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Sensacyjne zeznania Piłsudskiego. 
Marszałek twierdzi, że był śledzony przez rząd Witosa. 
Znamienna rola b. ministra spraw wojskowych gen. Szeptyckiego. 

Odroczenie procesu przeciwKo por. Lis-BłońsKiemu. 
( T e l e f o n e m o d w a r s z a w s k i e g o k o r e s p o n d e n t a „Repub l ik i " ) . 

P O T W O R N E P R A K T Y K I I N W I G I L A -
C Y J N E . 

W dalszym ciągu sensacyjnego proce
su o śledzenie marszałka Piłsudskiego 
przeciwko porucznikowi Lls-Błońskiemu 
krótkie ale ciekawe zeznanie składa gen. 
Krzemiński, który powołuje się pa szeze 
goły, ujawnione przez niego na śledztwie 
Pierwiastkowem, poczem, na żądanie 
przewodniczącego przechodzi do omó
wienia sprawy inwigilacji, potwierdzając 
'stnienie tego potwornego systemu wywia 
łowczego, który by} niewątpliwie stoso
wany względem oficerów. 

— Ilekroć wychodziłem z domu — 
taówi z ironicznym uśmiechem na twarzy 
Benerał — prześladowali mnie przez dłuż 
Wy czas dwai agend, idąc krok w krok 
*a mną. 

Świadek potwierdza również Istnienie 
Sawigłacji telefoncznej w postaci podsłu
chiwania przez tajemnicze indywidua roz 
mów, prowadzonych nawet prywatnie. 
Często ktoś dzwonił i »'e odzywał się, a 
to -w celu kontrolowania nieobecności 
generała w domu. 

TAJEMNICZY MELDUNEK. 
j Następnie zeznaje jeden z głównych 
'wiadków, a poniekąd nawet bohater 
Procesu por, Jaroszyński, którego osoba 
^ważyła w znacznej merze na postawie-
"ie nor. Błońskiego w stan oskarżenia. 

Prokurator: Jakie zapatrywania wy 
tłaszał porucznik Błoński na temat poli
tyki' zwłaszcza w stosunku do mniejszo
ści narodowych? 

Św, Jaroszyński: Dokładnie tego nie 
PrzvT)ominam sobie. 

Prokurator: Czy świadek miał jakiś 
fc&tnrg z nor. Błońskim 

Świadek: Żadnych zatargów z oskar 
*Onvm nie m !ałem. 

Na pytanie obrony świadek stwierdza 
V dalszym ciągu, że por. Błoński zdra
dzał objawy nerwowości wyjątkowe za-
a W ' c w stosunku do komunizmu. Oskar 
żony widział całe zło jedynie w agitacji 
koTnim.;stycznej. Rozmowy o związkach 
2awodowych i radach robotnezych to
czyły sic zwykle w sensie walki robotni
ków o ich byt i dążenia ekonomiczne. 

ŚWIADEK POSEŁ ZAMORSKI. 
, Świadek poseł Jan Zamorski /eznaje 
krótko, że mjr. Pieczo"kę zapoznał w ten 
sPosób, że do Sejmu zgłosiła się swego 
czasu żona majora P. prosząc o protek
cje w pewnej sprawie. Z majorem Pie
ronka świadek komunikował się zale
dwie k łka razy, ale rozmowę prowadził 
n a temat finansów państwa. Poseł Za
gorski nje wie na jakiej podstawie mjr. 
"leczonka powoływał się na współpracę 
1 nim w związkach młodzieży narodowej, 
skoro zupełnie do podobnych związków 

należy. 
^ Adw. Paschalski: Czy oficerowie 
Wcjsk Polskich »a podstawie chociażby 
Wiadomości prasowych mogli przypusz
czać, ze pan poseł był w pewnym a«tago 
Hiimic ideowym do obozu Marszałka Pił-
•Udskiego? 

Św. poseł Zamorski: Bezwzględnie. 
Przewodniczący: Czy nic pan poseł 

jMc może powiedzieć o działalności ma» 
w a Pieczonki w organizacjach młodzieży 

Świadek: W tym kierunku nic mi 
^te wiadomo. 

FAŁSZYWE ARGUMENTY PO
LITYCZNE. 

. Po przerwie zeznaje następny świa-
p k mjr. Tadeusz Trapszo, ofiieer Sztabu 
Q erieralnego. 
, — Bliższego kontaktu z por. Bjoń-

J* l t n . świadek nie miał. Otrzymał jedy-
od niego drogą służbową raport, któ-

*V Przedłożył odnośnej władzy. 

Przewodniczący: Czy pan major 
prowadził dochodzenie? 

Św. mjr, Trapszo: Tylko odnośnie na 
ruszenia tajemnicy służbowej przez oskar 
żonego. 

Przewodniczący: Jakie odniósł pan 
wrażenie na podstawie złożonego ra
portu? 

