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Wybory uzupełniające do senatu francuskiego,
Poincare ponownie wybrany.

Niemcy muszą płacić swe zobowiązania.
PAT. - PARYŻ. 6 stycznia - Dziś
odbyły się częściowo wybory do senatu
Rezultaty są następujące; konserwatyś
ci i liberałowie 19 mandatów, republika
nie 15, republikanie lewj 24, radykało
wie i socjal-racYkalowIc 47, socjaliści
3, razem 166. Między wybranymi na no
wo znajdują się: Poincare, Louis Bourgeols, De MonvIeur. Le Bram I lilrschhanuer. Wśród osobistości.
które
przepadły przy wyborach, znajduje sie:
wiceprezydent senatu Rlver, 1 Mouwt.
Wobec powyższego rezultatu wyborów

republikanie zyskują jeden mandat, tra
cą dwa. republikanie lewicowi zyska
ją jeden, tracą dwa, niezależni radyka
Iowie zyskują jeden, tracą jeden, rady
kałowie i socjal- radykałowie zyskują
dwa, tracą dwa, social•republikanie zy
skują dwa. socjaliści zjednoczeni zys
kują jeden. Ilość mandatów konserwa
tystów i liberałów pozostaje niezmie
nioną. Ponowny wybór zosta! przyjęty
gorącą owacją. Gohi»s, radca general
nego depertamenta Mosy,
wygłosił
pr/emó wlenie, w ktńrem zaznaczył, że

W przededniu objęcia władzy
przez Mac Donalda.
MAC DONALD PRZECIW NOWYM
WYBOROM.
PAT — LONDYN, 6 stycznia —
J3aily Chronicie" donosi z kół. zbllżopsrłfe robotniczej
się przekonać
j . a w szcze5j partii, że na
szystkiem po
pisywanie nowskazane. Na
stosunki z kon
także mieścić
• stosunków z

rozpocznie posiedzenie swe 29 albo 30
stycznia po utworzeniu gabinetu Mac
Donalda. Partia
robotnicza
według
„Tempsa*' ma być zdecydowana z pro
gramu
swego
narazle
wycofać
wszystkie kwestja, które utrudniałyby
liberałom i poparcie
gabinetu robot
niczego.
LABOUR PARTY SZUKA POPARCIA
LIBERAŁÓW.
PAT. —PARYŻ. 6 stycznia
Lon
ctyriskj korespondent „Tempsa" donos),
że parlament angielski po obalenia ga
binetu Baldwina zostanie odroczony i

erencją Małej Ententy.
ICJl MAŁEJ
rycznia — We
dług
„radu program
konie
, ententy
opierać się
nja n.
jących trzech punktach:
1. Syr
lityczna
w środkowej
Euroj.
czem sprawa przystąpię
nią ton, .,adstw do małej ententy nie
od uwagę, 2. Sytuacja
jier. 3. Zajęcie stanowiswy uznania Rosji sowiec
ny konferencja nie wyferwszym czy tanki obrad
a najważniejsze sprawy
ły czas poświęeony zom konferencjom mfnłstrranlczrtych małej enten
snlti spraw nmlejsześcL
ROSYJSKO-NIEMIECKI W
tOKU 1924.
ISKWA. 6 stycznia. —
wniesztorgu w Berlinie
zamfeszcze w „Izwistżenia dotyczące stosunrch rosyJsko-rfcmlecWck
stwo handlowe 15.S.S.R.
oku 7923 wydailo przesz
pudów zboża,, ogólny ob
cielsłwa handlowego wy
nów rubli złotych, fctó»cich przypada na «ksJedna traacta ne hnpert
j«nei •hwSSi wedfetg 5*0
pftai nteraiockJ nje może
roli w odbudowie gosep.

senatorowie departamentu
Mosy w
chwili tryumfalnego wyboru Peincarogo wyrażają mu zaufanie,
podziw,
wdzięczności I głi;V.«^ uczucia syni
ngii w imieniu -alej uldności departa
mentu Mosy.
Odpowiadając na powyższą mowę,
Poincare zaznaczył. Jestem
głęboko
wzruszony manifestacją, która dotyczy
nletylko przedstawiciela depertamentu
Mosy, lecz również i szefa urzędu, a
jest wlec aprobatą polityki tego rządu
w sprawie odszkodowań 1 bezpieczeń

stwa kraju. Polityka ta poświęcana be*
dzle z całym
koniecznym
uporem
wszystkie swe wysiłki sprawie osiąg*
nfeefo pokojowego zwycięstwa i dop
rowadzenia do całkowitego dokonania
zobwiązań, przyjętych przez Niemcy
wobec Ich zwycięzców.
WYBÓR POINCAREGO BO SENATU*
PAT. — PARYŻ, 6 stycznia - Poirt
care został ponownie obrany do senat*
7,94 głosami na 810 glosujących.

SPRAWY POLITYKI POLSKIEJ.
KOMISJA DO ZBADANIA ZAJŚĆ L I  CZY, W POLSCE ISTNIEJE NIEWÓL
STOPADOWYCH.
NICTWO.
PAT. — WARSZAWA, * styczni*.
PAT. — WARSZAWA, Z styczni*
— Komisja sejmowa do zbadania zajść
w dniach od' .6—8 MsSopada w Krako — W związku z irabrmaciasni, której
wie, Tarnowie i Borysławiu na dzflsiej pojawiły się w prasie, min. spraw zaJ
sekreta^
SZTYŃ .swesn posiedzeniu nkonstytuowa gramicznyeh toptmwknje, że
la sfe wybierając na przewodniczącego rjat generalny Ligi narodów wystoso-j
posła Kozłowskiego (Z. L. N.), posła wal w myśl uchwały 4-go zgromadzę^
Putfka (Wyzwolenie) jako referent* nią U Z I pismo okólnie w ceJu ankiety VA
zajść krakowskSch, posła WtcWiińsk te sprawie zwalczania niewolnictwa. Naj'
go (Ch. D.) jako referenta zajść w Tar skutek widocznego
nieporozumk
nowfe, oraz posła Libermana (P. P . S.) pismo to otrzymał również rząd
jako referenta zajść w Borysławiu. Po skt. W odpowiedzi
wysitosowa
zbadamht przez sprawozdawców odnoś przez młn. spraw zagranicznych niepoj
nych aktów w mm. spr. wewnętrznych roetwrtente to wyiaśnfone zostało przeZ
komisja' zbierze się dnia 22 b. m. dla stwierdzenie, że w państwie polskimi
złożenia programu prac, poczwm wyje ntewolnoc*wo m»rzesfało istnieć w włeV
dzie do Krakowa, Tarnowa f Borysła kn XIII. x kołwil Polska nie posiada
wia, celem zbadania zajść na miejscu.

