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9mnwF Ę/Ł H H H H§ ^mm H CZECHOWICZ 
staje dziś przed Trybunałem Stanu. 

Marszałek Piłsudski złoży u godz. 11-ej rano wyjaśnienia przed Trybunałem 
O co oskarżony jest b. min. Czechowicz?—Treść uchwały sejmu. — 

Członkowie Trybunału Stanu. — Proces potrwa 3 dni. 

J3. inln. skarbu Czechowicz. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B) 
telelonuje: 

Dzisiejsze pierwsze posiedzenie Try
bunału Stanu oczekiwane Iest w War
szawie z wielkiem zaciekawieniem. 

Posiedzenie poprzedziły konferencje, 
jakie odbył wczoraj w Belwederze Mar
szałek Piłsudski z marszałkiem sejmu 
Daszyńskim, prezesem Sadu Najwyższe
go p. Supińskim, który przewodniczy 
Trybunałowi Stanu i ministrem spraw 
wewnętrznych gen. Składkowskim, któ
ry zeznawać będzie jako świadek. 

Konferencje te odbyły sie kolejno. 
MARSZALEK PIŁSUDSKI ZJAWI 

SIĘ NA DZISIEJSZEM POSIEDZENIU 
TRYBUNAŁU STANU OKOŁO GODZ. 
11 RANO I WYGŁOSI DŁUŻSZE PRZE 
MÓWIENIE, KTÓRE BĘDZIE STENO
GRAFOWANE. 

Władze sadowe wydały wyższym u-
rzęd^ikom sądowym polecenie utrzymy 
wanla porządku publicznego w gmachu 
Sadu Najwyższego, gdzie odbywać się 
będzie proces. Cały czas beda również 
pełnić przed gmachem sądu służbę pod
oficerowie policji. 

Trybunałowi Stanu przewodniczy z 
urzędu prezes Sądu Najwyższego p. Le
on Suplński, a jako członkowie zasiada
ją w nim sędziowie, powołani w drodze 
wyboru przez obie izby parlamentarne, 
a mianowicie: mec. Bolesław Bielawski, 
Józef Beck, mec. Antoni Bogucki, mec. 
Aleksander Lednicki, dr. Aleksander Ra
czyński, mec. Adolf Sullgowsld. mec. Wa 
cław Szumański, mec. Tadeusz Toma
szewski, rejent Piotr Zubowicz i generał 
Lucian Żeligowski, mec. dr. Jarosław 
Olesicki i Stanisław Thugutt. 

Jako prokuratorzy oskarżenie sejmu 
popierają posłowie: dr. Herman Lieber
man, dr. Jan P>erackl i Henryk Wyrzy
kowski. 

C~karżony p. Czechowicz stanie w 
towarzystwie swego obrońcy, mec. Fran 
ciszka Paschalskiego. 

Zgodnie z ustawą rozprawy są jaw
ne. Świadkowie są zwolnieni z wszel
kiej talemnicy służbowej. Proces potrwa 
prawdopodobnie 3 dni. 

Na świadków zostali wezwani: na żą 
danie obrony Marsz. Piłsudski, na żąda
nie oskarżenia ministrowie: Jurkiewicz, 
Kwiatkowski, Sławoj-Składkowski, wi
ceminister skarbu Grodyński. kierujący 
departamentem budżetowym min. skar
bu Ossowski, radca Najwyż. Izby Kon
troli Państwa Umlianowski. naczelnik 
wydziału skarbowoścl min. skarbu Fiu
ta, wyżsi urzędnicy prezydium rady mi
nistrów: dr. Piętak, dr. SteoowskI, Ro
dle'-LASKOWSKI i inni. 

Uchwała sejmu z dn. 20 marca 1929 r., 
powzięta w imiennem głosowaniu 239 
głosami przeciw 126, formule w sposób 
następujący zarzuty, skierowane pod a-
dresem b. min. Czechowicza: 

Sejm Rzeczypospolltei Polskiej u-
chwala; B. ministra skarbu, p. Gabriela 
Czechowicza, postawić w stan oskarże
nia przed Trybunałem Stanu z powodu 
umy^nego naruszenia przezeń postano
wień ustawy skarbowej z dnia 22 marca 
1927 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 30. poz. 254). 

Czynu tego, przewidzianego w art. 1 

ustęp 1 ustawy o Trybunale Stanu z dn. 
27 kwietnia 1923 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 
59, poz. 415) dopuścił się p. Gabriel Cze
chowicz w ten sposób, że jako minister 
skarbu: 

1) w okresie od dnia 1 kwletn|a 1927 
roku do końca listopada 1927 r- w któ
ry :i dwukrotnie sesja nadzwyczajna, zaś 
w listopadzie sesja zwyczajna sejmu się 
odb-" . otwierał w rożnych odstępach 
czasu kredyty w łącznei kwocie 
219.913.253 zł. nie objęte budżetem, usta
lonym w ustawie skarbowe] z dnia 22 
marca 1927 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 30, 
poz. 54), bez złożenia w tym względzie 
wniosków sejmowi i bez uzyskania na to 
przyzwolenia w drodze ustawodawczej; 

2) w okresie od dnia 1 grudnia 1927 
roku do dnia 31 marca 1928 r~ a więc 
po rozwiązaniu sejmu, zarzadzonem orę
dziem Prezydenta Rzeczypospolite] z 
dnia 28 listopada 1928 r.. otwierał w róż
nych odstępach czasu kredyty w łącz
ne] kwocie 346.474.909 z l 61 gr.. nie ob-

jjęte budżetem, ustalonym w wvmienio-
I nej wyżej ustawie skarbowej, i nie prze-

Oiwiadczenie dyrektora dep. 
rzqdowego w min. spraw wewn. 
Warszawski korespondent ..Republiki" (B) telefonuje: 
W ostatnich czasach w kilku dziennikach warszawskich pojawiły się wia

domość] o bliskiem rozwiązaniu rady m iejskiej ] magistratu m. Łodzi oraz o mia
nowaniu komisarza rządu dla miasta, który mjałby przejąć agendy magistratu, 
Z racji tych pogłosek zwróciliśmy sję wczoraj do dyr. departamentu samorzą
du w ministerstwie spraw wewnętrz- nych p. Strzeleckiego z zapytaniem, o ile 
wiadomości te odpowiadają prawdzie. P. dyr. Strzelecki w odpowiedzi zazna
czył, że pogłoski te słyszał iednakże z pełną odpowiedzialnością może stwier
dzić, że ani sprawa mianowania komisarza ani delegata rządu dla m. Łodzi nie 
była rozpatrywana w ministerstwie i wogóle projekt taki nie istnieje. 

D I I I I morzyli głodem bezbronnego 
mariinoria polskiego. 

kiem nakreślić granice Litwy wraz z WJI 
nem. 

Ryga. 25 czerwca. 
(Atencja Telegraficzna „Ejpress") 

Do konsulatu polskiego w Rydze zglo 
sil się Alfons Zimny obywatel Dolski z 
Poznania, marynarz z zawodu. Zimny 
zaangażował się w Królewcu na okręt 
niemiecki „Activa" w charakterze pala
cza. 

W dniu 7 b. m. statek zawinął do Kłaj 
pedy, gdzie miał załadować towar i wy
ruszyć w dalszą drogę. Zimny korzysta
jąc z postoju udał się na lad i wstąpił na 
chwilę do restauracji. 

Trzej agenci policji litewskiej słysząc 
marynarza rozmawiającego po polsku, 
aresztowali g o i odprowadzili do k o m e n 
dy wojskowej, gdzie urzędnicy litewscy 
znęcali się nad nim w sposób okrutny jako 
na obywatelu polskim. Zimnemu pokazano 
mapę Polski i rozkazano nakreślić gra
nice Polski. Kiedy Zimny prowadząc pal 
ceni wzdłuż granicy wskazał na obecną 
granicę polsko-litewską, urzędnicy li
tewscy rzucili się nań i ciężko go skato
wali zmuszając do mówienia że Wilno 
należy do Litwy. 

Nastennio Zimnemu wręczono nie
bieski ołówe i kazano mu tvm ołów1-

Następnie urzędnicy litewscy wykra 
jali z tektury Orła Białego i powiesili go 
na ścianie do góry głowa, poczem pod 
groźbą rewolwerów kazali Zimnemu bić 
pokłony przed wiszącą na ścianie Pogo
nią litewską. Tegoż dnia Zimnego odsta
wiono do Kretynji, a stamtąd do więzie
nia w Bajorach, gdzie przesiedział 10 
dni. Cały czas był morzony głodem i bi
ty okrutnie. Aby kupić sobie chleba mu
siał ubranie swe sprzedać za 5 rubli. W 
Kretynji urzędnicy podarli Zimnemu 
paszport wydany przez konsulat polski 
w Królewcu zaś na książeczce wojsko
wej urzędnicy litewscy specjalnym stem 
plem litewskim odcisnęli szereg napisów 
„My bez Wilna się nie uspokoimy". Po 
2 tygodniach męczarni i katuszy w wję-
zienju odstawiono Zimnego do granicy 
łotewskiej. Przybył on tak wyczerpany 
do Rygi że padł bez sił na rogu kosula-
tu polskiego. 

Konsul polski zaopiekował sie nader 
troskliwie ofiara barbarzyństwa litew
skiego 

Poseł Pieracki. 
łeden z trzech oskarżycieli. 

oiozył nowowybranemu sejmowi ais w 
dniu otwarcia sesji, ani w jakimkolwiek 
dniu późniejszym wniosku o uchwalenie 
wymienionych w poprzednim oraz w ni
niejszym ustępie, kredytów w drodze u-
stć. vodawczej; 

3) w ciągu roku budżetowego 1927/28 
uskuteczniał wydatki państwowe, czę
ścią na cele nieprzewidziane w rubry
kach budżetu państwowego, częścią w 
rozmiarach, przekraczających granice 
kred"tów, tenń rubrykami ustalonych, 
jak to wykazują protokuły spisane w 
departamencie budżetowym minister
stwa skarbu dnia 26 stycznia 1928 r. na 
podstawie delegacji Najwyższej Izby 
Kontroli z dnia 3 grudnia 1927 r. Nr. 
11110/3440. D. I. oraz dnia 26 września 
1928 r. na podstawie delegaci! Najwyż
szej Izby Kontroli z dn. 16 lipca 1928 r. 
Nr. 5923/1642 D. 1 • 

4) bez wszelkiej podstawy prawnej i 
niezgodnie z ustawą skarbowa, a nawet 
bez uchwały rady ministrów otworzył 
do dyspozycji prezesa rady ministrów 
na cele, co do których Najwyższa Izba 
Kontroli wyjaśnienia i uzasadnienia w 
aktach nie znalazła, kredyt: 

za miesiąc grudzień 1927 r. w kwocie 
1.671.976 zł. 64 gr.; 

za miesiąc styczeń 1928 r. w kwocie 
2.146.654 zł. 43 gr.; 

za miesiąc luty 1928 r. w kwocie 
4.136.206 zł. 92 gr.; 
które to trzy kwoty, zaokrąglone na 
ogólna 
KWOTĘ 8.000.000 ZŁ..PÓŻNIE.1 PRZEZ 
RADĘ MINISTRÓW UCHWAŁA PRZY 
JĘTE DO WIADOMOŚCI, JAKO KRE
DYT DODATKOWY DO DYSPOZYCJI 

PREZESA RADY MINISTRÓW 
niezgodnie z ustawą skarbowa oraz dzia 
łem I, par. 11, części 4-ej preliminarza 
budżetowego, ustanawiającym dla fundu 
szu dyspozycyjnego tylko sunie 200.000 
złotych; 

5) wbrew postanowieniom wyżej cy
towanej ustawy skarbowej, nakazują
cym ścisłe przestrzeganie wydatkowa
nia sum budżetowych w granicach rub
ryki budżetu dokonał w tymże samym 
roku budżetowym wyszczególnionych 
szej Izby Kontroli przeniesień D o s z c z e -
w obu powyższych protokułach Najwyż-
gólnych kredytów na inne rubryki dla 
nich nie przeznaczone, a nawet z jed
nych ministerstw ną drugie, które to bez 
prawne przeniesienia kredytów wyno
szą łączna kwotę zł. 29.256.105. 
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Mowa min. Matuszewskiego 
o sytuacji skarbowej państwa.-Budżet na rok 1929|30 

zostaje zmniejszony o 150 miljonów złotych. 
Rząd dąży do upłynnienia rynku pieniężnego. Czy możemy liczyć u pożyczkę! 

W o K n l n m O C Warszawa. 25 czerwca. 
Polska Agencja Telegraficzna 

Na dzisiejszem posiedzeniu rady finan 
sowej przy ministrze skarbu kierownik 
ministerstwa skarbu, Ignacy Matuszew
ski, wygłosił expose o sytuacii skarbo
wej oraz o działalności rządu od kwiet
nia w dziedzinie skarbowei. 

MINISTER STWIERDZIŁ NIENARU
SZALNOŚĆ KURSU ZŁOTEGO. Upływ 
walut z Banku Polskiego w kwietniu wy 
niósł 81,6 miljonów, w maju 36.3 miljo
nów złotych. Wzrósł wkładów oszczęd
nościowych w P. K. O. w kwietniu wy
nosił 762.000, w maju 2.498.000 złotych i 
byl wyższy niż w maju roku ubiegłego 
o 571.000 złotych. Również w czerwcu 
nadwyżka wkładów nad odbiorem była 
podwójna w stosunku do roku ubiegłe
go. 

Minister przypisuje te ziawiska nie 
zasłudze rządu, lecz zdrowej psychice 
społecznej, która po trzech latach rów
nowagi budżetowej i stabilizacji waluty 
na tyle okrzepła, iż potrafi powodować 
się w działaniu przesłankami rzeczywi
stości gospodarczej, odczuwając całą na 
strojowość, towarzysząca zazwyczaj 
walkom czysto-pqlitycznvm. 

Budzi się zjawisko ufności przezwy
ciężenia wszelkich trudności, jakie stają 
dzisiaj przed życiem gospodarczem. 

Równowaga budżetowa iest głów
nym filarem, na którym opiera sie gmach 
pracy państwowej oraz społecznej. Zda 
niem skarbu jest czuwać nad równowa
gą. Minister stwierdza, iż utrzymywa
nie równowagi budżetowej w Polsce jest 
zadaniem dzisiaj stosunkowo łatwem, 
łątwiejszem aniżeli w innych krajach, 
dzięki 3-letniej usilnej i skutecznej pracy 
b. ministra Czechowicza. 

DOCHODY W KWIETNIU I MA.IU 
R. B. WYNOSIŁY 496 MILIONÓW. W 

Świadek strzelał 
do sędziów, 

o n a s t ę p n i e u s i ł o w a ł p o 
%batviŁ sie ż u c i a -

Ryga, 25 czerwca. 
W Baku, sądzie sowieckim, podczas 

rozpatrywania sprawy jednego z człon
ków organizacji terorystycznei w Azer
bejdżanie Zagrabekowa jeden ze świad
ków wyjął rewolwer i kilkanaście razy 
strzelił do członków sądu, następnie zaś 
usiłował pozbawić się żvcia. 

Zajście wywołało niesłychane wzbu
rzenie wśród ludności miejscowej. Spra
wę sądową odroczono po interwencji G. 

ODPOWIEDNIM OKRESIE ROKU ZE
SZŁEGO - 466 MILIONÓW. 

Dalej minister analizuje źródła docho 
dowe i stwierdza brak nacisku na przy
śpieszenie wpłat przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz monopole. 

Nadwyżka dochodów za 2 miesiące 
r. b. wynosi 30 milionów w stosunku do 
wpływów zeszłorocznych, a oparta jest 
na rozwoju normalnych ustawowych źró 
del dochodów, jako to cła. podatki, do
chody administracji. 

W 0'kresie kwiecień—mai wydatki 
wynosiły 485 8 miljonów, nadwyżka do
chodów nad wydatkami wynosi 10 miljo
nów. W zeszłym roku nadwyżka vy tym 
samym okresie wynosiła 22 miljony. 
Jest to rezultat decyzji rządu, mianowi
cie, że 
w ciężkiej sytuacji, w jakiej znaiduje się 
rynek pieniężny w Polsce I wobec ogól
nej konjunktury finansowej! światowej, 
rząd Jest przeciwny stworzeniu znacz
niejszych nadwyżek budżetowych, co 
jest najwłaściwszą polityka finansową. 

Dalej minister szczegółowo analizu
je wydatki, dokonane w tym okresie 
przez państwo i oznajmia, że rada mi
nistrów na posiedzeniu w dniu 8-ym ma 
ja r. b. 

ZDECYDOWAŁA SIĘ ZMNIEJSZYĆ 
PRZEWIDYWANE BUDŻETEM WY
DATKI R. BUDŻETOWEGO 1929/30 O 
KWOTĘ 150 MILJONÓW ZŁOTYCH. 
Rząd uważa specjalnie celowem zwol
nienie tempa inwestycyj, zwłaszcza in-
westycyj amortyzujących się w długim 
okresie, i 
dąży wszeikiemi możliwemi sposobami 

do upłynnienia rynku pieniężnego. 
W związku z decyzją rad,y mini

strów przeprowadzono rewizję poszczę 
gólnych pozycyj budżetowych, której 

wynikiem jest 
ograniczenie wydatków na sume prze^ 

szło 160 miljonów złotych 
Wobec skutków ciężkiej zimy, strat 

w kolejnictwie i t. p. rząd prawdopodo
bnie zażąda uchwalenia pewnych kre
dytów dodatkowych, jako konieczności 
państwowej. 

Minister spodziewa się efektywnych 
ograniczeń wydatków do końca roku 
budżetowego o ok. 100 miljonów zło
tych. 

Główne pozycje, skreślone w budże
tach inwestycyjnych dotyczą nowych 
budowli, całkowicie zaniechanych. 

Wykończy się tylko rozpoczęte w ro 
ku zeszłym, a z nowych prac jest pro-

Zagadkowa śmierć doktora Pinkusa 
Pozoslafe nadal tfaiemnica. 

Berlin, 25.6. 
Dochodzenie prowadzone w Guberi, 

nie przyniosło dotychczas żadnego wy
jaśnienia, zagadkowej śmierci dr; STAR 

nisława Pinkusa. 
Zawiadomiony o odkryciu zwłok pro 

kurator w Guben, Schmidt, udał się w 
towarzystwie komisji sądowo - policyj
nej na miejsce, jednakże nie zdołano 
stwierdzić, czy zachodzi tu nieszczęśli
wy wypadek, czy dokonano zbrodni lub 
też, czy dr. Pinkus popełnił samobój
stwo. 

Zmarły był zupełnie ubrany, kape
lusz jego znaleziono w niewielkiej od
ległości od zwłok. Na ubraniu nie zna
leziono żadnych śladów walki. 

Przybyłe na miejsce żona i córka 
Pinkusa stwierdziły, że oczekiwały je
go powrotu z Warszawy już od szeregu 
dni. Komisarjat policji granicznej odpo
wiedział na zapytanie, że Pinkus minął 
granice ubiegłej soboty pod Piłą pocią
giem zdążającym do Berlina. 

Zadaniem śledztwa jest przedewszy
stkiem wyjaśnienie, gdzie Pinkus prze
bywał u Niemczech od czasu przekro

czenia granicy, do chwili znalezienia 
zwłok, a w l ^ ć ^ r ż e z ^ ^ A R R T : ' •'• " : " ' I 

Rodzina ołiary wvkhj::za możliw-«ść 
^.mobć.istwa, popieważ J». Pinkus żv'ł 
w uregulowanych stosu:ikaoh material
nych. Również p o b i e ż n e oględziny 
zwłok nie wyjaśniły, czy śmiertelne ska 
leczenia były następstwem upadku z po 
ciągu, czy też pochodziły od narzędzi 
zbrodni. 

Dokładna sekcja zwłok wykaże do
piero, czy Pinkusa uprzednh nie uśpio
no narkotykiem w przedziale kolejo
wym. 

Organa policyjne uważają przypusz
czenie, że zwłoki wyrzucono z pociągu, 
za nieprawdopodobne, gdyż trupa znale 
zlono na nasypie toru prowadzącego w 
przeciwnym kierunku i wykluczają, a-
by mordercy wyrzucili zwłoki z pędzą
cego pociągu z taka siłą, by padły w 
tak znacznej odległości. Przypuszczają 
że dr. Pinkus w niewytłumaczony do
tychczas sposób wypadł z pociągu Ber
lin — Wrocław. 

Prokurator Schmidt zażądał przy
słania z Berlina snecialistów dla konty
nuowania dochodzenia. 

wadzona wyłącznie budowa kabla tele
fonicznego Warszawa — Łódź. 

Minister kategorycznie zaprzecza 
pogłoskom, jakoby zamierzono wstrzy
mać budowę dalszą portu w Gdyni, któ
ry przyczynia się poważnie do zwięk
szenia polskiego eksportu. 

Eksport jest skuteczniejszym środ
kiem zwalczania ciasnoty pieniężnej któ 
rą Polska odczuwa wraz z całą Europą. 

Ograniczenie wydatków państwo
wych nie jest skutkiem braku środków, 
jedynie wynikiem przesłanek czysto 
.ekonomicznych i zgodnie z zasadniczem 
stanowiskiem rządu budowa portu w 
Gdyni pójdzie w dotychczasowem tem
pie. 

Zgodnie z zasadniczem stanowiskiem 
rządu nastawiono odpowiednio działal
ność banków państwowych. Kredyty 
długoterminowe popierać będą tyiko 
prace inwestycyjne już rozpoczęte w la 
tach ubiegłych. Rozbudowę kredytu dłu 
go - terminowego minister łączy z mo
żliwością uzyskania przez banki pań
stwowe kredytu długoterminowego za
granicznego niewysoko oprocentowane
go. 

Zdaniem ministra, możliwość taka 
nie wydaje się być wyłączona. 

W dziedzinie kredytu krótkotermino
wego minister nie widzi konieczności 
przeprowadzenia żadnych specjalnych 
ograniczeń w stosunku do banków pań
stwowych. 

Dodać jeszcze należy dla scharakte
ryzowania ostrożności obliczania docho 
dów publicznych oraz oszczędności wy 
datków, że rezerwy na 1 maja b. r. wy
nosiły 622,8 miljonów i dbano też, aby 
rezerwa była w dostatecznej części 
płynna. 

Celem upłynnienia rynku pieniężne
go zniesiono kontrolę wkładów w ban
kach i zniesiono 10 proc. dodatek do po 
datku od kapitałów. 

