r z wi ra 12 t

DZIS

ROK

111.1

tÓDZ,

REDAKCJA

j

ŚRODA 1 LIPCA 1925 r.

ADMINISTRACJA, PIOTRKOWSKA 49.

GODZ1NY PRZYJĘĆ REDAKC.J1 6 - 7 POPOŁUDNIU

I

NUMeR

WYDANIE PORANNE.

I

POJEDVŃCZV 20 GROSZY

JA 177

TELEFONY REDAKCJI: 27-24. 36-43, 36-«.
TELEFON ADMINISTRACJI 220014.

Dziś
niebywała

r mjera'
.:_

--_._----_ ...- -- _-._........-

'-(:~\. '.'" ~'"

~

.

-"

WieI i podwójny 14-aktowy program!

, '

Najbardziej lubiafla gwiazda ekranu! .' :,...~~-, . .3............_.......

w 7-mio aktowej

świetnej

_1. ......... __..... ...

.

.

.,

--"
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sztuki Paul Armonta "PANNA NA WYDANIU".
Niewyczerpana skarbnica wdzięków kobiecych. Bogactwo New-Jorku i szyk Paryta!
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Orkiestra symfoniczna pod kierunkiem p. Sypniewskiego.
Dla zaspokojenia

ciekawości

licznych wielbicieli Mae Murray podajemy jej adres: "New-Jork I West 67-th Street
lub też w Hollywood, Mae Murray PaJace, Hollywood Boulevard.
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ac-e

zeciw~e(i~tw w łon-e ejmowego koła żyd
o,
W dniu dzisiejszym akceptujące uchwały koła zostaną przedstawione rządowi.

Za agodze ue

f.Specfalna służba polityczna "Republiki").
Warsz. kor. "Republiki" lelciollt1je: l .,k ich .
, lly najrozl11aitsze wrażeW clą!,!u dnia wczorajszego znacz-lilia, !:; ,
i l\l1cntarze wśród kierowninfe osłabło naprężenie w kołach żydow ków po, '.1 l,: opinje, nad wyraz SP rzcczskich, jakle wywołane zostało z powo- ne i nader różnie traktujące to "wydadu rokowań koła żydowskiego z rzą- rzenie dnia". N,nvct w jednym i tych
<lem.
samych obozach, w jednych i lych saPrzed południem obradowała rada myc)1 u~rupowanjacl1, panuje Iliezwvkla
naczelna organizacJt sionistyczncj, przy rozbież;.,'ość Zd3I1 co do charakteru i doczem doszło do uzgodnienia po~lądów nioslośd zadaI1. jalrie postawity sobie
między sjonistami małopolsklemi oraz obie strony, nie mówiqc już o tern, że
sJonistamł b. Kongresówki.
niektóre czynniki bagatelizują wprost
Po południu obradowały komisje po~ sobie pertraktacje, odmawiając im wszel
rozumiewawcze kola żydowskiego. a o kiego praktycznego znaczenia.
·
.
..
godzinie 9-cj wieczorem zebrało się ple
num, na którym postanowiono przyjąć
~o en~uzJastów ~okowań z zyda~1
do wiadomoścJ oświadczen,!e posłów nalezy minister oświaty p. Sto o.rahskl,
Thoma i Reicha w sprawie zawartej co ze wz~lę9u n!1 c~ynl1ą rolę Je~o w
umowy z rządem.
pe.rtrakt~~Jacn me. Jest rzeczq dZiwną.
Za przyjęciem oświadczenia gloso- MlanO~lcle
czasie pob~tt~ swego we
wało 42 członf{6w, zaś przeciw 4-ch.
Lwo,:,,~e ośwladczyl 1? mll11ster przed. W dniu dzisiejszym przedstawiciele stawlcJclom tamtcJszcJ prasy m. m. co
koła żydowskiego 7;akomunikują rZ(l- następuje:
dowi uchwały koła akceptujące porozu- Co mo' Wł' ml·n, St·~ Grabsk.'.
mIenie polsko .. żydowskIe, poczem na•
stąpi ostateczne
sfi,nallzowanie dwuPrzedewszystldem zastrzega się p.
miesięcznych pertraktacjI.
Sto Grabski co. do samej nazwy i twier'RZĄD PRZVGOTOW ANY DO. SfINA- dzi, że wyrażenie "rokowania polskożydowskie" nie jest ścisTe.
LIZOWANIA ROKOW AN.
Warsz. kor. "Republiki" telefonuje:
Można byloby terminem
tym rIaDziś odbędzie się posicdzenie sekCji zwać powicdział p. minister albo
do spraw mniejszości narodowych.
rokowania stronnictw polskich ze stron
Na porządku dziennym znajduje się niclwami żvdowsltiemi, albo układy
sprawozdanie komisji p. Romana oraz pa6st\va polskiego z miodzynaroc1owemi
szereg innych spraw oświatowych i kl1l organizacjami
żydowskiemi.
Żadna
turalnych.
z tych ewentualności miejsca nie miała.
Sprawa porozt1mienia polsko-żydow
V"szedłszy do rządu - ciągna.ł dalej
skie~o oficja lnie na porządku dziennym p. minister - i mając do rozstrzygnięcia
nie jest ul1lieszczona, może jednak być szereg spraw szkolnych i wyznanioprzedmiotem rozpraw, gdyż w razie sfi- wych żydowskich, starałem się porozunalizowania rokowa6 ministcr Stanisław mieć co do nicb z przedstawicielami
Grabski i p. SkrzYI1ski zreasumują praw- stronnictw żydowskich. Rozmowy te
dopodohnie przebieg pertraktaCji polskoprzekonały mnie, że wiekszo~ć. polltyżydowskich.
ków żydowsldch r?zumie dzls, ze Polska jest 1 bedde ~uzem mocar~twe~. Opinje sfer rządowych. Wobec
tego .z~ Wiedzą p. premJera I ~veNadzieje mln. St. Orabsklego i spór z .. p. ~1mlst~em spraw zagramcz:
niewiara marsz. "rąmpczyflskiego ny~h (zydzl b~wlem b.ędąc obywatelamI
pans.twa polslClego s.a, Jedl1o~ześnle .czT~~
Toczące się od kilku tygodni i dobie- karni narodowo-polttyczneJ orgamzaC]I,
, gające obecnie końca ro}wwania rządu sięgającej daleko poza granice Rzeczy~
z przedstaWicielami stronnictw żydow~ pospolitc]), przeprowadziłem z prezesem

v:

[ałe mia~to lnikło l ~owiern~ni

liemi.

trzęsienie ziemI w Kalif~rnji.
Dantejskie sceny wstrząsającej katastrofy żywiołowej.

Straszne

New Jork, 30 czerwca.

Z San F randsko
kalilIornijska

SanŁa Bal'lbalra

lbrooe

mie-jscowość kąpielowa,
uległa stra'SzJlwej kruta-

trzęsienia

I

kJtóre .wd~rły się do miasta i zalały k.il-

donoszą, że słynna ka dzielniC.

ziemi.

Tnęs:ienie nastąpilI()

W wielu miejscach z pękającej ziemi tryskały fooŁaruny gorącej wody, pa-

rząc uciekających

w panice

mieszJtalń-

w ciągu wew- ców.
tajszc; nOCY i trwał-o za.1-edwie kilka se- . Mias·lo. było pogrą~on~ w ciern.n.oś

koła żydowskiego p. dr. Reichem oraz' dzo wierzę w to porozumienie. Woil1~

posłem

dr. O. Thonem szereg k0J1feren-1 zbyt daleko już zaszła.
cji, kt6rych celem byto wyświctlenie czy
- Może, kie.dyś... Ale jeżeli żydzi
możliwa jest współpraca żYdów z rzą- chcą doprowadzIć do ugody, to w pier~
dem i społcczetistwem polskiem w dzle- wszy m rzędzie musi się zmienić ich
lo zabez;pieczeniCl nienaruszalności gra- wroga Polsce akcja zagranicą.
nie Rzecz~lPospolitej, utrwalenia iej moNajba:dziej bierzemy żydom. za złe
carstwower.o stanowiska, wewnętrznej to, że mIędzynarodowa prasa zydow~
konsolidacji patistwa i gospodarczo-fi- ska występowała już wtedy wrogo '
nansowej odbudowy kraju.
przeciw Polsce, kiedy jeszcze państwo
wych krzywd żydom nie wyrządzono.
Wynik tych rozmów w~k~ał, że ta- Żydowskie otoczenie L10yd George'a
kic współdziałanie jest mozU" e.
położyło 190dwaliny nod nieobliczalny
Oczywiście nastrojów, usposobień, konflikt europejski w przyszłości. A np.
spo obu myślenia nie zmieni się w jed- w 1918-19 roku o wymordowaniu 40
ncj chwili.
tys. żydów przez rusinÓw ani w części
Kto jednak rozumie współczesną e- nie byto tej wrzawy, co o kilka wypad
wolucję społeczną ten wie. że ważniej~ ków pobicla żydów przez pijanych żof·
sze od dora~nych rezultatów jest zwró- nierzy polskich.
cenie linji rozwoju we właściwym kiePowtarzam: przedewszystldem musi
runku.
się zmienić akcja żydowska zagranicą.
a WÓwczas dopiero hędzie można mó.
Właściwy zaś kierunek załagodzenia WI'ć •
.
antagonizmu polsko-żydowskiego jest
Ale l w tym wypadku rezultatów z
następUjący: lOjalna współpraca stron- ugody tak prędki spodziewać się nie
nictw żydowskich narodowych na tere- można.
nie wewnętrznym i zewnętrznym Z. mo- Nie rozumiem _ pOWiedział p.'
carstwową poJnyka, polską - równo- marszałek - jak sobie żydzi wyobraczesne życzliwe traktowanie przez rząd żają swoja, przyszłość w Polsce. Ka'Rzeczypospolitej postulatów kulturalno- żde stworzenie, nie chcące walki. lub'
oświatowych i wyznaniowych żydow- czujące się zbyt slabem do niej, stara
skich - w miarę ustalania się zaś tego się upodobnić do oloczenia. Jest to t:
współdziałania. zanil<anie nieufności SPO zw. prawo mimikry
łeczelh:łwa Dolsldeao do żydów, in tenZydzi w Polsce nie chcą zlać się z osywne uprzemysłowienie kraju tak, aby toczeni cm. Będą więc zawsze obcem
było dość mie~sca dla rozwoju polskie- ci alem. Żaden naród nIe zniesie w swo
go przemysłu I handlu bez koniecznoścI jem tonie takiego obcego ciała ...
rll~owania żydoWSkich przedsiębiorstw"

CZY ZMNIEJSZENIE PODATKÓW

Marsz. Trąmpczyński nie
wierzy w porozum'jenie,

Londyn, 30 czerwca

Niezmiernie ciekawa ale zupełnie od
mienna jest opinja innego. przedslawileiela sfer oficjalnych, marszałka senatu
p. TrąmpcZYllSkiego, który wylał kubeł
zimnej wody na głowy zbYtnio entuzjazmujących się i gorączkUjących się paów z Noweg Przerrla,du".
\1
"
o
'"
- NIebardzo wierzę - oświadczył
bez ogródek P. marszałek - tak niebar-

Specjalna służba teles:traflczna .. Republiki".
Wostałnim numerze "Timesa" za-

mieszczona jest depesza z Warszawy (l .
porozumieniu polslco - żydowsklem.
W depeszy tej .. Titnes" stwierdza.
że żydzi zawiadomili zainteresowanych
zagranicą, iż. doszli do porozumienia z
rządem polskim, który zobowiąza! się
poczynić im ulgi ekonomiczne i znmleiszyć podacki.

Ewakuacja zagł.

hry

jest już Drzygotowana przez dyplomację paryską. .
Wiedeń,

30 czerwca

PnIska AgenCja 'elegraficzna

ską został zbadany w szcze~ółach plan

nrzeprowadzenia ewakua~jJ zagłębi"
"Neue Prele Presse u donosi z Pary- Ruhry.
ża; Według Informacji udzielonych na
Quai d' Ol'say przygotowania dyploma"
mów; Vandervelde.
tyczne w sprawie opróżnienia zagłęb; ;
Ruhry zostałY ukończone. Jest rzecz.
Bruksela, 30 czcrwca
już ministerstwa spraw wojskowych pl.
Poiska Al!:encia Telegraficzna.
cZl'nić zarządzenia w kierunku wycofania wojSka, co też ma wkr.ótce nastą
Vanderveld oŚwiad<.:zył w izbie de,
pić.
putowanych. że jego zdaniem Belgja po
winlla rozpocząć z sowietami rokowaZARZĄDZENIA PAINLEVEGO
nia w sprawie uznania sowietów, cho~
ciaż sprawa ta nie figuruje w prograParyż, 30 czerwca
Pols/i.a Agencja 'elegr~tkz~,a
mie rządowym. Mówiąc o ewakuacji
Jak się dowiaduje ..Petit Journal", strefy kolońsl<iej, Vandervelde stwięr
Painleve jako minister wo!ny, wydał od dził. że wojsIw francuskie i belgijskie
powiedriie zarządzenia, aby w porozu- pozostaną tam tak długo. dopóki Niemmieniu z komiSjami belgilską i angiel- cy nie spełnią sw ch zobowiązań.

<:0

ktlM. Niemniej jednak sku,tkj kaiamro- C1Iach, po.mewa!. urządzerua elektryczne
{y są pr1Jeraiające.
.
uległ.y linlSZczeru~. Placta mo.rska na z17a
Sze.r eg domów, wil,1!i a. l.oakże killka- czn~ przestrze'lll zapadła Się W głębIe
naście dTapac7..6w nieba runęło w gruzy oceanu.
grzehiąc setki mi.esozkaii.ców w rum-owdNowy Jork. 30 czerwca.
skach.
Z pierwszą pomocą nieszczęsnemu
Trzęsienie uemi ~aszkoczył·o mieszmiastu Santa Barbara, pośpieszyła straż
Wców we śnie, talk że o jakiejś planoogniowa z Los Angelos. Auta straży
wej akcji ratookowej nie mogło być m()- przewożą ocalałych mieszkańców. Wiwy.
dok icb budzi najżywsze współczuCie.
---:0:New Jork, 30 czerwca, Są nicuorani, skrwawielli, z wyrazem
Według naJdchodzących wiadomości
Niezwykle śmiały napad bandycl<j w Nowym Jorku.
nieopisanego przcrażenia w oczach. t Srun Francisk<>, największy hotel w San.
Uratówano
kilkoro
dzieci,
które
nie
moBandyci zrabowaU !(oszłowności wartości 175 tysięcy dolar6w.
ta Barbara, Arłingtoo, pękł na dwie czę ~~C) znalcźć rodziców.
ści. Hotel zamieszkiwało wielu europej
Nowy Jork, 29 czerw ca.
ga2Yn jubilerski na rogu ulicy 51 Broadczyków. Wszyscy mieszkańcy ponieśli
londyn. 30 czerwca.
Wczoraj o ).!odzinie
3 po południu way. Bandyci zrabowali kosztowlllości '
śmierć.
Miasto Santa !3arbara przestało ist- clwuch zamaskowanych ba.ndytów doko wartości około 175.000 dolarów, po,
New Jork, 30 czerwca. llicć. Z trzc:siellia zicmi llie ocalał ani je- nało i1 iez wykle śmiałego n.apadu na ma czym zbiegli w samocho(1r:"
P odclIa s tr.z.ęsienin ziemi w Sanla den elom. Połączenie kolejowe przerwa--:0:-Barbara rozgrywały się Lr:llgiczne j mro ne, tor kolejowy zniszczony. Tfumy luŁące krew w tyłach sceny.
dzi biegają bezradnie po rumowisku nie
Bezrobocie zmpiejszyło się.
K,to zdołał wyratować się z pod gru- wiedząc, co począć.
tav., walących się wśród ogluszającego
Liczba ofiar WYli osi 100 zabitych. Ale Deszcze ~71.660 ludzi pozostaie bez pracy.
huku dom6w, padal ofia.rą {al morskich Dotychczas znaleziono 60 trupów.
Warsz. kor . ... R.epubliki'· telef~nuje:
W okresie od 8-go do 14-go czerw.ciJ
Kwartał drugI r. b. zaznaczył SIę sLo r. b. liczba bezrobotnych wynOSiła
S . · I'śc· niemieccy przeciw koncernowi Sfinnesa
oCJa 1 I .
•
sun]wwo wydatncl11 zll1niejszeniem
171,660. Zmniejszanie
przcto stanu
.
pruski zamierza udzielić koncernowi stanu bezrobocia w Polsce.
bezrobocia wynosi 8.1 proc.
Stinllesa. Part je te są zdania, iż rząd
NajWiększa liczba bezrobotnych
Druga połowa czerwca wykaZUje
Berlin! 29 czerwca.
Wszystkie part je lewicy złożą w naj nie mOże udzielać żadnych gwarancji przypadała na okres od 16~go do 22-go dalszą tendencję do zmniCjs7:ll1in się )ibJlisZych dniach interpelaclę w parla- 1<on cer now i, ktlóry zna1d 1yr> "IE( w prze marca r. b. i wynosiła 186.830 pozosta~ czby bezrobotnych.
mencie' w sprawie gwarancji, jakie Bank dedniu bankructwa.
H. Z.
ja,cycb bez pracy.
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kore pond ency Jna "Rep ublik i".)

to bt~Cłnem bYłoby przypłsywanie spo- zubożenie ogólne
I zerwan ie wielu o~ zle, przynajmnieJ w mo'ttłwo'~ obchnobległyCh świat bawił w łeczeństwom wszys tkich
państw, które niw tak ważnej międzynarodowe'
ko- dzenia sit: ludzkości bez zbroln ych zaKrako wie łnteresu.ll\cy e;ość - obok brały udział w wojnie
- Jakoby które- munikaCji ekonomicznej.
targów nawet przy nlewllk
zresztą wIelu