WYJAZD BENESZA.
PAT. — PRAGA, 6 stycznia — W
dnki dzisiejszym Benesz wyjechał do
ATENY, 6 stycznia. — „Typos" donosi
PAT. — ATENY, 6 stycznia. — YeniBMogrodu na konferencję państw ma
lej entfcenty. Po konferencji Benesz uda zelos został wybrany 345 głosami na 385 •z* Venf»e4os miał się wyrazić, ze sprawę
się bezipośredtnło do Londynu na narady glosujących w parlamencie prezydentem dynasłji uważa za załatwioną i ze opowie,
dział Ńe za wniesieniom program" czysto'
dotyczące pożyczki węgierskiej i poizby.
republikańskiego.
wnóoł dnia 21 sfcyofwia
CZESI PRZECIW SOWIETOM.
PAT. — PRAGA, 6 stycznia.
„Narodni Listy" ogłaszają artykuł pióra Kra
marza, przestrzegający konferencję biało
PONOWNE TRZĘSIENIE ZIEMI.
dy. W Bolonjt Ł Mantuj lawiny, toczące
grodzką przed uznaniem sowietów. Kra
PAT. — ANCONA, 6 stycznia. — Po się z górnej Adyki, przerwały komumkaf
marz daje wyraz nadziel, że konferencja nowne trzęsienie ziemi zostało tu odczu cję oraz znSsrczyry tor kolejowy.
w BfałegTfldzie zamiast wyrządzić nie da te w Mont Golfo. Lkrsne domy zoałały ttSPADEK POZIOMU WODY SEKWANY
jącą się. naprawić szkodę idei słowia*- cżkodżenc;
PAT. — PARYŻ, 6 stycznia. — Przy
ekłej, zajad* się raczej położeniem pod
SILNE MROZY WE WŁOSZECH.
bór
wody w Sekwanie osiągnął najwyższy,
staw jrsacee- ścśsTejszogo związku ndądey
PAT. — R Z Y M , 6 stycznia. — Panują p wsi om. Wró*nych dopływach Sekwany
Franefą a państwami słowiaśsklemi, a a tti silne mroey. W Wenecji zamarzły wooo»*ł «ię spadek. Trwa sncha pogoda'
czeie kf&ryek kroesyłahy odbudowana
Rosja.
CAR FERDYNAND CHCE POWRÓ ndCMowńec nu drogę działania, albo
1'o^htgniiąee się aktami przemocy w cc
CIĆ DO BUŁGARJI.
PAT. — GENEWA, 6 styesnia. - in zmiany ustroju państwa, są zakażadawstwa Z.5.S.R. jaką odgrywał w ro
ku ubiegrym niemniej jednak .posiada ,,Tribune de Geoeva" podaje wiadomości
dla gospodarstwa rosyjskiego b. new aż że były car Bułgarji Ferdynand zwróć 1
DEMENTL
się do rządu bułgarskiego z prośbą o uiw znaezenle.
PAT. — LONDYN, 6 stycznia. — Z a oizielenje mu pozwolenia » i powrót do
Bułgarji. gdzie pragnie zamieszkać, jako [•yłecaają ki pogłoskom o dymisji n'oBOM1A POD PAŁACEM KRÓLEW obywatel bułgarski.. Według informacji mteckiego ambasadora w Londynie.
SKIM.
dziennika, rząd bułgarski miał zająć przy
chylne ntftHowisko wobec tej prośby.
ZAKOŃCZENIE STREJKU W PRZE
PAT. —TOKIO, 6 stycznia. _ Od
MYŚLE METALURGICZNYM
była się tu przed niezaoMeszkanym obec UCHWALENIE USTAWY O BEZPIE
PAT. — BERLIN. 6 stycznie — Kon
CZEŃSTWIE PAŃSTWA.
nie pałacem królewskim manifestacja,
fi kt w pr*emyflłe metakirgltznym jes^
podczas której pewien Koreańczyk rzucił
PAT. - SOFJA.-tf stycznia - S t * - , ^silioncaony. Rokowania między robot-.
bsmbe, kldra jednak aae wybnchłn. Przy rartje uchwaliło dzli w trzecim czyta 'K'ami a pr«emysk)wcanM doprowaazRyJ
sprawcy zamaebu zpajczkmo jeszcze trzy niu projekt tatowy o bezpieczeństwie Jo pofo?,<ar*«o* \ praea ma byc *krói
państwa., zgodnie 1 ł t f w m
prawem, oe .;<edgęes.
bomhy.
wszystkie orfeamiza^e, nawetniąo* lob

Venize!os prezydentem izby.

Rozszalałe żywioły w Europie.

;
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Dola urzędników
państwowych.

Rosja, jako rynek zbytu.

Wspraw*e waloryzacji
płacy.

Odczyt dyr. Pawłowskiego.