N a B a r n n m 

acjonalisci niemieccy 
znów marzą o rewizji granic wschodnich. — 

Druga mowa Stresemanna. Berlin, 25 czerwca 
Polska Agencia Telegraficzna 

Głownem przemówieniem opozycyj 
nem, które poprzedziło drugą mowę mi
nistra Stresemanna, było wystąpienie 

posła niemiecko - narodowego, barona 
Freytaga - Loringhovena, który kryty
kując ostro politykę zagraniczną Nie
miec, zarzucił ministrowi Stresemanno-
wi całkowite bankructwo tej polityki. 
Poseł Freytag - Loringhoven na dowód 
przytoczył, iż minister Stresemann uza
sadniał konieczność wstąpienia Niemiec 
do Ligi Narodów tem, że Niemcy muszą 
z jednej strony zapobiec dojściu do skut 
ku grożącego przymierza angielsko-
francuskiego, z drugiej zaś otworzyć so 
bie w ten sposób drogę do podniesienia 
kwestji granic wschodnich. Obu tych za 
dań Niemcy nie wypełniły. Nie przeszko 
dziły bowiem ani zbliżeniu francusko-

angielskiemu, ani też nie osiągnęły ni
czego w kwestji granic wschodnich. 

Mówca zastrzega się, że nie chce 
twierdzić, aby traktat rozjemczy z Pol
ską i Czechosłowacją, mówiący o tem, 
i e strony zawierające traktat zgodne są 
co do tego, iż prawa żadnej strony nie 
mogą być zmienione bez jej zgody, że 
ten traktat przez powyższy zwrot utr
wala granice wschodnie, jednakże — o-
świadczył poseł Freytag - Loringhoven 
— jest rzeczą w każdym razie niewątpli 
wą, że kwestja granic nie została pod
niesiona i że bynajmniej nie stała się wlę 
ce] aktualna. 

Berlin, 25 czerwca 
(Polska Agencja i elegraticzna) 

W swojem drugiem przemówieniu 
wczorajszem minister Stresemann pono 
wnie poruszył sprawę współpracy go

spodarczej między organizacjami gospo 
darczeml Francji i Niemiec i ewentual
nie innych państw europejskich w celu 
poszukiwania dróg ochronnych przed 
konkurencją, dającą się wszystkim po
ważnie we znaki. 

W końcu swego przemówienia mi
nister zastrzegł się przeciwko przypisy
wanej mu nadziei na nowy gabinęj; an
gielski. 

Minister podkreślił, że w swoich prze 
mówieniach nie powiedział ani jednego 
słowa o nowym rządzie angielskim i że 
uważa za rzecz zupełnie nieodpowie
dnią witać z radością zmianę składu rzą 
du angielskiego. 

Dalej minister zastrzegł się przeciw 
ko poglądowi, że zmiana rządu angiel
skiego ma być identyczną z całkowitą 
zmifna angielskiej polityki zac-ranicz-
nej. 

P. Marjan Andrzejak, 
burmistrz Aleksan

drowa 
m p u f t f u c s o r a u % (f.&S. 

Na wczorajszem posiedzeniu O. K. R-
P. P. S. postanowiono wykluczyć z par
tji burmistrza m. Aleksandrowa o. Marj? 
na Andrzejaka . 

Hittlerowcy wzywają 
p r e s u d e n i f a JYira t fera&urga 

d o u s t ą p i e n i a . 
Berlin. 25 czerwca. 

Były kapitan marynarki niemieckiej 
Miicke w organie hittlerowców „Eisen-
hammer" skierował następujący apel do 
prezydenta Hindenburga: „W interesie 
narodu niemieckiego wzywamy Pana, 
Panie Prezydencie Rzeszy, o rozważe
nie, czy nie byłoby wskazane, aby Pan 
ustąpił ze swego stanowiska i zrobił miej 
sce takrni mężom, którzyby bvli zdolni 
do kierowania losami państwa niemiec
kiego". 

W dozgonnej wdzięczności składam hotd pu
bliczny wielkiemu sercu Doktora Aronsona. kt&-
ry operowaw&zy- mnie bezinteresownie, dokonał 
na matce moich dzieci najwznioślejszego aktu 
miłości bliźniego. 

Sara Jiidklewlczowa 

Za uzdrowienie jedynej córki mojej Sary Jud 
kiewiczowej —- panu Doktorowi Aro-nwww 
wzruszone ojcowskie podziękowanie. 

B E K B L A N K I E T 

ŁĘCZYCA. 



Nr. 173: 26. VI 1929 Str 3 

SPRAWA CZECHOWICZA. 
Trochę historii i trochę rozważań 

N I . 

Fakt przekroczenia budżetu przez 
rząd w roku 1927/28 jest niezaprzeczal
ny. Rząd sam o tem ogłaszał w urzędo
wych „Wiadomościach Statystycznych", 
wykazując na co wydał. Przejrzyjmy 
największe z tych pozycyj wydatków 
pozabudżetowych. A więc: 

podniesienie pensji urzędniczych — 
150 mil?., zf., emerytury 1 inwalidzi — 61 
milj. zl., koszta pożyczki amerykań
skiej — 33 milj. zl., budowa portu w 
Gdyni i zakup statków handlowych — 
11 milj. zt., uzupełnienie rezerw mobili
zacyjnych — 93 m«lj. zl., wzrost kosz
tów wyżywienia armji z powodu zwyż
ki cen zboża — 72 milj. zł., budowa fa
bryki nawozów sztucznych pod Tarno
wem — 13 m>lj. zt., powiększenie kapi
tału Banku Rolnego — 75 milj. zł., od
budowa zniszczeń wojennych I inne ro
boty publiczne — 34 milj. zl. 

Art. 4 konstytucji mówi: 
— „ustawa państwowa ustala 

corocznie budżet państwa na następ
ny rok budżetowy", 

Sejm otrzymuje do uchwalenia preli
minarz wydatków i dochodów państwa 
na rok następny z tem oczywiście, że są 
to sumy przypuszczalne, obliczane na 
rok zgóry bez możliwości brania pod 
uwagę czynników koniunkturalnych, gra 
jących rolę wówczas, gdy budżet już 
Jest wykonywany. 

Taki budżet uchwalił sejm w dn|u 22 
marca 1927 r., a już bez jego ingerencji 
nastąpiła w najbliższych po tym dniu 
miesiącach dawno nieobserwowana po
prawa konjunktur na całym świecie,, a 
szczególnie w Polsce, której danem było 
wówczas właśnie odczuć doraźne skut 
kt dodatnie górniczego strajku angiel 
skiego ] pożyczki amerykańskie). 

Tempo rozwojowe żyda gospodar 

czegi znacznie przybrało na intensyw
ność1, kasy państwowe szybciej i ła
twiej zapełniały się wpływami podat
kowemu monopole przynosiły zyski 
olbrzymie, koleje stały s«ę wyjątkowo 
rentownem przedsiębiorstwem. 

Ale pocóż przypominać... — pamięta
my przecież ten krótki, niestety, okres 
debrze i konfrontujemy go często z sy- \ 
tuacją obecną... 

Dochody skarbu przekroczyły znacz
nie przewidywane sumy. uchwalone 
przez sejm i kasy zaczęty szybko napeł
niać sie rezerwami. 

Rząd zdał sobie sprawę, że rezerw 
tych trzymać nie wolno, że trzeba je 
szybko ZWRÓCIĆ OBYWATELOM i 
wybrał formę powiększenia kapitałów 
banków państwowych, inwestowania, 
czynienia zakupów, powiększenia pobo
rów urzędniczych. 

NIKT TEJ POLITYKI NIE KRYTY
KOWAŁ. Absurd trzymania pieniędzy 
w kasach państwowych wobec szczu
płości obiegu pieniężnego i drożyzny 
kredytu — był oczywisty dla wszyst
kich. 

Więcej zebrano — trzeba było wię
cej wydać — tak sprecyzował tę polity
kę Marszałek Piłsudski w swoim ostat
nim liście do prezesa Trybunatu Stanu. 

• Sztuka rządzenia polega na umiejęt 
ności, zarówno wykorzystania sytuacji 
dobrej, jak wybrnięcia z sytuacji zlej! 
RiA\d znajdował się w dobrej sytuacji 
pieniężnej i musiał ją szybko, natych 
miast wykorzystać, pomnażając majątek 
narodowy. Na uzyskiwanie pozwolenia 
sejmu nie było czasu i nie było możliwo
ści, bo znajdowaliśmy sie w okresie wy
borów. 

Pozostawała sprawa zatwierdzenia 
wydatków tycłi po ich dokonaniu — 
ex post, skoro uzyskanie legalizacji 

ad ante — przed dokonaniem było nie
możliwe. 

1 tu właśnie — twierdzimy — tkwi 
w oczy bijąca NIEKONSEKWENCJA 
s:.jmu, opozycji sejmowej właściwie. 

Pan minister Czechowicz oskarżony 
jest NIE O DOKONANIE wydatków, 
lecz o dokonanie ich BEZ ZGODY SEJ
MU, wyrażonej przez ustawę. Właśnie 
o to nieuzyskanie zgody ad ante, bo roz
strzygającymi przy wniesieniu oskarże
nia były względy formalne. Material
nie — wydatki pozabudżetowe, wyżej 
przez nas wyliczone różnicy zdań nie 
wywołują — no! bo chyba wywoływać 
nie mogą u ludzi państwowo myślą
cych... 

Ale sejm udzielił rządowi z wydat
ków tych również absolutorium formal
nego. Bo. stojąc na stanowisku prawnem. 
niesposób komentować inaczej uchwały 
sejmu z dn'a 5 grudnia 1928 r., przyjmu
jącej do wiadomości oświadczenie prem
jera dr. Bartla, że rząd przedstawi sej
mowi wydatki do zatwierdzenia ex post. 
O uchwale tej mówiliśmy obszernie w 
poprzednim artykule i nawet bez niedo
zwolonej interpretacji zbyt ekstensyw
nej — uchwała ta jest rezygnacją sejmu 
z prawa uchwalania kredytów dodatko
wych ad ante. 

Po dniu 5grudnia 1928 r. sprawa wy
datków pozabudżetowych przedstawiała 
się tedy w ten sposób : 

RZAD MA PRZEDSTAWIĆ SEJMO 
WI DO ZATWIERDZENIA WYDATKI 
POZABUDŻETOWE JUŻ DOKONANE 

Kiedy?... 
TERMINU NIE PRZEPISANO. 
Wniosek, przepisujący termin — OD

RZUCONO W SEJMIE. 

A w dniu 20 marca 1929 r. pociągnie 

to ministra Czechowicza przed Trybu
nał Stanu. 

Za co? 
Za wydatki pozabudżetowe (— na 

które dostał absolutorium) i za nieprzed-
stawienie ich do zatwierdzenia sejmowi 
(— na co ani w konstytucji, ani w usta
wach, ani w uchwale sejmu niema ter
minu). 

* 
W pierwszym z artykułów niniejsze

go cyklu postawiliśmy tezę, że procef 
ministra Czechowicza przed Trybuna
łem Stanu jest rozgrywką polityczną 
opozycji z Marszalkiem Piłsudskim i je
go rządami, a z tak zwaną „walką o pra
wo" nie ma nic wspólnego. 

Teza nie nasza i nie nowa, 
Postawiona i udowodniona przez Mar

szałka Piłsudskiego w pamiętnym arty
kule „Dno oka". 

Cały aparat procedury karne] (tak!— 
KARNEJ, proszę państwa...) i ustawy 
0 Trybunale Stanu został postawiony na 
nogi j oddany na usługi walce politycznej 
z rządem przewrotu majowego. 

Przejrzeliśmy wszystko sine irae, 
staraliśmy się dać materjału dużo. 
W świetle faktów niewinność ministra 
Czechowicza w obliczu prawa — jest 
oczywista. 

WINIEN JEST NATOMIAST W O-
BLICZU POLITYKI. Bo nie jest partyj
nym towarzyszem swych oskarżycieli. 
Jest ich przeciwnikiem ideowym i poli
tycznym, bo należy do mężów zaufania 
Marszałka Piłsudskiego. 

Ale Trybunał Stanu rządzi się pra
wem, a nie polityką. 

I dlatego potwierdzi opinię, jaką o 
„sprawie Czechowicza" mają wszyscy 
uiczaślepienl nienawiścią do Marszałka 
1 jego ludzi _ WYDA WYROK UNIE
WINNIAJĄCY. 

WŁAD. BEST. 

c 

Przygody marnotrawnego syna. 
Jlapad na kasą kinoteatru. — (Przemysłowiec i szofer. — ciekawa rewetacia 

ciężko rannego.—W gościnie u opiekunów.— (Pierwsze przestępstwo 
Ty . . I L . . . - !- 1G10 1 J , . r..nUr> m u M < A n n f f l A r \ n T . 1 > . tu n i n a i t r i . I lifflitm AI/» m u s i dr> n» T V W « * ł w i l i o m n n . I R VI- V I I .-I i n ł A r n m n u Berlin, w czerwcu 1929. 

Przed kilku miesiącami dokonano w 
najbardziej ożywionym punkcie Char-
lottenburga rozbójniczego napadu nu 
kasę jednego z kinoteatrów. Bezpośred
nio po ukończeniu ostatniego seansu 
wtargnęło do kasy dwuch zamaskowa
nych bandytów; jeden z nich, grożąc re
wolwerem, wydarł sterroryzowanemu 
dyrektorowi kina portfel kasowy i wo
rek z pieniądzmi i wręczył je swemu 
wspólnikowi. Dyrektor kina miał jesz
cze na tyle przytomności umysłu, że nie
postrzeżenie strącił z widełek słuchaw
kę telefonu. Telefonistka w centrali zor
ientowawszy się po odgłosach, że pod da 
nym numerem odbywa się jakaś walka, 
zaalramowała natychmiast t. zw. „Uber-
fallkomaudo" policji. W międzyczasie 
rozbójnicy unosząc swój łup wskoczyli cło 
czekającego na nich przed teatrem auta 
i zbiegli. Jak zwykle, wpadła poflicja na 
ich trop ponieważ w nieumiarkowany 
sposób święcili swój tryumf, wydając ol
brzymie sumy w nocnych lokalach. 

Onegdaj stanęli sprawcy przed są
dem. Główny inicjator zamachu, ów, któ 
ry rewolwerem zmusił dyrektora kina 
do wydania gotówki, kilkakrotnie iuż 
karany, skazany został na trzyletnie cięż 
kie więzienie. Drugi, jego pomocnik, o-
trzymał stosunkowo łagodną karę 15-mic 
siecznego więzienia, przyczem, w razie 
dobrego sprawowania może mu polowa 
kary zostać darowana. 

Interesująca iest w tej eskapadzie, 
wzorowanej na filmach z Dzikiego Zacho 

du, esoba owego pomocnika w napadzie 
dwudziestoletniego Józefa B. t kilka 
szczegółów z jego życia, 

Lato 1927. Pewna starcza Orlińska 
para małżeńska urządza podróż waka
cyjną po Tyrolu i Bawarji. W Tegernsee 
poznają ci państwo jakiegoś niezwykle 
uprzejmego, bogatego pana, który włas
nem autem i z eleganckim szoferem rów 
nież odbywa iwą podróż urlopową, Ów 
elegancki pan oświadcza, że szofer jest 
jego siostrzeńcem, który jest niezwykle 
rad z stanowiska u dobrego, bogatego wu 
jaszka. Uprzejmy właściciel auta, pocz
ciwy wujaszek pan B., urządza częste wy 
oieczki i z pięknym gestem oddaje swój 
wóz wraz z siostrzeńcem - szoferem sta
le do dyspozycji nowo-poznanym pań
stwu T, 

Pewnego d îa przedsięwzięto znów 
w czwórkę wycieczkę aż do bawarsko-
austrjackiej granicy. Podczas gdy wuj B. 
i państwo T. siedzieli przy podwieczor
ku u celu wyprawy, posłał pan B. sio-
strzeńca autem do sąsiedniego miastecz 
ka, celem załatwienia Jakiegoś zlecenia. 
W drodze uległ wóz z siostrzeńcem ja
kiemuś wypadkowi. Ciężko ranny młody 
B. dostaje sią do szpitala. Wuj-ojciec 
niewiele się o niego troszczy. Natomiast 
państwo T., czując się do pewnego stop
nia, jako uczestnicy wycieczki, współ
winnymi wypadku, interesują się żywo 
losem młodzieńca. 

Młody B. nabiera zaufania i zwierza 
się państwu T Okazuje się, ie nie jest 
wcale siosti żeńcem pana B. Jest... jego 

synem, Ale musi go nazywać wujem, po
nieważ pan B., bogaty fabrykant, wsty
dzi się, że syn musi zarabiać na chleb ja
ko szofer u własnego ojca, Rodzice jego 
dawno już się rozwiedli. On sam nigdy 
nie zaznał miłości matki, ani ojca; nigdy 
nie miał domowego ogniska. Państwo T., 
wzruszeni jego losem, starają się ulżyć 
d li zgorzkniałego młodzieńca. K. * 

Skoro B. opuszcza wreszcie szpital, 
zapraszają go państwo T. na jakiś czas 
do siebie. Młody człowiek jest jeszcze 
cierpiący. Ponieważ ojciec nigdy o to nie 
dbał, by chłopak się czegoś poza wygod-
nem n^: szofens+wem nauczył, nie mo
że Józef B. znaleźć posady. Próbuje sa-
mobójstwa. W ostatniej chwili wytrąca 
mu pani T. rewolwer z ręki. Jej mąż 
przez cały czas starał się o 
O POSADĘ DLA SWEGO PROTEGO

WANEGO. 
Ale Józef B., widząc z goryczą, jakie su 
my wydaje jego ojciec na szumne, wysta 
wne życie, nie mógł ma żadnej szofcrskieT 
posadzie długo wytrzymać. Zbyt boleśnie 
czul krzywdę, jaka mu się działa. Ner
wowy, zniechęcony do życia, nie mógł 
nigdy nagiąć się do podrzędnego stanowi 
ska szofera, on, którego ojciec miał kil
ka wspaniałych aut i świetnie prosperują 
cą fabryką. Marzył... o własnej taksówce 
Jego opiekun, pan T., przyrzekł mu speł 
nić jego marzenie, stawiając jednak wa
runek: Józei musi na którejkolwiek po
sadzie wytrzymać conajmniej rok, by do 

| wieść, że potrafi pohamować swą wybu
jałą wrażliwość, 

Józef B. wynajął skromny pokoik w 
pobliżu swych dobroczyńców. Pracy nie 
miał. Pobierał na przemian to zasiłki * 
kasy chorych, to zasiłek dla bezrobot
nych. Jadał przeważnie u państwa T. 
Ale — jak wyznał przed sądem — bola
ło go to bardzo, że skazany jest na łat-
kawy chleb. Wtedy poznał niejakiego 
Kleista. Kleist, młodszy od niego, po
chodzący podobnie jak B. z zamożnego 
domu, był już dwukrotnie karany za lora 
dzieże. W przeciwieństwie do dyrektora 
B., byli jego rodzice ciężko zatroskani 
swym synem, ale Kleist „wyrzekł się" 
swych rodtziców, zwalając na nich winę 
za swe zmarnowane życie. Pozorne podo 
irieństwo przeżyć zbliżyło obu młodych 
ludzi do siebie. I wtedy obmyślił Kleist 
plan napadu na kasę kinoteatru i wyko
nał go z pomocą Józefa... 

Przed sądem zeznawała pani T. jako 
świadek. Ujmowała się gorąco za Józe
fem, nazywając to swym ludzkim obo
wiązkiem. Przedłożyła sądowi też listy, 
które jej B. pisywał po czynie, nie zdra
dzając jednak nigdy swej zbrodni i wy
rażając się o niej samemi ogólnikami. Pi
sywał do niej „Kochana Mateczko..." 

Pisma berlińskie, współczując widoc* 
nie z panem B., — otaczają nazwisko zn* 
nego fabrykanta dyskrecją. Niesłusznie! 
Pan dyrektor Bogner penosi bowiem w 
całości winę za czyn swego syna. I spra
wiedliwsze od biWijnej zasady byłoby w 
tym — a i w wielu innych wypadkach— 
jej odwrócenie: winy synów nieraz 
mścić się powinny na ojcach... J. M. 
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N O W Y P O D Z I A Ł E O D Z I . 
no rewiru etf zehucujne Komorników. 

Wobec powiększenia dotychczasowej 
liczby komorników w okręgu sądu okrę
gowego w Łodzi o dwa stanowiska oraz 
wobec zawakowanja trzeciego stanowi
ska komornika, prezes p. Belżvński do
konał podziału terytorjów należącego do 
właściwości sądu grodzkiego w Łodzi, z 
wyjątkiem m. Rudy Pabianickiej i gmi
ny Radogoszcz na 16 rewirów egzeku
cyjnych oraz wyznaczył komornika do 
ustanowienia 17 rewiru egzekucyjnego 
do czynności związanych ze skierowa
niem egzekucji do nieruchomości (opis 
i sprzedaż), tudzież zmienił i ustalił po
dział i siedziby komorników w powia
tach: łódzkim, brzezińskim i łaskim w 
sposób następujący: 

ŁÓDŹ I CZĘŚĆ POWIATU 
• ŁÓDZKIEGO. 

I rewir z s i e d z i b a w Ł o d z i 
(komornik Leonard Naborowski—Głów
na Nr. 17)—-terytorjum obejmuje: wscho 
dnią stronę ul. Pabianickiej od granicy 
miasta do' ui. Piotrkowskiej, wschodnią 
stronę ul. Piotrkowskiej do ul. Emilji do 
ul. Przędzalnianej, zachodnia stronę ul. 
Przędzalnianej do ul. Milionowej, połud
niową stronę ul. Milionowej do granicy 
miasta i granicę miasta do ul. Pabiani
ckiej. 

II rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Bronisław PinglelskI—Południo
wą Nr. 20) —• terytorjum obejmuje; pół
nocną stronę ul. Milionowej od granicy 
miasta do ul. Przędzalnianej. wschodnią 
stronę ul. Przędzalnianej do ul. Emilii, 
północną stronę ul. Emilji do ul. Piotr
kowskiej, wschodnią stronę ul. Piotr
kowskiej do ul. Głównej, południową 
stronę ul. Głównej i Rokicińskiei do ul. 
Zagajnikowej. wschodnia stronę ul. Za
gajnikowej do toru kolejowego, połud
niową stronę toru kolejowego do grani
cy miasta i granicę miasta do ul. Milio
nowej. 

III rewir z siedziba w Łodzi (ko
mornik Kazimierz Suzin—Szkolna 14), 
terytorium to obejmuje: północną-stro
nę ul. Rokjcińskiej i Głównei od ulicy 
Zagajnikowej do ul. Piotrkowskiej, 
wschodnią stronę ul. Piotrkowskiej do 
ul. Nawrot, południową stronę ul. Na-

iwrot do ul. Kilińskiego, wschodnią stro
nę ul. Kilińsk;ego cło ul. Przejazd, połud
niową stronę ul. Przejazd do ul. Zagajni
kowej i zachodnią stronę ul. Zagajniko
wej do ul. Rokicińskiei. 