W eluu

nionem naOto stan obecny cywili zowan ego prężeniu przeciwieństw Interes ów.
Przed wojną światową w Europi e konglo meratu europe
jskiego.
kongre su rolnicz ego VI Warszawie - i - a tembardzfej, poza Europą
Szlach etny prez. Wnson , Jej ducho~
- nIkt
Niebez
piecze
ństwo.
stąd wynik lego wy ojciec,
goścf polskich. przybyłych na zjazd bł wojny nie
nlewąłpliwle chciał włożyć
chciał.
stanu. dla nas powięk zyto się Jeszcze
bljofilów i na zjazd bractw strzeleck:fch.
w
tę
organi
zacje
wieceJ pierwi astku ide
Lecz - tak długo się mówiło o tern, relatyw nie przez to - że w
ciągu woj~ ali styczn ego Interesujący nas jednak gQ.ŚĆ nie mial te wojna jest
ale
nawet to, co pozonieunikniona. że wojna ny, gdy Europ a zajcta była wzajem
nem stalo przy "zmieleniu"
lic wspóln ego anI z pierwszYmI. anI musi nastąpić - aż wszys cy
przez kamie~
w nia. u- niszczeniem się - inne konglo meraty
nie rzeczywistoścI,' jest ziarne m zdroz drugImi - prZY.byl sobie samopas l wierzy lf.
.
rozbudowały się i zorganizowały gospo
w pojedynkę.. "
wem. To ziarno należy rozwijać. 'Jest
". .
I wojna wybuchła..
darczo , uniezależnłajac sIę od nas w
Był nim p. Wntłam Martin , z zawopotem u motność w Lidze narodó w. któWywalała ją z niebyt u "Wiara pa- znaczn
ej mierze .
Cłu public ysta. bo redakt or naczel ny wszechna.. która silniejs
ra jest organizac~ nłetyJko państw za okazała się
'Jakie stąd płyną dla Europy konsek
tt'J ournał de Oenew e·'. z przekonaft go- nawet od oba'Wy._
ale międzynarodowej opinJt pabltczneJ,
wenci e?
rący a rozum ny pacyfjs ta. zwolen nik
a może stać sIę organi zacja mledzy naObecnie, zaledw ie lat kilka mlneło
Nakaz konsolidacji, przyw róceni a
porozu mienia sie powoj ennego wszys t- od ukończenIa tej wojny , a znowu
rodow ego sumienia publtcznego.
tu i przerw anych komunikacji ekonomiczkich państw i narodó w europejskich, dla owdzi e podnoszą sie równie nIeroz
Taki wątek myśli dal słe wysnu~
um- nych, odbud owa zrujno wanej organI zaodwró cenia grożącej im wszys tkim go~ ne jak niebezpieczne głosy o możliw
z
toku
wywo dów znakom itego szwaJ..
o cji handlo wo-go spodar czej. 'Vsp6Jność
spodar czej i kultura lnej katastr ofy. -Za ści nowyc h zbrOjnych zatarg ów.
carskie
go
public ysty, zwolen nika Ligf
interes ów społeczeństw europejskich,
organ tego porozu mienia - trzeba do~
narodó
w
GrosY te powstają wskut ek rozlicz- uwaru nkowa na wynlka
i jako obywa tela rel'ublikt
jącemi stąd nadać - uw au on Lige narodó w.
szwajcarskieJ, prakty cznie przeko nanenych trudności I tarć, stwarz anych kazami, Jest większ
a aniżeli przeci P. Martin przez długi czas szerzYł tę przez nowe ukształtowanie się polityc zgo zwolen nika przyja znego współżycia
wieństwa Interes ów pomi dzy poszcz etdeę piórem , obecni e szerzy ja słowem. ne powoj ennej Europy
- lecz są zbyt g6111cmi organi zmami gospodarczem różnych narodowści na terenie jednego
i, państw
Jako taki nieoflejalny niejako amba- pohopnie. - Nie liczą się one jednak
a zarówn o, jak różnych państw.
znajdującemi się w pewny ch trudno sador pokojo wy Ligi narodó w - acz- ze stanem faktyc znym, jaki otrzyn1aliś
Mówiąc o ogólnej międzynarodowej
ściach, ZWiązanych ze stanem nlezupeł
kolwie k tego tytułu sobIe zgoła nIe przy my w dziedz ictwie po wojnie świato
 ne~m skonso lidowa nia.
sytuac ji powojennej w Europi e wspom wlaszc za naimniejszem słowem - od- wej, a który domag a się od wszys tkich
Tak więc - ta wspólność musi zwy niał on o wielu rzecza ch i zjawis kach,
wiedza on teraz znaczn iejsze ośrodki - przede wszys tklem spokoju I pokoju
. ciężyć.
zarów no ciekaw ych samyc h w sobie.
żYcia po1łtycznego i umysłowego rót~
Wszel kie obawy j wszelk ie złe prze
Nowe zatarg i zbrojne w EuropIe nł jak Interesująco ujętych. MówIąc nawianych państw europ y I ws~dzte - nfe czucia, jakle tu i owdzie odzywały
się szczyćby mogły tylko wspóln e dobro, sem stosun ków polskich nie poruwdając się w żadną propag and e-prz ed przed wojna., po wojnie
okazały się szal w żadnem miejscu, nawet przykr a.
tak niestyc hanie już nadsza rpane.
stawia tylko obiekt ywnie obecna sytu- zbyt małe.
Wojny nie będzie, bo byłaby ona dowo, chcąc być zupelnle dyskre tnym
ację miodzynarodoV/3, europejską. Wnlo
Wojna dokon ata we wszys tkich dzłe szaleństwem, bo być jej
- z nowyc h państw wspomniał o lunie może.
ski sam jut każdy sobie wyciągnać mo- dzinach życia społeczeńStw europe
jTaka wiara powsz echna musi się u- gostawji, IrlandJl I t. d.
te.
skich zmian znac7-'.'~ większych, niż stalić - a zrodzi ona
i ugrunt uje fakZ toku tych rozważań wysnuć się
W szereg u tych miast rea. Martin można było nawet przeWidywać.
tyczny pokój, jak przedw ojenna po- starałem tylko ton zasadn iczy, nfe prze..
nit pominął i Warsza-wy, a nastep nie
W życiu społecznem Widzimy o- wszec hna wiara w wojnę
zrodziła woj- strzega Jac nawet lokaln ego porz"d ku
Krako wa. Przyb ywszy w niedzielę do gromn e zaostrz enie się przecłwieńst
w nę światową.
poszcz ególny ch ogniw rozum owanI a.
podwa welski ej stolicy, zwiedzłł ją. a socjaln ych; w politycznem - kryzys
Tu wypływa kwest ja LIgi narodó w.
Wyłuskałem tylko wlęt logiczną wieczo rem, w lokalu klubu społeczne parlam entary zmu, który był tą formą
Liga ta może stać się organe m owej po- jako niezmiernie charak
terysty czny wy
go, wobec grona osób ze świata nauko- rozwojową państw europejskich;
w ży wszech nej wiary w pokój.
raz umysłowości i poglądÓW powoj enwego i dzienn ikarski ego wygto sit dtuż- ciu gospod arczem wreszc ie ruinę
Cokolw lekby się powiedzieć dałoo o nego kultura lnego europe jczyka
, z tych
7ą prelekcję, oświetlającą zarów no 0- warsz tatów pracy, upadek
produk tyw- jej niedoskonałości - jest ona tą wido- kół. które
przodują
dzisiejszej ludzhecne położenie Europy , jak I wynikają ności. zmniejszenie siły konsumcyjnej,
mą organizacją, powstałą z wiary nara- kości.
Wasz.
ce z nięgo tenden cje gospod arcze, polityczne i umysłowe, dotyczące zwłasz
cza psychiki życia zbioro wego.
Z obszer nej prelekcji znakom itego
szwajc arskie go public ysty (po której jeszcze nastąpiła dyskUSja i wyjaśnienia)
ostatni przede wszys tkiem z wymie nionazwał
pakt
nych wyżej temató w jest interesujący.
Były premje r Wielki ej Brytan ji. LIo- ra przycz yni
się do zabezp ieczen ia po gwaran cyjny ma słutyć 11
Porusz a on bowiem zagadn ienie zawtylko dla zay<i George , który wespół t. Mac Donal- koju, a ich koledz
y z nad Tamiz y ten bezpi~cz~n.ia pok-olu.
sze aktual ne - zagadn ienie nastroj u dem zwalcz a obecni
e bardzo z.aciek le sam pakt uważają za najgro tniej zy
Tak, ale my mu~imy być ostt'Ow , by
zbioro wego społeczeństwa, który w sto pakt gw ę.ran c ytl!Y , jaki ma być ~awarty dla
pokoju .
puocując nad dziełem pokoJu , nie wysunkac h międzynarodowych odgryw a między Anglją, Francją, Belgją i Niemc a
Czem jest faktycz nie pakt gwaran cyj twarzać nowyc h podsta
w dla. przyszłej
rolę bardzo doniosłą, a tak często ra- mi, ogłosił w prasie angiels kiej i amory ny? pyta dalej b. premje r alll~ielski i wojny.
kańskiej nadzw yczaj ciekawY artykuł w natych miast
na to pytanie sam daje od:;zej ujemną.
My bierzem y na siebie pewne robotej lij)ra wie.
powied
ź:
Na dnie tych nastro jów letą niewąt
wiązan
ia i gwa.ra ntujem y granice innych
Artykuł ten zawier a bardzo cenne
Jest to umowa bez wartości, kt6rll państw.
plhvie kwesti e gospod arcze, - lec7-, ja- uwagi o obecny m stanie bezpicczeństwil cechuj
e przede wszyst kiem nieJasność.
A kto zag-wa ranluje nam nasze grako przycz yna nieuświadomiona - do Europy , dlatego tei podaje my go poruWiemy
, że oficjaln e dokum enty czy nice?
(p.-n.)
żej
w
streszc
zeniu.
nich jednak przyłącza się tyle czynni tet umo\\ y międzynarodowe są zawsze
Europa
znajdu
je
się
obC{:ni
c
w
sts'.I1i-e mętni" zredag owane , gdyż
ków innych i wzajem ne odzial ywanie
dyplom aci dą
niebywałego
Ich na siebie i nawet na ukształtowanie mym wstępie chaosu - twierdr.ił na sa 7.ą zawsze do takiej redakc ji umów, by
p. LIoyd GeOTge.
można było je w każdej chwili interpr ewięcej
się tyCh sa.mych kwest.il gospod arczyc h,
Od czasu gdy zaczęto pertraktować
tak się gmatwają, że w kC)11cU nie moi- w sprawi e zawarc ia pa'ktu gwara.nc)"jne lować na swoją k'Orzyść, ale pakt gwa czynić żadnych
rancyjny jest typowy
na już odróinić skutku od przycz yny, a go, sytuac ja polityc zna Europy jeszcze rafinow anego politykma dokum entem wy T k o6wladczył prez. Cooll dge.
Briand a, kt6ry
raCzej wszys tko jest i przj, cZYl1ą i skuŁ bardzie j się pogorszyła.
lawim!ęc międ~y prawicą i lewicą fran
D~i wnym wydaje się fakt, te MusNowy Jork, 30 czerwc a.
cuską musiał zadowolnić obydw ie stro-Idem 7araze m.
solini nawet słyszeć nie ch<:e o pakcie .
W
zwilłzk
u
z uchwałami mJędzynaro
l1y.
Jaskra wy t .~o przykl ad mieliśmy
WNiem <:zech 7jdania są podzie lone.
Pytam
się
dowcg
woła
o
dalej
kongre
p.
su
Lloyd
izb handlo wych w
na wielkie j wojniC światowej. Jej rdzen Socjaliści i demok raci ' wypowi
adają się Geor~e, jakie korzy: ci osiągnię z te- Brukseli znany bankie r Stamp
zwr6Cił
na piN\\o tna .,pra-p rzyczy na" i sprc;- za paktem , a part je prawic owe go zwal go paktu An$!lja
.
się do prezyd enta Coolldge'a z propoi \"l1a hyła ukryta głęboko i nikt jej nl- czają.
Chyba tylko te, że będzie w przysz ·
Anglja jest wpeln ie oszołomiona i łości brać udział w katdej
zycję obniżen.ła ceł przez nęci ame,.,..
~d~ \\ cat! .I nełni nie odkryj e i nic ustali
najml1iejszej
absolu tnie nie moie dać sobie sprawy wojnic europe jskiej.
koński.
JelCU hYłr nawet uświadomione na razie z te$!o ile "niebezpieczeństw"
Jest rzeczą wiadomą, że wojna wyPrezyd ent Coolidge propozycję pot() pozostały 1<1.i 111 ni 'ą niewielkich gro11 kryje się w
tym pakcie .
maRa nowyc h wydatk ów picniętnych.
wyżsZ4
odrzucił, przya cm oświadczył,
ld(.rc 7. pI'lCiąt].'\I h .. Jy kicruFJ,cemi. a
.Jedyni e socjaliści Angielscy doskon a
Jeszcz e nie płaciliśmy tego, cośmy
iż
naród
ameryka6ski nie chce wlę:ej
r'\('n1 S;l!11C kirro\\ RI1C'mi: na C7.o!1'l le ocenili wartość tego paktu i bez "a poiycz yli podcza s
ostatni ej wojny, a
hania
\\
ypowie
czynić
dz.icli
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si~
h ulll Europ i. P 6stwa
przeciw niemu jlli mamy wyda wać znów pieniądze.
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Dzh 'na się wię<: "ylwnr7yła sytuacj a.
europe
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sobie
mu~
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najpierw U1"egulować
obywa
tel
angie1mas.
Socj3liści francu scy i niemie ccy, u- 5ki pOlwolić nie
może.
swe
długi wojenne, a dopiero potym mO.
Co do tych sz rokich mas jednak -- wataią pakt Sfwara!llcyjny za umowę, któ
Niejed en odpow ie przecież, że pakt
Innych zagran icznyc h go- kolwie k Jej chciało.
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każdem małżeństwie musi n :1stąpić moment,
:miłości przygasa".

Tak twierdzi z
Kobieta
Nsrystl.d em

doświadczenia

spółczesna poW'iinna przededbać o to ażeby
stosunek

małżonka

Mężczyz.na powi.n1eń nadal uważać
kobietę za swój ideał, za towarzyszkę
życia i swą najistmniejszą mtlZę.

Nie naleźy tego rozurn.iJeć w tym sen
sie, U - kobi~ta zamęż.na. musi wyzbyć

.ię indywidualności i ma zosf-ać
białą
niewol~ llolh ofiarą na ołtarzu hym1tU. Me nie powinna Dgodzić się na. rolę

rywalki, gdy.i wówczas traci jego sympatję. pom.oc i szacunek.
Kobieta spółczesna nie nalety d-o ty
pu ludzi nieuśwladomionych.
Dziewczynki, p.ooobnie jak ohłopcy,
..., zaraniu życia dowiadują się "jut o
wszystki.ch tajemnicach.
Me przyr.oda jest bard.~ej n.ielitoś<;iwą względem kobiel niż W stosunku do
mężczyzn. Wobec tego należy się zwróClić z apelem do wszystkich panienek:
- Miejci{! się na bacznościl PamięŁaicie, że jesteście
odpowiedzialne za
każdy swój krokI Wasze mat1cl mogą
nad wami czuwać tylko do pewnego cza
su. Potem przyjmUJjecie odpowiedzi'alność za swe czyny I M-iejde się więc na

i~.

gdy płomień

Jego Królewskiej

Ale nie m-ogę przyznać racji mężczyin.ie, gdy myślę o wacz.eruiu t. zw.
"owocu p.oznania". O ile nie w.ol'no kobiecie kochać przed ślJubem, w takim ra
zie mętź;czyźn.i powinna ?ą zostawić w
spokoju.
Ni.e prreślcvdujcie jej, me prryrzekajcie, nie szepczcie jej d-o ucha słod1cich
słówek, które czasem M'Ogą być wzięte
powa7Jllie i stWaTzają precedens do grzesznej miłości.
Dlruczego "p.ost faotum" odWl"aClLnie
się od niej, przylepiając iej z tyłu łatkę
"upadłej kobiety"? Dlaczego me pozwa
laci{! synom waszym obcować z kobietarni, k.<tóre sami sp1"owadziliście z drogi
cnoty?
Ten stoS'Unek musi się zmienić, ale
,jednoc~eśn~e musi nastąpić zmia.na w za
patrywa.niaC'h na kobietę upadłą wśród
k.obiet porządnych.
Gdyż one nie S" również bez winyl
..
PTawd:ciwy femintizm - według niegodzeł11ia - polega na l>ezwz,ględnei soli
damości kobiet.
Mężczyini są lepiej zorgandzowani
niż k'obiety, d.1a,tego też są od nas o wie
le sHnaejsi.
Kobiety natomia.st nie umitC;ją sie'bie
na wzajem odpowJednlń'o traktować, zazW}'lCzaj cieszą się z nieszcz.ęścia kobiet
nie doświadczonych i pierwsze zamyka
ją drzwi przed ofiarą męzkiej bru.talnoś ci.
Czy,ż ru{! poWiinniśmy wyciągnąć do
,niej rękę i okazać pomoc, by udowodnić
mężczyznom, że nie ona ponosi całko
witą winę za Swój upade'k ?
Miłość jest uczuciem nadzwyczaj sub
telnem i da się przyrównać chyba do
cienkiej porcelany, która łatwo może się

mężczy.z.ny do niej nie zmienił S1ę.

Uf ~

Mości.

płomień szczęścia

przygasa i D1iłość
topnieje, jak lód.
W takiej ch Wli li, nie nal~y żądać
więcej, niż tycie samo moż-e nam ofit8J1"o
wać - trzeba się zadowolić przyjaźmąl
Mąż i żona złączeni są wspólnemi in
teresami, Sl'l rodzicami tych samych dzie
ci, mieszkają poo jednYm dachemczyż mało powodów do udzierzgruęcna
więzów przyjaźni Dlacze'go jeclnak patrzą wówczas na sie.bi.e niechętnie, i txacą zaufa·n~e?

Gejsza na dancingu .
Celem jej lest - mąi, a p6ifnleJdziecI ...
Gdy się przyjeżdża z Ameryki, wszy~
scy przedewszystkiem pytają:
-- Ile razy nie sŁosował się pan dn
usta wy o pr.ohibicji,
Gdy się przyjeż.dż.a · z Akyki, pyta.
nia ,brzmią inaczej:
- Polował pan na tyga-ysy?
Gdy się wraca t Chin, wszyscy C.łhe4
się dowiedzieć, co tam słychać z bolsze·
wizmem.
Gdy się przyleż~a z Japonji, zostaje
się zasypanym . pytaniami tego rodzaju:
- Jak wygląda japonka?
Najwłaśoiwsza odpowiedź byłaby następująca:

- Japonka wyglą,da bardzo ładnie ...
Zresztą to zależy od
indywidualnego

smaku.
Jest to tylko nieu.m.iejęŁnośł życia.
Czy.i nde lepńei jest ZW11"Ócić się do
Ten, k.tórego ideał kobiety zasadzll
c.z.ł.owie'ka, którego dobne znasz, podzie się na pięknej blond główce, nle zdoła
lić się z nim troskami i chWlilami szczęś zaspokoić swych wymagań.
da, niż Ookłamywać g.o i potem s:okalo.Japonka jest drrobna, szczupta i niswać?
ka.
Jeśli należy do typu "Chosbu" w ta
Cała trud110Ść polega jednak na tem.
kim razie posiada wąską
twarzyczkę,
że miłość w obydwu sercach nie wygasa
duże oczy, małe ustec2Jka, i długi wą
jednocześnie.
Albo mąż przestaje kochać, albo to- ziutki nos. I~,aczej wygląda japonka typu "Satsuma : srz:eroka twarz, głębokie
Ina.
oczy, nos krótki i szeroki i wydęte Wtar~
Stąd wynikają niepOO'O'zU.IDńema, kłót
gi.
illie i wreszcie - Il'ozstanie.
Na zasadzie więc ogólnych pojęć o
Ten, który nie kooha, chce być w,oIny. Ale tap-omlna o drugim człoWlieku, piękności można powiedzieć, że są pięk
dla którego rozstalJ1lie jest cierpdenńem ne, bardzo nawet piękne i brzydkie, bM'
eWo nawet brzydkie japonki.
baczn-ościl
me do miesienia.
Jako kobieta, mogę stwierdzić na za
Ze sposkzeżeni.ami na temat pięk
I znowu brak wyroztlmienia sprowa&ldzie doświadczeńn że skala moralnośdza tak st'r aswe nieszczęści-e w poż)"Ciu ności należy jednak postępować oględ
ci jest inna dla mężczyzny i dla kobiety.
nie, gdyż w Japonji są zupełn,ie inne poję
małżeńskim.
Lecz, czy ideały i możliwości nie są
Może zniknąć miłość, ale uczucie mi cia .o urodzie kobiec{!j.
Jednakowe u jednej i drn.tgiej strony? Miłości nigdy nie powinno się zamienić W
Japończycy są zupełnie innego zdamo to, mężczyzna jest zawsze stroną o..
nienawiść.
nia, mają inny punkt widzenia, niż my.
fenzywną j stau się kobietę sprowadzić
Poz'ostaje więc tylko je'dna dt"oga Nie zgrabna noga i ślamazarny chód
~ drogi onoty. Dlaczego więc najndespraserdeczna, cicha przyj!ltń.
nIe odgrywa ż,adnej roli, natomiast kow.iedliwszymi sędziami w stosunku do
Jest jedno mądre przysłowie rumuń bieta, która posiada sz.eroki~ palce i gru
kobiet upadłych są mężczyini, któskie: "NIi,g dy nie wiadomo z ja:Hego kąta be ręce uważana jest za brzydotę.
rZ1'f dopr,owadzają kobielę do popełniozając wyskocZy".
Ct:asem zaią;c może
Sądząc z opisów w pismach i gazeneL przez nią zbrodni?
wyskoczyć
zup ełl/l ie n-i-esP'Odzianie z
Znam już ar,g um€nly swych przeciwni
mlejsca, które najmlliej wz,ht.tdzało po- tach codziennych, można byłoby przypuszczać, że emancypacja
postępuje naków:
stłuc.
dejrzeń.
przód
w
szybkim
tempie.
Powiadają w
- Przyroda przeznaczyła kobietę do
Miłość wieczna jest niedośaignioAle obowiązkiem męża i żony jest
Europie,
że
sufrażystki
zawładnęły
caieg.o, by była matką i dlatego nie może nym ideałem, trudno więc wymag'ać od zwracanie uwa~ na wszystkie kąty, by
łem życiem społeoz.nem, że na UniwN~
ona mieć przYWinejów i swobód męż- kobiety zarówno iak i od mężczyzny, z'a pobiec niespoduaIlkotD..
czyz.nyl
ażeby kochali się wzajemni~ przez cale
Zycie jest ulicą, ,wybruk.owaną wiel- syteŁach roi się od kobiet i ż-c walka o
równouprawnienie kobiety z mężczyzną
Ale mniemarua te są błędne i przede życie.
kiemi kamieniami.
kończy się zwycięstwem płci pięknej.
wszysHciem ogromnie niesp r,!: ~' .dliwel
Ale m-oź,na ją zastąpić serdec:zmą przy
Torować drogę bliźnim, usuwać kaDla przybysza, który kilka dni ~aled
Zaz.naczam, że zawsze 'fVY'tlarabym jaźnią i wówczas ruebezpie,czeństw.o mieni'e, nlie szkalować lecz pomagać, lawyrok potępienia ,n a kobietę , która prze mija.
cały
godz.ić chropowat()ści oto cel istnie- wie spędził w stolicy japońskiej,
kraj przedstawia się jako wielka plan.
kroczyła prawo ogólnie przytęty,ch zaW kaidem mał:reństwie musi się zda nial
tacja herbaty, oświetJ.on,a kol.orowemi
sad moralnyCih,.
.
nyć moment pewnej wątpliwości" gdy
Marja, kr610wa rumuńska.
lampkami z papieru.
Gdy się pytałem pewnego japończy
W spelunce murzyńskiej.
ka, co myśli o kobiecie japońskiej, od·
powiedz1ał mi:
- To się nie da opowiedzieć - to
trzeba przeżyć ..
Nie zadowoliłem się jednak tern oś·
wiadczeniem i wycisnąłem od niego naBiałe fraki czarnych gentlemanów zabryzgane krwią dziecięcą.
stępujące zeznania:
New-York, w czerwcu.
N8Jpewno kogoś obrabowali - szeNagle błysnęły dwa reflektory,
- Właśoiwie jest tylko jedna kobie·
Pewneeo wiec:roru, po dwunastej za pnęło "cu<łowne dziecko".
Tańczące pary usuwają się na bok. ta na świecie - japonka. przy niej bied
d:nronił do mnie Kram.er.
- Prawdopodobniel
pomyślaNa środek 'Wyskakuje pięć młodych nie wszystko, co stworzyła Europa i A·
Poniewa! akurat zdał ostatni egza- lem zaniep()kojony.
murzynek. Za niemi wysu wa się dzie- meryka. Japonka żyje tylko
dla męż'
mm na uniwersytecie w KoLumbji i naza Przed l!ami r.oZ$unęła się czerwona sięciu młodzieńców murzyńskich w bia. czyzny. Całe jeJ wychowanie polega
na
jutrz miał jechać do EUirOPY, chciał je- pluszowa portiera: chmury dymu tony łych frakach.
tem, że uCZy się tylko rzeczy, które tnO
srez.e ujrzeć cOŚ niezwykłego.
jazzu, knyki i szum tańczących nóg,
Rytm tego tańca jesst dziki miniona, gę uszczęśliwić mężczyznę. śpiewa, tań
. Kramer, po<:hodzi z Berlina, ma lat
Jakaś czarna ręka popchnęła mnie i stara AIryka .
czy, !tra, dba o zdrowie męża opiekuje
~iętnaśoie, napisał sztukę teatralną "cudowne .dziecko" na drewnianą ław
Tańczą brzuchem, rękoma i no~ami się nim i przedewszystkiem zawsze jest
p. t. ..The Bolshewist".
kę.
- żyją tym tańcem.
uśmiechnięta i nigdy nie sprzeciwia się.
Sztukę tę wysf.awoitW W New-YorOrkiesln jaT..z.owa z naj.głębszej Af,..
Japonlta chce mieć męża, a gdy mB
iu z dutym powodzeniem.
ryki.
Tancerze
nagle
przerywają.
już
męża - chce mieć dzieci.
Knmera DAZywam cud-oW'D.ym dxiec
Dwie tęgie kokoty murzyńskie, obfiSiwa stara murzynka przetacza się
A
gdy po ślubie podoba jej się inn'
:Idemcie wypudrowane białf1l1 pudrem, tupią przez pokój, - jest ślepa.
japończyk - zdradza swego męża - jak
r.~
z zapałem w podłogę.
Podnosi suknię i tańczy taniec hrzu- u nas.
Szczupluleńki, jasny, młody allg1i.k- cha.
Aullo - Ulica - - - . Kraj
MałyCh -- - -.Krnj czarnych _ _ _-o tańczy z jakimś gentlemanem murzyń
W każdym razje kobiety w Japonp
Jakaś murzynka wprowadza trzy- są bardziei s,amodzielne, niż u nas.
Zapadły dom, wypalone jamy okie1l- skim - obaj w smokingach.
letnie dziecko.
1I:e, dwoje drzwi zalepionych papierem,
Krople sek.~u, flaszki whisky, wina,
Tam każda kobieta ma swój zawód,
Krzyki - - - Olbrzymi murzyn
przed bramą chińczyk..
umalowane koko.ty, chłopcy, ryk jazzu. bije niemiłosiernie kobieLę, studenci śmie spełnia swe obowiązki i zarabia.
Murzyni
w:ystawiają przed swemi
Kalejdoskop, płci i wyslępków.
Młode japonki chodzą do szkoły, ują się, dziecko obejmuje malkę, francusdN:wiami chińczyka, jako osobliwość.
W pobliżu zaś ani na lekarslwo polic ka odrywa je, i rzuca s.ię w ramiona ol- czą się. chodzą na dancingi. a właściwie
Dla nas - białych - osobliwością janta lub detektywa. Zabawa odbywa brzyma.
iadą. gdyż każda prawie rodzina japoń
taką jest mu1'Zyn.
się swobodnie, bez kontroli i śledzącego
ska
posiada auto,
któremi nie kieruje
"CudOwne dziecko" czyta cicho par"Cudowne dziecko" zaczęło lymcza oka "stróżów prawa".
szofer, lecz zawsze ten. kto jedzie.
tyturę.
~em wywod.zń.ć, na tej podstawie, jakąś
Jakaś murzynka - wzięła mnie pod
Europeizacja, a właściwie amervka.
Jakieś dwie kobiety murzyt1,>kie nar.teorję ras.
rękę .
kotyzują się kok~il1ą, muzyka gra nie- nizacia Japonji posuwa się nap,rzód w
Weszl1śm,.
Francuska całuje herkulesa,
przerwanie. coraz bardziej 1)0~fI<'>~owo. bard7,o szybkim tempie.
Gęste powietrze,
zapaoh końskiej
"Cudowne dziecko ... deklamuje WeNagle. rozlega się straszny krzykI.
Japończycy może te~o sami nie spotłtajni.
dekinda.
Francuska
zabiła dzieckol
strzegaią, ale przybyszowi rzuca się od.
Olbrzymia murzynka, o obwisłyC'h
Drzwi otwierają się: nowi
goście .
Mężczyź.ni podskakują,
5to'ły trzepiersiach, zabr a ła nasze kapelusze __ piętnasltl zdrowych wesołych
stu den, szczą, flaszki dzwonią , zwierzące kn:y- razu w oczy zanil< dawnej egzotycznej
kultttry janońskiei, na rzecz amerykań·
obejrzała lias bacznie, błyszczącerol 0- Łów i dwadzieścia chórzystek.
ki Llderzenia..
skiei
cywilizacji.
A. Laud.
czyma.
"Ludzie mruczą i stękają - ogarńla
Wszystko 'pcha się do wYI~cia ..
Szliśmy pochyleni, d łu,gim ,
niskim m11ie niewymowny WStTęt.
Na u].icy ulewny deszcz.
korytarzem.
"Cudowne dziecko" tańczy z jakąś
"CudOwne
dziecko" w jakimś oszo- CZy AJCIE
Jacyś dwaj murzyni w kąciku liczyli jasną dziewczy,nką.
łomieniu
czyta
dalej partyture na mokpieniądze, całe stosy -- może 7P. ;w ty-".
Francuska wisi praw,le naga na "ll- rej ulicy .
.-t ol arów,
mieniu h~rkulesa.,
Deszcz przenik~ do kości. Brr ....
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Kraków poważnie zagrożony. - Komunikacja kolejowa we wschodniej Małopolsce. - Zasiewy przepadły
l\ompletnie. - W niektórych okolicach nie zdołano nawet uratować inwentarza. - Mosty podmyte, drogi
zalane. - Katastrofa powodzi przybrała rozmiary nie notowane od kilkudziesięciu lat. - Rząd i Sejm
podejmują akcję ratunkową na wielką skałę.
Krak6w, 30 czerwca. nad Raby. Rzeka ta wystąiJlła z brzegów
i zalała szosy ok!oHczne. Skutkiem tego
wiele wycieczek aul-omobilowych, które
lila dwa dn~ świcvŁ pojechały do Zakopaiysk do katastrofalnych rozmiaruw.
Katastro1a nie doszła jeszcze do kul- nego, ni.e mogły wrócić do Krakowa. Na
minacyjnego punktu, bowiem wody gór- rynku w Myślenicach zebrał się Sl.,nur
rskie jeszcze. nie nadeszły. Największe l1i~ aulomobilów, Móre rue mogly jechać da
bezpieczeń!l two zagraża przedmieściom lej, bowiem szosa była zalana wodą. Po
KTakowa: Dębnikom i Zakrz6wkowi, bo 's ta wiano pojechać na S wąŁniki drogą
wiem Wilga również wezbrała. Szosa w okólną. Jednakże i tutaj po ujechaniu kil
lJębnikach jest już zalana i nie może' siu ku kilometrów, na szosie pokazała się
woda. Samojazdom nie pozostało nic in
iyć do komunikacji.
Niebe2.picczcństwo powodzi wzrasta nego, jak brnąć przez wodę. Tor kolejoC godziny na godzinę. W krakOwskim u- wy między W ęgTzasnami a Podłężem zo,
~zędzie robót publicznych odbyło się ze- slał zalany wodą.
I(.ćlJlaslrofalne rozmiary przybrała po
oranie przedstawicieli władz miejskich,
lIrzęd6w policyjnych i straży ogniowC'j, wódź rZilki Wilgi. 3 domy w Jugowicach
{'l.stanowiono utworzyć specialny korni zostały podmyte, ta.k, że mieszkańców
teł ratownIczy i ustanowić dwudziesto- trzeba było przenosić na inne bezpiecz
ne miejsca. Taki sam los spotkał gminę
~terogodzi!lne dyżury.
W ciągu dnia wczorajs·te~o Wisła ZćlJbrze. Okobo mj·ejsc zalanych wodą gro
orz)'brała (l 3 m, 65 cm. Paybó( wody modzą się tłumy ludzi, którzy patrzą, jak
trwa dal~i. Na godzinę po1.iom podnosi woda ,vymywa ich zasiewy i nhzczy
~ę o 20 cm. Okolice KrakOWI! są powói- dobytek.
Między Zatorem i Przciwszewem tor
"łie zagrożone,
R6wnież poziom w6d na Sole podno kolejowy przedwany. Miejscowości Spy
si się na god7.inę 70 cm. Z O.~ więcimia do tkowice, Ryczów i wiele okoHcznych wi-o
nOfZą, ż~ poziom wód wynosi 2 m. 50 sek zalanych. Zasiewy przepadły komponad normalną powierzchnię. Na Ska- pletrcie.
Oświęcim, 30 czerwca.
wie wody lKdniosły sdę o 3 mtr. Brak
i~~cu tytko 8 cm., a katastroJa powoKańczuga i Wielka Wieś zalane wodzi będZIe taka jak w rak,t 1903, t. j. dą. Soła wystąpiła z brzegów. Most zagdy powódi przybrała rozmIary :talak'd- grożony. Między Skawą a Zatorem tor
'imu,
zerwany.
Ludność z zagrożon}'lch okolic ucieW dniu wczorajszym nastąpiło tam
ka w popłuchu. W Borku Fałęcki m za- oberwanie chmury, które powiększyło
Jane zostały ,,:odą fabryki Solvay i Ep- rozmiary katastrofy. Dziś oczekiwany
!>teina, wody utworzyły sobie tutaj głó jest przypływ wód górskich. Nic nie
wne koryto.
w~azUjC na to, aby ro~szerzania się ży
Miejscowości położone nad rzekami wiołu można było unIknąć. Katastrofa
Skawiną i Skawinką są kompletnie za- przybrała rounlary nie notowane od kłl
Jane. Około 10 wsi jest pod wodą.
kudziesięclu lat,
Wczoraj W nocy wskutek alarm6w
Cieszyn, 30 czerw.ca.
odbyło się nadzwyczajne zebranie korni
Wisła i ,Białka wylały W rozmiarach
tetu ratowniczego. Postanowiono wysłać nienotowanych od niepamiętnych czado zagrożOnyoh miejscowości pontony sów. Miejscowość Wisła i U'Stroń pod
oraz samochody clęiarowe dla wywie- wodą. Stan wód podnosi się z gocLzill1y
zienia mienia mieszkańców i id~ samych. na godzinę. Drogi i srosy zalane. Mie100 żołnierzy z garnizonu krakowskiego s2Jkańcy wzywają pomocy z Krakowa.
jest gotowych każdej chwili do akcji raNowy Sącz, 30 czerwca.
tunkowej.
Krak6w 30 czerwca. Skutkiem ulewnych deszczów wezbrał
Dochodzą ala.rm'UJ}ąc~ wiadomości z DUiflajec i Pop-rad. Wszystkie p-otoiki gór
Długotrwałe deszc~
spowodOwały
wystąpienie Wisły i je.i odpływ ów z ło

sicie wystCW'iły z brzegów. Olbrzymie ma ministra spraw wewnętrznych Raczkiesy wód szaleją nad za:sianemi polami i wicza, ministra robót publicznych Rybwioskami.
czyńskiego, oraz przedstawicieli posłów
Lwlów, 30 czerwca.
Małopolski. Na konferencji tej ustalono
Całe podkarpacie zalane. Dziesiątki
tysięcy ludności uciekają w panice z za W ogólnych zarysach plan pomocy palllanpcll wodą miejscowości ratując CO stwowej dla dotkniętych klęską powo·
można. W niektórych miejscowościach dzi w Małopolsce. Niezależnie od po·
nie zdołano uratować nawet inwentarza mocy pallstwowej przygotowuje się ponie mówiąc już o plonach i zasiewach, moc społeczna. W tym celu ma być u..
które są na przestrzeni 3000 ha komplet
nie zniszczone i wymyte.
tworzony komitet społeczny pod przeLudzie są bez dachu, bez chleba i bez wodnictwem p. prezydenta RzpTitej.
odzieży. WładZe policyjne i wojsko pra PRZERWANIE KOMUNIKACJI KOLEcnią bez wytchnienia dniem i nocą, aby
opanować panikę ludności i choć w czę.
JOWEJ.
ści przeciwdziałać katastrofie. WszystAgencJn WschodnIa.
kie wody od Dniestru począwszy a koń
Lwów, 30 czerw 'd
cząc na najmniejszym
górskim potoku
wezbrały do rozmiaru ogromnych rzek.
SkutkIem powodzi w lwowskiej dyCale Podkarpacie przedstawia się la rekcJI kolejowej komunikacja kolejowa
ko jeden ocean, na którym. gdzieinegdzie na szlakach Pl'zeworsk-Dymów, Ba·
sterczą wysepki. Najwięcej ucierpiało chorz-Cynów, oraz na liniach Sambordotychczas skutkiem powodzi
woje Siankl i między Kuskowicami a Starym
wództwo stanisławowskie.
Samborem - została przerwana.
Lwów 30 czerwca.
W zachodniej Małopolsce nIe było
.
'.
. , .
jeszcze przerwy w ruchu kolejowym.
~adeszły tutaj alarmUjąc ,wlesct ze W stanisławowsktej dyrekcil kolejowej
SlanJSłaW?w a • Dniestr ,,":ystąptł z .brze- .ruch Jest równIeż naskutek powodzi, nie
g6w. WSIe okoliczne mIędzy Dol)ną a normalny .Most kolejowy na Swlcy na
Bolechowem zalane, Szosa łrossowska przestrzeni miedzy Bolechowem a' Dopod wodą. Z marJampola don~zą, :itI liną został zagrożony. Jest to zresztą
przypływ ~y był tak szy~k.i i tak most prowIzoryczny. Pociągi zatrzygwa!łowny, ze .zerwał. wSZYStkl! :nosty. mują się po obu je~o stronach. nie przeNa Jednym z ntch Zn~ld«?wała SIę wycte bywając go. Pasażerowie przesiadała
czka" złOŻOna z 15 dZleCl. Podobno wSZY do pociągów po przeciwnych stronach
scy utonęli. Uto~~ło T6wni.~ż 5 żołnier7J mostu, przechodząc przez most pieszo.
z 5 pułku lekkie) artyler)l. Wylała ro" Poczta i bagaże przewożone są 'przez
wnież Łomnica w niebywałych rozmia- most na specjalnych wózkach kolejo.
rach. Ruch kolejowy Stryj - Stanisłll.- wych.
w6w wstrzymany.
W powiecie dollńsklm wielkIe szkoWody B'Y'trzycy leszcze n:ie wystąpi dy poczyniły rzeki Swłca ł SubleJ. Poły z brzeg6w.
dobnie wielkiej pOwodzi nie pamiętano
w tych stronach kraju od lat kilkunastu.
AKCJA RA TOWNJCZA RZĄDU.
Rząd nakazał starostwom rejestracie
szkód,
spowodowanych
powodzią,
W arszawa, 3O czerwca.
chcąc przyjść poszkodowanym z pornoPolska A\l:encja Telegraflczna.
cą w postaci zapomóg I ulg POdatko.
Pod przewodnictwem marszałka sej- wych.
mu Rataja odbyła się dzi~iaj w sali konOlbrzymie szkody powstały również
w rejonach leśnych. Woda zalała cały
wentu senjorów konferencja' z udziałem szereg lwJejek wąskotorowych. służąpana premjera Władysława Grabskiego, cych do przewożenia drzewa.