Wywiad „Republiki" z dr. Raabe,
W dala wczorajszym mec St> Pawłów ożywiona działalność zapanowała na ,czar prezesem Centr. Komitetu Pracow
ski dyr. krajowego zw ązktt przemysłu nej giełdzie", gdyż tego rodzaju „tranzakwłókienniczego wygłus'1 odczyt o swym cjami" zajmuje sję około 30,000 ludzi, przy ników Państwowych i prezesem
ozem giełda ta nie kryje się bynajmniej, organizacji urzędników prywatnych ,
pobycie w Rosj[ Sowieckie?
W prelekcji tej uwidoczni się niepo ale reklamuje całkiem otwarcie.
Przedstawiciel nasz w Warszawie u.
Obie te giełdy dokonywują najrozma
spolity dar obserwacyjny dyr. Pawłow
zyskał
wywiad z dr. Raabe, dymisjonowa
skiego, który przez dłuższy czas pozo itszych tranzakcji j operacji walutowych
stając na stanowisku przedstawiciela po a mianowicie: tranzakcj; rublami sowiec- nym przez rząd Witosa za działalność w
C. K. P. P. i zadał mu szereg pytań co do
Zamieszczona niedawno w „Repu- tężnego związku miast rosyjskich (sojuż kiemi (sow — znaki) czerwońcami, zabez sytuacji sfer urzędniczych.
b-oe" ankieta nastręcza kKka uwag. gorodow) — miał możność dokładnego pieczonemi w banku państwa, walutami,
P. Raabe zaznaczył przedewszystkiem
Przedewszystkiem niezrozimiafą jest poznania Rosji, tego olbrzymiego odbioi. dolarami, funtami i pożyczkami państwo ie urzędnicze „dziś* wiąże się ściśle z
wemi
dla mnie argumentacja p- dyr. Pawłow cy wytworów przemysłu łódzkiego.
ponurem „wczoraj", kiedy to tryumf świę
Prelekcjia dyr. Pawłowskiego to cały
Przechodząc do analfey stosunków w C|ły rugi, redukcja, szykany i odrzucenie
skiego, który twierdzi, że z chwila uehwalenia ustawy o przymusowym sto szereg ciekawych spostrzeżeń, obejmują przemyśle należy pamiętać o t. zw. „No poprawek C. K. P. P. do nowej ustawy,
sowaniu wskaźnika drożyźnianego prze cych całokształt życia współczesnej Rcsji życach Trockiego".
która weszła w życie od 1.10 - 1923 r.
Rosja współczesna, ten kraj niemożli
stalą istnieć swoboda ustalani- płacy
Ponieważ ceny produktów wiejskich
Redukcja była może uzasadnioną w
na podstawie obopólnego porozumienia. wości, nie jest dzisiaj taką, jak to nasza są bardzo niskie w stosunku do cen pro ścisłem założeniu kursu oszczędnościowe
opnia
sobie
wyobraża.
Dlaczego? Uchwala sejmowa oznacza
duktów miejskich, przeto z powodu tej
ale w metodach okazała się ona klę
O ile Jstnleją dzisiaj poważne trudnoś różnicy cen chłop nie może nabywać pro go,
nic innego jak to, ie nie wolno w na
ską
dla setek rodrin urzędniczych. Sam
stępnym miesiącu obniżać .płacy, pobie ci paszo ort owe — o tvle sama podróż do duktów przemysłowych, to też przemysł wybór terminu redukcyjnego był fatnlny
ranej przez pracownika w miesiącu po Rosu odbywa się zupełnie normalnie i nie rosyjskj przeżywa obecnie nader ostry gdyż nastąpił przed zimą, przed świętami
przednim, bez wymówienia mu pracy różrd się bvnajmnfej od podróży oo kra kryzys.
j w dniach orgji drożyżnianej. Co zaś naj
na zasadach ogólnych. Bo przecież do jach zachodniej Europy: te same wagony
Wobec tego życie gospodarcze po bardziej uderzające, że na miejsce redu
datek dTożyźniany nie jest żadną pod restauracyjne i sypialne, naturalnie dla woli zamiera i rząd usiłuje obie strony kowanych urzędników — przyjmowano
wyżką, lecz tytko wyrównaniom warto posiadaczy dolarów, jednakowo są do- tych nożyc śc'ągnąć do siebie.
mnych, wybitnie lojalnych wobec stano
ści pieniądza z powodu jego deprecja slęnnc.
wiska ND. Brak tej lojalności u urzędnika
W
tym
celu
stara
się
obniżyć
cen-y
cji, wyrównaniem nadomiar niekomplet
Szykan i trudności na granic/ niema produktów przemysłowych i podwyższyć był wystarczającym argumentem, aby po
nem z powodu tego, że rząd zbyt ską żadnych, a p-.erwsze wrażenie, jakie się
wodować rugi bez żadnych motywów,
po uwzględnia drożyznę oraz zbyt odnosi w Moskwie jest bardzo dodatniem ceny produktów zbożowych, co się w pe. wprost bezlitośnie.
wnej
mierze
rządowi
udało
to,
rzadko stosuje podwyżki. Takie samo gdyż czystość na dworcu jest poprostu za
Z drugiej strony konsument n e jest w sta
— Jak wpłynęła na poprawę bytu no
prawo istniało 1 przed wojną i fstnicje dzl»watąca.
obecnie we wszystkich krabach, posia
Miłe wrażenie sprawia również ruch nie nabyć odpowiednich produktów włó wa ustawa uposażeniowa?
— Głębokie rozgoryczenie spowodo
dających walutę normalna- Gdyby fab uliczny Moskwy, gdzie tramwaje, dorożki kienniczych, gdyż no. rynku wewnętrz
wało odrzucenie poprawek naszych do
rykant czy kupiec chciał obniżyć swe automobilowe j typowe rosyjskie dorożki nym ich nie znajdzfe.
To też, gdy cały szereg przeszkód zo tej ustawy. Urzędnicy stracili ufność do
mu pracownikowi płacę bez zgody te — ..Iiehaczi", kursują jak za czasów przed
stano
usunięty przemysł łódzki znajdzie sejmu i nie łudzą się już, że czynniki te
goż, to byłoby to rozwiązaniem umo wojennych.
w
Rosji
odbloreę, gdyż w Moskwie żad przyniosą im poprawę bytu. Wogóle usta
wy, co pociąga za sobą rygor odszko
Na ulicach uderza ubogość garderoby
nych
mnych
produktów próez marnych wa obniża płace niższych kategorji, ob
dowania lub wymówioniapubliczności, natomiast sklepy nie śwlad
niża płace za godziny nadliczbowe, co
rosyjskich
—
niema.
czą bynajmniej o tarapatach jaki? Rosja
Rozumowanle p. prezesa Oskara orzebyłat w sklepach tych dostać można
Przemysł łódzki świetnie jest dostoso szczególnie dotyka nauczycielstwo itp.
Kona jest na ogół słuszne, ale 1 on bez wszystko świeże ryby, kawiar, drób i dzi vranv do potrzeb Rosi' i to Jest może jego Naogół, gdyby nie te minusy, mogłaby t>
stawa być korzystną.
racji wiąże sprawę waloryzacji ze spra czyzne, winogrona łtd.
największa potęga, tak że w tej dziedzinie
wą przedłużenia dnia roboczego. Cóż
— Czego panowie oczekujecie po no
Jednem z bardzo ciekawych ziawisk
właściwie znaczy waloryzacja? Nic In est t. zw. zgeszczenle mieszkań, wskutek otwierają się dla niego dalekie horyzonty, wym rządzie?
Reasumując więc swe wywody rrele
nego, jak to, że teraźniejszą pensję za głodu mieszkaniowego jeden lokaj za
— Przedewszystkiem naprawienia wy
gent
dochodzi do wniosku, że stosunki ro
sadnicza wyrażona w maikach polskich mieszkuje kilka rodzin, które korzystają,
rządzonych
krzywd i wogóle zmiany kurmusza przeliczyć na złote, czyii z mier wspólnie z kuchni, a ceny tych „upaństwo syjskie kształtują się powoli pod wpły su. Ogół urzędników świ.idom jest, że pól
nika chwiejnego na stały. Żadnej pod wionych" mieszkań są 10-krotnłe wyższe wem praw gospodarczych i prawa te mu środki ze strony rządu nic tu nie pomogą.
szą wkońcu zatryumfować nad doktryną
wyżki pracownikowi przeefcź się przez niż orzed wojną.
-r- Pozwoli pan prezes, że zadam mu
Wówczas, a jest to kwestja niedalekie jeszcze pytanie, może zbyt obcesowe, ala
waloryzacje nie daje, nie bacząc na to,
Teatry moskiewskie nie różnią się zu przyszłości — przemysł łódzkf znajdzie
te nawet wyrażona w złotych jego pen
uzasadnione niepoprawną ciekawością
•ja zasadnicza jest niższą od normy pełnie od przedwojennych, jakkolwiek ec w Rosjj rynek zbytu.