IV rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Stefan Zajkowski — Traugutta 
•Nr. 10)—terytorjum to obejmuje: północ
ną stronę ul. Nawrot od ul. Kilińskiego do 
ul. Piotrkowskiej, wschodnia stronę ul. 
Piotrkowskiej do ul. Moniuszki, południo 
• wą stronę ul. Moniuszki do ul. Sienkiewi
cza, wschodnią stronę ul; Sienkiewicza 
do ul. Kolejowej, południowa stronę ul.' 
Kolejowej do ul. Kilińskiego i zachodnią 
stronę ul. Kilińskiego do ul. Nawrot. 

V rewir z siedzibą w Łodzi, ;(ko 
mornik Adam Łagodziński — Kilińskie-
Nr. 55) — terytorjum to obejmuje:-pół
nocna stronę toru kolejowego od grani- 1 

cy miasta'cio ul. Zagajnikowej. zachodnią ' 
stronę-ul. Zagajnikowej do ul. Przejazd, 1 

północną stronę ul. Przejazd do ul. Kiliń
skiego. wschodniM, stronę ul. Mińskie- \ 
go do ul. Kolejowej, północna stronę ul. 
Kolejowej do ul. Sienkiewicza, zachodnią 
stroną ul. Sienkiewicza do ul. Moniuszki, 
północną stronę ul. Moniuszki do ul. 
Piotrkowskiej, wschodnia stronę ul. 
Piotrkowskiej do ul. Narutowicza, po
łudniową stronę ul. Narutowicza do ul. 
Kilińskiego, wschodnią strona ul. Kiliń
skiego do ul. Cegielnianej, południową 
stronę ul. Cegielnianej do ul. Wierzbo
we.!, zachodnią stronę ul. Wierzbowej do 
ul. Narutowicza, południowa stronę ul. 1 

Narutowicza do ul. Konstytucyjnej, 
wschodnią stronę ul. Konstytucyjnej do 
ul. Pomorskiej, południowa stronę ul: 
Pomorskiej do granicy miasta i granicę 
miasta dó toru kolejowego. 

VI rewir z siedzibą w Łodzi, (komor
nik Leon Wąsowski—Wólczańska Nr. 10) 
—terytorjum to obejmuje: północną stro- j 
nę ul. Narutowicza od ui. Kilińskiego do 
ul. Piotrkowskiej, wschodnia stronę ul., 
Piotrkowskiej do ul. Południowej, po
łudniową stronę ul. Południowei do ul. 
Nowo-Targowej, zachodnia stronę ul. 

Kilińskiego i zachodnią stronę ul. KiHń- toru kolejowego i północna stronę ulicy 
skjego dó uh Narutowicza 

VII rewir z siedzibą w Łodzi, (ko
mornik Stefan Górsk i— Sienkiewicza 
Nr. 9)—terytorjum to obejmuie: zachodn. 
stronę ul.'Konstytucyjnej od' ul." Pomor
skiej do ul. Narutowicza, północną stro
nę ul. Narutowicza do ul. Wierzbowej, 
wschodnią stronę ul. Wierzbowei do ul. 
Cegielnianej. północną stronę ul. Cegiel
nianej do ul. Nowo-Targowej. wschod
nią stronę uh: Nowo-Targowej do ul. Po
łudniowei. północną stronę ul. Południo
wej do ul. Piotrkowskiej, wschodnią 
stronę ul. Piotrkowskiej. Placu Wolności 
i ul. Nowomiejskiej do ul; Północnej, po
łudniową stronę ul. Północnei do ul. Sol
nej, zachodnią.stronę ul. Solne! dp ul. Po 
morskiej i południową stronę ul. Pomor
skiej do ul. Konstytucyjnej. 

VIII rewir ,z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Jan Jabczyk — Południowa 20), 
— terytorjum to obejmuje: północną 
stronę ul. Pomorskiej od granicy miasta 
do Solnej, wschodnią stronę ul. Solnej' do 
ul. Północnej, północną stronę ul. Pół
nocnej do ul. Nowomiejskiej. wschodnią 
stronę ul. Nowomiejskiej do Starego 
Rynku, południową stronę Stareeo Ryn
ku i ul. Aleksandryjskiej do ul. Francisz
kańskiej, wschodnią stronę ul. Francisz
kańskiej do ul. Lwowskiej, południową 
stronę ul. Lwowskiej i Cbłodnei do ul. 
Spornej, wschodnią stronę ul. Spornei do 
ul. Smutnej, południową stronę ul. Smut
nej do granicy miasta i. granice miasta 
do ui. Pbniorskic.i. 

IX rewir z siedziba w Łodzi (ko
mornik Zygmunt Makowski — Naruto
wicza Nr;.49) — terytorjum ro obejmuje: 
północną stronę ul. .Smutnej od granicy 
miasta do til. Spornej, zachodnia stronę 
ul. Spornej do ul. Chłodnej' .północną śtro 
ńę' ul 1/Chłód Hej i Lwowskiej do ul'. Ffan-
cl^zkańskjej, zadiodtffą • stróne toK^rln-' 
c f ^ R a i Ś t e j ^ 

Pszennej i Siewnej do granicy miasta i 
granicę miasta do ul. Łagiewnickiej. 

XI rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Adam Jaroszyński — Zachodnia 
Nr. 72) — terytorjum obejmuje: północną 
stronę ul. Biegunowej i Srebizvńskiej od 
granicy miasta do toru koleiowego, 
wschodnią stronę toru kolejowego do ul. 
11-go Listopada (Konstantynowska), pół
nocną stronę ul. 11-go Listopada do ul. 
Zachodniej, wschodnią stronę ul. Zachód 
niej do ul. Zawadzkiej, północna stronę 
ul. Zawadzkiej do ul. Piotrkowskiej, za
chodnią stronę ul. Piotrkowskiej. Placu 
Wolności, Nowomiejskiej i Zgierskiej ao 
ulicy Lutomierskiej, południowa stronę 
ul. Lutomierskiej. do ul. Stolarskiej, 
wschodnią stronę ul. Stolarskiei do rzeki 
Łódki, południową stronę rzeki Łódki do 
toru kolejowego, zachodnia stronę toru 
koleiowego do ul. Pszennej, połudriową 
stronę ul. Pszennej i Siewnei d<"> granicy 
miasta i granicę miasta do ul. B'eg:iuo-
weł. 

XII rewir z siedziba w Łodzi (ko
mornik Tomasz Chorzelski — Sienkie
wicza Nr. 67) — terytorjum obejmuje: 
północną stronę ul. II-go Listopada od 
granicy miasta do ul. Towarowej, wscho 
dnią stronę ul. Towarowej do Al. 1-go 
Maja. północną stronę AI..1-go Maja do 
ul. Lipowej, zachodnią stronę ul. Lipo
wej do ul. Zawadzkiej, północna stronę 
ul. Zawądzkjej do ul. Wólczańskiej, 
wschodnią ul. Wólczańskiej do ul. Ce
gielnianej, północną stronę ul. Cegielnia
nej do ul. Piotrkowskiej', zachodnią stro
nę til. Piotrkowskiej do ul. Zawadzkiej, 
południową stronę ul. Zawadzkiej do ul. 
Zachodniej, zachodnią stronę ul. Zachod
niej do ul. 11-go Listopada. po!udn:o\vą 
stronę ul. 11_ Listopada do toru kolejowe
go zachodnią stronę toru koleiowego do 
iJriv§rebr^.r>ski©j,^udniowa.T;tfonę ul. 

ku, południową' stronę Bałuckiego Ryn
ku do u|. ;Łagiewnickiej, wschodnią .stro
nę. ul.: Łag.iewnickiei do granicy jniasta 
i granice miasta do ul. Smutnej, oraz obej 
miirc giuińe Nowo-Solna. 

X rewir z siedzibą .w-Łodzi (ko
mornik Stanisław Stopczyński — Kon
stantynowska Nr. 51)—terytorium obej
muje: zachodnią stronę-ul.'Łagiewnic
kiej od granicy miasta do Bałuckiego 
Rynku, północną stronę Bałuckiego Ryn 
ku do ul. Zgierskiej, zachodnia stronę ul. 
Zj^erskjej.do.-ul. Lu.tomiersljiej. północną 
stronę ul.-Lutomierskiej cło ufT Stolar
skiej, zachodnia stronę ul. Stolarskiej do 
rzeki.Łódki,-północną. stronę t rzeki Łódki 
do toru kolejowego,.wschodnia stronę 

Umów I ff«»'"v: Babice. Bcłdów, Brus, 
Pufvnicw I Rąbień. 

XIII rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Stanisław Durkowski — Gdań
ska 6), stanowi terytorium: północną 
stronę ul. 6-go Sierpnia od ul. Towaro-i 

i wschodnią stronę ul. Towarowej do ul. 
6-go Sierpnia. 

XIV rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Jan Rzymowski — Sienkiewicza 
67), stanowi terytorjum: północną stro
nę ul. Andrzeja od ul. Towarowej do ul. 
Piotrkowskiej, zachodnią.stronę ul. Piotr 
kowskiej do ul. Zielonej, południową 
stronę ul. Zielonej do ul. GdańsKiej, 
wschodnią stronę ul. Gdańskiej do ulicy 
6-go Sierpnia, puiudniową stronę ulicy 
6-go Sierpnia do ul. Towarowej i wschód 
nią stronę ul. Towarowej do ul. Andrze
ja. — 

XV rew|r z siedzibą w Łodzi, (ko
mornik Józef Tomaszewski — Zachod
nia 36), stanowi terytorium: wschodnią 
stronę Al. Unji do ul. 11-go Listopada do 
ul. Karolewskiej, północną stronę ul..Ka
rolewskiej do ul. Kopernika i Kolejowej' 
oraz północną stronę parku Ks. Ji Ponia
towskiego i północną stronę ul. Anny 
do ul. Piotrkowskiej, zachodnia stronę 
ul. Piotrkowskiej do ul. Andrzeia. połud
niową stronę ul. Andrzeja do ul. Towaro
wej, zachodnią stronę ul. Towarowej do 
ul. 11-go Listopada i toru kolejowego 1 
południową stronę ul. 11-go Listopada 
do Alei Unji. 

XVI rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Rafał SakkilarJ — Radwańska 3), 
stanowj terytorjum: zachodnia stronę ul. 
Pabianickiej", od granicy miasta do ul. 
Piotrkowskiej, zachodnią stronę ul. Piotr 
kowskiei do ul. Anny, południowa stronę 
ul. Anny i południową granice parku 
Ks. J. Poniatowskiego do ul. Karolew
skiej, południową stronę ul. Karolew
skiej do Alei Unji, zachodnia stronę Al. 
U roj i do. ul. 11-go Listopada, południową 
stronę ul. 11-go Listopada do granicy 
miasta i.granicę miasta do ul. Pabiani
ckiej'. 

XVII rewir z siedzibą w Łodzi (ko
mornik Alojzy Gałczyński .Szkolna 14), 
do czynności związanych ze skierowa-
fliftra. egzekucji do nieruchomości (opis i 
spr£id&t *ołtejńi(uJe' terytorjum łódzkiego 
okręgu sądowego. _ 

Pozostała część powiatu łódzkiego, 
stanowiąca właściwość terytorialną są
dów grodzkich w Zgierzu. Tuszynie 1 
Łodzj (co do Łodzi — Ruda Pabianicka 
i Radogoszcz): 

Brużyca,-. Wielka. .Lućmierz i. Łagiew-ul. Gdańskiej do ul. Zielonej, pólnocną-j 
stronę ul. Zielonej do ul: Piotrkowskiej, 
zachodnią stronę ul. Piotrkowskiej.do ul, 
Cegielnianej, południową stroiie ul. Ce
gielnianej do ul. Wólczańskie!, zachod
nia, stronę Wólczańskiej do ul. Za
wadzkiej, południową stronę ul. Zawadź 
lejej do ul. Lipowej, wschodnia stronę ul. 
Lipowej do AI. 1-go Maja. południową 
stronę AI.,-1-go Maja do ul. Towarowej 

riiki, należące do właściwości sąduigrodz 
kiego w Zgierzu oraz gminę Radogoszcz, 
należącą do właściwości sądu grodzkie
go w.Łodzi. (Zgierz — komornik Broni
sław Dembowski. 

II rewir egzekucyjny obejmuje mia
sto Tuszyn i gminy: Brojce. Chojny, 
Cząrnecin, Gospodarz, Kruszów i Wi-
skitno, należące do właściwości sądu 
grodzkiego w Tuszynie, oraz miasto Ru
dę Pabianicką, należącą do • właściwości 
sądu grodzkiego w Łodzi." (Tuszyn — 
komornik — Ludwik Hollas). 

POWIAT BRZEZIŃSKI. 
, I rewir egzekucyjny obejmuje miasto 

Brzeziny oraz gminy: Długiei Gałkówek, 
Lipiny, Mikołajów i Popień, należące'do 
właściwości sądu grodzkiego w Br/,:z> 
uach. (Brzeziny —komornik Wacław 
Walter). 

II rewir egzekucyjny obejmuje i l a 
sta: Stryków i Głowno oraz gminy: Bia
ła, Bratoszewice, Dmosin, DobraINie-
sułków, należące do właściwości isądu 
grodzkiego w Strykowie oraz /.gminę 
Morgę Dolną należącą do właściwości 

:sądu grodzkiego w Brzezinach (z sie
dzibą w Strykowie — komornik Zyg-

, munt Niewęgłowski). 

POWIAT ŁASKI. 
I rewir egzekucyjny obeimuie. mia

sto Pabjanice oraz gminy: Dłutów, Gór
ka - Pabianicka i Widzew, należące do 
właściwości sądu grodzkiego w Pabiani
cach (komornik w Pabianicach Kazi
mierz Garczyński). 

Pozostałe rewiry egzekucyine w,po
wiatach: Łaskim, z siedziba komornika 
\v.--Łąsku i łęczyckim .z. siedzibami ko-

j moriiików w Łęczycy i Ozorkowie bez 
' zmian. (b). 
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Wschód słońca 3.17 
Zachód słońca 7.58 
Wschód księżyca 10 58 
Zachód księżyca 7.00 
Długość dnia: 16.20 
Przybyło dnia: 10,02 

Chłodno i deszcz. 
Przepowiednia pogody. 

Dziś zachmurzenie zmienne z przelotnem: 
deszczami, głównie na zachodzie kraju, w dal
szym ciągu chłodno silniejsze, na wybrzeżu bu
rzliwe, wiatry zachodnie i północno - zacho
dnie. 

Pomnik Kościuszki. 
Wczoraj rozpoczęta została budowa 

cokołu betonowego pod pomnik Tadeu
sza Kościuszici przy Placu Wolności. 
Roboty te potrwają do września r. b. 
Koszt ich wyniesie około 40.000 zło
tych. 
Szczepienie antyty-

fusowe 
stosowane będzie przez magistrat 

łódzki 
Oddział sanitarny magistratu przystą 

pił do przeprowadzenia masowego przy
musowego szczepienia ochronnego prze 
ciwko durowi brzusznemu w typh do
mach, gdzie w bieżącym roku stwierdzo 
no kilka przypadków zachorowań na dur 
brzuszny. 

Szczepienie odbywać się będzie dro 

Trzy strzały do śpiącej żony. 
Straszna tragedia zniedołężniałego 31-letniego 

męża i jego młodej żony. 
Z Warszawy donoszą: 
Krwawy dramat małżeński rozegrał 

się przy ulicy Śliskiej 42. 
W mieszkaniu Marji Walczakowej 

na 4 piętrze mieszkali jako sublokatorzy 
Bronisława i Michał Szymczakowie, o-
boje 

pracownicy poczty." 
Szymczak, aczkolwiek liczący lat 31 

przeszedł niedawno 
na emeryturę. 

Powodem tego był częściowy para
liż nóg. 

Pożycie między Szymczakami nie u-
kładało się najlepiej.-

Szymczakowa, kobieta 30-letnia, zdro 
wa, pełna życia, nie mogła się pogodzić 
z myślą posiadania męża niedołężnego. 

Niedawno Szymczak wyjechał na 
wieś, gdzie jest właścicielem domku. 

Wyjeżdżając, powiedział do żony: 
— Ja tu niedługo wrócę, to się pora

chujemy... 
Wczoraj kilka minut po 6-ej rano 

ktoś zapukał do mieszkania. 
Otworzył jeden z licznych subloka

torów, zamieszkałych u Walczakowej. 
Na progu stanął Szymczak. Przywi

tawszy się z sąsiadem, poszedł do poko
ju, gdzie na składanera połowem łóżku 

stępnie strzelić do siebie. 
Obezwładniono go z łatwością. 
Na miejsce krwawego dramatu przy

był lekarz. Stwierdził u Szymczakowej 

dwie rany klatki piersiowej i ranę gło
wy. 

Szymczakowa w stanie beznadziej
nym odwieziono do szpitala. 

Kąpieli słonecznej 
nic powinna pani sobie odmawiać 

P I E G I 
usuwa niezawodnie 

m a i ć i m y d ł o 
wysokowartosciowe preparały oryginalne z „Mohrenapoiheke" wc Wrocławiu. 

W aptekach i drogeriach maść 3 15. mydło 2.30. 
Gdzie niema wprost u firmy Apt. Drancz i S-ka. Bielsko. 

Robotnik-zabójca majstra. 
stawał wczoraj przed sądem. 

Echa marcowej tragedji w Pabjanicach. 
udał się do dyrektora Kanenberga. Oś-
świadczył on dyrektorowi, że majster 

W dniu 1 marca b. r. Pabianice zo
stały poruszone zabójstwem, dokona-
nem w zakładach fabrycznych Krusche 
i Endera. 

W jednym z oddziałów tej fabryki 
znajdującym sję pod kierownictwem 

spała jego żona. Oprócz Szymczakowej j majstra Józefa Otta, pracował robotnik 
spało w pokoju kilka osób. | Onufry Młynarczyk, liczący już prze 

gą doustną przez zażywanie pigułek, spo j Emerytowany listonosz siadł przy sto' s z } 0 pięćdziesiątkę, był naogół człowie-
le, stojącym na środku pokoju. Siedział! k j e m bardzo zrównoważonym i spokoj-
dłuższą chwilę, przypatrując się żonie. n y m i nigdy z nikim me wszczynał żad-

Wreszcie wstał, sięgnął do kieszeni,! n y c h awantur. Krytycznego dnia jednak 
dobył rewolwer i . . _ ,'J że posprzeczał sję on ze swym mai-
TRZY RAZY STR7ELIŁ DO ŚPIĄCEJ. s t r e r n Ottem. Robotnicy, pracujący w bli 

- Na odgłos-strzałów^do pokoju wbiegł' "skiej.odległości od' Młynarczyka sjysze-
p. Banaszek, który sypiał w 'kuchni i po :ji odgłos awantury, lecz nie zwracali na 

'".sterunkówy" Romański, 'zamieszkały '• żfto "szczególnej'uwagi.' 

rządzonych metodą BesredkL Szczepie 
nia te zabezpieczają od zachorowania na 
dur brzuszny na czas jednego roku. 

Pigułki należy przyjmować w ciągu 
4-ch dni naczczo. Nadmienić należy, że 
użycie pigułek nic wywołuje żadnych za 
burzeń w organizmie. (—) 

Wywóz psów z miasta 
bez zaświadczenia lekarskiego 

jest zabroniony. 
W związku z wypadkami wścieklizny 

psów władze wydały zarządzenie, zabra 
niające wywozu psów z miasta. Wywie
zienie psa może nastąpić jedynie po zba 
daniu go przez lekarza weterynarii, przy 
czem właściciel, który wywozi psa, mu
si się wykazać odipowiedniem świadect
wem, wystawionem przez urzędowego 
lekarza weterynarji. Wszelkie inne świa 
dectwa, wystawiane przez prywatnych 
lekarzy, nie będą uznawane. w. 

rodziną w sąsiednim pokoju. 
Zastali Szymczaka uderzającego z 

niecierpliwością rewolwerem o stół. 
Rewolwer bowiem zaciął się. 
Szymczak chciał wyrzucić łuskę 1 na 

OSOOISTE. 
P. Władysław Szpiro. łodzianin, uzy 

skał na uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie dyplom doktora medycyny. 

W. pewnej chwili zostali oni zaalar
mowani rozpaczliwym krzykiem. Jak 
się okazało, Młynarczyk porwał żelaz
ny wałek, leżący na ziemi i zadał swe
mu majstrowi 

CIOS W GŁOWĘ 
Otto'.zwalił się z nóg, tracąc przytom
ność. Nim zawezwano lekarza, Otto wy
zionął ducha. 

Młynarczyk wprost z sali fabrycznej 

Poseł Komunistyczny w Pabianicach 
Jlie mógł n> żaden sposób wozooczsąi w i e c u — Zastój 

u) mieście z nonodu s f r e f f t u . 

Jlajwmszy t%as zlikwidował zatarg. 
. _ . . . . • . RV , • _ 1 • * _ » ' . 

Pabjanicki korespondent „Republiki" 
donosi: 

Na wiadomość o zamknięciu fabryki 
przez firmę Krusche i Ender, przybył w 
dniu wczorajszym w godzinach popołu
dniowych do Pabjanic poseł komunisty
czny Rosiak. Wiadomość o przybyciu 
posła komunistycznego rozeszła się szyb 
ko po mieście i na ulicach zaczęły się 
zbierać tłumy robotników. 

Policja piesza i konna rozpraszała tłu 
my, gromadzące się na chodnikach, unie
możliwiając w ten sposób odbycie wie
cu posłowi Rosiakowi. Tłum, złożony 
przeważnie z kobiet, podjudzanych 
przez młodocianych komunistów, począł 
wznosić wrogie okrzyk* przeciwko po
licji. Poseł Rosiak stał przez dłuższy 
czas przy magistracie w otoczeniu poli
cji, a widząc, że nie uda mu się urządzić 
w>ecu — opuścił Pabianice. 

Robotnik Rutkowski, pp W Y D A L E N I U 

którego robotnicy rozpoczęli strejk pro
testacyjny n>e został dotychczas znale
ziony. W miejscowym areszcie przeby
wa w związku z awanturami ulicznemi 
7 robotników. Zapowiadana konferencja 
z inspektorem pracy nie odbyła się wsku 
tek niezdecydowanego stanowiska robot 
ników, czy powierzyć pertraktacje 
związkom zawodowym, czy też związki 
robotnicze mają rozpocząć pertraktację 
za pośrednictwem inspektora pracy. W 
tym ostatni mwypadku robotnicy żąda
liby od fabryki: 

1) zaprzestania dalszego wydalania 
robotników; 

2) dopuszczenia delegatów związko
wych na tereu fabryczny; 

3) dobrego traktowania robotników 
przez administrację i 

4) uszanowania ustawodawstwa ro
botniczego. 