.Czy ujrzymy biegun w kinie .
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Nowa ekspedycja międzynarodowa do bieguna
Wspólna odznaka dla wszystkich brygad i oddziałów
północnego dokona zdjęć filmowych.
legjonowych. P. o. W. oraz innych organizacji
przygotowawczych.
Berlin, 2'i czerwca 1 Koszta ekspedYcU zostaną przypUSZ-

Wczoraj zakOńczyły się pomyślnie szalnie podzielone na zainteresowane
pertraktacje pomiędzy towarzystwem kraje, t. j. w pierwszyU\ rzędzie Niemcy
budoWy Zeppelinów a międzynarodo- Norwegię, pozatem takie Amerykę I
wym towarzystwem dla zbadania stre- Anglję.
fy arktycznej.
Będzie to więc w calem tego stowa
W zwIązku z tern prof. Egckener o- znaczeniu ekspedYCja międzYIwrodo
świadczył ·korespondentowi "B. Z. arn wa.
Mittag", że natychmiast po uzyskaniu
Zeppelin przeznaczon:9 na wyprawę
zezwolenia konferencji ambasadorów, do bieguna północnego będzie miał 100
rozpoczną się prace nad konstrukcją tysięcy metrów kubicznych pOjemności
aeroplanu, przeznaczonego do ekspedy będzie więc większy, aniżeli ostatni typ
cli na biegun pÓłnocny.
tego rodzaju, amerykański Z. R 3, mają
Aeroplan ten będzie większy, aniżell cy tylko 72,000 m. kubicznych pojemno
wszystkie dotychczasowe a koszta kon ści. Po za tern konstrukcja jego będzie
strukcji jego wynosić będą okol o 7 rnil- zbliżona do konstrukcji Z. R. 3. Zeppelin
jonów. Do tego dochodzą koszty wta- będzie zaopatrzony w pięć motorów ty
ściwej wyprawy. W kotach zaintereso- pu Maibach. Przeciętna szybkość wyno
wanych towarzystw naukowych sp o- sit będzie 120 do 180 km. na godzinę.
dziewają się, że kwota na budowę aero
Nie będzie to aeroplan pasażerski,
planu znajdzie się w samych Niemczech lecz raczej laboratorium naukowe, zaoCentralny związek prasy niemieckiej patrzone w radio, aparaty fotograflczne
uchwalił już popierać wszelkiemi środ- aparat filmowy Hp.
Zeppelin więc przynieSie pierwsze
karni sldadlci na ten cel. Jest też prawdopodobnem, że amerykańskie towa- zdjęcia filmowe z okolicy podbiegunon:ystwo zeppelinowe przyczyni się do wej, co stanowić będzie samo w sobie
uzupełnienia tego funduszu.
wieką sensację.
--:0:---

Sekretarze - ksiądz Walery OJesiń
Zgodnie z uchwalam i zjazdów legjonowych we Lwowie i Lublinie, zosŁała ski, zastępca sekretarza - prezes zw.
ustanowiona wspólna dla wszystkich leg. feliks Płoński.
brygad i oddziałów legjonowych odzna
Skarbnik - Teodor Tausz.
ka - "krzyi legjonowy".
Członkowie mecenas Alfred B' ..
Do ubiegania się o nią uprawnieni są łyk, major Stefan Cleślak, dr. Bolesław
wszyscy, którzy zastużyli na to pracą flchna, kapitan Zygmunt fornalski, pre
zes P. O. W. Stefan Groblewski, porncz
swoją w legjonach, polskiej organizacji
nik Waclaw Lutomski, poseł Walenty
wojskowej, wojskowych organizacjach Michalak, inż. Jan Mieszkowski, mjr.
przygotowawczych przedojennych i in- rez. Wiktor Muszyńskl, Seweryn Malistytucjach pomocniczych, lub też czy- nowski, poseł Ludwik Was7.kiewicz.
pulkownik dr. Stanisław Więc.kowski i
nom tym okazali wybitn~ pomoc.
W tym celu została utworzona w Iladkomisarz Józef lóttaszek.
Zgłoszenia przyjmuje
oraz wsze I·
Warszawie komiSja kwalifikacyjna, któ
kich
informacji
udziela
sekrctarjat
okrę
ra będzie decydo wała o nadaniu .,krzygowego
biura
w
godzinach
od
6
do
S
ża legjonowego".
wieczorem
codziennie
do
dnia
4-g0
lipJako organy pomocnicze zostają potworzone przy okręgowych związkach ca r. b. włącznie, mieszczący się w kie
legjonistów polskich biura okręgowe ko rownictwe probostwa 10 dywizji pie··
choty, ul. Piotrkowska nr. 104.
misji kwalifikacyjnej.
Godziny urzędowania sekretar.la tu
W dniu wczorajszym, na skutel' zaproszenia zarządu okręgu związku le- biura po dniu Swym lipca zostaną ogła
gjonistów polskich w Łodzi, odbyło się, szane w prasie.
Jednocześnie nadmienia się, że ci,
pod przewodnictwem posla Waszkiewi
którzy
złożą karty zgłoszenia przed 5·
cza, zebranie organizacyjne biura okrę
ym
lipca
r. b. i zostaną dodatnio zal< :va
mogą by~ s!lrzedawane do 30 września r. b.
gowego komisji kwalifikacyjnej.
bQdą mo~li otrzymać krzyż
Iifikowani,
Po zapoznaniu się obecnych z materRo~porządzeniem ministra skarbu z najbliższych w "Dzienni1m UstaVi" Rze
legjol1o\vy
już w czasie kgoroczn ego
dnia 10 maja r. b. ustanowiono termin czypospoliŁej.
jałem i przedyskutowaniu wstępnych
rozsprzedaży wyrobów tytoniowych,
Sprzedawcy, którzy powyższe wy- prac, biuro okręgowe komisji ukonsty- walnego zjazdu legjollow(,~O w d1liu 8
pochodząCych z produkcji b. fabryk roby bQdą posiadali na sldadzie p dniu
Sierpnia w Vvar. /'.awie.
prywatnych na dz. 30 czerwca r. b.
30 czerwca r. h. obowiązani będą ladal luowafo ię następująco:
Wszystkie pisma \V województwie
Przewodniczący
plltkownik
SteTermiI' ten przedłużył p. minister do wywieszania lIa widocznem niejskarbu do dnia 30 września r. b. Rozpo- scu zawiadomień o przcdaży tych wy- fan Iwanowski, wice - przewodniczący lódzkiem proszone są o przedrukowanie niniejszego.
rządzenie odnOŚne ukaie się w dniach robów 7. wvmip.llieniem icb e:atunl(rw. - starosta Antoni Remiszewski.

Wyroby tytoniowe z fabryk prywatnych
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~2m__

&\tr. fi.

Dziś;

LIPIEC

Najśw.

Dnia 27 czerwca r. b. rOtstał się z tym ŚWIstenl w Warszawie i tam
pochowany został, długoletni członek naszego klubu
B. P.

Krwi P. J. Chr.

Jlltro: Nawiedr:enie N. M. P

Wschód

słońca

Zachód o g.

o g. 3.19

8.00

Wsch. księżyca o g. 2.5
Zachód o g. 12.52
ŚRODA
Długość dnIa 15.38
' -_ _ _ _'"- Przybyło dnia g. 9.20

Osobiste.

Sędzia śledczy

dla spraw szczeg61-

W zmarłym tracimy serdecZ11ego przyjaciela i gorliwego zwolennika
naszych poczynań l{lubowych. Pamięć o Nim u nas nigdy nie zagaśnie.
Cześć Jego popiołom.
KI b T
ł:ó
Ł d .
u
urys w ,w
o ZB.

llłlm~~I!Jj~R~~ .Ij~rm~~~i

nej wa~i przy sądzie okręgowym w to ~fI~iJ~~~~m
dzi, p. Jan Bo,dzikowski, wyjechał na Z łil

w piątek

urlop wypcczynlwwy.
Zastepstwo powierzone zostało sędzJom pp. Kurczyńskicmu i ŁosińsJ iemu
miesięczuy

Ludwiki

••*

Wzorem lat ubiegłych, jak zwykle
podczas przednówka, ceny mąki zdroiały.•
PrzypuszczalnIe jest to manewr paSkarzy, którzy przypominaJą sobie mi..
łe, błogie i kochane lata wojny.
.Jak si~ dowiaduJemy, z urzędu wal ..
ki z lichwą, w najbllźszych dniach ma
być przedsięwzięta energiczna walka z
pasl\ar5twem mącznym. (p)

w roclnieę ~młeroi

B. P.

Z

Kleczewskicb Szwarcowej·

odbęddo się nabo~('ństwo hlobnc w SynUl!odte "Bykur Cholim" przy Placu Wolnotel
Nr. 10, na ]{tóre kr wnych , pr7.yjati6ł i znajomych zaprasza

Prokuratorowie: Stefan Szmidt, Dr.
Jan Markowskl i Jan Skabiczewski uda
II się na urlop.
Prokuratora SZlt]ldta zastQpuje prokurator kameralny Tadeusz Krychowski.

Mąka zdrożała.

dnia 3 lipca 1925 r. o ~odzlnle 1 po południu

Zarząd tódzkleno TO~I . .,Byltu' Cholim" \ Komitet .,Uzdrowlska",

~

no we ~ro~i ~ a walki l Ii[~w~.

otychczasowa ustawa jest
w

już

nieaktualna

twierdz1 dr. Grabowski.

zwróceniem sJ~ władz korzystują jedynie chwilowy brak do·
nadzorczych do urzędu wOjewódzkiego wozu.
w sprawie zaoplnjowania nowych poWalka z dowolnem podbijaniem cen
8ob6w walki z lich\vą kierownik oddzia może być przeprowadzona
jedyni o
tu walki z lichwa, przy komisarjacio przez
ustalC\1ie cen orjentacyjnyclt
rządu dr. Grabowski udzieli! nam na- przez komiSj~ do badania ton przy w!a
stępujących wyjaśnień w myśl opraco~ dzach administracyjnych J instanCji, a
wanego memorjatu dla ministerstwa ustalone ceny orientacyjne Winny być
spra
W wewnetrznych,
ogłaszane publiczności obwieszczeniaOchotnicy-lotnicy
Na wstępie dr. GrabOwski st'wlerdza mi t przekroczenie tych cen winno byĆ
zgłaez Jcle
lę do P. K. U.
te dotychczasowa ustawa o zwalczaniu surowo karane admlulsttllcyjnle.
Według óplnji dr. GrabOwskiego, w
Do dnia 1 ierpn!a r. b. przyjmowa- lichwy w wielu przepisach jest już obecnie
nieaktualna,
zwłaszcza
gdy
dol{!ad
komIsji winni wchodzić jako Czlon
ni są ocllotnicy roczników 1907, 1906 i
tyczy
ona
przestępstw
zastrzeionych
k6wie
przedstawiciel władzy admjt1l~
1905 do lotnictwa w po wiatowej komen
orzecznictwu sądowemu.
stracyjncj, jako przewodniczący, przed
dzle uzupełnień Łódź-powiat. (b)
Obecnie, f>ołożcllle iospodarcze u.. stawiciel samorządu, pr:tedsta.wfciel po
nlemotll ;via spokulaclę polegaJącą na IIcji pal'1stwoWej, produkcji, handlu I or~
Ruch tramwajowy na ul. gromadzeniu towarów i podbijal1iu cen. ~anrzacji lcoł1sumentów.
Również wykluczona jest obocnle
Ustalenie cen winno obejmować 1<l1~
Andrze.ia ...
zwyżka con powodowalia hanclIem fUl1- ka artykułów żyw\Jościowych i do
&:0 łanie od czwartku prllerwanl'. cuszkowyrn; mogła by ona na tąpić je- tych cen winni się także stosować proWobec tego, że roboty kanalizacyj- dynie wówczas, gdyby z jakiegokol- clucenci, sprzedający swe towary na
ne objQł obecnie cala, ulicę Andrzeja, wiek bądź powodu produkcja krajowa larj:{ach w miastach.
ruch tramwajowy na tej ulicy zostaje niel);1ogla zaspokoić potrzeb lWllsumcji
Przeciwko utW'orzt:.'lllu takiej 1(Omiod czwartku wstrzymany.
Zdaniem dr. Grabowskiego utrzy-' eH b~a występować )cupcy, l{tórzy 1,lTramwaje linji S, kursować beda, z maćby naletało ledynie artykuły usta- ważają te ustanaWianie cen jest niedworca Pabrycznego przez ulice: Na- wy d?tyc~ące lichwy towarowej i mie- zgOdne . z ZaS~daJ111 wOlnegp handlu.
rtl!owicza, Piotrkowską, Plac Wolno- szkamoweJ, które to .pr~es~ępst:wa tru- !ost to .JedlM.k nloslus~nc, gdyz ceny or
ści,
Konstantynowską, Gdańską do dl1e są dO zwalczanIa I u]awt'uania. W Jent~cYJ'r1e Ogral1lczą Jedynie ~(UPCów Vi
dworca Kaliskiego i t powrotem zaś I t~ch wypa~kaclJ s!tdy .czesto ul1lewlt1- pobleran!LI paskarskich Cen, I do prze~
pOCiągi lInjl 9. od Placu Kośclelnet,i'0111laly os~arZOnych. gdyz wyrok pOlega? strzegantA Ich.
.
przez Piotrkowską, Radwańską qo Pal'lllla .wynIku ekspertyzy, a ekspertami
UstalenIe cen w dzisieJszYCh warU1\
sklej róg Karola i z powrotem. (b)
byh po większej Części koledzy oskar- kach jest bC2wzgl~dnle SfuSzl)iejsze. ażon ego. Można by było tego uniknąć, niżeli w czasach deprecjacji marki polZatarg w telefonach trwa g~y:by pOWOl.Ul zostala specjal~a ko- sld ej, przyCzem z cen~ml taryfowemi
mls]a rzeczoznawcza od badama cen, spotyl,amy sIę navlet l zagranica,. Prze
śladami Wars' awy.
której orzeczenie byłoby dla sądu maro mawia za niem! dot'ychczasOwa prakty
" .
ka, l(tóra wykazała, że tam gdzIe ceny
'Jak wiadomo, toczą się obecnie per dajne.
traktacje pomiędzy telefonistkami. a za- . Co d~ zwalczania hchwy mleszka- byr~r ustalone i przestrzeganie ich było
rZ4dcm P.A.S.T., w celu pOdwyższenia lilowej, w~Jll1a być Ona ~rzeprowadzol1a dOplltl~~al\c, tam CCltY utrzymaty Się
pensji telofonistkom.
ze szcz~gólną surOWOŚCią, gdyż obcc- llaJdfuzc].
Wbrew oświadczeniom przed tawi- nie świadczenia wynoSZa wraz z IwKomiSja do be.danla cen, pracując su
cieli P. A. S. T. w Warszawie, oddział tIlorllcm I ods(ępnem 30 proc. zarobku micHule, będzJe I1I~w~tpllwle c~ynni
łódzki uie bonoruje umowy z pracowni- lokatorów .. J w tym wypadku podstawą I\lom m'zysplcstajqcym stabJllzacJę cen
karni w sprawach urlopowych.
dla wydania wyroku win1la być eksper słusznych w Cll.łYI1l l-raju, nie JopuszSkuro w najbliższych dniach na tyza tlrz du rozjemczego który obecnie czajac do gwal t Ownych zwyżek cen
wysl::tny drugi memorjał do P. A. S. T. Odma;vla z~danlu o ustalenie tonuty artykulów pierWszej potrzeby, a taranie nadejdzie odpowledi, telefonIstki dzlerzawrl~j w sprawach karuych.
zem oddzlaly\vać będzie na sPOtCCzellłódzkie postanOWiły olidaryzować się
Zasad~lczo jednak zdaniem p. klero- stwo także wycho\~a;vczo. WSkazując
z zarządem P.A.S.T. w Warszawie. wnika, wtnn~ b.Yć. podjęta walka z gene drogę do oSZCZędll0SCl przy nabywaniu
który chce wprowadzić system t. zw. raInem padnleslelllcm con w miastach, towaru.
,.od rozmów", czyli ie pOSiadacze tele- wywołanem często z powo~u chwiloPozatem rząd winien się także zafonu prywatnego w mieszkaniu, wolno wycll przcsz~ód w dostaWIe artylHl~ stanowić, CZ), nic byłOby wskazane, abędzie dzwonić tylkO 3 razy dziennie.
łów żywnoŚCIowych przez wieś dla by komisje regulowaty ceny za śwlad
miasta, co pr~cz ~zkody dla l{ol1suI11CII- czelIla fryzjtlrów, kownll, pralni I zakła
tów przyczynta SIę. do złego stanu flnal1 dów kąpielowych. krawcóW, sz wców
fabryka wraz z robot- s6w
pal1stwa.
które to cenY dzl§ są zbyt wygurowane
Towary często drożeją na kill<a dni,
Wywiad SWÓj zakończyf dr. Granikami
aby już w następnych dniach uledz zniź bowski oświadczeniem, że bez utw(Jr~e
I dzie do Rumun)l.
ce aczkolwiek w tym czasie ceny na liia komisji do badania cen nie wyobrn.Właściciel tkalni przy Ulicy Kopeml
ka 56-58 p. A. B rlin wywozi obecnie wsi byłY stale, zaś 10lPcy mieiscy wy ia Sobie s){utecznej walk! z lichwa. (b)
- - - ·: 0 : maszyny ponieważ tranzlokuje sif: wraz
ze swą fabrYką do Rumunji.
Urzędnicy
mają
Jednocześnie p . Berlin zawiadomił
Tych robotników, kt6rzy u niego pracowali, że skoro sobie życzą mog~ na jego
koszt pojechać z nim do Rumunji, by na
)(westjonują klasyfikacją i domagają się jej
dal pracować w lego tkalni.
(p)

I

zaufania

unieważnieniu,

•

• •

owrócił.

Choroby skóry. weneryczne,

660-2

płciowe.

TRAUGUTTA &, tel. 773.

W zwlazku z uchwała., przyl~ta na
o ·ólnym wiecu pracowników miejskiCh
odbyło Sic; wspólne posiedzenie zarzą
du obu związków pracowników miejkich, na kt6rem uchwalono wprowadzić w życie przy.ięte na wiecu rezolucje i zwrócić siC do prezydjtl111 rady
miejskioj, do województwa i ewentualnie do ministerstwa spraw wewt1Qtrznych ze slmrrcą na Iliespraiedliwic przeprowadzonq klasyfikacje l)racowników

miejski~h.
JCdl1 0cześnle

postanowionO uiąć w
odpowiedni memorjał nlespra wledllwo~
ści zal.lwaione w wylmzach klasyflka-

cyjny~h, gdyż

związki

ostatnią

i

doma-

utworZCI1ia komisji klasy~
fikacyjnej, ktMa przeprowadZi wyl{onaniĆ rozporządzenia prez:vdehta Rze.
czy?ospolitcj, lcicrujac sl~ jedynie dobrem miasta.
(b)

mil

premjerę

w teatrze
miejskim, gdyby nie ogłaszano jej na a,fii·
szach i kasa nie sprzedawała bilet6w.
Skoro jedn/1Jk zrur6wn<o dyrekoja, jak
1 l'e:!yser z.apomnieli o tern, te ule wszy
etko może być grane, 00 da &ię wylru.
kować na afIszu, należy słów kUka na,
pisać o sztuce, która właściwle nie była
wcale sztuką i o grze, która tembardzie'
ze stzuką nic wspólnego nie miała,
Czirlokow przez czt~ry akty W sposób sad)"Styczny znęcał się nad biedną
publicznością, jakby rzucając z za plotu kalffii,eniamd w niewinnych przechodniów, Po takie'; PTzemjerze należy się
spodziewać, te do zwiąZlku literaJt6w 'W
Iliach najbliższych wpłyo.ie wniosek, rui",
by autor obowiązkowo był na prclPje.
rze swej sztuki do dyspozycH publicz.nei
bez tego warunku sztuka lego nie może

kinkietów.

Na każdy akt przypad.ało przecięt
rue po cztery wyMrzały i trzy czwaa-te
trupa.
Czi.rikow urządZlił się jedntl!k spry,tnie
i priet try a.kŁy seho\vał rewolwer VI
k~eszeni, uda.j~c, Ze nie nie będ~e, dopiero pod koniec osta.tniego aktu Wymierzył do w~zystkioh WykOl'l9.w<l6w ról
w swej sztuce p~ętn&śoio strzałów, czyniąo z nich nieodwoła.lnych trup6w.
Pónicwa'1 jednak zamiast kul rewolwGty naładowano były k.apłstcmami, po
licjant, stojący przy drzwiaoh, wzruszył
tylko ramionami, nie meldująo nawet o
tragieznY!ll wypadku władzy wyższej,
Pan Nowakowski, jako retyser wło,
1yl bardzo wiele st/1Jtań, by pr%estraszy(
widzów. T,o też mordowano się wzajem
rtmio na scenie bez umliaru i bez mości
Jako książę Gorlicyn, rnł mo to, ii; re
lę oblął z:astępcZ>Q W osla,t ruej C'hwili, vl1
l~az,ał p. Nowrukowski więcej umiarko.
wa<nia, dowodząc słuszności twierdzenia
że nie tak strasmy jest reżyser, gdy
sam gra rolę w sLtuce,
Pan Biało z()tyńs.ki był krzykliwy l
hM'dzo wysoki.
.
Pani \V ołouynowska raz tylko uś·
mićohflęła si batdzo wd7Jl~czniei poza·

tern

była nudną"

Pan Ze'rOl'nski -

rasowy ff,entleman,

ni~pott:z:ebnie JXldoitti1:ał do góry przy
siadaniu we.tk.nięŁe w buty szarowary,
nie zdając sobie sprawy wddoeznie z te

go, że p<rzyjaciele kornisarzów nie no..
szą frakowych $podni.
'
Jedynie tylko pani Starska wygląda
la cUdOwtlae... w drugiej loży na lewo.
PubHćznoBci było bardzo wicIe, tyle
prawie ile kl'Z)'lku i harmidru na see-

file.

Mimo wszystko warto pÓjść na .,KI)
,m1",an:a Sowi0ć1klego", by przcko,na.ć się
i,akich sztuk wys,tawiać nie należy.
- bf--

LETNI TEATR POPULAlłNl'
W OGRÓDKU "SCALA".
Dziś, w czwartek I piątek, ostat\lie
trzy przedstawienia "Wścieklogo lotni·
kał , poczem na rep_ertuar wejdzie świet
ny wodewil p, t. "Panna w koszarach",
Sz.tul(ę te urozmaIcą najnowsze śple
Wy I tal~ce.
Re±yseruje p. T. Wolowski. Udział
biorą: występująca gościnnie pp. Cełiń·
ska I T. Wolowslt! oraz pp. Bronpws){a,
Brandt6wna, Zlell1~ska, Bielecki, Pucha)
skI, Pllarski, Górecki. Oalęcki I Urbań
skI.
Bilety na premjerę jUi są do nabYCia
w kasie teatru codziennie od godz. 12
do 3 i od 5 do 10 wlecz. Początek koncertu od B wlecz. Przedstawienia o 9-teJ
wlecz.
DyrekCja teatru podaje do Wiadomo
ścl, że w katd~ niedzielę I święto. odb:y
wać się będą przedstawienia popołud.
niowe o godz. 4·tej.

SPRZEDA1: TUTUNru BEZ BANDEROLI.

zakwestionują

przeprowadzoną klasyfikację

gać :IQ będą

Mo~na byłoby właściwie pominąć

czeniem

ujrz~ć świa,tła

związku że

m-ejscy nie
do magistratu

Z Teatru Miejskiego.