„Republiki" — jak się pan czuje po dyferzedwojennej. Niedość na tern. Walo ny rn'ejse są bardzo wysokie i wynoszę
MISJI?
Za
pięknie
wypowiedziana
prelekci
ryzacja może nawet w pewnych wy przeciętnie około 5 dolarów.
— Osobiście bardzo dobrze, ale nie ri
Teatry te pod względem wystawy, do nubTiczność wypełniająca po brzegi salę
padkach oznaczać obniżkę, bo trudno
to
chodzi.
Oświadczam oanu, że dymisjai
Cacina
—
nagrodz
ła
dyr.
Pawło^irskieg
się łudzić, ażeby po wprowadzeniu wa boru sztuk i reżyserji stoją na poziomie szczeremi oklaskami.
moja, jak i cały szereg innych nie rkręnrzedwoiennym,
a
prócz
nichpowstał
ca
loryzacji ustała drożyzna, (która ma
. W najbliższej przyszłości moga się roz puje w żadnym stooniu rc woju ruchu za!
swoje Inne przyczyny), ai tymczasem ły szere* nowych teatrów, j*k na prz te począć rokowania o polsko rosyjski trak wodowego ani C. K. P. P. i ni też organik
atr
eksperymentalny
Mejerholda.
przy wypłacie w złotych dodatek drosię zrzeszeń pracowników pry
Ciekawie przedstawiają się również tat handlowy. Uważamy, iż dyr. Pawłów żujących
łyżniany zapewne ustanie.
watnych.
Ruch ten rozwija Mę kolosalnie
ski
należy
do
najbardziej
powołanych
do
stosunki gospodarcze Rosft„
I
zmierza
w kierunku wyzwolenia praco
Z jakiej tedy racji pracodawcy za
Obecnie rozpoczęła swą działalność zasiadania w delegacji polskiej, która ro- wników umysłowych w Police z ucisku
tę sama płacę (wzgłędn-ie nawet za niż największa giełda moskiewska, a niemniej kować będzie w tej aprawte
moralnego i materjalnego. Wymaga tega
szą mogą żądać więcej pracy? Nad
interes kraju i z drogi tej nic TAS nie spro
mieniam także, że to czyhanie na prze
wadzi, żadne represje anj szyi any.
dłużenia dnia roboczego jest ze strony
Energiczne i silne te słowa były ostaś
(pracodawców dążeniem błędnem, bo
nie,
gdyż odbybywający się zja-d zaabsor
dłuższa praca jest mniej intensywna, a
Chrystusem) Jednego * największych bował dr. Raabego całkowicie, Nadcho
Oebeny
rok
1924
jest
rokiem
prze
przez to mało na niej zyskają. Dłuż stępnym. Liczy 366 dni. Zaczyna się duchów ludzkości. .
dząca grupa uczestników zjazdu otoczyła
sza praca .pomnaża nadto ilość bezro wtorek, kończy się we środę. Liczy
1224 od założenia m. Krakowa (w r tego dzielnego bojownika, presząc go o
botnych, 'których żywić musi państwo 52 niedziele i 16 świąt. Z niedzielami 700 po Chrystusie).
wyjazdy do zrzeszeń na prowincję. Jego
oczywiście na koszt warstw zamożniej załem liczy 68 świąt, a 298 dni do pra
624 od wynalezienia prochu strze niewysoka postać, o czarnym zaroście i
szych, przetotoco sfery te zarobią na cy. OdnocZywać tedy będziemy co 6 niczego.
włoskich oczach zginęła w tł mie.
robotniku stracą one na podatku. Wre dzień. Do tego trzeba doliczyć święta
500 od założenia uniwersytetu w
Wł,
szcie. skrócenie dnia roboczego do oś krajowe. lokalne, marodowe 1 partyjne. Krakowie (w r. 1364).
mlu godzin zostało teraz osiągnięte nie Tak więc rok 1924 będzie u nas rokiem
500 od powiększenia krakowskiego
tylko z powodu tego, że po wojnie r w y prożnJaczym. Czas najwyższy, aby uniwersytetu.
Motyl mordercą.
ciężyła poniekąd demokracja, lecz
skrewić u nas .połowę świąt, bośmy za
431 od odkrycia Ameryki.
rzez to, że .po wojnie nastąpiło fizycz ubodzy na takie próżnowanie. Cieka
Przed kilku dniami zmarł w No
128 od objęcia w posiadanie Krako
e osłabienie warstwy pracującej, któ wy jest miesiąc łuty. Zaczyna się od wa przez austrjaków.
wym Jorku jeden z rabinów żydow
ra wycieńczona) wojną i dałszem nę Piątku i na pląiku się kończy. Czyżby
74 od ostatniego wiofkleco pożaru skich M. A. Meyer.
dznctm odżywianiem się, me jest popro to miał być rniesieye najnieszczęśliw Krakowa.
Zastano go nieżywego, pochylone
stu w stanie dłużej pracować i wszel' szy?... /
go
nad przyrodniczą książką. AUopsja
60 od wvnale7*cni?a dynamitu przez
ka nadmierną pracę musiałaby przypła
wykazała,
że Meyer był najzu,»cłniej
Nobla.
Wroku 1924 będziemy świadkami
cić zv-jwiem. Dlatego klasa .pracująca
W Jubfletrsze Jest rok ten bardzo zdrów, z drugiej strony nic nie pozwa
3
zaćmień
słońca
ł
2
zaćmień
księżyca
z takim uporem bronić musi ośmiogo
ubogi. Najważniejszym Jubileuszem w lało także wnioskować o morderstwie.
idzinnego dnia roboczego. Jest to dla Pełne zaćmienie księżyca przypada na r. 1924 — to 200 roczniea> urodzin Ema
Dopiero szczegółowe badania lekŁrłilej kwestja zarówno sprawiedliwość. 20 lutego, częściowe zaćmienie słońca nuela Kanta, znanego filozofa niemiec skie wykazały w zwłokach ślady cjaflna
5
marca,
a
nas
niewidzialne,
częś
1 kultur' iak i życia.
ciowe zaćmienia słońca na 31 Hpca, u kiego. W kwfcKmui b. r. przypada. 175 kali. Ale 1 to nie dało rozwiązania za
Pracownik. nas niewidzialne. Pełne zaómifeale ksfc roczeWca urodzin angfóka Józefa Bra- gadkowej śmierci rabina.
Obok stołu, przy którym zmarł, zm
życa na 14 sierpnia, u nas niewidzialne, maho, wynalazcy prasy hydraulicznej.
wreszsete erewłdzialne u nas częścio Na ^ k 1924-ty przypada 100 rocznica lezk>no na biurku wspaniałego czarne
SPEKULACJA NA SPADKU FRANKA we zaćmienie słońca na 30 sierpnia.
urodzin fizyka niem. O. R. Kirchboffa, go motyla, którego przysłano mu i
PRANCUSKIEOO.
chemika
angielskiego A. WJUamsa, 25 Meksyku. Jak wiadomo, do konserwo
W roku 1924 upływa lat:
rocznica
zgonu chemika B U N S E N A T W wania owadów, obok innych środków
PAT. — PARYŻ,rfsrtycznła — Mf- 7432 od stworzenia świata według ka
tym
roku
bodzie obchodził włoski wy używa się i cjankaK. Meyer s oglądał
jBłster finansów przygotowujs szeree lendarza starożydowsWego
nalazca telegrafu bez drutu Marconi 50 motyla ł potem sięgnął po książkę, ce
jsarządzeń i środków w celu zapoble6028 od stworzenia świata według rocznicę urodzin. W r. 1924 upływa lem sprawdzenia przysłanego mu ofcenia arekulacjl, jaka się ujawniła w kafeMłdarza starożydowskiego
lat 200 od sporządzenia termometru kazu.
związku z obecnym spadkiem franka
5685 od stworzeni* św*afta według Fahrenheita. Wr. 1874, a> więc 50 lat
Dla odwracania kartek zwilża? ję
francuskiego. „Petit ParisJen" zauwa nowszego kałeodarza żydowskiego,
zykiem
patce, na> których pozostały
temu.
umarł
Filip
Reiss,
ikitórego
Niem
ża, że Niemcy którym nie powlodto
resztki
cjankali,
wystarczające dla spo
3876
od
założenia
m.
Rzymu
(753
r
cy
uważają
za
wynalazcę
telefonu
się stosowanie hieniego oporu, zwraca
wodowania porażenia systemu nerwo
Chrystusem).
Tymczason
w
tym
roku
wynalazł
te
Ją obecnie całą swą uwaga na deprecja tfzcd
;$±VU
y Jiumn/,
• I y RW-Łłiy.SII
wego.
,ji
tjc waluty irRLvcuskicjim ad Aryatalesa ( 3 8 6 — 3 2 0 przed ,lalo« amarykaaia Orahaia Bell.
Niedawno zamieściliśmy w -Repobllee"
Htereg wywiadów i przedstawicielami prze
mysłu i banków w sprawach, związanych a
waloryzacja, plac. Obecnie drukuiemy nade.
słane nam słuszne uwagi pracownika, otwie
rając nadal wolne pole do dyskusji w zasad
niczych kwestiach waloryzacyjnych..
Redakcja.
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Widmo unieruchomienia przemysłu łódzkiego.
Czy będzie strejk?