Zamknięcie fcbrykl i zwolnienie z 

pracy 4.000 robotników spowodowało 
w mieście całkowity zastój. Najwyższy 
już czas, by czynniki kompetentne ener
gicznie zabrały się do zlikwidowania 
zatargu, gdyż Wśród robotników panuje 
gotowość do pracy i niechęć do awan
tur. — 

W dniu wczorajszym wróciła z Poz
nania wycieczka na P. W. K. dzieci szkół 
powszechnych w ilości 600 osób. Wy
cieczka była finansowana przez magi
strat, który wyasygnował na ten cel 
8,000 zł. , , 

*« 

Uruchomione przez powiatową Kasę 
chorych kolonje zdrowotne dla dzieci, 
cieszą się wielkiem powodzeniem. W 
miesiącu bieżącym powróciły iuż z ko
lonji dzieci w wieku przedszkolnym, a 
w miesiącu lipcu uda się na kolonje te 
70 dziewcząt w wieku szkolnym. Pobyt 
dzieci na kolonii wywiera na nich dodat
ni wpływ, a wśród rodziców panuje cal-
kowite-^zadówolenie. - ' 

Otto maltretował go i to go wreszcie 
wyprowadziło z równowagi. W czasie, 
gdy zabójca zwjeizał się dyr. Kanenber-
gowi, z pobudek swego czynu, w fabry
ce 

ZJAWIŁA SIE POLICJA. 
Młynarczyk oddał się w ręce władz i po
słusznie poszedł do komisariatu policji, 
skąd przewieziono go do wiezienia. ' 

Wczoraj zabójca stanął przed łódzkim 
sądem okręgowym, który sprawę tę roz
ważał pod przewodnictwem p. sędziego 
Arnolda'w asyście pp.; sędziówŁoziń-
skiego i Brauna. 

| ' Młyharczył na sprawie pTżyżhatsię 
do winy. 

— Byłem tego dnia trochę pijany — 
tłumaczył się — majster robił ml wy
mówki, że źle pracuję, ale on nie miał 
racji, gdyż, jak zwykle, sumiennie speł
niałem swe obowiązki. W pewnei chwili 
oświadczył mi on groźnie, że mnie wy
dali z pracy. Zdenerwowało mnie to do 
tego stopnia, że zupełnie straciłem pano
wania nad sobą i porwałem wałek. Nie 
pamiętam już nawet, co się ze mną dalej 
działo. 

Do sprawy zawezwano kilkunastu 
świadków, przeważnie majstrów i robot
ników zakładów fabrycznych Krusche i 
Endera. Wszyscy świadkowie wyrażali 
się 
BARDZO DOBRZĆ ZARÓWNO O ZA
MORDOWANYM JAK I O ZABÓJCY. 
Twierdzili oni, że Otto i Młynarczyk by
li ludźmi bardzo spokojnymi, sumiennie 
spełniającymi swe obowiązki i nigdy nie 
kłócili się ani ze sobą, ani z innymi pra
cownikami fabryki. 

Po przesłuchaniu p. prokuratora 
Szczecha, domagającego się dla oskar
żonego surowego wymiaru kary, zabrał 
glos obrońca mec. Kobyliński. 

Mec. Kobyliński powołał się "w swem 
przemówieniu na zeznania świadków, 
którzy wystawili oskarżonemu jąknaj-
lepsze świadectwo i dowodził, że Mły
narczyk dokonał zbrodni pod wpływem 
silnego wzruszenia psychicznego. 

Po przemówieniach stron sąd udał się 
na naradę i ogłosił wyrok, mocą które
go Młynarczyk został skazany na 4 lata 
więzienia. Wdowie po zabitym majstrze 
przysądzono powództwo cywilne w wy
sokości 600 zł. 

Młynarczyk nrzyir.i w yrok • spokoj
nie, las. 
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TEATR MIEJSKL 
„Mira Efros". 

Dziś ! codziennie po cenacli najniższych od SU 
«roszy do 5 zl. 50 wzruszająca do lez, głęboko 
pomyślana sztuka Gordina „Mira Efros" — ta 
liryczna opowieść o wielkiej' miłości matczyne
go serca Jest kapitalnie grana przez Irenę Horeu 
ką, Morska, Skrzydtowską, Dąbrowską na 
czele. 

Bilety do nabycia w kasie zamawlań w cu
kierni Oostomskiego. 
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ŚRODA, 26 CZERWCA. 
Warszawa, 1,395 m. — 11,56 Sygnał czasu i 

hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie; 12,05 
Koncert z płyt gramofonowych! 12,50 Komuni
katy Powszechnej Wystawy Krajowej 13,00 Ko
munikat meteorologiczny 15,20 Odczyt z cyklu 
„Dzieje muzyki polskiej" — wygł. prof, Stan. 
Niewiadomski; 16,30 Koncert z płyt gramofono
wych; 17,25 „Skrzynka pocztowa"; 18,00 Kon
cert popularny orkiestry Polskiego Radja 19,56 
Sygnał czasu. 20.00 Odczytanie programu na 
dzień następny; 20,30 Koncert wieczorny, w 
przerwie komunikat teatrów miejskich. Koncert 
solistów; 21,30 Literackie słuchowisko z Wilna; 
22,15 22,20 i 22,30 Komunikaty; Transmisja mu
zyki tanecznej z Krakowa. 

Praga, 343,2 m, — -9,05 Transm. z Tteatru 
Narodowego — „Księżniczka cyrku", operetka 
Kalmana. 

Frankfurt, 421,3 m. — 20,15 Koncert radjo-
orkicstry. Thomas — „Kadi", uwertura, Meyer-
beer — „Prorok", wyjątki, Dclibes — „Le Rof 
s'amuse". W przerwie humoreska Marka Twaina 
„Ludożerstwo na kolei", po przerwie Massenet 
— Arja z op. „Herodiada" (Magda Spiegcl — alt) 
Bruch — Koncert na skrzypce i orkiestrę d-moll 
op. 44 (wyk. Hugo Kolberg); 21,45 Koncert kom
pozytorski Ernsta Tocha. Sonata fortepianowa 
op. 47, Capriccictti op. 36, Z „Kinderstxcken" 
op. 49. Trzy burleski op. 31. 

Monachium, 536,7 m. — 21,30 Koncert symfo
niczny radjonrkieslry. Sol. Carl (viola da gamba) 
Stamitz — Koncert na violę da gamba i orkie
strę, Beethoven — Symfonia VI f-dur (Pastoral
na); 22,45 Koncert i muzyka taneczna kapeli 
Grelner. 

Budapeszt 546 ra. — 12.05 Orkiestra cygań- 1 
ska Jeno; 17,40 Mclodje węgierskie w wyk. Ako-
sa Morvaya; 20,15 Wieczór Beethovena, Kon
cert symfoniczny pod dyr Otto berga z udz. Er-
n6 Dohnanyjcgo. Koncert fortepianowy c-rnoll. 
Symfonia VII-ma. Koncert fortepianowy b-dur; 
21,50 Muzyka cygańska z Cafe Ostendę. 

Dyrektorowi naszej firmy w Lodzi Karolowi Kujaw
skiemu z powodu śmierci 

O j c a J e g o 
wyrażamy szczere współczucie 

Pracownicy l Kontl t lonam 
J I R A \\m U U I I F 

Jako w drutfa bolesną rocznice 
śmierci nasze) najukochańszej 

L D. liii lii.n ii. lama 
odbędzie się dziś w środę 26 czerwci 
o (J. 12 na cmentarzu nabożeństwo ła 
łobne na które zapraszają krewnych 
znajomych 

M a t k a I C ó r e c z k a 

[ . M I R PIORRKOWSKA 

mord w resiauracii. 
Banda jpiianucn opraszKow za

tłukła człowieka. 
Z Bydgoszczy telefonują. 
Do siedzącego wraz z siostrą w resta

uracji ogródkowej Kasprzykowskiego po 
doszło dwu pijaków, którzy zaczęli czyn 
nie znieważać Kasprzykowską. Brat, po 
wsiawszy z miejsca, zwrócił im uwagę 
na niewłaściwe zachowanie się. 

W odpowiedzi na to obaj pijani opry 
szkowie rzucili się na niego, powalili na 
ziemię i poczęli okładać, czem tylko by
ło można, a wdęc laskami, kuflami i bu
telkami. 

W pewne- chwili do napastników 
przyłączyło się 10 innych osobników, 

którzy poczęli leżącego na ziemi trato
wać nogami. Gdy Kasprzykowski tracił 
przytomność, napastnicy polewali go 
wiadrami wody, a gdy go w ten sposób 
ocucili, poczęli na nowo znęcać się nad 
nim. 

Procedurę tę powtórzyli trzykrotnie, 
aż wreszcie Kasprzykowski wskutek sil
nego uderzenia w głowę dozna! pęknię
cia czaszki i wyzionął ducha. 

Zabójców i prowokatorów awantury 
Wawrzyńca Zwolińskiego i Michała Bur 
dzę a resztowano. 

Tomaszów-Mazowleckl. 
Wydarzenia dwa. 

Tomaszowski korespondent „Repu
bliki" telefonuje: 

Komisja budowlana magistratu posta 
nowiła ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców zamknąć przejazd przez 
most na ul. Mostowej. W budżecie na 
rok bieżący odnośna suma była przewi
dziana, została jednak przez urząd wo
jewódzki skreślona. 

Sensacyjne przygody p. Kirszenbauma 
z Tomaszowa. —Weksle, koks, smoła, 

areszt i prokurator 

Z KINO TEATRU „CAPITOL" 
Staif&flt*rh*tty'rekCirkino - teatru „Capltol" 

wyświetlany będzie wielki i aktualny w dobie 
obecnej film naukowy, poświęcony hygjenle cia 
la kobiecego. Zdjęć naukowych dokonano w in
stytucie anatomicznym, w dermatologicznym, 
1 państwowym zakładzie położniczym w Pradzi. 
Jakkolwiek wiadome Jest. że człowiek jest ko
roną stworzenia, ale budowa jego organizmu 
Iest w zasadzie ta sama, co budowa najpierwot
niejszej komórki. Ciało kobiece jest harmonij
nym skojarzeniem elementów piękna i celowo 
ści. Ciato kobiece, podobnie jak i męskie potrze
buje gimnastyki i sportu. Tężyzna fizycs-
na matki przechodzi na dzieci. A że powo
łaniem kobiety jest dać społeczeństwu zdro
wych moralnie I cieleśnie obywateli, przeto wn> 
na kobieta za miodu wdrożyć się w tryb racjo 
nclnego życia domowego. Jedną z największych 
niebezpieczeństw jakie zagrażają życiu rodzinni 
nru, są ohoroby weneryczne. Rozumna kobieta, 
wstępując w związki małżeńskie, zażąda uprzi' 
dnio od narzeczonego, aby przedstawił jej świa
dectwo lekarskie. Rzeczą ogromnej wajti jest 
kompertencja w sprawach porodu 1 połogu. Po
ród prawidłowy i nieprawidłowy! Okres zapło
dnienia t ciąży. Ciąża nie jest chorobą, ale wj--
maga specjalnego postępowania, nie wolno więc 
gardzić pomocą lekarską. Jakkolwiek wiele jesi 
zawodów stosownych dla kobiety, Jednakże 
głównym Jej powołaniem pozostanie macierzyń
stwo. 

Tomaszowski korespondent „Repu 
bliki" telefonuje: 

W gazowni tomaszowskiej, należą
cej obecnie do spółki akcyjnej Zjedno
czonych gazowni polskich, od roku 1911 
do czasów ostatnich odbiorcą smoły 1 
koksu był Abram Josek Kirszenbaum, 
zam. przy ulicy Prez. Mościckiego 10. 
Zakupioną-wagonowo smolę i koks kryl 
Kirszenbaum częściowo własnymi, czę
ściowo zaś obcymi,,wekslami, 11 

Z czasem zyskał on całkowite zaufa
nie dyrekcji gazowni, która nicjednokrot 
nie powierzała mu wielkie sumy pienię
dzy dla wręczenia ich w Warszawie. 

Zaufanie to posiadał Kirszenbaum aż 
do roku 1927, kiedy gazownia dopatrzy
ła się pewnych niedokładności w obli
czeniach. Kirszenbaum otrzymywał kil
kakrotnie dla doręczenia firmie „Kar
boli" w Tomaszowie pokrycie wekslo
we i gotówkowe, wręczał jednak tylko 
weksle, a grjitówkę rzekomo zatrzymy
wał, obiecując, że zapłaci ją następnego 
dnia. Firma „Karbon", wierząc jego sło
wom, dawała mu pokwitowania na całe 
sumy. O tych „manipulacjach" dowie
działa się podobno gazownia dopiero z 
wyciągu przesłanego jej przez firmę 
„Karbon". Przyciśnięty do muru Kit-
szenbaum miał się przyznać do winy i 
obiecał brakujące sumy pokryć. 

W tym czasie niektóre z weksli da
nych, jako pokrycie za smołę i koks. zo
stały zaprotestowane, gdyż okazało się, 
że podpisy wystawców były sfałszowa

ne. Kirszenbaum obiecał również i te su 
my pokryć. 

Przed kilku tygodniami dyrektor ga
zowni, mając jeszcze pewien sentyment 
dla Kirszenbauma uległ jego prośbie i 
zażyrował mu kilka weksli z jego wysla 
wlenia, które miały być mu w krótkim 
czasie zwrócone. 

, Rzeczywiścje;;dnia>. następnegjo jKtłt 
szenbaum zwrócił obcięte części 
weksli, na k t ó r & l L f l M ^ ^ 
pisy Kirszenbauma, jako wystawcy i 
dyrektora, jako żyranta. Jak się jednak 
okazało, byty to odcinki starych weksli, 
a nowe zostały puszczone w obieg. Ogó 
łem sprzeniewierzył Kirszenbaum około 
15.000 zł. 

Wczoraj policja osadziła go w aresz
cie. 

Okazało się jednak, że nie na długo, 
gdyż jeszcze w dniu wczorajszym osa
dzony w areszcie Kirszenbaum został 
zwolniony. Wnosi on obecnie skargę 
przeciwko gazowni za puszczanie w o-
bieg jego weksli grzecznościowych. 
Sprawę przekazano prokuratorowi w 
Piotrkowie. 
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D O S K O N A Ł E 

P O L S K I E P E K F U M Y 

MAJO LA 

Dnia 4 lipca o godz. 10 rano odbędzie 
się w gmachu magistratu rozprawa pu
bliczna w sprawie budowy wodociągów 
dla Łodzi. Wiadomo, że woda dla Lodzi 
ma być czerpana z Niebieskich Źródeł 
w Smardzewicach i z Pilicy w ilości oko 
ło 175.000 metrów sześciennych na do
bę. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie za
rządu związku robotników włókienni
czych. Postanowiono zwrócić się do mi
nisterstwa pracy i opieki społecznej z 
memoriałem w sprawie nadania sądowi 
grodzkiemu w Tomaszowie kompetencji 
sądu pracy. 

Wystawa obrazów Maurycego Apple 
bauma, wobec dużej frekwencji została 
przedłużona do dnia 30 czerwca r. b. 

Mino spółdzielni. 
mm*  9 i i 

„Błękitne noce". 
Pełnem niebezpieczeństw jest życie zatrą-

cniców t. zw. Legji Cudzoziemskiej wśród bez-
I bfzcżnych piasków Sahary, w ogniu ciągłych 
[walk z ptehiićnlami arabskieml. Na tem bar-

wiciu tjp ukazuje się Drzed m-wnu widzów i* 
iwwio.ść miłosna, porywająca głębokością swe
go uczucia, potężna prawdą życiową i nlezw>-
kłem pięknem. Dziwna moc wleje z tej wizji mt 
łosnej o poświęceniu się mężczyzny dla ukoclu 
rej kobiety. Szalone tempo akcll. wspaniale po* 
mysły reżyserskie umożliwiają widzom zapom
nieć o troskach codziennych, zmuszają do orzeży 
wanla razem z bohaterami ich wzruszeń miło
snych i ich niebezpiecznych przeżyć. Jest wiele 
filmów egzotycznych, wiele bardzo dobrych, 
lecz żaden nie posiada tyle uczucia, tak potę
żnego napięcia I tak świetnej treści Jak „Błę
kitne Noce". ' 

Norman Kerry. jako bohaterski oficer angiel
ski, jego partnerka piękna Imogena Robertson, 
many Lewis Stone I Juna Marlowe stworzyli 
koncert gry, stojącej na wyżynach prawdziwe
go artyzmu. 

D U Z U R W A P R E H . 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

SS-rów Wójcickiego (Napiórkowskiego 27). W. 
DanleJeoklego (Piotrkowska 127), p. Unickiego i 
J Cymera (Wólczańska 27), SS-rów Lelnwebe-
ra (PI. Wolności 2). SS-rów Hartmana (Mły
narska 1). J. Kahana (Aleksandrowska 81). 

Pozatem stale dyżurują następujące apteki: 
A Sadowskiej (Zgierska 57), A. Dutkiewicza 
(Zgierska 97). A. Szymańskiego (Przędzalnian* 
75), Z. Oorczyńsklego (Przejazd 59), A. Busse-
20 (Rzgowska 59). 

U leczniczych źródeł 
„Wie rfulico czule sie lenief, ale mole 
siwe włosa... znacznie pociemniała" 

Franzensbad, w czerwcu. 
Wśród licznych zdrojowisk i miejsco

wości kuracyjnych zagranicznych Fran
zensbad zdobywa sobie coraz pewriej 
jedno z naczelnych miejsc. Miejscowość 
ta dziś już posiada niewątpliwie najlep
sze w świecie kąpiele błotne, które zna
czenie swe zawdzięczaią nie tylko naj-
obfltszym źródłom Błotnym, ie.̂ z w pier
wszym rzędzie bardzo cennej domieszce 
żelaza wulkanicznego pochodzenia, a po
zatem własnościom radioaktywnym. 

Dzięki tym bezsprzecznym i wysoko-
wartościowym walorom Franzenibad od 
wielu dziesiątków lat cieszy sie imponu
jącą sławą najlepszego „badu kobiece
go". Dziś jeszcze w Franzensbadzie roi 
się od młodych kobiet, które w źródłach 
kąpielowych szukają ratunki: dla swych 
dolegliwości lub PO śpe?;iieiiiu ciężkiego 
obowiązku kobiety - matki, szukają wy

tchnienia i odpoczynku. Pobyt w Fran-
zensbadzie opłaca im się stokrotnie, al
bowiem nietylko spełniają się ich naj
skrytsze życzenia, lecz również zdoby
wają młodość i piękność, a więc to. co 
dla kobiety stanowi najcenniejszy skarb. 

Ostatnio kilkuletnie badania leknrzy 
doprowadziły do nowego odkrycia, a 
mianowicie, źe kąpiele błotne we Fran-
zensbadzie dzięki radioaktywności sa 
najlepszym i najskuteczniejszym środ
kiem leczniczym przeciwko REUMATYZ
MOWI I ischiasowi. Te właściwości kąpie
li francensbadzkich stanowią główną 
przynętę dla mężczyzn również tłumnie 
odwiedzających Franzensbad. Wpraw
dzie i dawniej mężczyźni nie byii tu 
rzadkością, tembardziej. iż Istniejące we 
Franzensbadzie kąpiele kwasowo - wę
glowe posiadają zdolność leczenia cho
rób sercowych, lecz ostatnie wykrycie 
właściwości kąpieli błotnych przyczyni

ło się w znacznym stopniu do zwiększe
nia zastępów mężczyzn. 

Najpotężniej działającą jest 
kąpiel stalowa, 

która nawet dla ludzi zdrowych jest źró
dłem niezwykłej przyjemności, orzeź
wia bowiem i dodaje siły. 

Dowodem skutecznego działania KĄ
pieli Franzensbadzklch niechaj będzie po
wiedzenie pewnego znakomitego ?rch'te-
kta berlińskiego, 'który wyjeżdżając po 
trzytygodniowym pobycie z Franzens-
badu, rzekł: 

— Wyniki kuracji franzensbadŁKIEJ 
objawiają się nie tylko w tem. że czuję 
się doskonale, lecz nawet moje siwe wło
sy znacznie pociemniały. 

W ciągu ostatnich czterech lat od
kryto w Franzensbadzie szereg now>ch 
źródeł, wśród których irodla soli fiau-
berskiej stanowią najwspanialsi doby
tek, przynoszą bowiem ogromną ulgę lu
dziom otyłym, cis^piącym na zatlusz-
czenie serca. 

Na doWAd prawdziwości tych słów 
przytoczyć naleźv inny w\nad?k. jaki 
przytrafił się wielkiemu kuo.:owv z Kairu, 
który po katastrofie automobilowej nia-l 

siał przez dłuższy czas spoczywać w 
łóżku i wskutek braku riwmi strasznie 
s r roztył. Lekarze zalecili mu wyjazd 
do Franzenshndu. Tntu' UMcI przepro
wadzonej kuracji pacjent w niezwykle 
krótkim czasie odzyskał dawną wiotkość 
i czuł się zupełnie zdrowym. 

Franzensbad dzięki malowniczemu 
położeniu nazywać się może śmiało mia
stem - ogrodem. Gdziekolwiek się zwró
cimy — wszędzie znajdziemy się w oto
czeniu drzew, wszędzie napotkamy pięk
ne aleje, ogrody i parki. 

Franzensbad posiada obecnie ogrom
ną ilość pierwszorzędnych, luksusowych 
hoteli, które zadowolnić mogą najbar
dziej kapryśnego wygodnlsia, a jeżełi 
dodamy do tego własności lecznlc.se te
go kurortu, jego piękne położenie geo
graficzne, czystość na każdym kroku — 
to stanie się zrozumiałem, czemu ta miej
scowość kuracyjna cieszy się tak wiel
kiem powodzeniem i dlaczego każdy, 
myśląc o wvie^d/io znemnice. przede
wszystkiem Mcr'" , """'l uWflfę ' n ko cel 
swych podroży — Franzensbad w Cze
chosłowacji. 

http://lecznlc.se
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N A P Ó Ł N O C I P O Ł U D N I E 
postępować ma rozwój wielkomiejski Lodzi.— 

Kilka dat z rozwoju miasta w ub. wieku. 