Świadek: Byłem zda*ia, że por. Błoń 
skł nie umie syntetyzować pewnych fak 
tów ,f że jest wrażliwy na pewne przeja
wy, oraz że jest człowiekiem chaotyczni-t> 
myślącym. Nie wyobrażałem sobie, by 
mjr, Pieczonka mógł wydać1 podobny 
rozkaz. 

Przewodniczący; Czy nie uważał P&" 
że działały por. Błońskim wpływy po
boczne? 

Świadek: Nasriwafo się podejrzanie, 
że to wszystko wie było robione z wła
snej inicjatywy, tembardziej, że por Błoń 
skj reagował dopiero po upływie 10 dni 
od czasu otrzymania rzekomego pole
cenia inwigilacji. 

Prokurator: Czy świadek »ie wypo
wiadał swego przypuszczenia, że raport 
ten m :aj na celu wytworzenie argumentu 
politycznego dla walki stronnictw i zdy
skredytowania ówczesnego rządu? 

Świadek Trapszo: Tak jest. 
Obrońca: Czy por. Błoński nie t łu

maczył się przed pułk. Bajerem, że nie 
chciałby złożyć meldunku pisemnego, 
gdyż miaja to być „tajemnica?". 

Świadek Trapszo: Tak jest. Przypo
minam to sobie. 

SŁUŻBA WYWIADOWCZA A ORGA
NIZACJE PATRJOTYCZNE. 

Zeznanie następnego świadka kpi. 
Munnicha nic nowego do sprawy nie 
wniosło. 

To samo dotyczy zeznanie kpt. Więc 
kowskiego. 

Natomiast św !adek mjr. Wacław Ję-
drzejewjcz w zeznaniu swym charaktery 
żuje por. Błońskiego z jaknajlepszej stro
ny, przyezem zaznacza, że wvoytywał 
por. Błońskiego, czy zdaje on sobie spra
wę z konsekwencji, jakie go czekają w 
razie niemożności dowiedzenia prawdy. 
Por. Błoński wierzył niezłomnie w praw
dziwość swego meldunku. 

Wreszcie pod koniec wczoraiszego 
nosiedizenia zeznaje świadek Marian 
Swolkłen, szef służby informacyjnej mini
sterstwa spraw wewnętrznych. — Świa
dek stanowczo odrzuca twierdzenie, ja
koby łącznie z mjr. Pieczonką z nakazu 
lub inicjatywy własnej ortfapizowł oddzinł 
wywiadowczy dla inwigilacji marszałka 
Piłsudskiego, jego obozu lub wogóle 
lewicy. 

Obrońca; Jaki był stosunek służby 
wywiadowczej do organizacji patrjoty-
czro ych? 

Św, Swolkłen: Niema w państwie in
stytucji patriotycznej, któraby bvła nie-

Skalna, gdyż znajdują się w nich różne 
ementy. 

CZWARTY DZIEŃ PROCESU. 

Przy dzisiejszej rozprawie o inwigiJo-
wanie marszałka Piłsudskiego zeznawał 
pierwszy, przy drzwiach zamkniętych, 
agent Pjakida vel Płachida. 

Publiczność przybyła niezwykle licz
nie, zapełniając zupełnie salę. Podczas ze 
znań Płakidy przybył do gmachu sądowe 
go marszałek Piłsudski. 

O godzilnie 11.37 rozpoczyna się roz
prawa jawna, sąd wchodzi) przewodniczą 
cy nakazuje zaprosić do tali marszafka 
Piłsudskiego. 

Z wejściem marszałka cala publicz. 
ność wstaje z miejsc, Marszałek wchodzi] 

w otoczeniu dwóch adjutantów j zajmuje 
miejsce na specjalnie przygotowanym fo
telu. 

ZEZNANIA MARSZ. PIŁSUDSKIEGO. 

Przewodniczący dr. Daniec wyjaśnia 
marszałkowi powody jego wezwania i i-
stotę rozprawy. 

Świadek Marszałek Piłsudski n a wsta 
ple swych zeznań stwierdza, iż raport po 
rucznika Błońskiego został mu zakomuni 
kowany. Marszałek stwierdza, że istot
nie by! inwigilowany w Sulejówka 1 w In 
nych miejscach pobytu, co łatwo mógł 
spostrzec, ponieważ przez całe życie przy 
zwyczaił się do obserwowania otaczają
cej go inwigilacji. Był śledzony przez wla 
dze rosyjskie, w Galicji był inwigilowany 
przez „szpektorów" austrjackch, był pil
nie inwigilowany w Warszawie przez nie 
mieckie władze okupacyjne. W tym da
nym okresie czasu cała Warszawa była 
w atmosferze plotek o zamachu stanu, 
rewolucji i kontrrewoluq'l. Marszałek 
był ostrzegany wielokrotnie. Jeżeli mo
wa o jr*go przypuszczeniach, to uważa, iż 
jest 30 szans na 109, jż był szpiegowany 
z rozkazu ówczesnego rządu. 