bryk idą tylko Geyera 1 Ntciarnła w Wi
dzewie.
Tow. I. K. Poznańskj zapowiedziało
redukcję pracy do dwóch dni w tygodniu
a zjednoczone zakłady Scheiblera j Groh
mana do trzech dni w tygodniu.
W ubiegłym tygodniu następujące fir
my zamknęły swe fabryki:
Astra w Zgierzu — C-'eI 1 Tabakman,
ScrejskL . Herma n j Rappaport, Gust.
B-cła Lamet (przeszło 300 robotników)
G. Turner, Kahnn, Spiegel ^Frydman.

Posiedzenie komitetu wykonawczego związku
klasowego.
Z powodu niedojścla do porozumienia
między robotnikami a przemysłowcami
przemysłu włókienniczego na konferencji
sobotniej, odbyło się w dniu wczorajszym
posiedzenie komitetu wykonawczego kia
sowego związku włókniarzy na którem
omawiano sytuację, wytworzoną przez
odmowę przemysłowców zastosowania
podwyżki za drugą połowę grudnia.
Jako referent wystąpił p. Muszyński,
który w dłuższem przemówieniu scharak
teryzował przebieg konferencji, na której
przemysłowcy bezwzględnie odmówili sto
eowania wskaźnika za drugą połowę gru
dnia, motywując to sytuacją w przemyśle
Przemysłowcy na zapytanie przedsta
wicieli robotników nje chcieli nawet za
gwarantować im, iż nawet bez tej pod
wyżki nie nastąpi dalsza redukcja.
Kończąc swe przemówienie, p. Mueryński twierdził, że niema żadnych wi
doków, aby zatarg został pokojowo zli
kwidowany, wobec czego należy przygots
wać ogół robotników do energicznej wallq w celu uzyskania 62 proc. podwyżki
ta drugą połowę grudnia.