Okolice podmiejskie i przedmieścia opierają się planom inkorporacyjnym. 
Wybuch z a r a z y n a choinach mógłby P O C I A Ć I U T F K a t a s t r o f a l n e s k u t k i -

r . H N I N V rrmviiaia sie obecnie ~\ Jednym z nader ważnych zadań sa- chaotycznie i budowano 
morządu jest dbanie o racjonalny i re- miejskich i podmiejskich 

na terenach 

gularny rozwój ośrodków miejskich. 
Rozbudowa wielu miast następuje bar
dzo szybko. Właściciele gruntów, nie 
dbając o interesy ośrodka miejskiego, 
często wznoszą budowle w miejscu, zu 
pełnie nie odpowiadającem planom roz
budowy miasta, i w ten sposób niejedno 
krotnie uniemożliwiają rozszerzenie u-
llc, tworzenie skwerów, placów i t. d. 
W Łodzi sprawy regulacji miasta trak
towano dotychczas zupełnie po maco
szemu. Za czasów rosyjskich i okupacji 
niemieckiej każdy budował gdzie chciał, 
gdyż władze mało dbały o rozwój mia
sta i nikomu nie robiły przeszkód w za
miarach budowlanych. Od chwili utrwa 

BEZ PLANU I PORZĄDKU. 
W roku 1908 dokonano wreszcie no

wych pomiarów. Włączono wówczas 
do terytorjum miasta Źubardź, Widzew, 
Karolew, część Rokicia, Brus i Dąbrów 
kę. Następne przyłączenie terenów pod 
miejskich odbyto się w roku 1915. Łódź 
zyskała wówczas Bałuty, które do te
go czasu jeszcze nie należały do miasta 
oraz okolice Placu Reymonta. 

W granicach, ustalonych w czasie 
tej ostatniej Inkorporacji, rozwija się 
Łódź.do tej pory. 

Kilkadziesiąt lai 
SAMOWOLI W ROZBUDOWIE MIA

STA, 

należałoby obecnie przedewszystkiem I Chojny Z^L^T*^ 
zająć sie regulacją terenów dotychczas\dzo szybktem tempie. 

lenia niepodległości władze miejskie, w wielu sferach ̂ o n y r o p o j ę t e 
chcąc wreszcie położyć kres bezplano-
wej rozbudowie Łodzi, zajęły się ener
gicznie sprawą 

REGULACJI MIASTA 

oraz inkorporacji terenów podmiej
skich. Opracowano już dokładne plany 
przyszłych prac, które zostaną przędło 
żone radzie miejskiej, a następnie 
dzom nadzorczym. 

Przed oficjalnem zatwierdzeniem 
planów inkorporacyjnych, magistrat na 
dzień wczorajszy zwołał specjalną kon
ferencję prasową celem której byto do
kładne omówienie wspomnianych za
mierzeń samorządu. 

Wiceprezydent Rapalski, informując 
dziennikarzy o całokształcie prac in
korporacyjnych, na wstępie, w kilku 
słowach, skreślił historje przyłączenia 
poszczególnych terenów podmiejskich 
do Łodzi. 

W roku 1819, gdy Łódź liczyła za
ledwie 770 mieszkańców 1 posiadała 110 
domów, dokonano pierwszych pomia
rów miasta. W roku 1821, gdy Łódź zo
stała uznana za 

OSADĘ PRZEMYSŁOWA, 
po raz pierwszy powiększono jej tery
torjum, włączając do Łodzi tereny Sta
rej Wsi i wójtowstwa łódzkiego. 

Następnych inkorporacji dokonano 
w latach 1825, 1839. Powiększono wów 
czas teren miasta o przeszło 100 pro 
cent. Od roku 1839 do 1908 sprawą re 
gulacjl Łodzi i inkorporacji nikt się nie 
zajmował. Łódź rozrastała sie 

wszelkie plany inkorporacyjne i reguła 
cyjne hamują rozbudowę Łodzi, pod
czas gdy w rzeczywistości miasto na
sze może się należycie rozwijać tylko 
w ramach ściśle opracowanych planów. 

Gdybyśmy dzisiaj pragnęli doprowa 
dzić Łódź do wyglądu wielkomiejskie 
go, musielibyśmy ją całą przebudować, 

•\by móc rozszerzyć ulice, urządzić skwc 
ry i place publiczne. 

O przebudowie oczywiście już nie 
może być mowy. Chcąc jednak skiero 
wać rozwój miasta na właściwe tory, 

jeszcze niezabudowanych i nierozparce 
lowanych, a wiec inkorporować je. 

Istnienie w najbiiższcm sąsiedztwie 
Łodzi zabudowanych i zaludnionych te
renów, niepodiegających władzy miej
skiej, jest anomalją. Dla zarządu miej
skiego przedewszystkiem wchodzą w 
grę względy techniczne i zdrowotne. 

Miasto musi położyć kres chaotycz
nemu rozrostowi tych terenów, musi 
dbać o ich regulację w myśl zasadni
czych dążeń i potrzeb Łodzi. 

Ośrodki MIEJSKIE, zaledwie budowa
ne, nie mają należytej ochrony sanitar
nej i przeciwpożarowej. 

WYBUCH EPIDEMJl 
w jednym z tych ośrodków, jak naprz. 
w Chojnach, wskutek zbyt gęstego za
ludnienia i braku odpowiedniej opieki 
mógłby wyrządzić wprost katostrofal-
ne skutki. Łódź, chcąc obecnie dokonać 
inkorporacji poszczególnych terenów, 
oczywiście zakreśliła ich granice. Plany 
magistrackie przewidują rozwój miasta 
na północ i południe 

Na północy mają być włączone do 
miasta Łagiewniki, jedna z najzdrow
szych okolic Łodzi 1 Widzew (tereny 
przyszłego dworca kolejowego), na po
łudniu — Ruda Pabianicka i Chojny 

Proces szajki bandyckie! 
$x£%ECIŃSRIEŚO I Mmzmmka 

rozpocznie s ię dnia 24 września 

cała ta dzielnica będzie już gęsto zabu
dowana, a ponieważ rozbudowa nie na
stępuje według jakichś planów, w przy
szłości nie będzie można marzyć o re
gulacji tej dzielnicy. 

— Znacie państwo Bałuty — mówi 
wiceprez. Rapalski — wąskie, ciasne 
uliczki, których w żaden sposób nie mo 
żna rozszerzyć. To samo będzie z Choj 
nami, o ile ich nie włączymy do miasta 
i nie przeprowadzimy odpowiednich re
gulacji, to samo nastąpi później i Ruda 
pabjanicką i innemi terenami. 

Miejscowości podmiejskie naogół nie 
bardzo przychyłncm okiem spoglądają 
na plany inkorporacyjne. Szczególnie 
przeciwstawia się im Ruda Pabianicka. 

Miejscowości te obawiają się bowiem, 
że będą ponosiły więksce .ięźary i źe 
Łódź odbierze im swobodę w rozbudo
wie. Podobne protesty miaty zresztą 
wszystkie miasta polskie, które przyłą
czały tereny podmiejskie. Słynna była 
naprzykład sprawa przedmieście Kra
kowa — Podgórza, które za austriac
kich czasów przez osiem lat walczyło o 
swoją samodzielność i wreszcie musia
ło skapitulować. 

Podobnież działo się w Warszawie, 
Bydgoszczy, Katowicach i t. d. 

Po. konferencji prasowej magistrat 
urządził wycieczkę samochodową p<> 
terenach, które mają być przyłączone 
do miasta. 

P. wiceprez. Rapalski uzasadniał na 
miejscu, konieczność inkorporacji i wska 
zywał na chaotyczną, bezplanową roz
budowę tych terenów. — d — 

Śledztwo w sprawie olbrzymiej szaj 
ki bandyckiej Romana Szczecińskiego i 
Adama Kaczmarka zostało dopiero nie 
dawno całkowicie ukończone. 

Szajka Szczecińskiego I Kaczmarka 
(jak wiadomo) składała się z 48 osób. 
Największe „asy" bandyckie mają na 
sumieniu po kilkanaście a nawet kilka
dziesiąt napadów rabunkowych. Szcze
ciński, zabójca b. p. Michała Króla bę
dzie odpowiadał jeszcze za 11 Innych 
przestępstw, Kaczmarek za 24, Franci
szek Kukuła za 16, Miedzłriskl za 7 itd. 

Mimo, że wszyscy zbrodniarze przy 
znali się do swych krwawych czynów, 

• śledztwo natrafiło na dość znaczne tru-
bardzo I dnoścł, gdy chodziło o wykrycie tupów 

bandyckich oraz ustalenie nazwisk pa
serów. 

Obecnie władze po zebraniu całkowi 
tego materjału ukończyły już przesłu
chanie wszystkich świadków. 

Jak sie dowiadujemy, termin spra
wy tej olbrzymiej szajki został wyznaczo 
ny na dzień 24 września r. b. Kompleto
wi sędziowskiemu będzie przewodni
czył wiceprezes sądu okręgowego w Ło 
dzi p, B. Sztajnman w asyście pp. sę
dziów Kozłowskiego i Łozińskiego. Os
karżać będzie p. prokurator Mandeckl. 

Akt oskarżenia olbrzymiej sprawy 
obejmuje przeszło 100 stron arkuszo
wych pisma maszynowego. Sale sądo
wą zarezerwowano na 4 dni. 

PLACE ZABAW DLA DZIECI 

Pobór rocznika 1908. 
Kto ma się zgłosić dziś. 

Dziś, w środę, dnia 26 czerwca (Ab,, 
winni się stawić do poboru przed komis 
ją poborową nr. 1 (Pomorska 18) poboro
wi rocznika 1908, zamieszkali na tere
nie 9 komisarjatu których nazwiska roz
poczynają się na litery: R. W. Z.; 

Przed komisją poborową nr. 2 (Ogro 
dowa 34) poborowi rocznika 1908. za
mieszkali na terenie 1, 4, 6, 7, 10, 12S, i 
14 komi6arjatów policji którzy z ważnych 
powodów nie mogli się stawić do poboru 
w oznaczonym poprzednio terminie. 

Przed komisją poborową nr. 3 (Zakąt 
na 82), poborowi rocznika 1908 i star
szych, zamieszkujący w Łodzi, a zapisa
ni do list poborowych innego powia-
tu. (-)• 

W trzech punktach miasta place Już zostały otwarte. 
Huśtawki. FTARUSEFE. nochytnie 

^ , . „ - „ . _ ^ . h u śtawki. karuzele, pochylnie i t p.|tychmiąst p< 
urządzenia sportowe i rozrywkowe. Wobec ukazania się w dziennikach 

artykułów, omawiających sprawę urzą
dzenia w różnych punktach miasta pla
ców zabaw i gier dla niezamożnej dziat
wy, otrzymujemy z oddziału prasowe
go magistratu następujące informacje: 

Na jednem z posiedzeń magistratu 
zapadła uchwała co do wydzierżawie
nia czterech placów prywatnych i odda 
nia do użytku dla dzieci pięciu placów 
miejskich. Jednocześnie magistrat posta 
nowił, że wszystkie te place zostaną na 
koszt miasta ogrodzone, zniwelowane 1 
'/iwalcowane, oraz zaopatrzone będą w 

Powyższa uchwała magistratu iest 
stopniowo wprowadzana w życie i iuz 
w dniu 15 b. in. oddane zostaną do użyt
ku trzy place gier 1'zabaw dla dzieci ro-

- — — 
tychmiast po ukończeniu robót niwela 
cyjnych i ogrodzenia. 

Pokrycie terenu m. Łodzi, a zwłasz
cza dzielnic robotniczych siecią placów 
gier i boisk dla dzieci umożliwi ogrom
nej rzeszy dziatwy niezamożnej swobo-nej rzeszy oziaiwy m c ^ A I I U M - U C J o v . u « v . 

,dną i zdrową rozrywkę, zarówno w po 
botniczych w następujących punktach ; r z e l e t n l e j i j a k omowej 1 posiadać bę-

, , - \ \ \ t t)„ I . . . i.' I ; -\-i W I N N I I I J _ s _ i J ,A s. * 1 1 f . r 1 *\I T U O I • V R » N I P RTLA T W . N miasta: 1) W Parku Kolejowym (od ul. £ ? J £ " S ' S L T J ! ! ' ^ " B P * " \ 
Kilińskiego); 2) w parku P o n i a t o w s k i e - . \ Z ^ a ^ A ^ h Q l £ A C * \ V ^ 
iro (od ul lnżvriipr<klei>- i\ u/ nirkn l i C z n y t n d z i e c i łódzkich, które dotych-

Zródliska" "od U R F A B I C Z N i) W 1 2 { F e J J H ^ S ? ? V W ^ 
t l , . . . . . . . . ' z m e n a c l cuchnacemi ściekruni ulic i po-
W przygotowaniu są dalsze boiska, dwórz 

które otwarte zostaną dla dziatwy na-j ( _ ) 

J I U W A R A D Y K A L N I E 

P O T 
ZAP0BI£CAB0LLINYM 
O D P A R Z E N I O M 

K / ! L £ ™ Z V T O W A B Z Y I Z W MAK »ZU 

• 
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Gdy chcecie 
ubezpieczyć się na życie, od ogniu, 
kradzieży, na dogodnych warun
kach, niezwłocznie dzwońcie 

T e l e f o n 12-50 
do biura ubezpieczeń 

14. Rumkowskiego 
105 Kilińskiego 106 

ftrzeicie sią aon£uanón>! 
Szafki sulenerstfie 

ifrabialmniode naiwne dziewczttjnu 
w czasie której Zaleską niepostrzeżenie 

Projekt egzami
nów wslennuch 

na nr a wie. 
W związku Z przeciążeniem wydzia

łów prawnych uniwersytetów zbyt wiel
ka ilością słuchaczy, wysuwany iest 
przez szereg profesorów projekt wprowa 
dzenia egzaminów wstępnych na prawie 
na wzór egzaminów kwalifikacyjnych, na 
medycynie i farmacji. Zgłoszone zostały 
wnioski do senatów uniwersytetów, by 
egzamina na prawie wprowadzone, zo
stały już Z rokiem akademickim 1929130. 

NOWY NACZELNY SEKRETARZ SA
DU OKRĘGOWEGO W ŁODZI. 

Jak się dowiadujemy z dniem 1 lip
ca r. b. występuje Z sądu okręgowego 
dotychczasowy naczelny sekretarz p. 
Adam Jarosiński, który otrzymał nomi
nację na komornika w Łodzi. 

Stanowisko naczelnego sekretarza 
sądu otrzymał p. Stefan KustrzypskhjH 
-becny zastępca sekretariat rrtÓry"z^rf. 
1. lipca obejmuje nowe funkcje. . (p) 
COXULIUUULJJ..iLłUL ORTNNRAAAR. IT ru:n 11 

Dr. med. 
J. POLAK 
S&fc. (astma, pokrzywka, a i t t e t p ) 

ul. 6-go Sierpnia 22 
fr. I p i ę t r o , 

Tel 64-21 przyjmuje od 9-rrl2 (jad w! 

Z Warszawy donoszą;; 
Wśród wielu zgłoszeń o zaginionych 

dziewczętach w.toku dochodzeń policyj 
no - śledczych zwrócono uwagę, że w 
wielu wypadkach padają one ofiarami 
przygodnych znajomości, zawieranych z 
podejrzanymi mężczyznami w kinach i 
ogrodach publicznych. 

Ostatnio, szczególnie w „Luna Parku" 
uwijają się i grasują „typy z pod ciemnej 
gwiazdy", elegancko ubrani dżentelme
ni" (prawdopodobnie hadlarze żywym 
towarem), którzy sidła swe zbrodnicze 
nastawiają na młode, naiwne i łatwowier
ne dziewczyny ze sfer robotniczych. 

W podobnych okolicznościach za
szedł właśnie fakt tajemniczego zniknię
cia 16-letniej Heni Zaleskiej. Wyszła ona 
wraz ze swą koleżanką Zośkiewiczówną. 
Obie były'na zabawie w „Liina Parku". 

wymknęła sie i ODŁĄCZAŁA od' towarzy 
stwa swej przyjaciółki. 

Z przeprowadzonego dochodzenia o-
kazuje się, że Zaleska poznała się z nie
jakim 

„panem Bodkiem" 
przystojnym, wytwornie ubranym mło
dzieńcem, w monoklu i przy złotym ze. 
garku. 

Wraz z tym nieznajomym Zaleska 
wsiadła do taksówki i odjechała w kie
runku dworca Wschodniego. W aucie 
znajdowały się dwie inne jeszcze dziew
czyny, w tych samych warunkach co ona 
zwabione. 

Istnieje słuszne podejrzenie, że Zales
ka została wywieziona z Warszawy i 
jest w rekach jakiejś szajki sutenerskiej 

LU#NA 
Dziś i dni następnych! 

Największy przebój sezonu 
genjalnej reżyserji D. W.Griffitha 

Pod kołami tramwaju. 
Dziewczyna potknęła się o kamień i wpadła pod wagon. 

W cfoiu wczorajszym około godz. 11 
rano przechodnie na ulicy Brzezińskiej 
16 byli świadkami wypadku przejecha
nia przez tramwaj H-letmiej dziewczyn
k i W momencie, gdy tramwaj linji nr. .14 
wyjechał z ulicy Kilińskiego ma ulicę 
Brzezińską, przebiegająca przez jezdnię 
14-letaia Chaja Zelmanowicz (Brzeziń
ska 16) potknęła się o kamień i upadła 
pod nadjeżdżający tramwaj. Okrzyk 
przerażenia wydarł się z UST mimowol

nych świadków wypadku. Motorniczy 
mimo zastosowania automatycznego ha
mulca nie zdążył tramwaju zatrzymać. 

Nieszczęśliwa dziewczynka zniknęła 
pod deską ochronną. Przy pomocy ob
sługi tramwaju i przechodniów zdołano 
wagon podważyć i wydobyć z pod niego 
ciężko pokaleczoną dziewczynkę. Pogo
towie ratunkowe po udzieleniu pierw
szej pomocy odwiozło nieszczęśliwe dzie 
cko do szpitala Anny-Marii. p. 

Zniżka Kuracyjna 
na noclngacn nośnlesznach 

W roku bieżącym wysokość zniżek 
kolejowych przy wyjazdach z uzdrowisk 
krajowych ustalona została na 50 proc. 
zarówno dla pociągów osobowych, jak i 
pośpiesznych. W latach poprzednich 
zniżka przy wyjeździe wynosiła wpraw
dzie 66 proc., ważna była jednak tylko . 
na POCIĄGI cwobowe i kuracyjne; korzy* I 

stający % pociągów pośpiesznych musie
li opłacać różnicą taryfy pośpiesznej 
wskutek czego zniżka w pociągach poś
piesznych nie przekraczała 40 proc Obe 
cne więc zarządzenie, wprowadzające je 
dnolitą zniżkę 50 proc, jest dalszem u-
stępstwem *dla kuracjwfaM letników, 
korzystających z krajowych uzdtffwjąk 

i RADY" MIEJSKIEJ. 
W' czwartek • dnia 27 b: hi.'odbędą 

się dwa posiedzenia rady miejskiej, na 
których omawiana i zadecydowana bę
dzie m. in .sprawa wniosku magistratu 
co do zaciągnięcia przez gminę miejską 
krótkoterminowej pożyczki w kwocie 
1.000.000 dolarów. 

Zycie i śmierć tancerki Mata Hari. 

KWESTJA ŻYDOWSKA. 
• Dnia 27 czerwca [czwartek) w lokalu 
Ligi przy ul. Zachodniej 70, odbędzie się 
czwarty wieczór dyskusyjny, na którym 
p. starosta Rżewski wygłosi referat na 
temat „Kwestja żydowska". Po referacie 
dyskusja. Początek o godzinie 8-ej wie
czorem. Wstęp bezpłatny dla członków 
Ligi i zaproszonych gości. 

rr Fanfary 
miłości" 

Przepiękny dramat erotyczny, pieśń o 
wielkiej miłości. 

W r o l a c h g ł ó w n y c h 

KONCERTOWE TRIO: 
Mary Philbin, 

Lionel Barrymore 
i Don Alvarado. 

Początek o 5-ej. 
CENY MIEJSC ZNIŻONE. 

H B B H i i H B H a a B n n i d i 

Turniej atletów w cyrku 
Rezultat wczorajszych walk, przy 

wypełnionej widowni, był następujący: 
Sztekker (Polska) — Wajnura (Man 

dżurja). Walka ta dala prawdziwą sa
tysfakcję miłośnikom- walk. Obydwaj 
wspaniale wytrenowani prowadzili wal
kę na bardzo wysokim poziomie. Stro
ną atakującą był Sztekker. Po 20 min. 
walka rezultatu nie daje. 

Orłów (Ukraina) — Kraus (Luxem-
burg). Kraus wreszcie wpadł "na godne
go przeciwnika. Walka chwilami prze
mienia się w mecz boks. Nieustępujący 
Krausowi w metodzie Orłów w 14 min. 
rzuca Krausa na łopatki dając mu przy 
tem policzek. : . 

Pooschoff (Frankf.) — S-tibor (Chor 
wacja). Decydujące spotka lie trwa go
dzinę i 7 min. W chwili gdy walka prze 
szła już na punkty i Stibor prowadził 
już 3 do 1 na swoją korzyść, przy pow
rocie na dywan potknął się i został .przy 
tfzynHaW na1 obie łopatki:- " ( 

'z'Pófrowicz (Róśja) — Śpiewaczek 
(Czechy). Bezkonkurencyjny Petrowicz 
swym miażdżącym podw...nelsonem w 
16 min- przytłacza Śpiewaczką.- • : 

Dziś w środę na czoło wysuwa • sie 
rozstrzygająca wałka dwóch kolosów 
Petrowicza z Pooschoff dn. pozatem 
Wajnura walczy ze Stiborem. Śpiewa-
czeek z Orłowem i decydująca Krausa z * 
Koehlerem. 

C D O F Z O R T C S E N I E J 

Latem 1916 roku szereg oficerów 
francuskich doniósł, że Mata Jrlari oka
zuje zupełnie nieumiarkowaną cieka
wość. Chciano ją aresztować, lecz w osta 
tnim momencie chwyciła się ona środ
ka, praktykowanego przez szpiegów: 
zwróciła się do francuskiego kontr-wy. 
wiad u i zaproponowała swe usługi. 

Z tą chwilą rozpoczęła się tragedia z 
życiem Mata Hari. Kontr-wywiady wo
jujących państw zaczęły przerzucać nią, 
jak piłką. Francuzi zapłacili jej 15i000 
franków za przywienie z Hiszpanji wia
domości o punktach wybrzeża marokań
skiego, w których niemieckie łodzie pod 
wadine maią zamiar wyładować transpor 
ty broni. (Wiadomości te, jak się później 
okazało, odpowiadały prawdzie). Lecz 
francuzi byli przekonani, że jest ona 
szpiegiem Niemiec i zdecydowali się 
na użycie jej, jako rzekomego szpiega. 
Oznaczało to, że chcieli oni w miarę mo
żności wydelegować ją na drugą stronę 
w nadziei, że niemcy, dowiedziawszy się 
0 jej podwójnej grze, rozstrzelają ją. 