BoJcsław Bnliński został pociĄgni~t~

do odpowiedzioJJ.lości karno sądowel t,
,sprzedawanie w bramIe domu przy 4lic1
Obywatelskiej 49 tytuniu 1 papierosó"l;\
bez banderoli Państwowego Monopoh

Tytuniowcl!o. n.

t

• 7.

2 godziny bezustannego humoru
- dowcipu i śmiechu! -

,

•

•
t
-

9 akt6w najlntymnlej8zych praety~, przyg6d, utl"aplefi I radojcl na,wlt:l~szego humorysty

.MODY PARYSKIE· ostatni dodatek Ilustrowany .• DZIENNIK PATHE"

wlała.

-

aktualności.

CENY MIEJSC od 1 zlot go.
Początek

Ostatni seans o lO-ej.

o 4-ej.

Cudze chw licie swego nie znaci ,
Sami ni wiecie, co po I d ci ~

Do e i niedole

Łodzi ·

Opuścił prasę tC&1yt kwatŁa1nv "Mie

sięolnika

Staty,slyc:z:neao" Z3. okru tyczeń - marZGC 1925 roku. W publika.cji
tej opracowanej i wydaMj przez wydział Gtatystyczny magistr tu m. Łodzi,
z.a ~arte s~ dan~, dotycz8,ce różnyoh
dzied.dn iycia naszogo miasta., a więc
demografji, zdrowotności, oświaty, prze&Lępczości i t. d. Przytaczamy niekt6rć:
szarszy ogół interesu1ące dane.

~wiijtynia MelJomeny WnOWJ[~ r~~ [~

w cyfrach

Zespół

dały wsku,tek wyclMczeni. Cyfra ta.
rzuca światło na panująoa, nfłdi~ .
Kasa chorych udzieliła w styczniu
173 tys. porad, w lulym 106 tys., w marcu 130 tys. Z pośr6d osób, badanych pO
faz; pIerwszy 2,624, marzec 2,971.

W 6wl tyn. pl tnej mlfollc'.
Lio:z:ba :z:areJ~$trtOwll.<l1y<:h proMylutok
W)"llosiłal w tyczmu 227, W lutym 236,
\V marcu 309. Nadto obserwacji podlega
Ilu Jest łodlldan?
lo: w styczniu 647 kobiet, w lutym 652,
Ludność m. Łodzi wzxasta w dalszym 'W marcu 641.
dągu, acz w znactl'lcm słabszom tempie. W ciągu pierwszego kwaTlalu rb. Frekw heJa W 9 kołac;h mieJ kich.
p.rzyrost napływowy wynosił 5,060 osób,
W1>zkołach powszechnych miejskich
naturalny zaś 1,497 osóbi ogólem wię-c uczyło się W matcu rb. 59,157 dzieci.
ludrtość wzrosła o 7,557 o.sób. \VI dniu \VI te.i liozbi I katolików 36,096, cwan1 kwietnla rb. według powyższych ob· gielik6w 5,350, izraeli Łów 17,332, innych
Uozeń Łódź liczyła 534,859 mieszkańców wyznań 379.
Wokresie sprawowawctym zawarW ft'liejskdćh Gzkoła' th wieo%orl'lych
to 1,133 mrulteństw, przyszło a Śl'lWlat byl,o w marcu rb. 17,785 słuohaczy. W
3,423 nOW01'odk6w żywych, unarło tys. tej liczbiel Wolik6w 11,()57, ewangi li.
926 osób. Wielorakich urodzeń (blitniąi) k6w 1431, iua~lit6w 5,240. 1ll.Qvesh wyzll.nolowanO W ci~u 1 kwa.rlału c. b. znań 57,
t.6d:f na loiu bole ci.

Na gruźlicę płuc zmarło: w lycZlI'liiu
107 osób, w lutym - 80, \V marOu 87.
Inne po~tacie grutlicy pochłonęły ofiar.
W atyczin 16, w lutym 13, w marcu 27.
POWYlŻ'tc cyfry świadczą o tnaćznom
tOZp~wszcchnieniu ~rutlicy W Łodzi.
Na. ohoroby serca zm:l.rło: W styczniu

sezon.

Zatarg w C glelni ch zaostrza
Właściciele

50.

Jak

przyszły

Teatru miejskiego na

Przygcnow.n.nia do ?rzylllzłogo sezonu
Ad.ministracja teatru na..da,} spoczy~
tea.tralnego wr~ w całej pełni. Teatr wać b dne w spręiysty~h r",kach p.
miejski ol:ynny będzie do sierpnia, po- Stfatl Tymow&kit:go.
czem pod kierunkiem !rt. mal. p. FrrW twia.zku z rozpoczęlom anga..tow 3.
cza dokonany zosta.ni
gruntowny re- niem personelu arlyetycznego. z puymont ~a.chu.
kroś~
stwierdzamy brak w szcre ~\l
Jak ię liR publik~" dowiadUje, w nowotB.an~at()wanych pp. Dunajc \V ski" j
ty<:h dnia.ch dyr. Sl:yffman za.kończył p t Znicza, Krella i innych dobrze znanycb
traktacje z aktOTaml ł6d2'.kimi w sJ)ra- naStel publiczności r'lyst6w.
wi~ cngagoment na przyazły lezop.
Pożądane jednocześnie by było, aż c ,·
Zaanga.iJowani wstali pp. Jarkowska by nowe kierownictwo teatru zwróciło
Rodowdczowa, Łapińska , ROZiWadowiczo uwagę na usunięcie niektórych usterek,
wa, JCt'ZI1'l nowska, Wasilewska [sufler cechujących administra~ję teatru, ulepka), Komornicki, Bia~olzczyński, Zerom S':tając przedewszy~tkiem technikę sprze
ski, Fabisiak, Dębicz, GUT)'tnowicz, KIi- dalt y bil Łów, przy której publiczno ś ć
s tewskl , Krotkie, Łabędzki, MrozA-dski, często spotyka się z niezupełnie wła ś ci
SzubćrŁ, Przyltański, P()lszyk [sufler). wem traktowaniem.
Ta,tarkiewicz i Wroński.
- - : 0 : -....., .....·

nie

godzą się

na

s·ę.

arbitraż.

wpływały

podatki do kasy
miej_klej?
Wpływy kasy n'I.i~lłkiej m. Lodzi t
podatków i opłat wyn()Siły: w styoZńlu
1,099,388 złotych, w lutym 1,691,608, w
mtJ.r'C:u 1,121,063. Najwydatniejszem źró
dłem wpływów jMt p6!prbcentowy dodatek do państwowego p.odatku przemy
$lowego.

Ja:k wiadomo nA skutek oie,głyeh in- ją, a jedynie mogą zgodzić na damą lUf
terpelacji il'lspcktorll pr40y, na MŁa_tni~j raz pod'wy±kę 10 proc.
konferenoji pomięclLy robotnik mi ntru
Natomiast prz dslawiciel Tobolnikó\".
dniol'lymi w ce~iehtiQ.(:h, a. wł8.Ścici~emai p. Grabow1coki oświadczył, że robotnicegielń, ustalono, że do oboty d:nla. 27 ey na arbitraz się 2Jgamaja. 1 nadm ie nił,
czerwca strony P'Oważnione zgłósza, się te op6r właścideH cegIelń jest no.jlep do inspektOra l>racy i dad;tą mu o<lpo- slym d.owodem tego, te chcą oni robot
wiedt odnośnie ma.je,cego wybuchnll,ć nlków wy.zyskać.
str jku.
Skoro w najbliższ.ych dninch 6prawa
W sobotą prJłybył do inspakŁoratu nlo %o&tanie ułatwiona przez inspektoha srebrnym ekran. I w cyrku. pracy delegat przed l6.wicieli eiegl?h\, Ta pracy p. Grabowi cki oświadczył, że
W kinemlograf&ch sprzedano biletów który oświadczył, że wł ścieleI c giehi na przecia.Q kilku dni wybuchnie strejk
w styczniu 254 tys. w lulym 241 tys., na. arbitrat bezwzględni sio nie t4adza robotników utrudnionych w ce~ielniacb
w mMCU 257 tys. W teal't'Ach: w slycz10:.-nlu 34 tys., w lutym 27 tys., w marcu
38 tys. Frekwencja W cyrku wync>siła:
r -k czy moking 1 ...

52 osoby, w lutym 51, w marcu 47. I tu
mamy do czynienia z b. wy_okiam! cyf
rami śmiertelności.
Z~on6w wskutek raka zal'lotowallo;
w atyczniu 27 w lutym 22 w marcu 37.
W rozpatrywanym okresie ~ra owala W Łodzi odry: W styczniu zgłoszono
392 zachorowania. na odrę, w lulvm 268,
w marou 166. Wygasła natomiast cpi- ~~~~z2~ t~a.iY$. o ób, luty
t~., ma~
dem; duru brzusz-nego: w ciągu kwarta.
lu zanotowano ogółem 86 wypadków tej
Prz stęPCIEO ~.
choroby.
Pogotowie ratunkowe było wyzwane
Prtestępstw ujaw.nlo!lO; W styczniu
Jak wiadomo, od druższego już cza\V slycz.niu 496 r zy, w lutym 560, W 3,624, w lutym 3,577, w marco 3,401. W su trwa 1 targ między właścicielami Ul
marcu 583. W i52 wypadhch pomocy zwi~zku % tern a.r~sztowanO: w stYczniu kładów ~ostronomiczl1ych, a pracownipogotowia wzywano do os6b, które po 195 osób, w lutym 169, w mar;u 165.
kami }la tle nosz.~nia przez tych ostatnich frak(l w.

I

Restauratorzy che

za

kelnerzy zas
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Kupcy przeciwko zmianom podatkowym.
wysłano w

tej sprawie memorjał do
żydowskiego w sejmie.

Wczoraj
Onegdaj

\V

lokalu centralnego zwi8,z

koła

wy w wysokości l proc. w detal' i pól
procent w handlu hurtowym.
Po różnyt.h wyjaśllienlach ~ tej
spra.W!6 wywln,zala lę dłu~sza dj kuS.la, po której po tanowIono wysł ćme
morjoł do koła zydowskl ~o w seJlllc
w spraWie postulatów kupioctw Udz-

ku kupcÓW ! przemy~łOwców województwa lód1.kle"o, (Piotrkow kn 10),
odbył sie wielki wi C pod J')rz wodnictwem prozesa P. Szyka w spraWie podatku przemy lo\vc~o.
Po Mgajćniu zebrania prz.ez p. Frajll klerro.
POzat tri wyjćżd~a do Warszavy
cha, dyrektor zWltlzku p. Bnruch zapo~nnt zebranych ze Zll1lJlllflml ju!clc za- pccJalnu dclegn.cja, która poczyni suszJy przy podatku Obrotowym, a 2'16- rn.llia hy zarz,\dzoni o zmla.nach pod\t
Wilio. ~e w handlu artykułami pierw- kowycll z05talo j kllajwcześnlej nndtszej potrzeby płaCi sio podatek obroto .. sIanc.
(b)

wolą

strejk.

zek gastronomiczno-hotelowy przystą~
pi do zawarcia umowy głównej z pracodawcami tych pracowników i o ile
IIlc dojdzie do porozumienia, rozpoczęta
zo tanlt' akcja strejk owa. (b)

Wobec tego. ~(l właściciele żądań
s'.vych nie cofają, centrala zwią~h:l gastronomiczno-hot lowego w teoTl. zair' iCJow'lla w Warszttwle zebral'ie kel-

nerów pod przewodnIctwem preZO$a
zWIa,zku p. Baw rsklego.
Po dłut zo} na ten temat dysku. jl.
po tanowlollo te,danla pracodawców
odrzucić i wywahić strejk we wszy tkich zakl dach ~ strollomlcznych w
Lodzl i w Wa.rszawie o 11 pracodawcy
t~dania swego nie cofno,.
Postanowiono równi et opodatkować
wszy tkich członków po 50 ~roszy W
celu utworzenia funduszu sLrcjkowego.
W kOI'tcu uchwalono ZOrganizować
wszy tkich prncowtllków. a mianowIcie kucharzy, cukicrllil\ńw I pracowników w handlach winnych. Doczem zwI

raków

"OJANA".
Z Kra k6 ~3. donos za,:
Od kilku mIeSięcy powstata w Kra.-

ko ;vle fIIjalna wytwórnia na pz czpospllttł Polskl\ wódki francuskiej marl i

"Djana", znanej w byłym z barze autrjackim od 50 lat. "Djana" zn aną je I
oddawna jakO wspn.nialy środek li lIni> fizyczl,e pr, cuj~c ych

Wa8,CY zmęcz
działa

niezawodnie przeCiw r mnnt

,~ 

mowl, bólom mi śni, usuw. łupie i, bóla ZQb6w, dezynfekuje jal11G IH;tl\n i j st
jedynym środki In domowym.
NI znana dot~d t1 nas wódka frall CII S
ka "Djuttn fi (ffllllzbrandwcill) znajd zie
zapewnc chętnych nnbyw c ńw
v~r ńll
wszystkich sfer społeczeństw.
1111.3
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Magistrat łamie S-mio godzinny dzień pracy.

Wobec tego, że magistrat dąży do
spraw personalnych w jakWładze wręcz hamują
najszybszym czasie, wydział prezydjal
Co mówi dowódca IV dyonu samochodowego pułk. Rzeszowski, konieczności
ny magistratu już od 2 tygodni przymuuregulowania ruchu na ulicach Łodzi.
sowo zatrudnia maszynistki do 2-ej lub
Wzmożenie
się ruchu samochodo- się do dowódcy IV djonu wojsk samo- Jacy samochód, nie usuwa się z drogi, 3-clej godziny w nocy z przerwą obiawego w Łodzi stawia na czoło pierw- chodowych p. pułkownika Rzeszowskie ale Idzie naprzód, chcąc go wyprzedzić dową.
Na skutek wnieSionych zażaleń, zaszorzędnych zagadnień sprawc racjonal go, który udziellt nam l1iezwyl~le cen- Bardzo często jednak
rząd
związku
instytucji użyteczności
uego unormowania ruchu ulicznego.
nyc!1 informacji,
fłagma ta zawodzi i kończy się bardzo
publicznej
postanowił
interweniować w
tragicznie
- Oddawna już - rozpoczął swój
Równolegle z rozwojem ruchu autopra~y,
w
celu zmuszenia
inspektoracie
Nie lepiej przedstawia się w Łodzi
mobilowego rośnie z dnia na dzień i- wywiad pufie Rzeszowski - atakują
do
szanowania
S-godzinne·
magistratu
Ioś~ przejechań j nieszczęśliwych wy- nas za wypadki samochodowe. Jest to sprawa dozoru nad dziećmi, które wigO
dnia
pracy.
'
sprawa bardzo przykra, tembardziej dząc pędzące auto wybiegają na śro
Oi1dków.
Ten stan rzeczy powinien naklonić przykra, że w świetle faktów istotną dek ulicy. '
- Jak wobec tego, zdaniem p. puł Inwalidzi mają pierwszeó·
I'<lpowiednic czynniki do radykalnego winę za wypadki ponosi sama publlczstwo
rozwlnzanfa zagadnjenia ruchu uliczne- ność, Wskutek braku odpOWiednich kownika. należałoby rozwiązać zagaw otrzymywaniu posad.
przepisów,
dnienie ruchu uiJclnego?
11:0 w todzi.
Nejednokrotnle stwicrdzono już, że publiczność nie wie iak się na ulicy za- Przedewszystkiem
Województwel zwrócHo się do przelwia część katastrof spowodowana jest chować. by uniknąć nIebezpieczeństwa. trzeba publiczność przyzwyczak do wodniczących wydziałów powiatowo
i prezyderttów miast wydzielonych wonieostrożnością
publiczności,
która
Zrosiłem już w tej sprawie do wojeautomobilu.
jewództwa łódzkiego z przypomniewśród zgiefim ulicznego gubi się igno- wództwą. memorjał, odtychczas jednak
- W jaki sposób?
niem obowiązku bezwzględnego przerując jednocześnie przepisy, regulujące nie otrzymałem
nań żadnej odpowie- Władze bezpieczeństwa publlcz- strzegania zarządzeń w sprawie obsaruch pieszy. Nieprzyzwyczajenie ludno dzi.
nego winny wydać zarządzenia, które: dzania wolnych miejSC inwalidamI wości do samochodu jest aż nazbyt widojennymi za pośrednictwem państwowe
1) zabronią chodzenia jezdnią,
Ruch uliczny w Łodzi - to wielki
cznc.
bałagan. Każdy chodzi jak chce i gdzie
2) ustanowią punkty przejścia z Je- go urzędu pośrednictwa pracy. (b)
odpowiedzialność
za chce, a policjant pilnujący porządku na dnej strony ulicy na drugą.
Dotychczas
nieszczęśliwe wypadki składano na szo wetpalcem nie rusza gdy widzi, że pu3) zobowłdą rodziców do większej Zmiany w kierownictwie
jerów. W imię bezstronności trzeba bUczność gwałci obowiązujące prze pl- opieki nad dziećmi,'
P. P. i O. F. B.
P.
jednak stwierdzić, że nlezawsze winien 5Y.
4) zabronią Jazdy wehikułami po szy
kierownikiem tych Instytucji
jest szofcr, natomiast bardZiej winną
zostanie Insp. Kuliczkowski.
W pierwszym rzędzie zwrócić mu~ nach tramwajowych,
jest publiczność,
szę uwagę na jedną anormalję. Otóż
5) zwrócą się do publiC1:ności z odpo
Jak się dowi"adujemy, kryzys na sta
która widząc samochód, miast usunąć nigdzie poza Lodzlą publiczność nie spa wlednlm apelem.
nowisku przewodniczącego P.U.P.P. i
~Ię z drogi wpada wprost pod koła.
ceruje po jezdniach,
Nad wykonaniem tych przepisów obwodowego funduszu bezrobocia ma
być zllkwidowany i reskryptem miniWprowadzenie .. taxisów" powięk tamując ruch korowy.
winna czuwać policja.
sterstwa skarbu, stanowiska te obej!za grozę położenia do tego stopnia, że
Odzież wobec tego ma podzia'ć się
- Dotychczas - koń.c~y putk. Rze- mie dotychczasowy inspektor pracy w
władze muszą natychmiast przystąpić samochód, który rozwija przeciętną i szowski - zarówno wradz~, jak i pu- Łodzi, inż. Wiesław Kuliczkowski. (b)
do wydania nowych przepisów o ruchu dozwoloną szybkość? Mało tego. Są w bliczność nie tylko, że nie idą w kierun
Łodzi ludzie, którzy cherpia. się swoja. ku zmniejszenia wypadków przejechań, Nie wolno wymawiać bez
ulicznym.
ale wręcz hamują rozwój automobili\V jakjm kierunku winny pójść te pseudo - anglikańską flegmą.
odszkodewania
Łódzki "angUk", wIdząc nadJeźdża- zmu.
Whlte.
przepiSY? W tej sprawie zwróciliśmy
. Zatarg w fabryce Gor złaJna.
W fabryce Gorsztejna przy ulicy
Pomorskiej 27, wynikł zatarg pomiędzy
zatrudnlonytbi tam robotnikami, a zarządem fabrykj, ponieważ robotnIcy zo
stali pozbawieni pracy be:z 14-dnioweŻądamy wyjaśnień, przeprowadzenia dochodzenia i przykładnego
go wymówienia. Prócz tego zarząd fabryki nie chce wypłacić Im za czas urukarania winnych.
lopowy.
\-,.; spraWie tej zwrócili się robotni·
Do
W odpowiedzi na to kierownik wydz.
OdpOWiedziałem, że ogólnikowy cel
P. Komiasarza Rządu
paszp. zagrano kategorycznie mi oświad podałem we wręczonej przezemnie cy- cr do inspektoratu pracy, gdzie odbyła
SI' konferenCja, na której zapadło orzena m. Łódź
czył, że paszportu mi nic wyda, mówiąc wilnemu woźnemu kartce, a jemu t. zn.
czenie inspektora pracy, że właściciel
1j'..r!1acego Scbwarza, zam. w te mogę udać się ze skargą do p. Komi- posteruokowemu, jako niekompetentne- fabryki musi bezwzględnie zapłacić romu w danej sprawie, dokładnej treści po botnikom za czas urlopowy, oraz za 14Lodzi, przy ul. Cegiel1lianej sarza Rządu.
dniowe wymówienie.
Nr. 51(.
Uważając, że tego rodzaju karygoane dać nie mogę.
ZAtALEN1E.
postępowanie danego referenta wydz.
Wobec takiegO meto stanowiska, st
Fałszerze żywności
Dnia Z1 czerwca b. r. o godz. 13-ej pasz)). zagrano w wysokim stopniu post. Nr. 836 kategorycznie ł w podnieoddawani są pod sąd.
tgłosftem się do wydziału paszportów sprzeczne jest z obowiązującemi prze- sionym tonie oświadczył mi, że mnie p.
:"agranicznycb przy Komisarjacle Rządu pisami o wydawaniU paszportów zagra Komisarzowi R1lądu nie zamelduje i poDnia 26-go maja r. b. VI dozór saniCJa m. tćdt, celem odebrania paszportu. nlcznycb, jak równieź absolutnie nte go- lecU mi natycbmlast opuścić poczekał- tarny przesłał próbkę cukierków. wzię
tą od Kleina Michała,
zamieszkałego
Paszport ten według adnotacji klero- dne jest urzędnika państwowego, co nlę.
przy
ul.
Kmńskiego 227, do państwowe
wnllra tegoż wydziału miałem otrzymać tern samym podrywa również zaufanie
Nie zamiertając abs<!>Iutnłe z wot- go zakładu badania żywności i przed!Mzcze dnia poprzedniego, jednakowoż i do innych urzędników pa6.stwowych, nym się przemawiać, postanowiłem u- miotów użytku w Łodzi, w celu zbadaw termłnłe tym paszportu nie otrzyma- upraszam p. Komisarza Rządu o surowe dać się do n~jbliższe~o aparatu telefo- nia.
Obecnie zakład ten zakomunikował
:em. rzekomo skutkIem nłepodpisania go ukaranie winnego.
nicznego, by w ten sposób skomunikowydziałowi
zdrowotności
publicznej
~ Komłsarza RZ.ldu.
Świadkiem powyższego zajścia byt wać się z p. Komisarzem Rządu.
m.
Łodzi
wyniki
badania
magistratu
Po z"toszenłu się moim krytycznego p. Karol Leiman, chwilowo bawiący w
Po wyjścfu moim z poczekalni, st. po
próby, a mianowicie: że cukierki pokry
dnta okazlU1o mi gotowy i podpisany pa Łodzi, a stale ~ami.eszkaty w Krakowie sterunkowy Nr. 836 zatrzymał mnie te są warstwą kurzu i brlldu i jako pro~
' .
, przy bramie gtównej, i twierdząc, że dukt niech1ujnie utrzymany. nie nadaje
szport. lec%, wydanie mi tegoż uzależnio' przy uJ. LubomIrskIego 7.
no od aprzednłego wykupienia przeze m,
(POdpIS) ,
zbyt sllnie trząsnąłem drzwiami (I l), za się do użytku, gdyż jest szkodliwy dla
Łódź, dnia 29 czerw~a 1925 f.
. ;'~ądar okażania mu mego dowodu, po- zdrowia.
nie 6 bneł6w }"ter1ł fantowej, znajdująSprawę skierowano. do sądu pokojU.
cych $lę w posładan1n kierownika wyd?.
czem oświadczył mi, że mnie areszpaszportów zagntnicznych.
no
tUje (I) i odprowadził mnie do 7 kOl~.
Wobec mego oświadczenia. 'i t tego
P. Komisarza Rządu
p. p., gdzie też spisano odpowiedni prorOOzaJu PGttOJ)owa.nfe absolutnie nie licu,
na m. Łódź
tokół.
p. Karol Leiman, chwilowo bawiący ~
je t ~ ~Jka pallstwowego i
T~nacego Scbwarza, zam. w
Z całego przebiegu powyższego zaj- Łodzi, a stalc zamieszkały w Krakowie
Łodzi, przy ul. Cc~i l'l!lial1cj ścia widocznem jest, że st. posterunko- przy ul. Lubomirskiego 7.
stanowczo koliduje z odnoślIemi przcpi$ftmL. !'dyt kierownik wydz. w godziNr. 57.
wy Nr. 836 daiyl do tego, by spowodo- ,
(PodpiS)
ZAtALENIE.
wać obrażenie go ,a nie mogąc tego do
nach urzędowycb nfe może zaimowaĆ
Łódź, dnia 29 czerwca 1925 r.
,
Dnia 27 czerwca b. r. o godz. 13.10 kazą.ć, pod błahym i nadomlar nicprasie sprzedat-ą los/iw loterji faTltowe!, i
01< .
co itorsza. od wykupłenia pewllej ilości z~tositem się do poczekalni p. K0111isa- wdziwym pozorem doprowadził do lU'J esteśmy przekonani, te Komisariat
tychtc uzależniać dopiero wydani\! go- rza Rządu na m. Łódź, celem złożenia pełnie nieuzasadnionego aresztowania Rządu nie ponosi winy za tego rodzajU
towyeb tut paszportów, tenże kiero- zażalenia na jednego z referentów tutej mnie j pozbawienia mnie wolności osobi postępowanie niiszych funkcjonarjuszy.
'wnJk wydzłała paszprotów zagrano wy- szego Komisarjatu Rządu.
~tej przez z górą 30 minut.
Tern niemniej, uważamy za b~zwzglę
ratnfe mi oświadczył, że czyni to na za
Odpowiednią kartę wypełniłem i wrę
Bcdąc oficerem rezerwy i stojąc na dnie wskazane, aby właśnie ci urzędni
sadzie takiego polecenia p. Komisarza czyłcm znajdującemu się w poczekalni grunCie praworządności, uważam za cy, którzy mają ciągłą styczność z puRządu O).
cywilnemu woźnemu, upraszając o za- swój obowiązek tępienie w miarę rMżno blicznością, zostali odPOWiedniO pouczeWobec takiego stanu rzeczy zakpmu meldowanie mnic.
ści tego rodzaju jaskrawych nadużyć, ni, żc reprezentują urząd państwowy i
nfkowalem odnośnemu kierownikowi,
Po jakimś czasie zwrócił siG do mnie wobec czego podaj.:rc powyższy wypa- że na tem stanowisku należy bacznie
te zmuszony b"CJe sprawę tę osobiście st. posterulll\Owy Nr. 836 z żądaniem, dek do wiadomości p. Komisarza RZf\du przestrzegać godności i powagi paflstwa
przedstawić p. Komisarzowi Rządu, nie bym jemu dokradnie podał, z jaką spra- u[iraszam o pOCiągnięcie do surowcj odOczekujemy wyjaśniell od p. K0111isa
wierząc., by tenże mógł wydawać te~o wą chcę zwrócić się do p, Komisarza pDwiedzialności winnego.
rza Rządu, względnie przeprowadzenia
Rządu.
Świadkiem powyższego zajścia byt dochodzenia i ukarania winnych.
rodzaju "polecenia".