Od czasu wyjścia z Belwederu — z* 
znajc dalej marszałek — był już stale ob
serwowany, jak przypuszcza, przez te 
saunę czynniki partyjne, które doprowa
dziły do morderstwa Prezydenta Naruto 
wicza, jego przyjaciela. 

Adwokat Paschalski: Czy stosunki 
marszałka z generałem Szeptyckim były 
tak'e, iż usprawiedliwiały możliwość wy 
dania przez gen, Szeptyckiego rozkazu 
inwigilacji specjalnej? 

Marszałek Piłsudski: Moje stosunki z 
gen. Szeptyckim nie należały do najlep
szych. Mogłem przypuszczać wydanie 
przezeń takiego rozkazu. 

Adwokat Paschalski: Czy był wypa
dek zrewidowania członka warty mar3zał 
ka, wyjeżdżającego z Sulejówka do majo 
ra Świłalskiego w październiku? 

Świadek marszałek Piłsudski: Tak, 
słyszałem o tern. 

Adwokat Paschalski: Kiedy pan mar 
szalek otrzymał wiadomość, że telefon 
w' Sulejówku jest podsłuchiwany na stacji 
połączeniowej w Rembertowie? 
Świadek marszałek Piłsudski: Tego do
kładnie określić nie mogę. Ostrzeżenia 
pochodziły z różnych stron, nie przywią 
zywałem zbyt wielkiej wagi do cale; tej 
sprawy. 

Adwokat Paschalski zapytuje czy by
ły objawy zarządzeń wojskowych nad
zwyczajnych w ówczesnym okresie. 

Marszałek Piłsudski: Ściągano speqal 
ne wojska, odnowfednfo dobierane, z róż 
nych stron kraju do Warszawy.. Dla lu-
dzH obznajmionych z rządzeniem były to 
wskazówki niezwykłych przygotowań. 
Znam wypadek, te p. minister snraw woj 
skowycb nie spał ani w domu, ani w 
hotelu, lecz spędził noc w kordegardzie 
wojskowej na Placu Saskim. Cała War
szawa mówiła o wyznaczanych terminach 
zamachów, przy czem każdego dnia mó
wiono o innym zamachu. 

Adwokat Paschalski zapytuje sję o in 
wiłigację marsizałka z czasów okupacji au 
strjackłej na Lubelszczyźnie. Na zapyta 
nie czy inwigilacja ta była prowadzono z 
rozkazu ówczesnego generał-gubernato-
ra Szeptyckiego 

Marszalek odpowiada, że nie sądai, 
aby mogła być zarządzona bez jego wie
dzy. 

Adwokat Paschalski: Czy pan marsza 
teł; pamięta datę swego aresztowania w 
Warszawie przed wywi-ecieniem do Mag
deburga?, i 

Śwlndek marszałek Piłsudski: Było ia 
dnia 22 lipca w nocy. 

Adwokat Paschalski: Czy w przed
dzień aresztowania pan marszałek wi
dział generała Szeptyckiego? I dokąd 
wówczas gen, Szeptyoki się udawał? 
Świadek marszałek Piłsudski: Owszem, 
spotkałem gen. Szeptyckiego, jechał wU 
dy do Belwederu, 

Adwokat Paschalski stwierdza, że 
tam mieszka! wtedy pruski gen^-guberna 
tor Besseler. 

Przewodniczący zapytuje o stosuneft 
osobistość; rządzących w październiku; 
do marszałka Piłsudskiego. 

Marszałek oświadcza, ze wymagałoby, 
to dłuższego wywodu: stosunek swój do 
rządu Witosa określił w przemówiieniu 
publicznem, w którem motywował, że i»'e 
mógł pozostać na stanowisku swojem w 
służbie rządu, którego pewne osobistości 
były moralnie odpowiedzialne za zamor
dowanie jego przyjaciela, prezydenta Na 
rutowicza. 

Przewodniczący zapytuje, czy obie 
strony mają jakie wnioski co do zaprzy
siężenia marszałka. Zarówno prokurator 
jak obrońca n :e stawiają żadnych wnio
sków. Sąd ogłasza, że zaprzysiężeni? 
marszałka uważa za zbyteczne. 

Marszałek Piłsudski opuszcza salę, 
publiczność powstaje z miejsc 

Zarządzono przerwę. 

ZEZNANIA PŁK. WIENIAWY-DŁUGO* 
SZEWSKIEGO. 

Po przerwie zeznaje świadek Suche-
nek-Suchecki, urzędnik wojskowy, ale 
nie dorzuca niczego nowego do sprawy, 
poczem przesłuchano świadka płk, Wie-
niawę-Długoszewskiego. 