Dla Mata Hari, został nakreślony na 
stępujący plan: udzielano jej fałszy
wych informacji, które polecono źąjkomu 
nikować w pasie przyfrontowym za lin
ią niemiecką sześciu agentom. Z tych 
sześciu agentów — pięciu znajdowało 
się na usługach wywiadu niemieckiego 
1 zadanie ich polegało na dostarczaniu 
francuzom fałszywych informacji. Szósty 
z nich był znanym „podwójnym szpie
giem" t. zm, sprzedawał sprzymierzeń
ców Niemcom, a Niemcy sprzymierzeń

com. Francuzi chcieli dwie sroki złapać 
za ogon: liczyli oni, źe niemcora uda się 
zdemaskować podwójną grę Mata Hari, 
która zostanie rozstrzelana i jednocześ
nie zostanie „zlikwidowany" podwójny 
szpieg. 
. ' Francuzi nie zawiadomili jednakże o 

swym planie anglików i Mata Hari, któ
ra udała się z Hiszpanji do Holandji zo
stała aresztowana przez urzędników 
Scotland Yardu. Zmuszono ją do powro
tu do Hiszpanji. Mata Hari nie posiadała 
pieniędzy. Nie namyślając się długo, 
zwróciła się ona do niemieckiego atta
che wojskowego i — chcąc zyskać jego 
zaufanie — sprzedała mu spis nazwisk 
sześciu francuskich agentów, do których 
ją wydelegowano. Pięciu z nich — ci, 
którzy z polecenia niemców wręczali 
francuzom fałszywe rniformaqe — zo
stało na swych miejscach, zaś szósty— 
podwójny szpieg, został aresztowany i 
rozstrzelany. W tensposób plan francus 
kiego wywiadu został w połowie zrealiw 
zowany. 

Niemcy rozpoczęły bezlitosną wojnę 
podwodną. Niemiecki attache w Madry
cie zaczął namawiać Mata Hari, by 'zbie 
rała dla niego i wiadomości o okrętach 
sprzymierzeńców udających się do por
tów hiszpańskich i portugabikich. Liczył 
on na to, że Mata Hari do tego stopnia 
jest już skompromitowana, źe musi w 
rezultacie wpaść.. Niemcy, lak samo. jak 
i francuzi, eheiefó pozbyć się Mat?. Hari. 
I ona sama im to ułatwiła: aaproponowa 
ła ona władzom niemieckim, źe nawiąże 
ona ?łosi«n&ioficerami franctwkteh czoł 

gow. Niemiecki.attache zgodził się ną jej 
propozycję i drogą telegraficzną zarzą
dził, by Amsterdam przekazał do Paryża 
dla nr. 21. 15.000 pesetów. Szyfr, który 
w depeszy był użyty francuzi znali i. 
attache niemiecki o tem wiedział. 

Dalszy bieg wypadków rozegrał się 
bardzo szybko. Władze francuskie prze 
jęły depeszę, rozszyfrowały ją, przezna 
czpnę dla Ma.ta Hari pieniądze zostały 
skonfiskowane i, gdy 12 lutego 1917 roku 
aresztowano Matę Hari w Paryżu, po-
siadała przy sobie zaledwie 80 franków. 

24 i 25 lipca Mata Hari zasiadała na 
ławie oskarżonych przed sądem wojen
nym, zachowanie się jej na rozprawie po 
gorszyło jej sytuację. Pięciomiesięczrtt 
więzienie nie zmieniło jej powierzchow
ności. Miała przeszło 40 lat i w dalszym 
ciągu była bardzo ładną. Na rozprawę 
riawiła się Mata Hari wytwornie ubra
na i starała się kokieterją usposobić sę
dziów na swoją korzyść. W czasie roz
prawy bez przerwy powtarzała: 

— Nie jestem francuską — jestean 
neutralna. Mam. prawo podróżować ł 
mieć kochanków — niemców. Pieniądze 
przysyłają mi moi przyjaciele. Nie - ma
cie prawa sądizić mnie za to! -

Dwaj świadkowie obrony, były mini
ster spraw wojskowych i minister spraw 
zagranicznych, byli przyjaciele Mata'Ha-
ri, na pytanie przewodniczącego, czy 
słyszeli oni, by Mata Hari zwracała się 
do kogokolwiek lub do nich samych z 
pytaniami natury politycznej lub wojsko 
wej, odpowiedzieli przecząco. Mimo to 
Mata Hari została skazana na śmierć 
przez rozstrzelanie Mata Hari wróciła 
do celi więziennej... 

Nadszedł dzisń 15 października. Mata 
Hari wykazywała dużo odwagi i wcalo ! 

nie kryła swej sympabji do niemców. U-
bierając się przed egzekucją, kilkakrot
nie powtarzała: 

— Och, ci francuzi!... 
Mata'Hari wzięła ciepły kosfcjum i 

swe najładniejsze pantofle, uważnie upu 
drowała się i, naciągając rękawiczki, po-
wiedziała: 

— Jestem gotowa! 
W kancelarji więzienia zatrzymała 

się na 10 minut i napisała 3 listy. Odcho
dząc, rzekła z uśmiechem: . 

— Proszę, nie zamienić kopert. Nie 
chcę, by w ostatnim momencie znów 
wynikło przezemnie jakieś nieporozumie 
nie! 

Zwracając się do opiekującej się nią 
w więzieniu siostry miłosierdzia Leoni
dy, która bezustannie płakała, rzekła; 

T - Trzymaj mocno mą rękę! 
Na placu stracenia Mata Hari odwa 

żnic podeuzła do słupka i oparła się 
plecami, Ostatnie jej słowa były skiero
wane do siostry Leonidy: 

— - Teraz wszystko skończone. Puść 
mą rękę. Stań z prawej strony. Będę 
patrzała na ciebie. Żegnaj! 

Mata Hari nie pozwoliła- zawiązać 
sobie oczu, W czasie odczytywania .wy
roku patrzała żołnierzom prosto w oczy. 
Następnie odwróciła głowę i skierowała 
swój wzrok na klęczącą i pogrążoną:w 
modlitwie siostrę Leonidę. 

Rozległa się salwa... Pluton żołnie
rzy przeszedł przy dźwiękach fanfar ko 
ło czegoś, co przed chwilą było piękną 
Mata Hari, a teraz zdawało się być jakąś 
bezkształtną masą... Oddano honory 
śmierci... Nikt nie zażądał wydania ciała 
rozstrzelanej, ciała, i-' r ••?••<•" w P*P •• ty
lu lat Paryż się z. 
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„Dpen Door Counćif.' 
Problem ochrony social-

nei kobiety pracwącei. 
Zakończony przed kilku dniami w 

Berlinie, międzynarodowy, kongres ko
biet poruszył szereg zagadnień, zwląza-

. nych ze specjalnem ustawodawstwem 
socjalnem, chroniącem pracę kobiet. 

Obrady berlińskie nie powinny w Ło
dzi pozostać bez echa wobec roli, jaką 
odgrywają kobiety - robotnice w prze
myśle, włókienniczym. W przędzalniach 
bawełnianych liczba zatrudnionych ko
biet wynosi około 75 proc; przeciętny 
zaś odsetek kobiet, zatrudnionych we 
włókiennictwie wynosi, na zasadzie ob
liczeń Inż. Wojtkiewicza, ogłoszonych w 
oficjalnym sprawozdaniu okresowych 
inspektorów pracy, nieomal 50 proc. o-
gółu zatrudnionych robotników. 

Poza zakazem nocnej pracy dla ko
biet, najważniejszem prawem specjal-
.•nem. jest ustawa o żłobkach.fabrycznych 
; i urządzeniach kąpielowych^ na-zasadzie, 

' której wszystkie fabryki, posiadające po
wyżej 100 robotnic w wieku poriad 18 lat 
zobowiązane są do założenia żłobków 
,dla niemowląt. Wedle obliczenia dr. 
Gromskiego z ministerstwa pracy, koszt 
urządzenia żłobków w samym przemy
śle włókienniczym miałby wynieść oko
ło 28 milj. zł. Natomiast dzienne koszty 
utrzymania żłobków dochodziłyby do 
zł, 30.000, 

Ostateczny term'n wprowadzenia 
żłobków- został ustalony • na lipiec ze
szłego roku. Poza fabrykami monopolu 
.spirytusowego i tytoniowego w Łodzi, 
ładne inne' fabryki nie rozpoczęty reali
zacji przepisów tej ustawy. Obecnie cała 
sprawa ugrzęzła w ministerstwie pracy, 
•dokąd przemysłowcy skierowali odwo
łania od decyzji inspektorów pracy, Wy-

: danych na zasadzie ustawy. 
Konieczność ochrony zdrowia mafki-

robotnicy, czyto w okresie ciąży, czy 
też bezpośrednio po porodzie leży poza 
wszelką sferą dyskusji. Jest' to samo 
j>rzez się zrozumiałe, zarówno ze wzgłę 
dów rozumowych, jak też Uczucio
wych. Stanowisko, jakie zajmuje w tej 
sprawie przemysł włókienniczy dykto
wane jest jednak względami kalkulacyj-
nemi. 

Ńa komisji ankietowej przedstawicie
le przemysłu złożyli deklaracja w któ
re! stwierdzają, iż „troska o zdrowie 
przyszłego pokolenia, jakoteż wypły
wająca z niej opieka nad niemowlętami, 
jest sprawą całego społeczeństwa, a nie 
wyłącznie przemysłu" 

Praktycznym skutkiem tej deklaracji 
jest ugrzęźniećie sprawy żłobków na 
martwym punkcie. Nie można się temu 
zresztą dziwić, skoro przemysł musiał
by wydać na ich urządzenie, aż 28 miljo
nów. i;-

Pozatem matki - robotnice, przy na
szym systemie pracy dwuzmianowej, 
musiałyby swe kilkumiesięczne maleń 
stwa wlec ze sobą nad ranem do fabryki, 
lub też dopiero późnym wieczorem, gdy 
chodzi o drugą'zmianę, przynosić1 je do 
demu. Ta okoliczność jest zdaje się 
główną przyczyną zupełnej apatji zwiąż 
ków robotniczych,- gdy chodzi o reali
zację sprawy żłobków. Możliwem jest 
jednak, iż robotnice łódzkie zaczną do
magać się urządzenia żłobków, a wów
czas dotychczasowe ogniska i zatargów 
•powiększą się o jedno. 

Mniejsze fabryki asekurują się zaw
czasu, redukując ogólną liczbę zatrud
nionych kobiet poniżej 100. W ten spo 

„BerUner Tagebłatt" podaje nastę
pująca wiadomość o;stosunkach w łódź 
kim kartelu przędzalń. „Zjednoczenie 
przędzalń łódzkich, zmuszone zacho
waniem się przędzalń nie należących do 
niego." a zwłaszcza towarzystw „Za
wiercie" i „Żyrardów", które już od 
dłuższego czasu Sprzedają o 12proc. 
poniżej cen łódzkiego kartelu, zwolniło 
swych członków od przestrzegania cen 
minimalnych. Warunki płatności pozo 
stają jednak utrzymane i w dalszym clą 
2ii należy przesyłać biuru kontrolnemu 
sprawozdania z dokonanych sprzedaży. 

Sytuacja przędzalń łódzkich jest na 
der ciężka. Temu też trzeba przypisać 
zaostrzona do ostatecznych granic wal
kę konkurencyjną. Straty poniesione 
przez przędzalnie okręgu' łódzkiego na 
zaprotestowanych wekslach w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy bieżące
go roku szacuje sic na około 11 miljo
nów złotych". 

„Bilans kryzysu włókiennictwa" poda
liśmy szacunkowe obliczenie strat, w 
ciągu pierwszych czterech miesięcy ca 
łego przemysłu, a zatem bawełnianego 
1 wełnianego na 11 milj. zł. Tymczasem 
niesumienny korespondent „Berlincr 
Tageblattu", który najwidoczniej nic 
zna języka polskiego i nie rozumie ró
żnicy między przędzalnią bawełnianą, 
a całym przemysłem bawełnianym, czy 
też wełnianym, podaje informacje z 
gruntu fałszywe. 

Światowy organ tak wysokiej klasy, 
jak „Berliuer Tagebłatt" winien bezwa
runkowo wprowadzić zmiany, które za
pewniłyby mu należyte informacje z tak 
ważnego centrum przemysłowego jak 
Łódź. 

** 
* 

. Służba Informacyjna „Berliner Tage
blattu" w-sprawach dotyczących Łodzi 
jest skandaliczna. Próbkę tego mieliśmy 
w czasie ostatniego strajku, kiedy skąd 
inąd, zawsze bardzo dobrze poinformo 
wane pismo wypisywało o Łodzi naj
ostrzejsze androny. 

Przytoczona, informacja powstała 
na skutek przekręcenia wiadomości „Re 
publiki", które ukazywały się w, ciągu 
maja I czerwca. Nie pisaliśmy jednak 
nigdy o tem, że Zawiercie Czy Żyrar
dów zniżyły ceny przędzy o 12 proc. 
Stwierdzaliśmy jedynie, Iż szereg in- j 
nych przędzalń rzuca na rynek przędzę 
poniżej Cen kartelowych.: 

ŻĘŁY realw I" ;>>^^rtykyi«^^^liji»iat»'b. ;r.y,^B^YCLI.. •»• 

Nagrody na 
nie mają być kupowane. 

Sprawą ^ W Y DĄ W anią.' NAGRÓD.;i JAVY STA
wiania '.nagród ńa W Y S T A W A C H " ' ' wymaga 
KONIECZNIE- uregulowania.;Wćhwili obec
nej dyplomy wystawiane sa ża pienią
dze^ mianowicie, po wnićsiei)iu: przez! za
interesowaną w uzyskaniu dyplomu lub 
medalu firmę pewnej określonej kwoty. 
Jest to zatem wprowadzanie klijentów 
W błąd, albowiem niekiedy, firma rekla
mująca sję. medalami, nagrodami I t. d-
zupełnie-mie* daje-gwa>ancji-doskonałości 
towarów.: : \ •- •.••.,V... $ 

Na-ńajblf^s^ej fradżre'MIKIISŁTÓW ma 
być rozpatrzony-'projeta'rozPOrz$ćl-żenia 
o odznakach i-nagrodach wystawowych. 
Projektuje się,'aby każdy med&MurJidy-
płom vposiada{* ajiróbitę^A^adż esińłiąli 

Umarzanie niedoborów 
cci nych. 

Ministerstwo skarbu zarządziło, aby 
- M F C uniknięcia kosztów, związanych 
ze ciąganiem ujawnionych drobnych 
niedoborów celnych, niedobory takie, o 
ile nie przekraczają 1 złotego, ulegały 
umorzeniu. 

Przy poszczególnem umarzaniu nie
doborów, nie'przekraczających 1 złote
go, należy czynić na dokumentach przy 
chodowych stosowne adnotacje z po
wołaniem się na odnośne rozporządze
nie. 

(Flace xarobftome n> p r z e -
mnśle mlGtłiennitzmm 

me "H&oszemn. 
Korporacja robotnicza przemysłu włókienni

czego we Włoszech ustaliła przeciętną wyso
kość ptacy zarobkowej za godzinę w różnych 
działach tego przemysłu. Płace te wynoszą: w 
przemyśle lnianym 1.-43 lira, w przemyśle juto
wym lira, V.przemyśle dzianym 155 lira. 
w pończosznictwie 1.38 lira, w pasmanterji 1.51 
iira, w przemyśle wstążkowym 1.65 lira, w ko
ronkarstwie 1.39 lira, w farbiarstwie 243 lira. 
Płace te dotyczą około 150 000.robotników, prze 
ważnie zaś robotnic.Przemysł wełniany, baweł
niany i jedwabny nie został tu wzięty pod u-
wagę. 

P l e n a r n e z e f i r a n i e 3zb*f 
p r x e m u s ł o n ) o - nandtowrei. 

W środę, dnia 2 lipca o godzinie 18-eJ odbę-
dziesię w lokalu rady giełdowej giełdy pienięz-
;nej. w Łodzi (Piotrkowska 96) plenarne zebranie 
Izby. przemysłowo - handlowej. Porządek obrao. 
obejmuje: - - • -

; : 1) Odczytanie protokułu z poprzedniego wal 
nego zebrania. 

2) Uchwalenie budżetu Izby na rok 1929. 
3) Uchwalenie wysokości opłat pobieranych 

na rzecz Izby: a) od świadectw pocho
dzenia "towarów, b) od wydawanych za
świadczeń, -c) od podań na towary pod
legające, reglamentacji, 

4} Uchwalenie H-giej części. statutu Izby. 
5); j Wolne wnioski. 

I Przechodząc przez ulice 
roze rzyi się uważnie unik
niesz Kalectwa i śmierci. 

• 

I 

WIELKIEIZFLKŁA^y^rzemysł^^.-gdzie ko
bieta w przędzalni.jest czynnikiem nie 
:do,zastąpienia. To też przemysł- winien 
•rozpocząć akcj<j, by ciężar urządzenia 
| 'żłobków z p s t a C p ^ 
rych7 tri bidzie najsłuszniejsza. rózwlą- • 
zanie;^ ir. •. ;•.>•• 

Ustawa o żłobkach wywoła w in
nych dziedzinach, przemysłu niewątpli
wie 'rUg^koptęt. Zjawisko.to nie .jest 
zresztą odosobnione. Mówiono -o niem 
wiele ;wxzasie obrad specjalnej między
narodowej- organizacji kobiet, których 
hasłem'; jest '''ró^c^prawrilenie jw :'diie-' 
dżinie prący;kP°W1 ńiężcz^zriamn 

„OPEN DOOR COUNC1L" ~ jak na
zywa się ta między.iiaródówa/organiza
cja kobiet, domaga się zniesienia wszel
kich ustaw, chroniących specjalnie pracę 
kobiet. Gały wielki ruch, o którym w Polsce . w ^ y . ^ i r d z b ; ; ^ 
iie^rugówikobiet z -tych :wszystkićh"dźie-
dzin pracy, gdzie wprowadzono specjal
ne ustawodawstwo. „Open doorcouncil" 
przypuścił więc szturm przeciwko 'mię
dzynarodowemu biuru pracy. w' Gene
wie, jako instytucji propagującej wpro
wadzenie, ustawowej ochrony pracy ko
biet. Ruch tfen Więc stoi'włsprzeczności 
z'ideologią - socjalistyczną, domagającą 
^c.'.'6chróny.1.pracy<kol^c't.' 

Ze sprawozdań ^rniedzynarodÓwego 
kengresu w Berlinie wynika,"iż nieomal 
ogólnym zjawiskiem jest rugowanie ko
biet z tych wszystkich dziedzin pracy, 
gdzie' Wprowadzano specjalne ustawo
dawstwo, chroniące.; kobiety." I tak' w 
Niemczech straciły, pracę ̂ kobiety zaję
te w drwkar î. książek,-we^FranCji telefo
nistki musiały • odstąpić 'mężczyznom 
znacznie spokojniejszą?': aniżeli wv'dzień, 

,pracę noctią, Jednocześnie., jednak 'ciężka 
pielęgnowania' chorych i 

W Ąrqer-y-oe,-PP wprowadzeniu konr 

.weucji .waszyngtońskiej wyrzucono ko
biety z drukarni nocnych. Pracując.TYL
ko iw.dzleYi, kobiety są 'zatrudnione "9 go
dzin dłużej w ciągu tygodnia, a jedno
cześnie zarabiają, o 6 dolarów mulej na 
tydzjeń. Kontrolerki, oraz oddźwjerne 

podziemnej kolei w Nowym Jorku (do 
pracy tej nie przyjmowano kobiet poni
żej lat 30) otrzymywały tygodniowo od 
30 — 35 dolarów. Po wprowadzeniu 
ochrony pracy kobiety te straciły swoje 
dobre stanowiska i. z -.trudnością znalazły 
pracę za 15 dolarów, na'tydzień, 
'•--Delegatka- Szwecjirpóda?a'?vfakt,3ż 
rzekomo w celu ochraniania cnoty, stra
ciły leobiety' pracę, jako kucharki-pa 
wielkich okrętach oceanicznych, gdzie 
były doskonałe opłacane. 

Óelegatką^Urugwaju sfwęrdziła, iż 
w całej łacińskiej Ameryce nie dopusz
cza się kobiet do pracy nocnej, tolerując 
jednocześnie prostytucję, jako zajęcie 
nocne. Istnieje tam prawo ochrony mąt 
ki, nakazujące;.; 2-mjfiśj.ęczną . prz^rtwę 
pracy w okresie porodu, nie troszcząc 
się jednocześnie:a'ni o matkę,-ani o dziec
ko. ;' .-

Zdaniem' delegatek, praca' kobiet w 
przemyśle,, nie jest .'dla nich ..specjalnie 
ciężką wskutek ich struktury fizycznej 
ale z powodu podwójnego przeciążenia 
Są bowiem zazwyczaj nietylko robotni
cami, ąle też:jednwźe'śńi;e żonami'(, małp
kami. 

Jak wynika z przytoczonych zdań 
delegat^ rozmaitych' krajów-. ża ;wyjąt-
kiem, S Q P $ I I S ^ 

ńkv specjalnej ochrony PTĄCY^kobiet,, ja 
ko. czynnika, wywołującego, rugi,v'a-iza 
tem pogorszenie-* ekonomicznej pozycji 

et." " 

'kusji nad żłobkami, winien być wzięty 

necna praca 

r J S L S ^ * 1
 ~ * m m * * * * * 

iiież i w całej Polsce, nie znalazł odpo 
wiedniego oświetlenia, w trakcie dys- j 

pod uwagę. Ochrona kobiety i macie
rzyństwa, powodująca jedynie utratę 
możności zarobkowych przez robotnicę, 
bez jednoczesnego dania jej środków"na 
przebycie ciężkiego, pierwszego okresu 
macierzyństwa, traci tendencję AKCJI 
HUMANITARNEJ, GDYŻ W PRAKTY-
Cr NABIERA WYBITNEGO CHARAK-
iT U KARNEGO. 

W przemyśle -• włókienniczym, gdzie 
50 proc. zatrudnionych robotników sta
nowią kobiety, zagadnienie ochrony pra
cy winno być należycie postawione. 
W obecnej chwil: sprawa ta, wobec, in
nych, większych trosk zeszła z porząd-
ku^dziennego. Jest ona natomiast zawsze 
aktualna, w suterynach i nędznych mie
szkankach robotniczych. 

Przy obecnej; wysokości ciężarów 
socjalnych, ochrona macierzyństwa ro
botnic włókienniczych, winna być włą
czona do ogólnych świadczeń kasy cho
rych. 