W dyskusji nad tą sprawą członkowie
komitetu wykonawczego podzielali w zu
pełności wywody referenta \ w końcu uchwalono, w razie nłeosiągnięda porozu
mienia proklamować ostry strejk.
Następnie omawiano sprawę redukcji
i bezrobocia, które zatacza coraz szersze
kręgi.
Po zreferowaniu tej sprawy przez p.
Danielewicza, uchwalono niezwłocznie
przystąpić do akcji j urządzić szereg wie
ców pod hasłem „chleba \ pracy", oraz do
magać się, aby sejm w jaknajkrótszym
C7as!e uchwalił ustawę o ubezpieczeniu
na wypadek bezrobocia.
Również postanowiono, że magistrat
jest obowiązany przyjść z pomocą bezro
botnym, gdyż już na ostatniem posiedze
niu rady miejskiej zgłoszono odpowiedni
wniosek j magistrat podobno otrzymał na
tą akcją od rządu 30 miljardów mk. Wy
brano nawet specjalną komisję, która się
miała tą sprawą zająć, utknęła ona jednak
na martwym punkcie i magistrat nic nie
uczynił, by ulżyć losowi"robotniczej Ło
dzi, (b)

Strejk metalowców
obejmie fabryki włókiennicze.
W związku z przedłużającym się
tsrełklem robotników metalowych, od
było się ogólne zebranie metalowców
strajkujących wraz z metalowcami, za
trudnionymi w fabrykach
włókienni
czych.

Redukcja pracy w przemyśle
włókienniczym. .
ra,

s r l a i y
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PONIEDZIAŁEK

Dziś:
Jutro:

M m .
Lucjana m.
Seweryna op.

Wschód słońca o g. 7.44
Zachód o g. 3.37
Wsch. księżyca o g. 4.52 p.
Zachód o g. 2.17 r.
Długość dnia 7.53
Przybyło dnia g. 0.8

Teatr Mie?ski.
Dzfś tj. w poniedziałek Teatr Miejski
rłaje nadzwyczaj ciekawą kom. Alfreda
de Nuszet p. t. „Świecznik" z udzbłem
p. Ireny Solsklej-Grosserowcj.
We wtorek dla zrzeszeń „Nauczyciel
ka" Niccodemiego w wykonaniu najlep
szych sił naszego zespołu z p. Ireną Sol
ską—Grosserawą na czele.

150 milionów na sieroty
po poległych.
Z zabawy sylwestrowej w kasynie ofjccrskiem garnzonu m. Łódź, urządzonej sta
raniem zarządu domu sierot 4 zarządu ka
sjma, wpłynęło na dom sierot po poleg
łych 150 miljonów mk.
Zabawa urozmaicona występami arty- j
llów trwała w najmilszym nastroju do póf
fiego ranka, (p)

Referent wskazywał, że rzooczyna
się akcję przeciwko ogóiow' robotni
czemu, a na ich czele tej akcji stanęli
fabrykanci włókienniczy
? metalowi.
Cała klasa robotnicza winna przeciw
stawić się zakusom
pracodawców,
zmierzających do zniżenia
poziomu
plac robotniczych.
W dyskusji nad referatem postano
wiono jednomyślnie dać zarządowi wol
ną rękę i w stosownej chwiil przyłą
czyć się do walki z innem; gałęziami
pracy. b.

Minister sprawiedliwości w Lodzi

Grozi nam zupełny brak
mięsa.
Grozi nam zupełny bark mięsa. Z
powodu wywozu bydła do
Gdańska
cech rzcźnlków zawiadomi, odnośne
czynniki że zmuszony będzie przerwać
dostarczanie mięsa | wroyb ów mięs
nych zarówno władzom wojswowym
1 komendantom prywatnych, b.

Nowy podział
województwa na okręgi. Przerwa w ruchu pociągów
Wojewoda
Rembowski zarządź?)
zmianę podatku województwa na okrę
gi kor.tróine majątków państwowych
na obwody.
Wbwód I obejmuje powiaty Koło,
Konin, Turek i Łęczyca z siedziba, kon
trollną W KoJet Obwód II obcirmije nowiaty Brzeziny, Łódź, Piotritów j Ra
domsk z siedzibą kort rolną w Piotrko
wie, obwód Ul obejmuję powiaity Ka»tisz, Sieradz, Łask i Wieluń z siedzibą
kontrolera w Wiehaniu. b.

Po dłuższe) dyskusji postanowiono
że o Ile w na.!bllższvch dn'ach słrejkuja
cy nie uzyskają żądanej podwyżki
przyłączą sie do strejku również I me
talowcy zatrudnieni w fabrykach włó
kienniczych, wobec czego te ostatnie
zostałyby unieruchomione, b

Akcja ekonomiczna związku spożywczego.

Wczoraj w lokalu o. k. z. z. odbyło
siię ogólne roczne zebranie
związiku
pracowników przemysłu spożywczego
na którem między innemi rozpatrywa
no warunki pracy i płacy w tym prze
myśle.
Jako referent wystąpił p. Tomasze
wski, który w dłuzsztm przemówieniu
zaznajomiono zebranych z
niedaleką
waJką ekonomiczną, jakkolwiek Łódź
ł r u t «\
i. A*-**
r^mirmowało dalsze ' do minimum inne bądź już W m ę ł y war- robotnicza z powodu odmowy zastoso
Ubległy tydz eń
^^*„° <!
c v bądź zapowiedziały zamknie
spotęgowanie się kryzysu w przemyśle s.tatj p v ^ * .
wania ostatecznej podwyżki w przemy
włókienniczym.
.
.
stwierdzić,
iż
z
większych
laśle włókienniczym.
Jedne fabryki zredukowały dni pracy
śle

Zredukowały pracę następujące firmy:
Ljssner i Radke, A. Szmidt. Szmule.
wjcz, M. Rzepkowicz i Monczki, A. Mejer, Jan Koks, W. Boestein, L. Plikal, J.
Kamiński, S. Dancygier, A. Horowicz, H.
Maliniak i H. Weiss, Ag'ńskj i Liberman
wszystkie do 3 dni w tygodniu.
Pozatem Teitelbaum do 2 dni, J. Stuldt
do 4 dnj, Stephan i Werner do 4 dni, Horak, Gross do 4 dni, A. T. Steigert do 2
dni i papiernia w Pabianicach do 3 dni w
tygodniu, (p)

Wielkie trudności, jakie doznaje ko
munikacja kolejowa wskutek zasp śnie
żnych, trwają w dalszym ciągu, powodu
jąc znaczne opóźnienie pociągów.
Normalne uruchomienie pociągów,
nastąpi nawet przy sprzyjających warun
kach atmosferycznych dopiero w środku
b. tygodnia.