Płk, Wieniawa-Dlugoszewski: W spra. 
wie inwigilowania oficerów, a miedzy 'n-
nym{ i mnie, mam niezbMe dowody. Mię 
dzy innymi, śledzi? mnie niejaki Krasuskł, 
oraz zrobiono szereg wprost fantastycz
nych zarzutów w rodzaju tych, że org*nł 
żuję wiece w Małopolsce wschodniej. Nie 
stały, mam Imiennika, który używa nawet 
mego przydomka, Jest dziennikarzem wo 
Lwowie, i urządzał wiece polityczne. Mo 
żfówe tedy, że jego brano za m ;iie i ̂ na 
tle tego nieporozumienia zrodziły się do 
niestienia na mnie. O podsłuchiwaniu roz 
mów telefonicznych marszrłka Piłsudskie 
go wiem z opowiadania osoby, której naz 
wiska dziś sobie nie przypominam. 

Adw. Paschalski postawił w tom roje) 
scu wniosek o zażądanie pewnrgo aktu 
z ministerjum spraw wewnętrznych, naka 
żującego !"wigi'lację pflc. Długoszowskie
go, oraz drugi wniosek w sprawie powoła 
nła całego szeregu nowych świadków. 

Prokurator mjr. Rumiński zastrzegł 
sobie oświadczenie się w stprawie tvch 
wniosków na później, i prosi;! ze swei stro 
ny o wezwanie nowych sw{adków p. W! 
tosa, pułk. Ścłeźyńsklego oraz gen. Sta
nisława Hallera. Pozitem prokurator żą
da, by przesłuchano Cerhnow^erfn, kló 
ry ma stwierdzić o Istnień^ terorystycz-
ncj organizacji, która dokonała rnmacbu 
na więzienie śledcze. Organizacja ta po 
dobno pozostaje w kontakcie z pewnymi 
osobami wojskowymi oraz lro-r.nnlżują
cym (I?) „Strzelcem" i P. O. W, 

Mec Paschalsk], jako obrońca, zgło
sił wniosek roctylko o wezwanie śwird-
ków, ale o odesłanie całej sprawy do 
śledztwa wstępnego, gdyż prokuratura 
przedstawiła za szczupły ł zupełnie nie
wystarczający materjał dowodowy. 

Sad po godzfainnej naradzie przychylił 
się do wniosku obrony i sprawa została, 
odroczona na czas nieograniczony. 



i t r . 2. R E P U B L I K A 

Dymisja ministra spr. wewnętrznych Sołtana. 
No\yy minister —• prokurator sądu apelacyjnego p. Hubner. 

Warsz. kor. „Republiki" telefonuje: 
Przed trzema dniami po dłuższej 

konferencji z premierem Grabskim mi
nister spraw wewnętrznych p. Sołtan 
złożył podanie o dymisje. Dymisja zo
stała przyjęta. Jednocześnie premier 
Grabski w porozumieniu z prezyden
tem Wojciechowskim i ministrem spra 
wiedliwoścł Wyganowskim tekę mini
stra spraw wewnętrznych zapropono
wał p. Huebnerowl, prokuratorowi sa
du apelacyjne** w Warszawie, ktńry 
propozycję pnryjW. 

Dzisiaj przed południem prezydent 
Grabski porozumiewał sie w tej spra
wie z marszałkiem Ratrjcm, poczem o 
Bodz. 12 w pol. udał sie do prezydenta 
Waiciechowskiesro z wirioskiem p r r y j ę 

cła dymisji p. Sołtana i podpisania no
minacji p. fluebnera. Prezydent Wójcie 
chowskł przychylił sie do tego wniosku 

Według krążących pogłosek powo
dem dymisji p. Sołtana sa pewne niedo 
magania w administracji wewnętrznej, 
na które od pewnego ezasu zwróciły 
uwagę koła polityczne. P. Sołtan ma po 
wrócić na stanowisko wojewody war
szawskiego. 

DEKRETY PWEZYWENTA RZECZY
POSPOLITEJ. 

POLSKA AGENCJA TELEGRAFICZNA. 
Warszawa, 21 marca. 

W dniu 21 bm. p. prezydent Rzplitej 
podpisał następujące 3 dekrety: 

Do P. Władysława Grabskiego, t r e 

zesa rady ministrów w Warszawie. 
Przychylając się do wniosku Pana, 

zwalniam p. Władysława Sołtana z u-
rzędu ministra spraw wewnętrznych i 
mianuję prokuratora sądu apelacyjnego 
W Warszawie PU Zygmunta Huebnera, 
ministrem spraw wewnętrznych. 

Warszawa, 21 marca 1924 roku. 
Podpisane Prez. Rzplitej 

(—) Stanisław Wojciechowski. 
• Prezes Rady Mi-nistrów: 

(—) Władysław Grabski. 

DYMISJA P. SOŁTANA. 
Do P. Władysława Sołtana, ministra 

spraw wewnętrznych w Warszawie. 
Przychylając się do Pańskiej prośby 

o dymisję, zwalniam Pana. z urzędu mi 

nistra spraw wewnętrznych'. 
Warszawa, 21 marca 1924 roku. 
Podpisane: 

(—) Stanisław Wojciechowski, 
Prezydent Rzplitej 

Prezes Rady Ministrów: 
(—) Władysław Grabski. 