rozwój automobilizmu.

załatwienia
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Dli~ DOral ~Uatni!
współczesny

Wielki

w ro ach

Dli~ Jor~l o~tatni I

,

dramat obyczajowy w 7-miu aktach

..

I

ch:

głów

Urkiestra kameralna pod dyrekcją p. LEONA KANTORA.

"
•
Początek

•

Sala mechanicznie wentylowana,

seamów o godzinie 6, 8

10.

ochładzana

Ceny miejsc

zniżone:

III

i ozonowana .
m. -

1

Nauczyciel, itóry
umie.... podrmiać

10.000 lłotJ[~ ma ~euo~otnei inteli~en[ii.

świadectwa

Wypłata za§iłków rozpocznie się we czwartek

zł.,

- -

U m. -- l }50. I. -2 7.1.

W Konstantynowie i Ozorkowie przywrócono vypła
ty bezrobotnym.

'Ja~ już donosiliśmy w Ozorkowie i
Konstantynowie wstrzymano wypla ty
Jak już zapowiedzieliśmy w niedziel silki W miarę otrzymywania przez
zasHków bezrobotnym, gdyż rząd una 5 miesięcy wi~zieia.
nem wydaniu "Republiki" na dzien B. dalszych sum, pr;z.yczem pierwszeńznał, że wobec zbliżających si ę żniw
Mlodzieniec 25-cio letni JM Jas5ń wczorajszy zwołana została przez ob- stwo będzie miała kategorja bezrobot- bezrobotni mogą znaleźć pracę w polu.
ski, mieszkaniec gminy GrabowI slarał wodowy fundusz bezrobocia lwnferen- nycl1 zakwalifikowana na wczorajszej
Okazało się jednak, że zarządzenie
się przed kilku laty o posadę natzycie- (;ja w sprawie rozpoczęcia ponownie konferencji, następnie bezrobotni, którzy to było przedwczesne i bezrobotni zwr6
la sz.kdy powszechnej.
wypłat iedilorazowych zasilków ella pobrali zasiłki w grudniu i w kwietniu. cili się do zarządu obwodo :vego fundu·
_l.' ł
d
'
.
I;czrobotnych pracowników inŁelektualZ kolei na wczoraJ'szel' konferencJ'i u- szu bezrobocia z prośbą o interwencje,
W tym ce lu w'ozy po aUle ~ 1n- 11"1 ch. Udział na wczoraJ'Szel' lWllferencJ'i
..,kolnetfo w Łęozycy i zaczyl J
cHwalono, aby członkowie orrranizacl'j hy zarządzenie to zostało cofniete.
kt
spe ora su
6
wzięli przedstawiciele kierownictwa ob
to
'em s'wl'adeotwo z Ulkończea 6
zrzeszonych w M.K.P. w wypadkach,
Na skutek interwencji zarz<\du ohprzy <{'''''''naz'llm
m
.
wodowego
funduszu
bezrobocia,
związw O...·,......l,o,"le p07'ta
'ydy na zaświadczeniu z odbycia osta t- wodowego funduszu bezrobocia mini kI as 6 1... J
""." w ,
.... - ków zrzeszon~rch w międzyzwiązkowej !'
.
tf
_..1 L'ero··~1clwem dr
Ml!e
J
nieJ' pracy brzmienie firmy było niefor- sterstwo pracy cofllęło swe zarządzenie
)ące 6 o pou KIl
mu.>
•
'l - k0misJ'i \JracowniczeJ' oraz p . S'.'slm p. o.
yńfiIk.i g
.
malne, mogli się zwracać po odpowied- i zarówno w Konstantynowie ,jok i Ozor
rz Na ep~stawie zło.ionych dowo'w kierownika państwowego urzędu po- nie poświadczenie związków, które bG- kowie zarzf\dzono wypratę zapomó g za
posadę uzyskał i był przez p,ółtOO'a rpI średnictwa pracy.
.
..
~
dą dosLatecznym materjałem dowodo- czas od 23 czerwca r. b. (b)
nauczycielem W szkole powszechne,! ,
Na wstępie o~r~d l<lCrOW!1I.c O.fB. wym, natomiast w podobnych spornych
Poddębicach.
J
pOWiadomił sehron. ch o oLr,zymaniu ze wypadkach bezrobotni niezrzesz,eni bęPewnego dnia przyjechał do p.oQ;d skarbu 10,0.00 zł. t.ytutem zall.;zkl lIa wy dą się musieli wykazać wyciągiem z reś. p. Bartoszewlc:za.
blc na Wizyta..cję itllspektor I okręgtPta'ty dorazn~ch lcdnorazowych ZtlPO- jestn1 handlowego sądu okręgowego.
W związku z notatką naszą o zajszkolnego w Łęczycy p. Stanisław Gę~n6g pracowl1lkom umysłowym.
~T kOtlcU zebrani przedstawiciele ściach na pogrzebie Ś. p. Jana Ba rtos zedziewski WTaz z wizytatorem Kr,zyW'?"; \ Wobec tak nikłej zaliczki postano- M.ICP. zwrócili się z prośbą do kierow- wicza spieszymy wyjaśnić, Ż.! w bójce
bł'ockim. Między innemi przepr0W1l:dZJl~ lono w picrwszym , rzędzie wypłacić lliciwa O.f.B. o powołanie delegata M. nikt z kolegów zmarłego anil też uned oni inspedtcję szkoły, w k.tóreJ JasIńskt ~l.łki w w.ysol(oś~i od 45-100 zł. 'bez- KP. z głosem doradczym do · zarządu ników banku udziału nie brał.
był nauczycielem.
Tl)tnym, którzy z nich nie korzystali obowodoweg-o fl1nduszu bezrobocia,
Bijatyka toczyła się tylko pomi ę dzy
Wtoku rozmowy z nauczyciel~wi- pr· grudniowych i 1nvietniowych wyKierownik O.f.B. przyrzekt propo- rodziną JJartoszewiczów a MyszkowzyLato.rzy sposnzegli, ż~ ~ają do c~ynie- pt~h.
,
zycję te przychylnie rozpatrzeć po przed skich, którzy zajęli przy trumnic pIerwnia z człowiel?iem, o nl,s]{J~ ' sŁopruu wy
?g6lnej ilości 300 podań bezrobot- stawieniu jej na piśmie przez M.K.P.
sze miejsce i nie chcieli dopUŚCiĆ Bal toksz.lakenia, me odpoWla~aJącym z.~eł~ nYC!którzy dotychczas 'zapomóg nie I
szewiczów.
nie zajmowanemu stanoW1sku.
pObllli, zebrani żakwalifikowali przyPqed zamknięciem konfęrencji usta
WÓWC1..aS na miejsce przybyta poliGdy inspektor GC}d.ziewsld po wizy- cll'~ll1 176 podarl, zaś od 27 petentów 10110, że wypłaty zasiłków rozpoczną cja, która awanturujących się odseparoŁacji powrócił do Łęczycy, przejrzał pa- zaza.d~ zostaną dodatkowe dowody. się o godz. 3-eJ popoł. we czwartek w wala i następnie asystowała do l1kU(l ·
Jal<ż donosiliśmy w niedzielę, ogól P~lIjstwowym urzedzie pośrednictwa pra czenia obrządku pogrzebowego.
pie.ry złoż'ooe, przez J~'~ński:g?, wśród
Uzupełniając naszą notatkę,
aod.1ć
których znaJdo~ałoQ Slę b-w;:adeotwo na i1ośl are jcstrowanych w P.U.P.P. oy (Al. Kościuszki 9), przyczem od dnia
musimy,
że
według
wszelkiego
prawdosZJk-olne. WzbudZ'l}o ~n? w p. mspekto- bezrobo'ch Pracowników intelektual- dzisiejszego 'biuro O.f.B. (Al. Kościuszpodobieństwa
przyczyną
tragiczl1e~o
t;ze pewne wątpmW'o~cl,
.
nych wy i około 2000 osób, z których
'.f'l"zeprowadzon~ sled:.d~,o, ktore. tt- ~rZieszło ~ otrzymało ostatnio posady ki l )wydawać bedzle t~lony. uprawnia- kroku byty niesnaski rodzinne, wzg-I Gdy
stahlo, ,że wspommane sWlade~two. Jest I tem. sa111, t!traciło prawo de ubiega- jace do otrzymania zaSiłków zakwallfl- 11 tury finansowej nie miały żadne~ c
podroblOn e " a ekspeliyza. kallgraft~z~a nia SIę O Z~l(i.
.'
kowanym na wczoraiszem zebraniu bez wpływu na śmierć denata.
Pogłoski o tern, jakoby prz rCZY lH\
wykaz~t,a, l~ charakte'T p.!~ma, którym
Bczrobo ci otrzYlllvwać będą za- robotnym pracownikom umysłowym.
l.mobójstwa było znaczne zndł1l7 ~ Jli "
wypełUlony Jest tekst, podpIS dyrekot-ora
- - . -:0:----' ie: , ą nieistotne.
Macie.rzYlls1deo jest podo'bny do charak
tet'u pisma Jasińskiego.
Wobec takiego stanu rzeczy prokqra
lor przy sądzie okręgowym w Łodzi zgło
sił do sądu wniosclt O Zlarządzenie postępowanie uproszczonego przeciwk,o Jó Redukcja ,u~dnił<ów kont aktowych wskazuje na odproę NIE WOLNO BLUźNIe.
~efo\Vi Jasińskiemu.
,
.
~enie
nacisku
podatkowego.
Antoni
Made'r a zamiesZlkały przy ul.
Sprawa ta ro~pa.trywana była na 'P o.Dąbrowej nr. 3 p-odczas kłótni ze swą
siedzeni,u wczorajszym, pod przewodm- .
d.niu d~isielm zosta1ą zwolnieni dów skarbowych na odpowiednim siop
żoną na tle niepo.zwolenia przez poloctwem sędzieg'o Korwin • KoroŁkiewi- hCZ!1l1 urzędniCY Itraktowi zajęci w nlu, by prezes izbp skarbowej zechciał
wacę picia wódki, w toku wyzwisk rzucza. pi6ro trzymała aplikantka p. Anna lutejsz~ch urzę~a~· karbow~ch. Powo spe'Cjalnym okólnikiem pouczyć swych
canych · na żnnę począł bluźnić prze ej...
Henorowicz6\ 'na.
dem. lei redu~cJ' Je o, iż urzędnicy ci młodych urzędników,szczególnie tych, wko Bogu, wobec czeyo sąsiedzi ob
Na rozprawie sądowej, zbadan.y W zaang~'zowanl W o.~ie nawału pracy którzy załalwiają interesentów, nietylko
charakterze świadka były dyre~to,r ~irr~ w ZWIązku z 'y.y!11 la, podatku ma]ąl o zachowaniu przepisów subordynacj1, cni przy kłótni zwrócili się do policji.
Prz)"była na miejsce policja spjsc.da
naz;ulll w Ovorkowie dr. MaClerzynslu kowego. są dZ1s 7b1'ni, pl'zylem ni~ wobec swych przełożonych, lecz i o grze
Maderze
protokół i sprawę sk;ero'N ała
oświadczył że w roku szkolnym 1920- za \\loSze okazy\~~l~ d( zalet, koni\!cz- cznem tr'k f "lw anil1 7. <{b ~ 7 ~ · .,~,.. 1 s i ę
do urzędu prokuratorskiego.
p
21 klórą to datę widuieje na świad~c- nych dla pl'ZejSCla w m urzędników stron,
USIŁOWANIE OTRUCIA.
lwie oska'rżonego klasa 6-ta w tym glm- pań~t.wo\Vych.
nazjum zupełnie nie iS.lnia,ła, że p, odpi~
W
..
Aleksandra
Jasieńska
zamie3Z knłtl
.
t
d b
.
tym ~~:Jscu m~s z zadowolejego na świade,cl~l1e Jes po 1'0 tOny ' 1 n!ctnpokreshc uslaWlcl troskę nadNaczelnil< l-~o urLęCi u sk.,trboweJ;!o przy Ilicy Jerzego n r. 3, W celu S,l może wydaw<l!no ŚWladectwa na drukach
ł d k b
•
z,orc 7ych. w ą z s a.; ?,W ~ o dobór od wydal zarządzeme, iż tylko ten mote bójczym napiła się esencji octowej.
Lekarz pogolowia odwiózł po zk odo
innego rodzaju.
pO\Vlednlch urzędnlk~w. k trudnem mieć wstęp do biur tl'rzędu dla zala t wie
Oskrurżony do winy się nie przyzna- test to u nas zaclat11em ,
ł .
nie swoich spraw podatkowych, kto waną do szpitala przy ulicy Drew no\\,.fal,t J'akl' zaszedł 'v dnlt;e ora
po.s 1lzy wcześniej uzy ska od niego zezwolznlc. sldej.
p
fe ,. oświadczając , że świadeolwo
. J . wl ''ęczyl
l t~ r
\
Jszy111
-mu l{.rew~Y . je~o, Antom alSlńs t, {O w jednym z urzędów ska'f 'ych , kl6- Skutek lakiego zalfząd:z.ellia: poczekalZA POZBAWIENIE WOLNOśCI.
ry przed Jakims czasem zmarł.
re go przy,padk,owo bvliśmy , Jk'
nia pana naczelnika nabita tłumem, kl6
Pociągnięlo
do odpo\\ iedzianoś d s ą
Sęd.zi,a skB:2ał Józefa Jasdńskiego na faJd miolania i .~m.uszenia si\~lIe.~~l).~ ry całymi dniami wyczekuje Swej d:olcj- dowej właściciela
domu prz ulicy K ąt n e ;
5 miesięcy Wlęzienia oraz 20 zł. opłaty mlodych urzędmkow nad b bolnym ki. nr. 5 za to, że z amknął w piwlIicy E mila
sądowej.
. k płatnikiem.
.
"1
vr Gintera, kt6ry przyszedł z wizyt ą do 10Zdaje się, że to 2 r
Ze względu na dotychczasową nIe a
b b d
I kat or \ ,;pomniancl1o d omu Panla:c: na
ł'a1ność podsądnego wykonanie krury za- . Uważamy, iż bylo y. ar 1. skaza jednym i nailepszym p
I St la
'Q
:wieSli.ł na lat pięć.
_gas- ne w interesie utrzvman1a pow urzę _ żenie przepracowan1 ch

fałszywego "profesora" ~azano

o.r,

Echa bójki na pogrzebie

I

Końn. ~i~ ~elOn ~kar~ow[ÓW -amatOl'Ów.

