
uzależniona od notowań
te/fakty, — jako r*6wny winowajca kształtowały się następująco:
Przed jest ściśle
stwowej lxxi
M ó r y przez s w e te; restrykcje kredy- południem żądano za dolary 9.65, od giełdy urzędowe).
nadeszły
uniemożliwił konkurencyjną pro- biorcy zaś zaofiarowali 9.50, wobec
Bank polski pokrył wczoraj całko
iukcję naszej wytwórczości eksporto czego do tranzakcji nie dochodziło.
wicie zapotrzebowanie walut zagrani
Wypłata wygranych III Klasy.
Kupno dolarów przeprowadzał jedy cznych, zgłoszone na zebraniu giełdy
Ciągnienie 14-go i 15 lipca r. b.
nie miejscowy oddział Banku polskiego urzędowe).
Dowiadujemy, że wszystkie od
dokąd ujawniła się ze strony publiczno
£T'ż
t\
1
ści podaż wszelkiego rodzaju walut za działy Banku polskiego w ciągu wczo
granicznych w rozmiarach od dłuższe rajszego dnia skupiły wielkie sumy wa
lut.
go już czasu nieznanych.
—
Piotrkowska —
:

Dolar ma tendencję zniżkową.
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