NOMINACJA P. HUEBNERA. 
Do Pana Zygmunta Huebnera, proki 

ratora sądu apelacyjnego w Warszaw-
Mianuję Pana ministrem spraw wewra* 
trznych. 

Warszawa, 21 marca 1924 roku. 
Podpisał: 
(—) Wojciechowski Stanisław. 

Prezydent Rzpiitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(—) Władysław Grabski 

O tajnym układzie franko-czeskim. 
Opinja włoska wierzy w jego autentyczność. 

Berlin, 21 marca. 

„Berliner Tageblatt'' podaje w dal-
«tym ciągu obszerne wiadomości o wra 
toniach, jakie wywołała jego publika
cja tajnego układu czesko - francuskte-
KO. 

Według tyeh wiadomości opłnfa wło 
ska nie wierzy zaprzeczeniom Pragi i 
Paryża, jakie w tej sprawie się pojawi
ły . Depesze cytują w tym względzie o 
świadczenia faszystowskich dzienni
ków „Nuovo Paese" 1 „Corrlere Italia-
no". 

W obszemyeh depeszach z Londy
nu dziennik zmuszony jest stwierdzić, 
t e jednak opinja angielska uważa te 
wiadomości za falsyfikaty. Ale rzecz 
charakterystyczna, K J najbardziej nie
prawdopodobna uważają w AnglJs klau 
zulę, według której Czechy jakoby za
pewniły swoje wystąpienie po stronie 
Polski w razie wojny polsko-niemłec-
klej. 

NIE MAJA ZAUFANIA DO ZAPRZE
CZEŃ BENESZA. 

Berlin, 21 marca. 
„Berliner Tageblatt4' zbija wywody 

Benesza, który stwierdza, że cytowane 
w „Berliner Tageblatt" dokumenty o u-
kładach tajnych — są nieudolnym falsy 
Hkatem. Nieścisłości formalne, które 
zdaniem Benesza stanowią dowód, że 

ogłoszone przez dziennik teksty są 
sfałszowane, jak dowodzi „Berliner Ta 
geblatt" wkradły się do tekstu jedynie 
dlatego, że dokumenty zamieszczone zo 
stały w tłomaczenlu z francuskiego na 
niemieckie. Przy tłomaczenlu łatwo mo 
gły powstać błędy I przeoczenia. Prze 
tłomaczono np. „zjednoczenie S.H.S.'*— 
zamiast poprostu „Królestwo S. H. S." 
„/prezydent ministrów'' — zakradł się 
doprzotłomaczonego tekstu na' miejsce 
„prezydenta Republiki'1 w oryginale. 
„Berliner Tageblatt" nie przestaje twler 
dzlć, te ogłoszone przezeń dokumenty 
sa autentyczne. 

NOWA WYMIANA LISTÓW 
POINCARE — MAC DONALD. 

Specjalna służba telegraficzna „Republiki". 
Londyn, 21 marca. 

W kuluarach Izby gmin dziś rozeszła 
się pogłoski, o nowej wymianie pism 
między Polncarem a Mac Donaldem. 

Nowe te listy nie będą zapewnie o-
publikowanc. 

Premjer francuski mianowicie zwró 
cii się z listem do Mac Donalda propo
nując mu dalszą wymianę zdań w 
kwestji reraracyjnej, zwracając uwagę 
że prace ekspertów gotowe będą dopie 
ro za kilka tygodni. Poincare pragnie w 
ten sposób dojść do porozumienia z Mac 
Donaldem jeszcze przed rozpoczęciem 
rokowań z Niemcami. 

A. W. contra P. A. T. 
Gorsząca zabawa w informacje dwuch 

kiepskich agencji. 
Już m'ejcdnokrołn(i« mieliśmy okazję 

ealmowada się brakami naraej urzędowej 
i półurzędowej służby informacyjnej, któ 
rej wadliwa organizacja i opieszałość w 
podawaniu wiadomości, jak równie* nie-
włama tendencyjność daje się mocno we 
cak,j prasie polskiej, zmuszonej czerpać z 
łego źródła większość swego maiterjalu 
lołifycznego. 

Obecnie ze słuszną krytyką dzSałalno 
fci obu agencji telegraficznych (Polskiej 
Agencji Telegraficznej i Agencji Wschód 
»iej) wystąpiła „Gaiseła Warszawska", 
która na ten temat zamieszcza następują 
ee niezmiernie trafne uwagi: 

„Mamy abundapcję prasowych agencji 
telegraficznych; jedna jest całkiem urzę
dowa, przez rząd utrzymywana (PAT.), 
iruga zas również, tylko nic tak oikjal-
aie (AW.). Obie są kiepskie i pracują z 
tym skutkiem, ze o ,ji!c ważnych wiadomo
ści nie podaje zwykle żad*>a z nich na 
czas, o tyle głupstwa podają obie i to 
zwykłe nic jednocześnie, lfecz jedna po 
drugiej, jakby chorały dumnie zadokumen 
tować, że jedną nic a nic nie obchodzi to 
co robi druga, a za co ofoie ze skarbu 
biorą pieniądze. 