Inicjatywę jednak w sprawie rozwią
zania trudnego zagadnienia ochrony pra
cy kobiety i związanego z.tem niebezpie
czeństwa rugów, muszą podjąć organi
zacje kobiece. Jakkolwiek kobiety-socja-
•listki-ze względów doktrynerskich, do
magać się będą rozwoju ustawodawstwa 
w kierunku, zapoczątkowanym przez 
międzynarodowe biuro pracy, tem nie
mniej polska grupa „Open door council" 
powinna również posiadać materiał,-Ilu
strujący nasze stosunki. 
. ' Przed organizacjami kobiet w Łodzi, 
otwiera się perspektywa pięknej pracy 
w dziedzinie socjalnej. Musi się tylko 
zir';-':ć ktoś, by naszą inicjatywę wpro
wadzić w czyn. Domagają się tego kłl-
ktinastu(vsiecznc rzesze 'robotnic łódz-

v^ • •,-:'' 
Dr. LESZEK KikRIEN. 
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„REPUBLIKI" 

J K P R E S S I T 
w Księgarni zdrojowej „RUCH" 

oraz 
Biurze dzienników J. Englender. 

€Sttax$c da tianellu % t a g r a -
nictĘ. 

W biurze Izby przemysłowo - handlowej 
(Targowa 63) znajdują się następujące z n o 
szenia: 

Firma holenderska obejmie przedstawiciel
stwo polskich fabryk włókienniczych na Holan
dię w branży towarów bawełnianych, wełnia
nych 1 sztuczno - jedwabnych. 

Firma z Konstantynopola obejmie przedsta 
wiotelstwo fabryk polskich we wszystkich bran 
żach towarów włókienniczych. 

Izby Przemys łowo-Handlowej , - Izba doma
ga się uruchomienia w Łodzi samodzielne

go oddziału P. K. O. 
Komisja jednogłośnie stwierdziła po 

LOTERJA FANTOWA FLOTY HAN
DLOWEJ. 

Loterja fantowa urządzana na budo
wę okrętu handlowego wzbudziła niez
wykłe zainteresowanie wśród społeczert 
stwa, a to ze względu na niepraktykowa 
ną w podobnych imprezach taniość bile
tów i wysoką wartość przeznaczonych 
do losowania fantów. 

Nic przeto dziwnego, iż zamówienia 
na bilety napływają masowo nawet z na) 
orJlejflej&zych zakątków kraju. 

Między innemi bardzo poważne irtsty 
tuoje poczyniły zamówienia na znaczną 
liczbę biletów, lecz będąc obecnie* zaję
te organizowaniem wycieczek do Pozna
nia, prosiły o przedłużenie terminu do 
czasu powakacyjnego. 

W myśl zezwolenia Generalnej dy. 
rekcji loterji państwowej nr. .34559 za
rząd postanowił losowanie odłożyć na 
dzień 26 października r. b. natomiast w 
dniach 29 i 30 czerwca w parku Julja-
nów urządzić 2 wielkie zabawy z udzia
łem teatru rewji, 

^ „ Z y e i z i przyszłość^ 
kobiety" 

Film z zakresu higjeny ciała ko
biecego. 

Choroby weneryczne. 
Alkoholizm. 

wkrótce w „Capifolu" 

Dnia 25 b. m. odbyło się konstytu
ujące posiedzenie komisji finansowo.-
kredytowo -ubezpieczeniowej Izby Prze 
mysłowo - Handlowej w Łodzi. Po za
gajeniu zebrania przez urzędującego wi
ceprezesa Izby p. łi. Barańskiego ko
misja dokonała wyboru swego przewód 
niczącego w osobie p. B. Ejtingona 0 -
raz jego zastępców w osobach pp.: Ko
narzewskiego T. i Tempelhoffa M. Za
łatwiając porządek dzienny obrad ko
misja rozpatrzyła aktualną w obecnej 
ciężkiej sytuacji okręgu 
sprawę udostępnienia sferom gospodar
czym kredytów lombardowych pod za
staw zalegających na składach towa
rów. Dla opracowania szczegółowych 
wniosków, z któremi Izba ewentualnie 
wystąpiłaby do miarodajnych czynni
ków wyłoniono specjalną 3-osobową 
podkomisję. 

trzeba utworzenia w Łodzi możliwie ry
chłe samodzielnego oddziału P.K.O. o 
pełnym zakresie działalności. Ponadto 
komisja uznała potrzebę powołania do 
życia oddziałów P.K.O. w większych 
ośrodkach okręgu. Komisja stwierdziła 
potrzebę obniżenia opłat które poczta po 
biera przy protestowaniu weksli (szcze
gólnie na drobne kwoty) i w związku z 
tem uchwaliła, iż pożądane byłoby zwró 
cenie się Izby do Min. Poczt, i Telegra
fów z postulatem odpowiedniego obniżę 
nia i zróżniczkowania odnośnych opłat. 

W końcu komisja zajęła się sprawą 
kosztów, jakimi protesty wekslowe po
łączone są w państwowych instytucjach 
bankowych i t. p. i w tej sprawie zle
ciła przygotowanie na następne pośle 
dzenle szczegółowego referatu. 

i R A N D 

„Wnrób polski4 

Projekt cechowania towarów 
hraiowuch. Władze celne wysuwały projekt 

wprowadzenia plomb na towary pocho
dzenia obcego. Plomby nakładane były
by podczas dokonywania manipulacji 
celnych. Taki system oznaczania towa
rów zagranicznych istniał w dawnej 
Rosji i miał na celu zwalczanie szmuglu. 

Wprowadzenie takiego systemu po
ciąga za sobą całkowitą reorganizację 
procedury odpraw celnych wobec czego 
władze z trudem dają się nakłonić do 
przyjęcia odpowiedniej uchwały. Plom
bowanie wymaga zaangażowania no
wych urzędników - specjalistów. Jednak 

wysunięto ostatnio inny projekt, polega
jący na wprowadzeniu obowiązku ce
chowania towarów krajowych. Każdy 
fabrykant miałby obowiązek oznacza
nia każdej sztuki wyprodukowanego to
waru znakiem i napisem „wyrób polski". 
Musi jednak być przedewszystkiem usta
lony jednolity sposób cechowania takich 
towarów, bv szmuglowany towar nie 
mógł być oznaczony fałszywemł cecha
mi n> oochodzenlu polskiem. 

W tej sprawie ma x;n>aść decyzja ra
dy ministrów. 

Przed niesumiennością dłużników 
Kupcy łódzcy bronią sią wszelkiemi środkami. 

Onegdaj wieczorem odbyło się ogól 
no zebranie przedstawicieli różnych sek 
cyj przy centralnym Stow. kupców i 
przemysłowców województwa łódzkie
go. Debatowano na aktualny temat kry 
zysu gospodarczego. 

Po dłuższej dyskusji postanowiono 
zwrócić sie do dłużników, którzy, nie 
wykupili własnych i „klijentowskich" 
weksli, aby przybyli do Łodzi w ciągu 
dni 14 celem uregulowania dobrowolnie 
zaległych długów wekslowych i otwar
tych. 

Dłużnicy, którzy uregulują swe zobo 
wiązania nadal beda mogli korzystać z 

(kredy tu. Przeciwko tym, którzy nie 
i przybędą do Łodzi celem uregulowania 
długów kupcy łódzcy wystąpią na dro
gę sądowo - karną 1 ogłoszą ich nazwi
ska i lirmy w dziennikach. 

Jednocześnie wszyscy wytwórcy i 
kupcy zostaną zawiadomieni by bez 
względnie zamknęli im kredyt. 

Uchwała powyższa została wysłana 
do wszystkich związków kupieckich w 
całej Polsce. (x) 

G a l P a 
E w a i T a 
F l e y e r ' a 

do samochodów, motocykli, tra
ków, lokomotyw motorowych, 
walców szosowych, motorów Dics 
la. maszyn rolniczych, garbar
skich, rusztów autom • transpor
terów, elewatorów, maszyn mły

narskich etc. 

Skład specjalny: R O T A X 
W a r s z a w a , Niecała 1. Teł. 154-87. 

i - s 

z kuchnlar 
z wygodami w śródmieściu 

poszukiwane od zaraz. 
Oferty sub .Widne" do adm. 

„Republiki". 

• I 

W notesiku businessmana. 

TOWARZYSTWO KREDYTOWE PRZEMY
SŁU POLSKIEGO — jak o tem niedawno dono
siliśmy — na trafiło ze strony min. skarbu na 
trudności przy placemcnt swych obligacji zagra
nicą. Ministerstwo uwarunkowało aprobatę, od 
togo, iż towarzystwo uzyska poparcie krajowej 
instytucji finansowej, która podjęłaby s i ; gestji 
operacji azgranicą. Tow. Kred. znalazło obecnie 
taką nistytucję, która podjęła się tego i wyra
ziła nawet gotowość udzielenia zaliczki 75 proc. 
wartości nominalnej pod warunkiem, że min skar
bu nie cofnie w ostatniej chwili zgody na sprze
daż pakietu obligacji. 

KOMITET ROZBUDOWY wystąpił z szere-
gicm projektów w sprawie ożywienia ruchu bu
dowlanego. Wśród projektów tych porkreśllć na
leży projekt opodatkowania każdego litra spi
rytusu pełnoprocentowego, przczmt-zonogo do 
spożycia w wysokości jednego złotego. Z tego 
źródła powinno według obliczeń Komitetu wpły
wać rocznie 47 miljonów złotych. 

Komitet rozbudowy jest zdania, te istniejąca 
obecnie ustawa o ochronie lokatorów przeszka
dza w budowaniu domów z inicjatywy prywat
nej i powinna ulec zmianie w tym sensie, że w 
ciągu najbliższych 10 lat, podwyższenie komor
nego powinno dojść do 172 proc. komornego. 

NOWA TARYFA KOLEJOWA przewidywać 
będzie stałą ulgę 10-proccntową dla transportów 
węglowych latem. Jak wiadomo już obecnie mi
nisterstwo komunikacji stosuje pewne ulgi (kre
dytowanie opłaty i t. d.l Ma to na celu odciąże
nie kolei na jesieni, kiedy wicie przemysłów prze 
prowadza swe kampanie, co poważnie powiększa 
przewozy, 

POGORSZENIE SYTUACJI GOSPODAR
CZEJ w pewnym kierunku poprawia nasz bi
lans handlowy. Na import towarów reglamento
wanych napływa coraz mniej podań. W drugim 
kwartale bież. roku ilość tych podań zmalała o 
jedną czwartą część. 

WARSZAWSKA IZBA PRZEMYSŁ. - HAN
DLOWA wystąpiła z postulatem rozszerzenia 

Łódź, 26 czerwca. 
kredytów dla handlu w Banku Polskim i B. G. K., 
powiększenie możliwości korzystania przemysłu 
i handlu z kredytu za pośrednictwem firm prze
mysłowych jako podawców oraz rozszerzenie 
kredytów redyskontowych dla instytucji banko
wych. 

HOLDING międzynarodowy utworzony został 
w cemencie; holding dąży do utworzenia wspól
ności interesów przemysłów cementowych Pofski, 
Francji, Beclgji, Szwajcarii. Na czele holdingu 
Bto] Socictc Financiere de Ciment. 

W SPRAWIE IMPORTU POLSKIEGO do Au 
strji udzieliła komisja główna austriackiej rady 
narodowej zezwolenia rządowi na ostateczne u-
regulowanie importu. Jak wiadomo sprawa ta 
zwłaszcza w ostatnim czasie doprowadziła do 
pewnej niezgodności między nami a Austrią. 

RUCH LUDNOŚCI naturalny zachowuje w 
Polsce swą dotychczasową tendencję. Przyrost 
naturalny wynosił w r. 1928 — 479 tys. ludzi czy
li o 40 tys. ludzi więcej aniżeli w poprzednim ro
ku. Zagadnienia populacyjne — wobec półmilio
nowego rocznego przyrostu ludności i na stosun
kowo mniejszego wzrostu kapitałów — pozosta
ją nadal naczelnym problemem gospodarczym. 

GROS NASZEGO EKSPORTU żyta dokony-
uwją Krmy niemieckie, kupując towar przeważnie 
franco Łódź, Poznań lub inne miejscowości, kie
rując go stamtąd wodą do Szczecina, skąd :dzie 
dalej do portów krajów przeznaczenia. 

Tranzakcje z firmami nicmieckiemi odbywały 
saę ostatnio po mk. 12.50 — 13,75 parytet fran
co Łódź, Poznań za towar wagi 71/72 kg. 

MECHANIZACJA PIEKARNI będzie dokony
wana w wolniefszem tempie. Ministerstwo przy
chyliło się do wywodów właścicieli piekarń, pod
kreślających iż obecna ciasnota na rynku pienię- , 
żnym uniemożliwia dokonaniem poważniejszych 1 
inwestycji — Ukaże się niebawem rozporządzę- ' 
nie, kodyfikujące rozoorzadzenia o ni»k«rni-
ctwie. 

Dziś i dni następnych I 
Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. R. KANTORA, 

Początek o godz. 5-ei pn południu. 
4 ulubi* ne gwiazdy w podwójnym programie 

Norma Shearer, Lew Codv, 
Carmel Miers i Vera Veronino 

I. „Narzeczona i woieiiia" 
Znakomita komedia erotyczno-salonowa, ooarta na 
nieporozumieniu miłosnem. — Matka i córka wal 

czą o zdobycie wspólnego kochanka 

II. „Wir życia" 
Emocjonujący dramat pełen silnych wrażeń i wlel 
kirb uczuć. Wielkie przygody mitosnel Strastne 

rozczarowanie! Niesłychana zdradal 

Ogólne zebranie 
udziałowców 

03 a n fi u ? p ó I d x i e I c x e g o 
J K u p c ó n u i 9 r s e m t f s I o n > c ó n > 

wv JEodsti, 
Wczoraj wieczorem w lokalu własnym przy 

ul. CeglelnianeJ 39 odbyło się drugie ogólne ze 
branie udziałowców banku spółdzielczego Kup
ców i Przemysłowców ni. Łodzi w obecności 
inspektora związku rewizyjnego w Warszawie. 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa rady 
nadzorczej p. Salomona Alttnana. przewodni
czącym obrano p. radnego Bialera, który zaprą 
sza jako asesorów pp. Kalmanowlcza i Griln-
szpana, a jako sekretarza s. S. Kleckego. 

Ze sprawozdania zarządu i rady z działalno
ści Banku widać, l i w roku sprawozdawczym 
zostało zdyskontowanych 4202 weksli na sum<? 
zt. 877.000. na inkaso oddano 29.630 weksli na 
sumę zł. 4.500.000. 

Bank liczy 426 udziałowców. Sprawozdanie 
zarządu zostało jednomyślnie przyjęte do wm 
domości, poczem dokonano wyboru nowych 
władz: 

Rada Nadzorcza: l) Babiacki Adam, 2) Bla-
Icr Maurycy, 3) Bronowski M. S., 4) Gordon 
Maks, 5) Landau Fajtel, 6) Łoziński Hirsz, 7) Mr. 
zur Leon, 8) Praszkler Gerson inż., 9) Rozen-
baum Leopold, to) Rozenbaum Salomon. 11) 
Steirisznajder A. J.. 12) Szatz Beno. 

Zastępcy: 1) Berger A. J., 2) Częstochowski 
B., 3) Fajerstcln Maurycy. 4) Krausz Juljusz Dr., 
5) Rozenmutter Szaja, 6) Spicberg Salomon. 

Zarząd: 1) Altman Salomon, 2) Blaler Izaak, 
radny. 

Zastępcy: 1) Baruch Wincenty, 2) Praszkler 
Feliks, Dr., 3) Grynberg Natan, adwokat. 

GIEŁDY. 
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY WARSZAW

SKIEJ. 
z dnia 25-go czerwca 1929 roku. 

CZEKI. 
Bank Dyskontowy 126,—, Bank Polski 16325 

Bank Zarobkowy 78.50, Cegielski 36.75 Lilpop 
28.75, 29.—, Modrzejńw 23.25, Starachowice 
25.75. Zieleniewski 120.—. 

PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY ZASTAWNE 
Pożyczka Inwestycyjna, 106.50, 105.50, dola

rówka 63.—, 64.—, 63.75, 5 proc. konwersyjna 
59.—.dolarowa 83.50, stabilizacyjna 91.50, kole
jowa 102.50, 8 proc. Banku Gospodarstwa Krajo 
wego 94.—. 7 proc. Banku Gospodarstwa Kra
jowego 83.25, 4 i pól proc. listy zastawne ziem
skie z?. 4?.—, 4 I pół proc. listy zastawne m. 
Warszawy zł. 46.—, 8 proc. listy zastawne ro. 
Warszawy 6fi.i5 6/1.25, 8 proc. m. Częstocho
wy 55.75. 

Giełdy zbożowe 
krajowe 

* dlnia 2 5 c z e r m c a . 
Warszawa. 25 czorwca. Żyto kongresowe 

28.00—28.25. pszenica 47.00—48.00. owies jedno
lity 28.00—29.00. mąka pszcnna.65 proc. 70.00— 
75.00. mąka żytnia 70 proc. 4l00—43.00, otręby 
żytnie 16.50—17.50, otręby pszenne średnie 
18.00—19.00. 

Lwów, 25 czerwca. Pszenica krajowa dwors. 
43 50-44.50, żyto małopolskie 23.50—24.00, Jęcz
mień przemiał 20.00—21.00 owies małopolski 
22.00—22.50. kukurydza rumuńska 30.00—31.00. 
Hreczka 36.00—29.00, otręby żytrilc 13.25—13.75. 
otręby pszenne 14.25—14.75, kasza Jęczmienna 
42.00-43.00, kasza hreczana 57.75—59.75, pę
czak 4000-41.00. 

Ceny .rozumieją się za 100 kg. parytet wagon 
Warszawa. 

CZYTAJCIE 
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Niezwykła scena w Izbie Gmin 
Baldwin winszuje sukcesu wunor-

czejgo I*lac Donaldowi. 
Londyn, 25 czerwca 

(Polska Agencja I eleuraficzna) 
Otwarcie izby gmin nastąpiło dziś 

po południu i miało przebieg, obfitujący 
w bardzo ciekawe momenty, szczegól
nie podczas wyboru speakera izby. i uś
cisków dłoni, które wymienili ze sobą 
przywódcy przeciwnych obozów. 

Na początku posiedzenia z ław opo
zycji konserwatywnej podniósł się b. 
premjer Baldwin, który wyciągnął dłoń 
do obecnego premjera Mac Donalda win 
szując mu powodzenia w wyborach Sce 

nę tę cała izba powitała gorącemi okla
skami. 

Po dokonaniu wyborów speakera 
członkowie izby udali się do izby lor
dów, aby wysłuchać depeszy królew
skiej, winszującej izbie wyboru na to 
stanowisko p. Fitzroya. Na czele depu
towanych kroczyli obok siebie Mac Do
nald i Baldwin. 

We wtorek przyszłego tygodnia od
czytane będzie w izbie lordów wobec 
zgromadzonych członków obu izb orę
dzie królewskie. 

Więźniowie w Sowietach 
muszą płacić za swe utrzymanie. 

Ryga, 25 czerwca, towanych. Jeżeli chodzi o uwięzionych 
włościan, to w razie niezapłacenia kosz
tów ich utrzymania, licytacji podlega go 
spodarstwo włościańskie 

„Komunjst" donosi, że rada komisa
rzy ludowych Ukrainy postanowiła zrzu 
cić koszt utrzymania osób przebywają
cych w więzieniach sowieckich na sa
mych więźniów. Skarb sowiecki — gło
si uchwała rady komisarzy ludowych 
Ukrainy — nie może być obciążony wy
datkami na utrzymanie więźniów. Roz
porządzenie to stosuje sie do więźniów 
politycznych oraz do włościan uwięzio
nych za opór władzy i ukrywanie zboża. 
Jak wiadomo, liczba osób przebywają
cych w więzieniach ukraińskich wynosi 
więcej niż 100 000 osób, których utrzy
manie wywołuje trudności finansowe. 

Ściąganie należności za utrzymanie 
więźniów ma być przeprowadzone przez 
urzędy skarbowe pod rygorem natych
miastowej likwidacji mienia rodzin aresz 

„Solonja" przygotowuje się 
do totu przez Atlantyk 

• . * _ * * t * * . 1 . , i . , ; . Medjolan, 25 czerwca. 
Przygotowania do lotu przez Atlan

tyk lotników polskich Klisza i Kowal
czyka prowadzone są bardzo intensyw
nie. Klisz lata obecnie na „Polonii" dniem 
i nocą, aby przygotować sie na wszel
kie ewentualności podróży. Wszystkie 
próby, jakie do tej pory odbyto, wyka
zały duże zalety „Polonjj". Motory funk 
cjonowały doskonale. 

Motory specjalne do lotu sa już go

towe i w najbliższych dniach beda wmon 
towane w aparat. Gdy to będzie uskute? 
cznione, lotnicy wystartują z lotniska 
Malpansa pod Medjolanem do Baldonell 
w Irlandji. 

Dodać należy, że do samolotu wmon
towano radjostację, tak że lotnicy będą 
mogli porozumiewać się z radiostacja
mi na lądzie podczas przelotu orzez At
lantyk. 

Grupa Harrimanna wypuści pożyczkę 
ola zafałaciów 

Trzej zagraniczni 
ministrowie 

P R K E R A I Ę F S I U i A A N D L U P R S I J -
bątwraicą d o (foznaenia. 
Warszawski korespondent „Republi

ki" (B) telefonuje: 
W dniu 3 sierpnia r. b. przyjeżdża do 

Polski dla zwiedzenia P. W. K. w Pozna
niu jednocześnie trzech ministrów prze
mysłu i handlu a mianowicie francuski 
minister p. Bonnefous, belgijski p. Hey
man i rumuński p. Madgearu. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B) 
telefonuje: 

Rokowania rozpoczęte przed rokiem 
przez firmę Harrimana w New Yorku w 
sprawie zaangażowania się w przemyśle 
żelaznym na Górnym Śląsku, zakończy
ły s«ę obecnie utworzeniem przy udziale 
innych banków new-yorskich spółki pod 
nazwą „Consolidated Sjlesian Steel Cor
poration", którego kapitał będzie się skła 
dać z 300.000 akcji uprzywilejowanych 
bez wartości nominalnej i 1.250.000 zwy 
kłych akcji z prawem głosowania. Spół
ka ta nabyła większość akcji huty Bis
marcka. Katowickiej Spółki Akcyjnej a 
także huty Królewskiej 1 Laurę i prowa
dzi oneeme rokowania z pozostałymi ak
cjonariuszami w sprawie dalszego roz
szerzenia swej firmy. 