W.

r:

Kronika policyjna.
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[,kli~tów.

zdobyło tow. zwolenników sportu.
Oysl<waHfil<acja stow. sportowego "Union" .
Towarzystwo warszawskich cykli- mln. - Ł.K.S., po 10 godz. 07 min. klub sportowy .,Start".
stów komunikuje:
Na wezwanie tow. warszawskich cyStow. sportowe "Union" z uwagi na~
klistów w Łodzi. aby w dniu 14 czerw~ 1) że nie stosowato się ściśle do prograca b. T, ustalić s~ybkość jazdy rozstaw- mu i Instrukcji. wydanej przez T.W.Co,
Łodzi
nej na rowerach na szosie l stwierdzić 2) te sprawl1o~ć i karność stowarzysz,,"
sprawność i karność stowarzyszonych lIych nie została stwierdzona i 3) te S.
w wieku lat 78.
cyklistów przez Lowarzysh:va. mające S. "Onion" nie zastosowało się do wy·
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś
swe siedziby w Łodzi - stawiły sie na- maga)l lnstrul<cjj w używaniu samocho ..
w środę dnIa 1 lipca O godzinie 3-ej po południu z domu
stepujące korporac.ie kolrtrsl(ie: 1) Tow. dów I motocyklów pr~y wyścigaoh szo·
i łoby przy ul. PIotrkowskIej .Nil 62 na cmentarz żydowski.
zwolenllików ~portu. 2) Stow. sportowe sowych - kolegjum sędziów,n na posIe.. lJnioll". :1) Tow. snortowc ..Pot(OIi '. dzeniu w dniu 26 czerwca b. r., odbytem
Na smutny ten obrzęd krewnych. przyjaciół I znajo4)
ŁMzki klub . p()rtowy, 5) Klub ko- w lól{alu T.W.C., zdyskwaliiikowało S.
mych zaprasza \V nieututonym żalu pozostałe
Iflrski ,,<::'tart" i 6) Tow. warszawskich S. Ul1i011", motywując to tem, że czas
cyklist6w w ·todzi.
po;tawiollY przez ,.Ul1ion" nie byt zdo ..
Teren wyścigu podzielony byt !1a 8 by tv wlasnemi silami zawodników.
etapów, przeciętnie po 15 klm. każdy.
Zdobywca relwrdu ~ tow. z\Volen...
Ka.żdy etap obsłl1p;hvany byt przez 2·ch
cyklistów. t. j. jeden jako kUf jer, a drugi ników sportu. otrzymało od W.T.C .. jajako ewentualna l·czerwa. O godz. S-ej ko organizatorów nagrodQ w postaci
rano v/ lokalu T.\V.C. w Łodzi, ul. Piotr srebrnego puhara , a czlonlmwie wSZystkowska 174, zebrali się przedstawiciele kich towarzystw, biorących udzIał
klubów, biorących udział i tworząc ko- pamiątkowe żetony.
legjum
sędziów co 10 minut wypuszcza•• 0
li po dwuch jeźdźców z depesza do Kalisza do tow. sportowego "Prosna".
Po upływie 8 godzin i 33 minut pierw Gołąb przyleciał do Motyla .
'urzędnikom
sza. odpowiedź na depeszę przynieślI
Lejb MoŁyl lat 16 la.mieszkały przy
członkowie Tow. zwolenników sportu i
Koło
ulicp
Pomorskiej 92 przyni6sł do 5-go
tem samem postawili czas rekordowy
komisarjaŁ!1 policji państwowej gołębia
w
biegu
rozstawnym
na
1925
r.,
następ
Przebieg wczorajszych obrad ojców miasta.
nie przy byli: po 8 g-odzlnach i 52 mln. pocztO\~!10 11 noż.ki kt6rego uwiązana
Tow. sportowe .,Pogoń", po 9 godz. była obrączka z gra wirem P. G. P.
Wczorajsze posiedz;enie rady miej- mi- wofa do ław enpeerowskich p. No. ki 'j rozpoczęto jak zwykle z przeszło wacki - ale demagogją partyjna. .Ja 09 min. T.W.C. w Łodzi, po 9 godz. 12 632-23.
g;oclzinncm opóźnieniem. Mimo to jednak wiem gdzie raki zImuJą I...
kilometrowy porządek dzienny wałko
Na trvhunie ukazuje się prez. CynarLódi. dnia 30 czerwca 1925 roku
wano do tego stopnia, że pod koniec po- ski i w dtuiszem przemówieniu uzasadw
II Urząd Skarbowy
"i edzenia załatwiono ledwie jego cześć. nla on konieczność umorzenia pożyczek. podatków i opłat skarbowych
Nie należy tej sprawy odwlekać, gdyż
w todzi.
nOMY DLA ROBOTNIKÓW I NAjeśli chodzi o pokrycie tych sum w bud ..
żecie, to magistrat podejmuje się w cią
UCZYCIELI.
gu miesiąca zrÓwnoważyć ten wydatek
Na pierwszy ogień poszła wczoraj nową pozycja, dochodow.a..
sprawa zaCiągnięcia pożyczki na budoWobec takiego obrotu rzeczy enpeewę domów mieszkalnych dla robotni- rowcy cofnęli się nieco, a r. Feiffer oII Urząd Skarbowy podatkÓw i opIat ~karbowych w Łodzi podaje ninie)..
I,ów i nauczycielstwa szkół pOwszech" świadczył, że źle go zrozumiano, że frak szem do ogÓlnej WiadomOści, że na pokrycJe zaległych podatkÓW i opłat skarnych. Przy tej okazji poddano drugocą cja jego żąda tylko odroczenia umorze- bowych odbędą się publiczne licytacje Tl/chomości, zajętych u niżej wyszczeccj krytyce projekt budowlany magInia tych pożyczek, a nie odrzucenia sa- gÓlnionych platników: dnia 14 lipca 1925 ro~u między go~z. 10 rano a 4 po po'
stratu.
1. Weyer E!I1est, Kopernika 3, kasa ogl11otrwała, 4 bIUrka, 2 maszyny.
mej zasady.
Radny PoznańskI zwłaszcza atako2. Witkind Juljusz, Al. Kościuszki 10, warsztat mechaniczny.
W
glosowanIu
przeszedł wniosek ko\/,'.:Ił projekt magistratu, kóry krzywdzi
3. Neuman Abram, 6 Sierpnia 27, l1ufet, waga, 40 paczek kakao.
misji. Za wnioskiem N.P.R. glosowali
jc ~o zdaniem robotników i pod wieloma
4. Gordon Rajzla, Piotrkowska 121 meble, fortepian.
nawet nie wszyscy eneerowcy.
względami zostawia bardzo wiele do ży
5. Kuczyński Iienryk. 6 Sierpnia 19, kre~ens, stół I otomana.
czenia.
6. Lahmert Oskar, 6 Sierpnia 22, ~rządzeme sklepowe.
300
TYS.ZL.
NA
ROBOTY
PUBLICZNE
\"'1 czasie obrad rad. Knorr zgłasza
7. Łaski J. i Zyskind, Cegielniana 19, maszyna do palet:Jla kawy.
Po załatwieniu kilku drobiazgów.
wn osek. w ktÓrym domaga sIe. aby do8.
Lajb Kirszenberg, Piotrkows~a 28, trzy pełne sztuki towaru.
my które magistrat będzIe budował rada dużej nleco zatrzymała się nad
9.
Guterman Izaak, Piotrkowsk~ 53, 10 pełnych sztuk towaru.
~kł;dały się z mieszkań iednoJzbowych. Sprawą dalszego prowadzenia robót pu
10.
Lewinson
Izaak, Cegielniana 27, 5 pełnych sztuk towaru.
\"'1 głosownaiu wnIosek ttn upada, bUcznych.
11. Szener Dora, Piotrkowska 33. 200 metrów towaru białego.
frakcja
P.P.S.
zażądała
wyasygnowobec czego domy te pOSiadać będą
12. Szumacher Maurycy, Piotf~Owska 56, fortepian, kredens.
wania na ten cel 300 tys. zł. Przeciw
mieszkania dwu i trzyizbowe.
13.
Szwarcburg, Wilski i Szpl~lel, Traugutta 4, 10 ~ztuk towaru.
SpeCjalną uchwałą rada miejska za- wnioskowi wystąpił · r. Nowacki i koto
14.
Wojciech
Górski, Sienkie,ąlcza 31, 35 par obUWia.
strze~ła sobie wyłączne pra\\lO rozdzie- narodowe. ,,,,, czasie oiywionej dyskUSjI
15.
Gecel
Wilczyk,
KilińskiegO 49 , kasa ogniotrwała, biurko, kozetka.
wpłynął wniosek r. Pawlaka.
aby na
lania tych mieszkań.
16.
Rathe
Kazimierz,
Dzielna 18, 20sztuk towaru.
MiQdzy innemi w czasi,:, dyskusji o- poszczególne rodzaje robót sumę 300
17.
Wróblewski
A.,
Pomors)(a
3, 50 paczek kawy, 50 paczek czekolady, 15
kazalo się, że magistrat nie otrzymał tys. zł. rozdzielUa rada miejska.
kI.
cukierków,
urządzenie sklePOwe.
W glosowaniu za i przeciw opowiecałkowitej sumy 12 miljonów, a tylko
18. Szeps B. Zachodnia 53, maszyna do szycia, szafa, kredens.
poŁowę, tytułem pierwszej raty, kt~rą działY się równe ilości głosów. Wobec
19. Gutl11all B. i Bland C.• Piotrl\Owska 17, 40 palt damskich.
wypłaCiĆ ma bank gospodarstwa kraJo- tego stosownie do regulaminu odbędzie
20. Grodzieńsiej J. l GliksJf1an B., Piotrkowska 20, 20 sztuk towaru .
się w tej sprawie ponowne głosowanie
WC~.
.
21. Dąbrowski M. i Krem cr N., Kilińskiego 34, meble, 600 kIg. odpadków
Z kolei rada miejsIta ord,wle bez (ly- na następnem posiedzenlu t j. w dniu krawieckich.
sk.usii przyjęła wniosek komiSji skarbo· dzisiejszym.
22. Brzezińsld 1., Wschodnia 53, meble.
wo-budżetowej w sprawie konwerSji po
Porządku dziennego nie wyczerpano.
23. Spodenkiewicz A., Konstantynowska 26, 40 sztuk torebek damskich. 2t)
życzek miejskich.
sztuk koszul. 6 tuzinów pońCZOCh jeuwabnych.
24. Granek Szlama, Wschodnia 25, meble.
UMORZENIE POZYCZEK URZĘDNI PROTEST PRZECIWKO PODNIESIE25. WOjdystawski Moszek. Ccgi~lnial1a 8, ubranie, palto.
CZYCH.
26. Iielpern Abral11. Piotrkowska 42, 3 sztuki towaru.
NIU TARYFY TELEfONICZNEJ.
Dłuższą ł ożywIoną dyskusj<> wywo27. Abramowicz M., Południowa 20, 2 kredensy, szafa.
Na wczorajszem pOSiedzeniu rady
lala natomiast kwestia umorzlJnia POLy ..
28. Neuman N., Zawadzka 2.5, pianmo. kredens.
czek. udzielonych w swoim .::zasle urzęd miejskIej dr. Schweig zgłosił wniosek
29. Rozenberg, Llprl1a ll i S-ka, Cegielniaua 30, 150 sztuk chustek.
Jljkom miejskim zamiast trzynastej pen- nagły następującej treści:
30. Abram Meyer, Cegielniana 45. kasa ogniotrwała, bibHoteka, pial1
sji. Za umorzeniem wypowiedzIały się
..Rada miejska wzywa magistrat do
31. Winograd i Cyl11erman, Cegielniana 43. 38 sztuk towaru.
\\'t.7\ stkie frakcje z wyjątkiem N.P.R.
Jaknaiszybszego Wystosowania ntemor32. Aron i Noech S-Cia PIoŁkin, Piramowicza 11, 40 sztuk towaru.
Moment ten świetnie uwypuklił w latu do odpowlednlcb władz z prote33. Wolrauch liiTlda, Cegielniana 59, meble. maszyna do szycia.
przemówieniu swojem r. Nov. acki, któ- stem przecIw zamiarom podnłoslenla ta34. finster TeOdor, Juljusza 17, 2 zespoły przędzalnicze, ]5 krosien tkacry stwierdzIl, że N.P.l(. dlatego wystt:.. ryfy abonentom siecI telefoniczneJ przez kich.
puje przeciW wnioskowi, że nIe był on P.A.S.T."
35. Rablnowicz Szewel, Dzielna 36, 100 metrów towaru.
Wniosek ten rozpatrzony zostanie na
przez nich ~suniety.
36. foers ter Maurycy, Piotrkowska 43, 20 sztuk towaru.
Nie klerulecie sic realnemi wzgleda.. dzlsiejszem pOSiedzeniu rau:Y'.
w.
37. Moszkowlc z j Rajchman, Piotrkowska 36" ] 00 sztuk towaru.
38. firma "El<sPort". Grynsztajn, Reznik, Parjzer i Trocki, Wschodnia 4;:!.
Dr.
meble.
I
.39. M. j L. I<arpowscy i J. Bielajew. Piotrkowska .3'T, 10 sztuk towat'u
40.
Ad Lema~ Gubernatorska 3.3. meble, 5 warsztatów tkackich .
ClI •
~
41. SzrJjbe Chaim, Cegielniana 30, 20 kołder watowych .
, Ol
43. Klein Ruda, Ce~ielniana 48, 35 worków mąki amerykfu1skiei.
O
~
N
43. Dobrysz Menachem. Cegielniana 36. meble.
es: Kompletne urZĄdzenia oraz MEBLE ff1 czopleiowe, 1
44.
\Vcłnjcki .J., SienkiewIcza 18, krtsa, szafa, tremo.
Połudnlown Nr. 23
'3':
sztucznym słońce
pojedyńcze poleca w wielkIm
,..
45.
RabinOwicz Samuel, Dzielna
5 sztuk kamgarnu.
tclef.
40-26.
gÓrskIm•
Specj81!sta chorób
46. Zylberzac Ahram. Cegielllianrl 55, meble, kasa ogniotrwała.
wyborze na dogodnych Warunkach
~
UJ
Dalelna Ni 9. s kórnych I wene.
47. Mar~ulcs G. Manela, Piotrkowska 44, maszyna do pisania. biurko.
"
rYC1'1ych Leczenie
N
Przyjmuje od
Zasc. J.iwt'strowallc ruchomości są do obeirzenia w dniu sDrzedaży u \\ V1l1ip,.
światłem (Lampa
O
•
•
I pól ł od 4-8.
nionych
dlUżniJ{ów IIi:!. miejscu licytacJi.
kwarcowR)
Pr7.y(.

obywatelIla m.

zieci i rodzina.

art

pa ac

a

. P. R. przeciw
miejskim. narodowe przeciwko bezrobotnym.
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Łódź

Łódź

1 lipca 1925

Mimo

1 lipca

zapewnień

premjera Grabskiego.

y uac • a stale s • ę pogarsza.
Deficyt

rośnie,

zapasy walut

Odptyw walut z Banku Polskiego w
drugiej dekadzie czerwca wyniósł 18 i
pół miljona zlotycll. Odpływ walut w
trzeciej dekadzie b. m. można śmiało 0bliczyć na taką sarną sumc, jeżeli nic
wicl,szą .

Ponieważ w pierwszych 10 dniach
czerwca również odpł-.ynęto 26 mi1jonów
więc w ciągu 1 miesiąca z zapasów walut Banku Polskiego Odpłynie razem
przeszło 60 miljonów zlotych (w dniu
10 czerwca zapas walut wynosił 146
mil.. w 20 bm. już tylko 127 i pół mil.),
Pewne zwiększenie zapasów złota,
mogą.ce za ten sam okres mieSięczny wy
nicść jakieś półtora miljona, w małej za
ledwie mierze może odciąiJć ten ubytek.
Jednocześnie stwierdzony deficyt na
szeg-o bilansu handlowego 7.a pierwsze
4 miesi<1ce r . b. wynosi 272 miljony złotych. - przyczem najwicksz~ deficyt
wykazał o tatni z wchodzących w grę
miesiCcy mianowicie kwiecień. ldedy de
ficyt doszedt blisko do 100 miljonów zło
tych. Niewiadomo, czy maj pou tym
względem bc:.dzie lepszy. Jeżeliby nawet
deficyt majowy równał się tylko przeciętnej sumie z tych 4 miesiccy, to jest
70 miljonów, to i tak ogólny deficyt z
tych 5 miesiecy dochodzi imponUjącej
Silmy 350 miljonów złotych.
Co się złożyło na ten deficyt?

I

f

topnieją! '

jakoś

mu pomagać - kapi: 'lłem krydytowym. Z czego - gdy waluty z Banku
Polskiego, upływają. jak krew z rany,
otwartej w naszym organiźmie gospowarczo-finansowym przez ten sam nieustanny l wzrastający deficyt biLansu
handlowego? Na zatamowanie tego naturalncgo krwotoku znajduje jedną tylko rad~ - wzmniejszeniu obiegu banknotów i dalszych ograniczeniach kredytu - awięc w tern właśnie, co umożliwia zasilcnie życia gospodarczego wogóJ e, i przemysłu w szczególności, kapitatem obrotowem i kredytem, których
one potrzehują na gwaH, aby kryzys
dalej się niC' pogłębiał.
Btcdne koło! Widzimy tylko - któredy we zliśmy w tę sytuację, pędzeni i
osłabia1li inflaCją, za przewodem min.
Grabskiego - ale wyjścia z niej zgola

fli~ widać.

Organizm nasz cały gospodarczy i
Hnansowy przeżywa niesłychane napię
cie wszystkich swych sit - napięcie o
takiej sile, jakiego żaden organizm dlugo wytrzymać lIie może. Musi czemprę
c1zej nastąpić "odpreżenie". Na wszelkie
sposoby i środki - żadnym pogardzać
nie wolno!
Natychmiastowe oszczędności i redukcja wydatkÓW we wszystkich działach budżetu pal1stwowego - żadnych
dotąd nietykanych. nie uważając za nie

fi owelila[ja
Podwyższenie

Znaczne

Jo~atkn majU~owe~o.
kontyngentu dla
i handlu.

przedłużenie

okresu

przemysłu

płatności

podatku

majątkowego.

(Specjalna

służba

informacyjna "Republiki".)