Dowody tego niedbalstwa mamy co-
daennSe, lecz onegdaj i wczoraj były 
szczególnie obfite. A więc o pogrzebie 
węgierskiego rotmistrza w Limanowej po 
dała onegdaj PAT, a wczoraj daje to sa. 
mo AW,; o tern, że chłopisko z Oberam-
mergam dopuściło snę nietaktu na posfu-
ehaniu u prezydenta Coob'dge'a — dała 
©negdaj PAT., wczoraj AW., o ustaleniu 
procentu dopuszczalnej kwoty emigran
tów do Stanów Zjednoczonych — podała 
we wtorek PAT., wczoraj AW.; przyczem 

oba telegramy są bez żadnej wartości, bo 
nie podają z którego roku CENZUIS będzie 
brany za podstawę przy obleczeniu kwo
ty; o tern, że król grecki nie chce abdy-
kować podały obie. 

Poza tern jesteśmy przyzwyczajeni już 
do traktowania za rzecz całkiem natura! 
ną tego, że telegram świeżo otrzymany z 
agencji można w obszerniejszej formie 
przeczytać w dzienniku zagranicznym, le 
żącym już na biurku, który zdążył przyjść 
pocztą z Wiednia, Paryża a nawet Lewi 
dynu. 

Ta nieudolna zabawa w informacje nje 
jest bynajmniej niewinna, bo przeceż to 
kosztuje pieniądze; staje się jednnk już 
wprost gorszące, gdy jedna agencja za
czyna w swoich „telegramach" zwalczać 
drugą. Wczoraj np. AW. wyraża w depe 
szy (1?) z Paryża zdziwienie, że PAT. po 
dala wywiad swego korespondenta ge
newskiego z Normanem Davisem w sora-
wie Kłajpedy. Cóż to znowu znaczy? 

Trzeba przecież z tem zrobić porzą
dek. Ińtrygj między korespondentami, 
spory o to, który pojechał, a który został 
—boć ostatecznie nie wiemy o co chodzi 
—nie powinny wychodzić poza granice 
prywatnych ich stosunków." 

DLA M Ł O D Z I E Ż Y . 
Codz ienn ie o g. 3 . 3 0 p o pol*. 
W sobotę, niedz. i święta o g. 2-ej pp. 

I-sza serja filmu 

| „Helena i Opałek Troi". 
Ceny od mk. 500.000. 

KLNC-TEATR „ L U N A " . 
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Echa afery kinowo-sejmowej, 
Wyrok w sprawie Peri conlra liski. 

Warszawski korespondent .Republiki' 
telefonuje: 

Sąd marszałkowski w sprawie skargi 
posła Perlą przeciw dr. Ilskiemu wydał 
wyrok, który orzeka; 

1) że zarzuty wytoczone w stosunku 
do jakiegokolwiek stronnictwa sejmowe
go lub jakiegokolwiek z posłów nie znaj
dują jak wynika z przewodu sądowego— 
żadnej podstawy, 

2) Nie zostały dostatecznie stwierdzo 
ne przez przewód sądowy zarzuty, jakoby 
poseł Itaki wyraził się, iż poseł Perl po

brał pewne sumy za obronę sorawy k l 
nematografów przed forum Sejmu. 

3) Natomiast sąd jest zdania, że słów 
posła Ilskiego rzucone zostały nieopatrr 
nie w rozmowie z panem Podbielskim, cl 
spowodowało sformułowanie przez teg» 
ostatniego powyższego zarzutu i następj 
nie zakomunikowania go posłowi Perlowi 

W tym stanie rzeczy sąd uznaje, że ai 
tykuf posła Perlą w Nr. 61 „Robotnika* 
„W odpowiedzi na podłość", miał objeł 
tywną podstawę j stanowił zbytnią po-
hopność. 

ENDECJA SZUKA LEWICOWEJ OFIA 
RY. 

Warszawski korespondent .Republiki' 
telefonuje: 

Stronnictwa Chjeny i „Piasta" usiłtną 
oskarżyć b. ministra przemysłu i handlu 
Osowsifego, zbliżonego do „Wyzwole
nia", |ż ten zawarł niekorzystną dla skar 
bu umowę w sprawie udziału państwa w 
międzymiastowych gazociągach. 

Tyra sposobem Chjeno-piastowcy za-
m;erza!ą odwrócić uwagę od afery żyrar 
dowskiej b, ministra Kucharskiego. 