Projektowane jest wypuszczenie po
życzki dla zakładów górnośląskich, sko
ro tylko warunki finansowe na rynku a-
merykańskim poprawią się. Prezesem 

górnośląskich. 
nowej spółki jest p. W. A. Harriman. 
członkami zaś Percy Rockefeller. Geor
ge D. Franklin z firmy Cotton and Fran
klin, S. A. Godhue International Accep-
tance Banc, P. N. Paul, wiceprezes firmy 
Schroeder Trust Company. G. H. Wal
ker, prezes firmy Harrimana oraz Irwing 
Rossi, wiceprezes tejże firmv. 

Udział grupy Harrimana nie oznacza 
bynajmniej zupełnego odsunięcia poprze 
dnich właścicieli, przeciwnie, grupa Har
rimana zamierza współpracować z nimi 
dla rozszerzenia zakładów 

— Do Wilna przybył anjcielski dzlennikar7 
Morrison wraz z toną, celem zwiedzenia Wilnu, 
specjalnie zaś pomników tutejszej architeh-
tery. 

Czatfafcie 
„EXPRESS WIECZORNY" 

R A B K A 

willa „FILASÓWKA", 
Uroczo położony pensjonat 

D I . M I D I P I S I E J 

Dla dzieci troskliwa opieka. 
Wikt pierwszorzędny. 

FESIŁ fev.';. Ł O I 

Artystycznej roboty SYPIALNIE 
STOŁOWE najtaniej sprzedaje 

.Piotrkowska 
w oficynie. A . K a r k t i t 

3 pokoje z kuhnią u 
meblowane, 
1 pokoi mały z dużym 
balkonem umeblowany za 
zł. 2b0. 

Oświetlenie elektryczne. 
Wiadomość tel. 52 

BI 

Si. 
( K A P E L U S Z E % 

D A M S K I E 

7 7 A 

Df. Henryk Kon 
Sienkiewicza 63 
POWR6CIŁ 

Pensjonat 
Zofii Wiimlkowol 

w Bendze inie (st. Żakowice) 
Inf. od 2—4 telełon 9-97. 

telef. 8-95 

ginekolog - urok 
Choroby kobiece W 
i dróg moczo-

wych. 
Przyjmuje od 
3—7 po poł. 

najnowszych fasonów 
w wielkim wyborze 

poleca 
MAGAZYN MÓD 

ZAWADZKA O J 
wejście p.bramę 9 

D O C Z Y S Z C Z E N I A M E T A I I 
J E D Y N I E Y I M 

I M I U L T A T Y I 

Dr. med. 

wynafecia 
2 UMEBLOWANE POKOJE 

z używalnością kuchni 1 łazienki przy 
ulicy Cecielnianej 10. Na miejscu te

lefon. Wiadomość u dozorcy. 
30 

s p e c j a l i s t a c h o 
r ó b s k ó r n y c h 
w e n e r y c z n y c h 
i moczopłciowych 
ul. Andrzeja 5 

Tel 59-40 
Przyimuie od 8—10 

i od 5—9. 
w niedziele i święta 

od 9 - 1 
Oddzielna pocze

kalnia dla pan 

DR 

A. Kryński 
Chrroby skórne i weneryczne 

Gat>ine* R o m g e n o l e c a n l c z y 
SIENKIEWICZA 3 * . Ip.fr Tel. 46-10 

Godz, przyięć 5—7 ppoł 

DR. 

RAFEF0RT 

DR. MED. 

Dzielna 9. 
Specjalista chorób 

skórnych, wenerycz
nych i moczoplciow 
Przyim. od 8-10 i 5-8 

Leczenie lampą 
kwarcową. Oddziel
na poczekalnia dla 

Pań. 
Uro log 

Choroby nerek. 

A 

Dr. med. 

S P H C 

LEKARZ-GENTYSTA 

i Inne. suknie trikotinowe i t p. 

• przyimuje do reperacji . 
| al. 6 - g o S i e r p n i a 7 6 , 111 piętro 

lilio, bo w prywatnem mieszkaniu 

czowyc 
UL. PREZ. NARUTOWTCIA l\ _ 
(Dzielna) tel. 44-10 u L Żeromskiego 36 
Przyimuie_od 1 -2 . ^ ^ 

przy Zielon. Rynku 
Chor . n e r w o w e 
| I w e w n ę t r z n e 

f.llIWiD sKfljw 
1 . U UIW II IbSi D U n i K a m 0 i n y c h 
przyjmuje w lecz- ceny lecznic 
nicy przy ul Piotr- BmmHŚtiB&M 

kowskiei 294 I 
codziennie od 2—7 B H B S B B H H 

Dr. med. 
Rachela 
L e w i 
spec. chor. dziec, 

przyimuie w 
LECZNICY „VITA" 

Piotrkowska 45. 
tel, 47-44, od 3—5pp 

D1XI w ruebu na
dające się na tak
sówkę okazyjnie ta' 
nlo epr.edam, Oler 
ty do admin. „Re 

publiki" pod 
•Okaila" 

http://Ip.fr
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Kasyno 
Sopoty 

Wolne miasto 
Gdańsk w 

Prze* cały rok 
otwarte 

* Houlelte 
Bacca/a 

Hotel-Kasyno 

Cercie 
prire 

I N J O T M O C J E ! Warszawa TEL 157-51. 
R Ó W N I E * K A S Y N O S O P O T Y . 

Nowoczesny nnwowybudowany hotel. 
Piękne położenie z widokiem na morze 
Ostatni komfort. Cieple kąpiele morskie 
Międzynarodowa kuchnia. 

Podaje sie do publicznej wiadomo
ści, że w dniach 4 i 13 czerwca 1929 
roku Sąd Okręgowy w Łodzi w Wy
dziale Handlowym postanowił: 1) o-
głoslć upadłość handlującemu Juljano 
wi Ratnerowi, prowadzącemu przed
siębiorstwo pod firmą „Spcdpol". To
warzystwo dla Międzynarodowych i 
Krajowych Transportów, 2) chwilę ot
warcia upadłości oznaczyć początko
wo na 28 maja 1929 roku, 3) zamiano
wać Sędzią Komisarzem Sędziego Han 
dlowego Pawła Szulca, 4) zamiano
wać kuratorem upadłości adwokata 
Rafała Kempnera, 5) oddać upadłego 
pod dozór policji, 6) nakazać opieczę
towanie kantoru, składów, kasy. zbio
ru dokumentów, rejestrów, papierów, 
ruchomości i rzeczy upadłego, gdzie
kolwiek się one znajdują, 7) dokonać 
publikacji wyroku, zgodnie z przeolsa 
ml art. 457 K. H., 8) uskutecznić wprs 
w rejestrze handlowym na zasadzte 
art. 2, p. 4 dekretu z dnia 7-go lutego 
1919 r., 9) wyrok opatrzyć rygorem 
tymczasowej wykonalności,. 10) odpis 
wyroku zakomunikować Prokuratoro
wi przy Sądzie Okręgowym w Lodzi. 

Rafał Kempner, adwokat 
Kurator masy upadłości 

Wzywam wierzycieli aby zgroma
dzili się w dniu 3 lipca 1929 roku o 
godzinie l po pol. w kancelarii Wy- s w y m czytelnikom również i w Podcieniu w willi D-ra LANDAUA, 
działu Handlowego Sądu Okręgowe- * H „ , „ „ _ I j _ - . 
go w Łodzi, ulica Żeromskiego 115, ce 
lem wysłuchania sprawozdania kura 
tora i wyboru syndyka tymczasowi, 
go. 

Rafał Kempner. adwokat 
Kurator masy upadłości , ,„„0\ , A » . « n 

1EDYUY SPECJALNY (OD «8&3» EGZYSTUJĄCY) ZAKŁAD 

K.SIGAL.NY 
^ WYPIĆ MOŻNA 

WK ' NA MIEJSCU, 
DOSTAWA DO DOMAJ 

NA tA DANIE 

L e k t u r a " w P o c M e b i i i 
Wypożyczalnia książek „LEKTURA" 
P I O T R K O W S U A 7 9 w P O D W Ó R Z U 

i m i e n i a k § i < ą t k i 
ilntkom również i w Poddębiu w willi D-ra L.. 

(dawn. p. Janiszewskiej) począwszy od dnia 25 b m. 

UBIORY meskte. damskie, obuwie, 
swetry os wypłatę Piotrkowska 37. 
III wejście ! piętro 

POTRZEBNA starsza podręczna do 
pracowni sukien. Kilińskiego 48. 

i L O K A L E i 

* « 

BZRULAKKI i dziewczynki ao szycia 
swetrów sa poszukiwane. A. Warszaw 
ski, Piotrkowska 9. i L O K A L E i 

* « 
| Nauka i wychowane f OTWOCK. Pensjonat Melanii Bauma-

nowe), Reymonta 5] Elektryczność, ką
piel, kanalizacja, świetne odżywianie, 
chorym dyjeta. Telefon 95, druga pod
miejska 6.5 

| Nauka i wychowane f OTWOCK. Pensjonat Melanii Bauma-
nowe), Reymonta 5] Elektryczność, ką
piel, kanalizacja, świetne odżywianie, 
chorym dyjeta. Telefon 95, druga pod
miejska 6.5 STUDENT poszukuje lekcji lub kondy

cji na lato (specjalność obojętna) Olei 
ty sub ..Student" do „Republiki". ZAKOPANE. Pensjonat „Mascotte". ul. 

Chałubińskiego, poleca pokoje z' kom
fortem, słoneczne, terasy, duży ogród, 
kuchnia wykwintna i obfita, ceny u-
miarkowane. Nr. telefonu 283. 26 

STUDENT poszukuje lekcji lub kondy
cji na lato (specjalność obojętna) Olei 
ty sub ..Student" do „Republiki". ZAKOPANE. Pensjonat „Mascotte". ul. 

Chałubińskiego, poleca pokoje z' kom
fortem, słoneczne, terasy, duży ogród, 
kuchnia wykwintna i obfita, ceny u-
miarkowane. Nr. telefonu 283. 26 

J Rozmaite. | 

LETNISKA do wynajęcia obok lasu 
dla 2-ch rodzin od miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego półtora kilometra, u-
kolica bardzo ładna. Wiadomość sta
cja Ujazd, kolejarz J. Karoli. 26 

LETNISKA do wynajęcia obok lasu 
dla 2-ch rodzin od miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego półtora kilometra, u-
kolica bardzo ładna. Wiadomość sta
cja Ujazd, kolejarz J. Karoli. 26 

CHOROBY serca Basedow astma Sa
natorium „Salus" D-ra Kupczyka. Kra
ków, Szujskiego. 

LETNISKA do wynajęcia obok lasu 
dla 2-ch rodzin od miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego półtora kilometra, u-
kolica bardzo ładna. Wiadomość sta
cja Ujazd, kolejarz J. Karoli. 26 

DO SZ. ZŁODZIEJÓW. Panów złodzle 
jów którzy skradli z mieszkania mego 
Al- 1 Maja 16, weksle, dla nich be* 
wartości, proszę o zwrot takowych za 
wynagrodzeniem. Porozumieć się tt-
lefon 70-73. oraz Al. 1 Maja 16, Chil 
Goldberg 27 

POSZUKUJE do odnajęcia 1 większe
go lub 2 mniejszych pokoi na biuro 1 
niewielki skład manufaktury. Oferty 
pod Sz. G 25". 26 

DO SZ. ZŁODZIEJÓW. Panów złodzle 
jów którzy skradli z mieszkania mego 
Al- 1 Maja 16, weksle, dla nich be* 
wartości, proszę o zwrot takowych za 
wynagrodzeniem. Porozumieć się tt-
lefon 70-73. oraz Al. 1 Maja 16, Chil 
Goldberg 27 DO WYNAJĘCIA pokój frontowy z t -

lektryczneb oświetleniem. Nawrot 17, 
m. 15. 

DO SZ. ZŁODZIEJÓW. Panów złodzle 
jów którzy skradli z mieszkania mego 
Al- 1 Maja 16, weksle, dla nich be* 
wartości, proszę o zwrot takowych za 
wynagrodzeniem. Porozumieć się tt-
lefon 70-73. oraz Al. 1 Maja 16, Chil 
Goldberg 27 DO WYNAJĘCIA pokój frontowy z t -

lektryczneb oświetleniem. Nawrot 17, 
m. 15. ZAGINAŁ żakiet damski czarny ko-

dyńczej osoby do wynajęcia. Nowo-
Cegielniana 12, m. 6. 

Dokrór 

P. Klinger 
choroby weneryczne, skórne I włosów 

ANDRZEJA 2. TEL 32-28. 
Leczenie lampa kwarcową, analizy 
krwi l wydzielin Przyjmuje codziennie 
od 8—12 I od 4—8 w w niedziele i 
święta od 10 do 12. Oddzielna pocze
kalnia dla pań. 
Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) 

LECZNICA 
lekarzy spe:fa !st''w przy Górnym 

RynKu 
PiotrKowsKa 294, tel. 22-89 
przy przystanku train walów pabia
nickich czynna od 10 rano do 7 wlecz, 
w niedzielo 1 święta do 2 D O poł. 
Wszystkie specjalności l den:vstyka. 
Kąpiele świetlne, lampa kwarcowa, 
elektryzacla. Roentgen, szczepienia, 
analizy (moczu. kału. krwi. plwocin, 
wydzielin Itd.) operacje, opatrunki, 

wizyty na miasto. 
Porada 4 zl. 

P O R A D A D E N F Y S I Y C I -

N A I W A N E R O L O A I C I N A 

dla chor. skórnych, wenerycznych > 

3 ZŁOTE 
Dom murowany 

piętrowy i dobrze prosperująca restau
racja w mieście powiatowym na Po
morzu z kosztownem i kompletnem 
urządzeniem. Natychmiast tanio sprzî -
^ O f e r t ^ t i e f d c \ a n i G. PeiskirJ * i chn ią z wszelkimi wygodami. 
Gniew, Pomorze. Rynek Oferty pod „S. A. P." do administracji Republiki. 

OD 1-go LIPCA oddam pokój uimebiu 
wany przy ul. Piotrkowskiej 117. Wia 
domość w zakładzie fryzjerskim. Lu 
bochiński, Wschodnia 70. 

DO WYNAJĘCIA mieszkania 2 i 3 p 0 

kojowe z kuchnią, wszeikiemi wygoaą 
mi i pierwszorzędnym wykończeniem. 
Aleja I-go Maja 40. Telef. 70-99. 

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany 
słoneczny (ewentualnie z używalno
ścią kuchni). Piotrkowska 145, m. 34 

ELEGANCKIEGO pokoju umeblowane 
go z telefonom miedzy Andrzeja i Rao. 
wańską poszukuję. Oferty sub „Pra
wnik"' 

W « I M N M N F M « « N N M « S « « M « t « E N O E < t 

W domu frontowym 

przy ul. fiitftinFei I 62 
do wynajęcia 

pojgdyńczB pokoje 
(system korytarzowy) 

Wszelkie wygody (łazienki, wygódki, tele
fon, usługa). 

| Wiadomość na miejscu, 
• © • © • • • © • • • © © • © • © • • © © • • © • • © © • • © © • • • O * 

PRZYJMĘ jednego lub dwóch panów 
na mieszkanie (izraelitów). Piotrków 
ska 88, m. 44. 

POKÓJ umeblowany wprost z koryta 
rza dn wynajęcia. Gdańska 31-a, m. 7. 
If PIĘTRO, FRANT. 
• 1 ' • " ' " 11 '.• 1 '. " 

RABKA. Pokój z kuchnią do wynaję
cia od zaraz. Inform telef. 73-14, od 
10—12 i od 2—*. 29 

DO WYNAJĘCIA słoneczny, umeblo
wany pokój o dwóch oknach, central
ne ogrzewanie, winda, telefon. Na

wrot 7. m. 22. 

RÓŻNE mieszkania oprócz pojedyn
czych zaraz do oddania, oraz piwiar
nia i sklep spożywczy, of. róg Naru
towicza 1 ZagajnlkoweJ. 30 

Posiukuje się 
2 do 3 pokoi 
Gabinety Kosmetyki bekarshiej 

D-ra MARJI LEWINSONOWćJ 
C e g i e l n i a .m 6 , F R O N T l p . . t e l e f o n 4 3 . 6 3 

Ogłoszenia 
drobne. 

NIE ZNAJDZIESZ POSADY 
którą szukasz — ale Jeśli masz ochotę 
do pracy łatwej i dla inteligentnego 
człowieka dostosowanej — zgłosisz sn 
do oddziału sprzedaży obligacyj pań
stwowych na raty. poważnej instytuch 
bankowej. Nowo wprowadzony system 
sprzedaży obligacyj premiowych, daje 
inteligentnemu współpracownikowi mu-
żnośf* łatwego i stałego dochodu mie
sięcznego do 2 000 zł. — Wysoka pro
wizja. — Natychmiastowe wykonanie! 
Jedynie poważne zgłoszenia do Mało
polskiej Ajencji Reklamowej, Lwów, 
Chorążczyzna 7, pod „Znaczny dochód 
miesięczny". 

Przedszkole ( R m i T P D I A u 
_ , . , , BIŻUTERJA. zegarki na raty, ceny go 
Dyplomowana absolwentka Instytutu tówkowe ..Preclosa". Piotrkowska 123 
J. J. Rousseau w Genewie z dwuletn.* w podwórzu 
praktyką w Domu Dziecięcym, tamżt, ' 
poszukuie wspólniczki do założeni* SPR7EDA2 okazyjnie zakupionej biżu 
wzorowego przedszkola. terji. ..Precloza". Piotrkowska 123, w 

Z a k o p a n e 
o e n s j . „ Ś W I T " 
pod zarządem p. 
Heleny Oderbergo-
wcj. położony w 
najładniejszej dziel
nicy Zakopanego. 
Poleca pokoie sło
neczne z tarasami, 
komfortowo urzą
dzone, ciepła i zi
mna woda w poko-
ajch, Kuchnia wy

kwintna. Ceny 
przystępne 

POKÓJ słoneczny z niekrępująceiu 
wejściem, do wynajęcia. Piotrkowska 
109, m. 16. 

MIESZKANIE słoneczne 3 pokoje z ku 
chnią i wygodami od zaraz odnajme. 
Różana 10, dojazd 14. 

nocoooocoocococxxxxxxxxxj 
Posady 

OCXXXXXXXXXX?OOOCXXX300000 

kiego Piotr Łuszczyńskl. Piotrkowska 
93. pomiędzy Adelmówkiem 1 Kura
kiem pod Zgierzem. Łaskawego zna
lazcę prosi się o zwrot do P. Łuszczyn 
skiego za Wysokiem wynagrodzeniem. 

i Zagubione dokum. | 

ZAGINĘŁO świadectwo 5 kl. 1924/192S 
roku Gimnazjum Żeńskiego Towarzy
stwa Żydowskich Szkół Średnich W 
Łodzi, na imię Reginy Milgroin. 
Zwrócić do Sekretariatu, Piramowi-
cza 7. 28 

ROJEK Ignacy zgubił dokumenty woj
skowe, rocz. 1899, wyd. w Kutnie. 

ZGUBIONO blanco weksel na 100 zł., 
wyst. Zygmunt i Helena Otoccy. Wek
sel powyższy unieważnia sie. Andrzej 
Dreger, Czerwona 1. 

ZAGINAŁ weksel na sumę zł. 123. pt. 
30. 6. 29 r., podpisany przez p. J. Meta 
Jft W Sopocillnie, na zlecenie B. Wasei 
mana i przezemnie żyrowany. Niniej
szy weksei unieważniam. 

WYKWALIFIKOWANA krawcowa w 
damskiej garderobie i dziecinnej l blę-
liźnie poszukuje szycia w domach pry
watnych. Wiadomość u dozorcy. Siep 
kiewicza 39. 27 

*INA RATYI Tanio! Najdłuższe terminy! 
Towary manufakturowe, galanteryjne, 
obuwie, białe towary, firanki, kapy, 
kołdry, bieliznę męska I damską, pole-

(ca „Kredyt". Nawrot 15. Uwaga I-e 
piętro front 20 

| Kupno i sprzedaż 

KREDENS dębowy sprzedam okazyj
nie (stary fason). Zawadzka 6 m. 7. 

[STORY i kapa (ną 2 łóżka) ręcznej iv 
iboty filet okazyjnie do sprzedania. 
Gdańska 43. m. 5 28 

Oferty sub „Przedszkole" do adm. podwórzu, 
pisma. 23 

30 

BUDKA do odstąpienia, nadaje się na 
wszystko. Wiadomość Zeri-nskie>;u 
97. Stankiewicz. 27 

BUCHALTER - korespondent (Izr.) 
pierwszorzędna siła, wieloletnią prak
tyką handlowo - przemysłową, poszu
kuje posady. Zgt. sub „Bils". 

POTRZEBNA nauczycielka szkoły po 
wszechnej do Kraszewa na letnie mie
siące. Oferty do „Republiki" pod „Na
uczycielka — Kraszew". 

MASZYNISTKA na' Remington poszu
kiwana. Zgłaszać się Towarzystwo l> 
bczpieczeń .Polonią". 6 Sierpnia 1, w 
godzinach urzędowych do dyrektora, 
Telefon 3-56. 28 

BONA z kilkuletnią praktyką l doba
mi świadectwami poszukuje ppsądy 
do dzieci zaraz lub później. Oferty pod 
„Zofja". 

„INDJAN" z koszem, 14-to korony do 
sprzedania za zł. 2200, ul. Piotrkow
ska 202 w sokole szoferów W-go p. 
Masłowskiego. 27 

DO ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO POTTZE-
BNY PRACOWNIK DAMSKI 1 MĘSKI. Luto
MIERSKA 10. 27 

JAN CIECIORA zgubił zaświadczenie 
tożsamości, wydane przez komisąrjat 
P. P. 8. 27 

Najlepiej sadzić w mata 1 ezerwee aa 
Cmentarzach i U£redach. 
Poleca w dużym wyborze 

Zakład Ogrodniczy 
Leona Kołaczkowskiego 
Przędzalniana 86, dojazd tramwajem Nr. 3 

Pracownik biurowy 
(miody izraelita) ze znajomością bn-
chalterji i praktyką 

poszukiwany 
do składu manufaktury. 

OfeTty z referencjami i podaniem 
warunków do adm. „Republiki" pod 
„S. 37". 

MOZES EPSTEIN 
Kilińskiego 230. telef. 54-15 

czynna przyjmuje roboty na warszta
ty kortowe i angielskie 72 i 84 ca
lowe. 

tristl 
poszukuje od zaraź 

POSADY. 
Oferty sub. .Pierwszorzędna* 
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miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o 50 proc zagrani :zne o 100 proc. drożej 
Za terminowy druk ogłoszeń admlnlsf.acja nie odpowiada. Ogłoszenia specjalne o 50 procent 

drożej Drobne 12 groszy. — Najmniejszej^. l,2o. poszuk. pracy 10 groszy. 

W drukarni ..Republiki" sp. z ojjr. odp. Piotrkowska 49 i 64. 