Warsz. kor. "Republiki" telefonuje:
Ministerstwo skarbu opracowało i
wniosło do sejmu projekt ustawy w spra
wie zmiany i uzupełnienia niektórych
postanowień ustaWY z dn. 11 sierpnia
1923 roku o podatku majątkowym.
Projekt ten, uwzględniając wyniku
oszacowania majątków dla definitywnego wymiaru podatku, wprowadza nastę
pujace zmiany kOntygentów" wyznaczo
nych w ustaWie z dn. 11 sierpnia 23 roku
dla poszczególnych grup majątków:
1. dla I grupy kontygentowej (rol~
ctwo) zniża się kontyngent z 500 mllj.
zł. na 343 milj. zł.
2. dla n grupy kontyngentowej (wiei
ki i średni przemysł i handel) podwyż
sza się kontyngent z 375 mUj. zł. na 449
mUj. zł.
3. dla In grupy kontyngentowej (n!"...
ruchomości miejskie, drobny przemysł ł
handel i wszystkie pozostaJe kategorje
majątku) podwyższa się kontyngent ze
125 mil;. zł. na 208 mili. zł.
Przy tych kontyngentach grupowych
przeciętne obciążenie płatnik6w, p0d!e
I!ających zwyżce kontyngentowe, (posła
dających majątek o wartośc! ponad 10
tys. zł.) zostanie we wszystkich grupach
zrównane.
Poza zmianą kontyngentow projekto
kaoa nowela, licząc się z trudnością u-

iszczenia podatku gotówkę w 3-1etnim
okresie, oznaczonym w ustawie z dnia
11 sierPnia 1923 roltu, przedłuża okres
pła tności dla wszystkich płatnikl6w począWSZy od 5 stopnia majątku.
•
WedJug projektu płatnicy, zaliczeni
do stopin majątku, oznaczonych w skali art. 9 pOpl'2ednJej ustawy:
a) od 1 do 4 winni u.iśd.ć podatek w
ciągu lat 3 od 1924 do 1925 roku,
b) od 5 do 14 winni uiścić podatek w
ciągu lat 4 od 1924 do 1927 roku,
c) od 15 do 18 winni uiścić podatek w
ciągu lat 5 od 1924 do 1928 roku,
d) od 19 do 22 winni uiścić podtek w
ciągu lat 6 od 1924 do 1929 rok11t
e) od 23 do 29 winni uiścić potek w
ciągu lat 7 od 1924 do 1930 roku,
f) od 30 do 33 winni uiścić podatek w
ciągu lat 8 ód 1924 do 1931 roku.
Przy przedłużeniu okresu płatności
ciężar wysokich stawek progresywnycb
zostanie znacznie złagodzony.
Poutem projekt noweli uzupełnia
postanowienia ()bowiązuj~ej ustawy o
podatku majątkowym w fym kierunku,
że przewiduje uiszczenie podatku przez
przemysłowe spółki akcyjne własnemi
akcjami. Nowa forma uiszczenia uodatku będzie dopuszczalną tylko za zezwoleniem rady ministrów w wyjątkowych
wypadkach, gdy będą tego wymagały

nianycll za sumę większą o 11 miljonów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tkanin wełnianych za 4 miljony złotych f:i
Dr.
więcej. Jednocześnie zaś nasz deficyt w
dziedzinie tych artykut6w przemysło
wych zwiolcsza sic nictyll<o bezwzglę
Odaliska 42.
dnie, ale i wzglodnie,- albowiem równo
(Długa).
w war zewie WliCza 8, tel. 224-61,
cześnie zmniejszył się nasz eksport poChoroby sk6rne
we LWOwie, 1aglelloiiska i, t ,. 6·37, 9-64.
l weneryczne.
w potnanlu, Mntełkl 59, tel. 63-36.
dobnych towarów. Gdy sprowadziliśmy
Przyjmuje od 12-2
l'
tkanin bawełnianYch za 30 mil. - wyzawiadnminią zainteresowanych, że celem racjon alnello uporządkowania
do 2 ł 5- 8.
zgłoszeń I przydziaŁu miejsc wystawowych należy zgłoszenia przesyłać
wieźliśmy tylkO za 15 mil. Z tkaninami
jaknnjśpicszniej. kt6ry w tym roku będzie wobcc zupełnie pewnych
Dr. med.
wełnianemi jeSZcze gorzej: importowadanych. jakie posiada w tei chwili Zarząd Targów bardzo znaczny
uprawnia
do
nadzieii
poważnych tranzakcii eksportowych. Informacje
liśmy za 9 mi\., eksportowaliśmy za 2
załatWiają biura Targów odwrotnie.
72
miTjony.

UR~óW. W.uH~DnI[H.

~lędy ogólnopaństwowe.

~;O:---

Przedewszystkiem z naciskiem trze tylmlne.
GIEŁDY.
ba podnieść. że w ciągu 4 miesięcy br.
p~ż.yczka. choćby mn~ejsza nar~zie,1
-oImportowaliśmy z zagranicy zboża i ma któreJ Je.dnak. ~ie w~lno uzywać na zadki za przeszło 78 miljonów . złotych. Sq ne łatame dZIUr bud zet owych - lecz tyl
GOTóWKA.
to skutki jeszcze nie całkowicie wyra~ ko jako podstawę dla Większego obiegu
Dolary 5.18 i pól
lżone, nie'opatrznego zezwoleni.a zeszł~ gotówki na alimentację życia gospoBelgja 23.40
TOCZnego. na masowy wywóz zy:vnoścl Ic1arczego.
łIolalldja 209.00
z Polsl<i zagranicę zaraz po Z11lwach.
Natychmiastowa pacyfikacja na wszy
Londyn 25,33
Obecnie za to płacimy, odlwpujt\C sprze slkich polach życia państwowego i spoParyż 23,60
dane wtedy zboże po cenach o 50 proc. Iccznego - gospodarczo-socjalna-naro~~:ia i~~~ ~.l:ół pól
wyższych.
dowościowa. kresowa.
Szwajcarja 101.17 i pół
Tak więc w tej pozycji wykazał sic
Zebranie wszystkiego "W kupę" póWłochy 18.35
bilans deficytowy naszego rolnictwa. l<i czas - stworzenie Choćby ciała zbioW przemyśle nic jest lepiej. Import nie- .rowego dla spra wgoSpodarczo-finanso- PAPIERY PA~STWOWE I LISTY zA.
tylkO artykułÓW zbytkowych (może już wych z przedstawicieli wszystkich uSTA WNE
obecnie nieco zduszony przez prohibi- grupowań, gdy się widzi. że jedna gtoPożyczka dolarowa 64.75 w złotych
cyjne cła). ale także artykułów pierw- wa zawodzi.
335.72.7 /8
·
sta
Pożyczka kolejowa 90, 85, 90
t
szej potrzeby. b ezus annie wzra.
Natychmiastowa akcja ratunkowa _
Pożyczka konwersyjna 5 proc. - ~6
W kwietniu przywieźliśmy obuwia z póki je zCze nie jest zapóźno - bez te8 proc. - 7l
tagranicv za sumc o 9 milionów złotych go bowiem sytuacja może się tylko po4 i pół proc. listy zast. ziemskie 21.45
większą. aniżeli w marcu. Tkanin baweł garszać.
St. Zim.
21.10 21.30

Bmu

1~25

ta~unow~ki

tu~wi1{ fAtK

5 proc. obI. Tow. Krea. m.Warszawy
przedw. 19
4 i pół proc. obł. Tow. Kred. m. War
szawy przedw. 16
AKCJE.
Bank łian010wy 4.60 4,65
Bank dla łIandlu i Przem. 0,50, 0,\55
Bank Przem. Lwów O,~n
Bank Zachodni 1.50
Bank Zarobkowy 7,50
Puls 0.45
Sila i światło 0,24 0.2ł
Chodor6w 3
Czersk 0,36
Częstocice
Gosławice
Michałów

1,40
1,83
0,26

Cukier 2.30 2,15
Wysoka 2
Węgiel 1.43 1.40
Cegielski 0,34 0.33
Lilpop 0,52 0.48
Modrzejów 2.85 2.65
NorblIn 0,83 0.68 0.72
Ostrowieckie 4.80 4.50
Rudzki 1,19 1.15
Starachowice 1.56 1,54
Zawiercie. 9,50
Lyrard6w 7.10 7 .710
Borkowski 1,10 1.07
J abłkowscy 0,19 0,20
łIaberbusch

5,95 5.90

KURS ZŁOTEGO lA ORANIC~
Za 100 złotych:

Londyn 25.30
Nowy Jork 19.25
Praga 649,125
Choroby skórne
Zurych 99,12
i weneryczne
Leczenie
Gda(lsk 99,20-45
R.entgenem I kW8rCO
Warszawa 99.17 - 99.43
wq Inmpq. Przyj/u.
Wiedeń
czeki 13,565 - 13.615.
od 10-12 I 5-7.
I Nawrot
N2 7. knoty 13.540 13,640
Telefon
2S·()7.
Berlin 79.70 - 80,50

Swiadczy to. że kryzys przemysło
wy u nas nie tylko nie przemija, ale si~
pogłębia. Nie jest to zresztą jedyne
zmniejszenie się naszego eksportu: w
in1lych ważnych swoich gałęziach spadł
w porównaniu znoWU z rokiem ubicniniejszym podaje do wiadomości, że z powodu robót kanaliglYlłl, blisko o 100 proC. - cukru wywie
zacYJnych ul. Andrzeja zostaje z dniem 2 lipca r.b. zamkniętą
Dr. med.
dla ruchu lramwnjów,
iliśmy za 37 mil. z .• zamiast za 73 mil.,
węgla za 57 zamiast 111 mil. Co sic tyAż do odwołania pocią!!i linji 5 j 9 kursować będą
w następujący sposób:
czy specjalnie węgla. to bedzie z nim te
Akuszerja
raz, jak wiadomo, jcszcze o wiele go- ,
t" z Dworca Fabrycznego pr~ez ul. Narutochor. kobiece
"J
wIcza.
Piotrkowską.
Plac
WOlnoścI,
Kon·
weneryczne (I:ob)
rzej.
stantynowslq, Gdańską do Dl.\'orca Kaliskiego i z powrotem.
u.l1wnnle WłosóW
Pozostaje pytanie - jakie to OtWiera
na twarzy elcktrood Placu I\ościelnego przez Plr,tl kowską.
przed nam perspektywy, przycze111 nie
łzą.
n"
Radw::1ńską do Pańskiej
róg Karola
,,~
' .
l e I '" Il'l
wolno nam się fudzić. Pogtcbicnie sil.;
684
(' I
4· eJ.
i z powrotem.
kryzusu przemySrO"'"~I.TO wymaga T'icwątpliwie, abyśmY rozpoczQli wreszcie Q_mcz:ISJEaa__m=r&il3__m:a:ane____1Id : lttt!'-! : K~N

lelig~onOWa

Po[i~gi

linii

Potiagi linii

oan·

GIEŁDA ODASSKA.
Gdańsk, 30 czerwccł
Polska Agencja Telclrraflczna.

100 marel' Rze zy 123,745 - 12.3,055
100 l'-Iotych 99,20 - 99,45, tclegraficw:1
wyplata na Londyn 2:; 22, na Berlin
12 .371 - 123,679. na Zurych 100.52 _
100.78. 1 ! N. Yor1 5Ic ,23 - 5]9,52. wy·
płaty II Warszawę 99.17 - 99.43
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który się nie odbyl z pOWJdu mepogody. odbędzie się Dzat \111 środę, d. ,1 S'pc:a r. b.

o god=t.

w !e:>tzoO'em,

7.~O

fi:

Słabe contra RueU i innych,

,

Mecze: Peter contra MUller O.
Heds;paUe contra i1f'HUier ~".

Ohd contra Si!:midt ~
Bieg tandemowy i bieg ameryhanskl p; ramI. Tor oświetlony.
~:wr mma~~~~

ON

Rozlosow3rlie rOw~ru.

Tor oś",,~etDoll"ily,

IPnyMąkał

~o P. ,. fotografów i Amatorów

Cegielniana

.

63~_

Dziś środa dn. I-go lipca o godz.
8 i pół w. Pierwszy występ Teatru

Niniejszym komunikuję. It przyjmuję wszelkiego rodzaJlJ
oblltall1nkl wchodzące w zalues fotografj! t. j. wywoływanie.
kopjowanle l powlt,:kslonla portretowe wykonywane przez
pierwszorzędnych fachowców.
Na sidadzie posiadam wielki wybór przyborów fotograficz.
Jlycll oraz aparatów z pierwszorzędnych firm dla amatorów.
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661-4
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francuskiego 1
ul złoty godzina. Ou inty- ferty pod PrancuS.

674 ki',
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Grublńsklego.

"

666

~C):rmaJte

Ogł9 sz enia

do nahycla w kasie teatru od
11-2 i od 6 ! pół wlecz.

ul. Piotrkowska Ne 62 w podwórzu

metodą uprOlizczoną.

wyżeł.
.

Komel1Ja w a·ch aktach.

Wacława

{~Wll:~;~ f~f~!~~aln~:
.

Warszawie.

,,"I[WINnA ~~l~~l~I[~"

SKtAD PRZYBORÓVV FOTOGRAFICZNYCH

!ie M:~~ap~a:i~:::~

dłobne

I1ku5xerka Piplkowa

H przyjmuje pal11e.
Piotrkowska 132 14.

-

217-10

TEL 30-13.

Kupno i spned Kto dyskontuje

la-

1110 pierwszorzęd

Na U'ypłat~! Tanio! ne weksle? Oferty
II \Vygodnle! Mętu sub...Tanio" do
kupt(')nle parę plęlt- "Republiki". 481:3

n1cn, puszystvch

w~lowycb

ilBlIiB_ _1iillI1iI JP. A KC. _ _ _ _ __
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ealne
omorska 48.

Im aZl

maszyny tl o slytla
Wy1Yffiaczkł na rati.

T-wa Szerz. OśwIaty ł W. Techn. wśród Żydów

Płerwale 6 !rIas. XIIlj, program gimn ... bUD18njltycznegCl.
Ablturjenc:l ukół POWHeclJoyeb przyjmowanI 54 do kl. IV

Czesne zostame obnlione.

Ceny znaczn ie

"Modus"

ber. egzaminu

ZapJ3 tandyd tów codzlenll.le od 10 do I po południu..
EgzamIny ws~ne l.-IX. o go d%. 3-el po poludnłu..

aoooocooocoo

z angiels. materj, 85.-75.- 65.• kamgar. oostont1
125.-

starannie i
niedrogo. UJ. Piotr-

Kamgarn spodnie

wszelk~

30.- 28.-

kowska M 255. l-a

m.42.

30.-

Eleg. garnitury

Reperuję
bieliznę
oficyna. II-e piętro.

zniżone.

wiedeńskie

w podwórzu

'

1;

~n. KiUńsklego 44'

Palta gumowe

ADdrzeja II

pracą lub bez: do
so1!dnego Inleresu,
317-4 gdzie zysk zapew______
-1 nlony. Posiadam
Oferty
BU rt owa tiprzedllt dokOncesj~.
.R.epubUkl" sub
msszym do sz:y- Interes handlowytl/
tł ... Ceny fabryczne"
661
Perła I POfllorskil _ _ _ _ _..........

nJ. Leon Rubasz-

Piotr. 100 ; filja 160.

•

kołder ach owiec p05zuku..

wja't :t kapami :t ty- . je spólnika z kl·
r~(dowsklego p/ÓI- pilałem do 1500 dol.

:iO;~~~,,;;~:~. Nr. 69Zaoubl00B d010Wso
819 15 80leslawSkj Pluel
-----Pańska 41. zagukazyjnie do sprze· bił paszport zagradania pianino o· nicz.ny wydany
orny ręczno-milo- 2fZez Komisarjat
wllne oraz urz.ądz:e. RUldu m. Lodzi.

O

nie kuchenne. obeJ- Patent rozwozoWY.
Tl:eć motna ulica Weksle wystawcy
Główna N!I 7. m. 6. J, ZychIil1skiego. nI
560-! zlecenie F. Bolesławskiego bez tyra

I

A. D. Pacanowskle'klep spotywc:zy d~ o bez. tyra N. M.

Ił

sprzedania. Odan

~ylberberga płatne

557-4 w Łodzi ullIew?!- nlam. Za zwrot do1.0k.llO.
kumentów wynaokój umeblowany gradzam.
.')27-3
tanio i na dogodnych warunkach
jest do wynaję·
. -: .ela. WólczaMka 57lagubiono kWIt 10l piętro.
663 kaaowy wydany
- - - -___ ll!rtlet Bank Sp6łek:
Rl'fleklllnd zec:hCI\ podliĆ SWoje adresy do admin,
o odstąplenIa
Zarobkowych w Lo
..Republlkl " Sl1b•• M. N."
669
Dsklep. 3 pO)tOje. drl O~ imię i 13,0.:
Lipowa 27.
657 zwlsko SI:. S;pa.1S
.
.
handler. Pomorska
-,:am--_ _ _ _- _ _ _ _;łII.'I!Nr, 5 na 9 s:t. weir.J
ustt,:puje ksli. które \JnmielWdowa
duty wspólny 8zym unlewatn.ia siQ
pOkój umeblowany Uczciwego z~Alo.zcę
I !ótko z pościelą uprasn się za wy_
solldnemu panu nIlgrodzeniem o dopIZY Int. rodzinie. ręez;cnic powy~SZI\.
IZraelickIej Zll 50 zł go kwitu pod wytej
Południowa .Nl! 25 wskazanym. adre.
m 31 od S-lO w. sem
691
687
•
(osoby Inłellgent"ej) w celu zało~ellia pensjonatu
agubiono kwit in~
dla studentek we franCji. w mieścl~ z 'Wytszyrn zaPos.d".
Z kasowy wydany
klademnaukowy111. KapItał dllży ,,"ekonleprz.ez Bank Spółek
czny. Syt zapewniony. LaslCllwe oferty z doykwall.fikowllntI
Zarobkowych ~a
lt/adny", adreliell1 proszę składr~ do adll1lnlstracji
dośwIadczonIl . JIJh 14917, wyRtawca
"Republiltl' 511b.: .Zapewnlony byt".
680
niania z dobreml Ch. S2Imulowlcz.
świadectwami mote płaltJy w K.rakowie
się zgłaszać cO-. dnia IS-VI na sumę
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w godZI.
zł._ _ _ _
690
n:ich
2-3 200
__
_
S1<8 Ni> 11.

Zarząd

Towarzystwa Pielęgno
wania Chorych "Bykur Cholim"
i Komitet "Uzdrowiska"

podają do wiadomości, u w mled,\cu Up.eu 1925 roku
odprawione b~d" nabo:l:en.sŁwa tałobne w Synagodle przy

Placu Wolności Nr. 10. na. które krewnyeb
nicposzczykćw lapraszall\. a miMlowicio:
dn.

3 o I,!odz. 12 w pot
3

..

12 po pol.

5

..

8.30
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5
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8.30
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Emy blder
Berty Fislmonowel
1er06y_ Silbtersteinowej
D.ra .MIeczysława

11.30 rAru)
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" 12 w poL
12.30 pop.
.. 1 po pol.

..

lO

28

.. 28
,. 31

Po~lllisklego

26 tel. 2\ 09.

667.3

Znając

firmy Longlnes .zgublony został w nie-

Ferdynanda
Pozna6ektego
Dawida Rlllehmo.l'IA
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ANDRZEJA M! 7

Henryety Wulfsoll
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...
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Oferty ~ub .St.
Sypialnie, jadalpie, gabinety POWOłujlIc Sltl 1111 TracII,
•
•
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i
z
·
d'
og/ouenle r dnlll
l ~X!Cf) nne, ora pOJe ynczc 28 b. m. ttprz6jll1ie.
poleca niJ ri!lty
proszę Sz. P. o ~nannIl. polka, nau·
/8twienl~ wiadomej
czycielka prlY'·
~pr/lwy. Oferty:.ub mie kondycję lub,
tllur/1listykę- takte
,.M. 15.600
w podW6t'zII
. .514 proszę skladać .dO n. wyJ ud .• Janka"
admlnlstr~"Ja.
5 Z A W '" I) Z K Al 6
adm. ,Republikl'
555-2
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A
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Zathodlll 3S, tel. 3S..51,
•
G

Triumf!

M.

n

,

ERK" TAlia

I

P

gruntownIe
krawiectwa

a doplat~)
POSzukUje
nraktykl w

(t

plerwszonr.~d

nym 7./lkla.
dzlt'. Oferty

sub.

Dopłata

--~--------------------------------.----------------------------~------------------~
wr~~ z Ilustrowanym dodatkiem niedzielnym ,Panor" O. ł...
'.
ZWYCZAJNE: 8 gr. ZiI wlerst milimetr. (n3 SlrOllle lO szpalt). IV TeKŚCIE 40 gr. za wierSZ
Prenumnrata"Republlkf"
I:i
ma.:o ŁOd~14
zł. 20 gr. miesięClnlt'!.- Zan~te!<:owa
g OSZenJa. mil.
strOnic 4 SZ[l3lty). NEKROLOGI ł NADESŁ.ANE 30 gr. za wiersz Jl111.(n3 ~ szpaly)
5 zł.
gr. mle~lęczni(!.-Zagranlc~ 7 zł, 20.mleslęczn. :
.
Zaręczynowe i zaślllo. po tekście 10 złoty. Zamiejscowe o al> proc. Zagraniczne ,~101) r> ((le
(no.

Odnoszeni do domu 30 groszy miesu:c:nłe. drotej. la term lilowy
.Republlks" I •• Expres$ Wiuzorny" łącznie z odnoszeniem do domu zł. 7.50 mes. =
Z. wyda W nfd,\' o .. R epublfkll' S". z ORT· odp.:

adrnin. nie odpowiada Drobne lO g:r. Poszukiw8r1ie pr.1cy 5 gr. NafJnt1lef$ze.'in 11'
::::==

drUK ogloszell

Mli1rf an Nusb.;;;:; OItaszew ski.-Czclonka mi ,Iłepubll k;~-t-rk-o-w-s-k-a-4-9-.-T-'o'-c-z-nl-a.-P-lo-t-rk-o-W-S-k-a-,-S-.~R-e'":'dll-:k-:t-o-r-O-:d-:O-.-.J-~z-e-:-f"":a::-u-r-m-:.-=-p,.
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