ZAPĘDY STREJKOWE W ANGLJI. 
Londyn, 20 marca. 

Związki zawodowe robotników tran 
sportowych postanowiły rozpocząć 

strejk, pracowników tramwajowych i a 
utobusowycłi w piątek o północy, o i!< 
do tej chwili spór nie będzie załagodzo 
ny. 

ROBOTNICY CUDZOZIEMCY 
WE FRANCTI. 

Polska Agencja Telegraficzna. 

Paryż, 21 marca. 
W izbie deputowanych prowadzom 

dyskusję nad interpelacją w sprawił 
bezrobocia na obszarach wyzwolą 
nych, dowądzącą, iż robotnicy cudzo; 
ziemscy na tych obszarach imają pierv| 
szeństwo przed francuskimi. Ministei 
pracy przyłączył się do żądania inter; 
pelantów w sprawie jeknajrychlejszeg* 
przeprowadzenia dyskusji nad projek
tem ustawy o przepisach dla cudzoziei1 

skich robotników we Francji-

P A R Y S K I E I 
KAPELUSZE I 
w wielkim wyborze. g 

Atelier Artistique de Chapeaux S 

i DZIELNA 3 
front II piętro. S 

Przyjmuje bez przerwy od g. 10 rano do 6wiecz. S 

Do członków 90 ilflll 
M O N I U S Z K I WFI 5 . 

Zarząd Krajowego Związku Przemyślu Włókienniczego wzywa niniejszem swych 
członków do ostatecznego załatwienia sybskrybeji na akcje Banku Polskiego. 

W tym celu biuro Związku będzie otwarte w: 
niedzielę dnia 23 b. m. od godz. 9-eJ do 2-ej; 

/ poniedziałek dnia 24 b. m. od godz. 9-ej do 2-ej i od 4-ej do 7-eJ; 
wtorek . 25 b. m. . . 9-c] do 2-ej; 
Arodę , 26 b. m. , . 9-ej do 2-ej i od 4-ej do 6-eJ. 

Środa 26 b. m. jest ostatnim dniem subsKrybcji w ZwiązKu. 
Subskrybujący wpłacają 40 proc. sumy, pozostałe zaś 60 proc. będzie 

rozłożone na 20-procentowe raty miesięczne. 
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Tfżylecie traktatu ryshiego. 
Ognista polemika prasowa na temat 

naszych stosunków z Rosją zbiegła się 
z trzechleciem traktatu ryskiego, który 
Podpisany został w dniu 18 marca 1921 
roku. Po trzech latach toczy się u nas. 
spór o to, czy sowiety zamierzają do
trzymać rzeczonego traktatu, przyczean 
od odpowiedzi na to Tytanie czyni się 
zależnem zawarcie lub niezawarcie do
datkowego traktatu handlowego. Nic fał-
szywszego nad takie stawienie kwestj i! 
Jeżeli chodzi o pytanie czy bolszewicy 
nie będą korzystali z każdej spo 'mo
ści, by traktat obalić lub skomentować 
Zo na swoją korzyść, to odpowiedź 
brzmieć musi tylko potakująco. Ta chęć 
ich bynajmniej wszakże nam nie prze
szkadza w zawarciu z nimi traktatu 
handlowego, do.:óki do unieważnienia 
feraktatu ryskiego nie mają sił. 

Komicznem jest doprawdy, gdy nie
którzy publicyści warszawscy uciekać 
muszą aż do tendencyjnego wykładania 
fftglistych wywodów „Ekonomiczeskoj 
Żizni" lub not cziczerinowskich, ażeby 
^dowieść", że sowiety chętnieby prag
nęły rewizji traktatu ryskiego. Kto sta
wia pytanie, czy bolszewicy „chcą" 

dotrzymać tego trakt3>tu, musi przedc-
wszystkiem zapytać, czy byli odrazu 
zeń. zadowoleni i czy podpisując, nie 
czynili tego zgóry z myślą uboczną o 
Wykręceniu się zeń przy pierwszej 
sprzyjającej okazji* 

Wyraźną odpowiedź na to pytanie 
daije ciekawy artykuł p. t. „Rosja w 
nowej Eurorie" zamieszczony w tygo-
*niku „Smiena Wiech" w marcu 1922 
r. czyli akurat w rok po podpisaniu 

traktatu ryskiego. Tygodnik ten, jak 
Wadomo, był organem grupy mteligen 
•ów rosyjskich, którzy zdecydowali się 
Współpracować razem z rządem sowie
ckim, ażeby dopomagać mu w obronie 
interesów narodowych Rosji, jakikol
wiek oni sami komunistami nie są. 0 -
becnie po zwinięciu tygodnika wycho
dzącego w Paryżu, wydają oni dzien
nik w Berlinie p. t. „Nakantmie". 