O t n p i nyitott podwfirzal
Nie pi! wody sarowejl
T y f u s w mieście

Dla m M a a i folar.

W dniu wczorajszym o godzltnie 4-ej
rano spóźnionym pociągiem przybył do
naszego miasta minister sprawiedliwoś
ol p. m. Wyganowskl, w towarzystwie
prokuratora sądu apelacyjnego p. Hub
nera, i dyrektora departamenibu min.
spraw .Koniga.
Na drowreu przywitał przybyłych
gości p. wojewoda Rembowski, przed
stawiciele sądu prezes Chęciński i Ol
szyński, de&cgat adwokatury mec. Cy
gański, kmtd. PP. w Łodzi Roszkow
ski, nadkomisarz Niedzielski i naczehńcy więzień łódzkihc.
Pan minister zamieszkał prywaitrie
u j>. mec. Cygańskiego.
O godzinie 10 rano odbył pan minffs
ter koniferencje w obecności pnokurato
ra sądu apelacyjnego 1 prokuratorów
łódzkich pp. Szmidta l Krychowsklego
w sparwach dotyczących działalności
prokuratorskich.
Z budynku prokuratury udał się mi
nister do katedry na nabożeństwo cele
browane przez ks. biskupa Tymieniec
kiego, poczem odbyło się w sądzie ok
ręgowym przedtfawlenle korpusu są
downiczego.
Po przywitaniu prnzez pana .prezesa
sądu przemówił p. minister, aikcentiiląc
znaczenie sądownictwa, i powagę sta
nowisk, zachowując mimo
talk trud

nych warunków bytu do najintensyw
niejszej pracy w tym krytycznym ok
resie paiistwa dla ogólnego dobra I
świetności Rzeczypospolitej.
Sąodwnictwo polskie musi być tą
pierwszą Wnją bojową ideałów spna-wtedliwości, — linją, która stafte winna
utrzymywać kontakt z ministerstwem,
niby sztabem Jego operacyjnym. W ce
lu nawiązania osobiście tego kontaktu
zjawił się właśnie minister
w sądzie
łódzkim.
W godzinach popołudniowych zło
żył p. minister wizyto Panu , wojewo
dzie Rembowskiemu, J.E. ks. Btekupowi Tymienieckiemu i D-cy okr. kor; u su
Gen. Dyw. Majewskiemu.
Wieczorem na koleżeńskim przyję
ciu w Kasynie Oficerskim
na Worem
zjawili się przedstawiciele
władz —
aktualne przemówienia wygłosili pre
zes sądu, wo>ewoda, ks. Biskup i Imie
niem samorządu łódzkiego dr. Fichna,
prezes Rady miejskiej. Obecnym był
również 'przees Wojsk sądu okręg,
płk. Riedeł I prokurator wojsk. .płk.
Saski.
,
W ćinflu dzisiejszym o godzinie 10-ef
zwfedzi p. min. prokuraturę następnie'
wlezienia, łódzkie, a o godzinie "12 pTzy
będzie do sądu, gdzie udzielał będzie
audjencji od godz. 1-szej o godz. 19

PIECYKI
PRZENOŚNE
SZAMOTOWE

Dozorcy zapowiedzieli strejk od 15 b.m.

„ZNICZ"

W dniu wczorajszym w lokalu o. k. no dać termin właścicielom domów do
z. z. kamieuieczniki w odbyło się zebra 15 bm. I o ile w ciągu tego czasu zatarg,
nile dozorców.
r.ie zostanie zlikwidowany, rozipoczinie
Referenci wskazywali, *e właści ł>!ę w dniu 16 bm. ostry st.'ejk.
ciele nieruchomości irrają na zwłokę,
W tym celu wybrano delegatów po
wobec czego zataig nałoży Jaknajspie- jednym na każda ulicę, których zada
szniej zakończyć i uregulować płace do niem będzie uwiadamianie dozorców,
zorców chociażby wbrew życzeniom aby w potrzebie wszyscy stanęli do
właścicieli nieruchomości. W dyskusji strejku.
domagano się, aby już w dniu dzlsiej-,
W końcu uchwalono ź;jdać za otszym przystąpić do bczorbooia. Jed-i wieraoJe bnauny 200 tys. mk.
tukżw na winosek prezvdjum uchwało!

Żądają za otwarcie bramy 200 tysięcy marek.

Wodna 12, tel. 5-22
Maxlmum ciepła
przy
minimum opału.

Ha miejsca kacbs&U

li

EĘ3

fSm

, na rzecz Szpitala w Kochanówce

13 89Eż. MIES.

SfM.1 F I L H A R M O I . J . , ODBĘDZIE SIĘ

Bilety do nabycia w Biurze Komitetu, hotel Manteufln, w godzinach: i l — I i od 5 do 7; w dnia bala—przy Kasio.
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:: SZLIFEES3MA S Z K Ł A a
i PODLEWNIA L U S T E R

u l . WókzańsKa Nr. 109,

Wystarczy 6 lekcji

Lecznica

Oficjalna Ceduła Giełdy W a r s z a w s k i e j
akcjowei i dewizowej jest do nabycia

Zgierska 17

w Polskiej Agencji Telegraficznej
Zawadzka 11 I piętro (Województwo).
Telefony 111 i 1524.

73—2

Codziennie od l--~3 po. pol.

przyjmuje chorych we wszystkich spe*
cjalnościach stale od g. 9 r. do 6-cj w
Elektryzccja, masaż, zastrzyki, szczepie,
nia. Icetonie sztucznym słońcem
górsłtlm.
Porada Soo.ocotnkp.
312—0

W godzinach rannych wszystkie notowania giełd światowych i giełd
—S3H
bawełnianych.
z&Bzss&^^-^^^z^m

by się nauczyć tańczyć* n a j n o w s z e t a n c e
według metody paryskiej u znanego tancmistrza
paryskiego

historji

p. Z y g m u n t a H e n r y k o w e k i e g o
to

Zapisy 1 informacje od 5-1o wlecz, w kancelarji
p r z y s z k o l e , C e g i e l n i a n a 4 3 , o do 5 p. p.
w prywatnem mieszkaniu, przy u l . C e g l e l n l a n o J
— Na 5 7 . —
UWAOA: Udziela także lekcji prywatnie.

z pełną kwalifikacją poszukuje gimnaz-,
jum męskie.
Zgłoszenia
przyjmuje
Dyrekcja, Piotrkowska Jfc 18 w godzi
nach urzędowych.
94

snu I I I tass

Z a k ł a d mebEowo-tapicerski

Mniatf M. BIMKEteWiiiW

mir «r"ł • •

*B9 U\L.

przyjmuje zapisy do grup oraz na
specjalne lekcje prywatne, Informa
cje:
Ewanglellcka 17, front III p.

Postgasse 3 Tel.: 6147,5245

poleca w i e l k i w y b ó r k r z e s e ł , s t o ł ó w , kosętek, otomssnek oraz g a r n i t u r ó w k l u b o w y c h
£22,"
Przyjmuje wszelkie obstalunki. *WĘ
Qotrj przy3topne.
— C e n y przystępne

MAKLERZY
DEWIZOWI

Po Kój

łillHmlillfill I 1 H I I 1 ||

w Łodzi zamienię na
poUój w Warszawie.
Oferty sub. .Zamiana'
w admin. .Republiki*.

Specjalista chorób
uszu, nosa, gardła
i ptuc.

Fabryka
przetworów
tuMitznytli

Pomcrska (Średnia) 10.
Przvjm.od g. 12—2
. 1-5-7.

PańsKn 125.
Telef 1C-08
poleca
najwyższej
jakości:

:: PRZYJMUJEMY ::
WSZELKIEGO RO
DZAJU Z L E C E N I A
DO W Y K O N A N I A
: NA GIEŁDZIE :
GDAŃSKIEJ, ORAZ
z WYKONUJEMY v.
WSZELKIE TRANZAKCJE BANKOWE

Br.
I.

Oloinę

Ł<5df,

9 0 proc.
Oflcerynę
żółtą 8 3 prc.

Piotrkowska 50
Choroby skórne
I weneryczne.

Mydło
włókiennicze
4 0 proc.

M y d ł o do.
raowe 1 doprania

DBtkf ewicz

Prrrjiniile od 4 — T » y

WftUdzUriiIawlfla9-1

Ii.

Choroby skórne,
weneryczne I moczopłclowe, lecze
nie sztucznym
Dr.
słońcem górskim.
DZIELNA Jfc 9.
[Przyjmuje od 8—10
G d a ń s k a (Długa; pótl i od 4—8.
St 4 2 .
Choroby sKórne,
Dr.
weneryczne 1 morzopiciowe.
Przyjmuje od 12—2 Specjalista chorób
i od 5—S.
skórnych ł wene
Br.
nu<d.
rycznych 1 włosów
Gabinet UOntgena
i swlatło-leczniczy
ee proc.

nowe oraz wprawianie
wyłamanych zębów d<>
wszelkich czołowych, stoż
kowych i talerzowych try
bów za pomocą specjal
nego sposobu.
Cementowanie I Harto
wanie wykonywują

. tapiowAi

S. Kantor

taniralBE Warsztaty limM.
"Mlmm M. Tiliłs-B 572.
On d e m a n d e

Gl.PlOtiKowsKa 144

Correspondant (e)

Południowa Nr. 32
Ewangelickiej
Specjalista chorób róg
Oodzlny przyjadą. 9—?
skórnych i wene5—8 Dla pan Bp(S
rycz'iych. Przyj
muje ocl 8—10 i pó
1—2 i od 4 — 8

francals-anglaSs
de preferancc bon (ne) stenographc aux bortnes
conditions William Grossman, Piotrkowska 56.

bieliznę
Dr. rr.ed.

LUBICZ
Cerjielnlana 4 3 .

I

Leczenie sztuczne Jszukuje pos*)1y. Osłońcem wyżyno- ferty do administra
wym.
Przyjmuje
cji pod H a od 11—1 i od 6—3 l ł n a \
S2—7

1

n

Ogłoszenia:

miesięcznie. Odnoszenie do domu HO^fiÓO mk.
Z „t:xprcc;em Wieczornym" miesle/zuic 3800,000 rak.

MU.

*CTT.

C**• '-.TJ'('~

-I_-1LJ~

Każda

Bowa podwyżka

wszelką starannie i
niedrogo. Piotrków,
ska 255 rn. 42, I-sza
oficyna, Il-e piętro.

z prak
Choroby skórne, we uchalterka
tyka i najlepszy
nerjans i motiopłtiowE mi referencjami po-

3 pokoje w śródmieściu w Łodzi z wygodami
zamienię na takież w Warszawie za ewentualną
dopłatą. Oferty „Mieszkanie * Biuro Ogłoszeń
Teofil Pietraszek, Warszawa, Marszałkowska 115,

Prenumerata! Zij^om^^^^^^^ieą^^^Sm

1

CWTCZAJNE: mfc.-.e.aCO ja wlfrait

"*. .."<*fj* **)ijj* ,.t«WK|0
19 ł^pajt). W T?.ICiĆiE: mci.OJ.OO? ti jpłfl
iro»;y <na atr. t szpalt) MAH2SŁ4ŃB:
«rtar*t mlfiwetravy (na atr. 8 sapaln. KStkUOLOOI
•»» * v . • ta wi»ibi M ; ; • »r . » , m a >ir. 4 a>p«ll>. C*r»e<f*«T* i aułlubin. pa tat:*«Sa i « i i.OoO.OW Zamiej.
ima*
o Ho proc < <•.. •
..«-T4». » i<T. »roc drozaj
•J. Za Ortiflinnwy tiruif n-i\xtm admlnlatr nia adaai/iada

oberula.ruje Wsaysade juń przyjęte ojrloweata

Drobne

do zwiany

i , i

j

,

H0.000, Pomady i poszukiwane 3o,9M. Najmniejsza ogtoamule SOO^OJ
een b i » opreodnlego *»wiad<wn.