W specjalnym rozdziale swego ar
tykułu p. t „Polska i Rosja" autor p. 
^ Ktidriawcew zaznacza że między 
"rancją a Rosją niema bezpośrednich 
STorów terytorjalnych w Europie. Al i-
$ci pokój brzeski postał skomentowany 
Drzez,francuzów jako sojusz niemiecko-
bolszewioki, bolszewicy zostali uznani 
r a ajentów niemieckich, wobec czego 
"rządzono przeciw nim wyprawę. Stad 
Wzrosła dla Francji wartość Polski i 
Rumunji, jako państw, które mogą to 
zdanie zrealizować. Dalej autor chara
kteryzuje opinję francuską w sprawie 
Wyprawy kijowskiej, która to charakte
rystyka jest. nawiasem wówiąc, szcze
gólnie dla nas ciekawą ze względu na 

że nasi' endeccy framkofile oskarżają 
W związku z tą wyprawą Piłsudskiego 
o ..sprzeciwanie się entencie". „Tcmps" 
"5 P'sze autor — w dniu 8 październi
ka 1920 roku uznał „nierozsądność" na
tarcia polskiego na Kijów, ale inaczej 
Pismo to kreśliło te stosunki w dniu 21 
sierpnia (tegoż roku). Jeżeli oficerowie 
francuscy (!) w Polsce — pisał .Tctnps' 

uważali za niezbędne natarcie na Ki-
* V , to stało się to dlatego, że w zgo
dzie ze sztabem 'polskim uważali on 
W najbliższej przyszłości za nieunlknio-
**• i niebezpieczne natarcie bolszewic-

(!), a także dlatego, że polacy się 

jącą granice wschodnie Polski z wyłą
czeniem z jej terytorjów Grodna, Brze
ścia etc. Rezolucja, ta, wskutek jakiegoś 
zamiłowania do tajofnicy, nie została 
ogłoszona właśnie wtedy, gdy mogła 
ona wywrzeć ogromny wpływ na bieg 
wypadków (?) i dopiero w momencie 
decydującej katastrofy państwa polskie 
go (?) zakomunikowano ją na konferen
cji w Spaa (16 czerwca 1920 r.) gdzie 
została zaakceptowana przez p. Grab
skie ETO' . Zarazem autor się powołuje na 
art3rkrrfy .Tempsa', gdzie powiedziano, 
że „trzeba się powstrzymać od popie
rania tiroszczeń polskich poza zakre
sem granic ustalonych, w grudniu, jak 
również dodaje, że „Anglja i Ameryka 
w końcu sierpnia (1920 r.) oświadczy
ły, że Polska nie powinna przekroczyć 
granicy etnograficznej''. 

Przechodząc do traktatu ryskiego 
autor pisze: „Odwrócenie się szczęścia 
wojennego w wojnie rozpoczętej przez 
Polskę wytworzyło dla rządu sowieckie 
go takie same -położenie jak w Brześciu. 
Przed kułakiem trzeba było s!c uko
rzyć. Podczas jednak gdy delegat) pol
ski p. Dąbski przedstawiał pokój ryski 
jako pokój sprawiedliwy bez wyzyska
nia zwycięstwa, delegat sowiecki Joffe 
•powiedział współpracownikowi I „Man
chester Guardian": „Chciałem zawrzeć 
pokój porozumienia, lecz podpisuję po
kój, z konieczności". , 

W sprawie Wileńszczyzny autor ipi-
sze: „Jeszcze 27 sierpnia (1920 roku) 
Temps' nalegał, na porozumienie się 
Polski z narodem litewskim, upatrując 

w tern .jedyny środek rzeczywistego 
zatamowania) komunikacji, którą bolsze 
wicy chcieliby mieć otwartą między 
Sowdepją a Wsohodniemł Prusami4. 
Polacy zlekceważyli zalecony im śro
dek, lecz zrealizowali ten cel zapomo-
cą zajęcia Wilna przez Żeligowskiego 
w dniu 9 październiika 1920 r.'' Autor 
konkluduje: „Stosunki między Rosją a 
Polską, zamiast tego, by kroczyć po 
drodze sprawiedliwiej współdziałania, 
po drodze nakreślonej w decyzji rady 
najwyższej z dnia 8 grudnia 1919 roku 
stały się polem dla rozwiązania innych 
o wiele zawilszych problemów euro
pejskich. Imperializmowi polskiemu (?) 
dano szeroki rozwój celem urzeczywi
stnienia zamysłów opartych na domnie
mane] (podkr. oryg.) choć niedowiedzio 
nej tożsamości interesów rosyjsko-nie
mieckich". 

Taki jest punkt widzenia sowietów, 
któremu dają stale wyraz noty rządu 
sowieckiego oraz wynurzenia urzędo
wych i półurzędowych przedstawicieli 
Bolszewji. Stanowisko to zarazem jest 
przeszkodą w ugodzie sowiecko-francu 
skiej, bo w tym samym artykule czy
tamy: „Od chwili przymierza franko-
polskiego, rozciągającego się na całą 
dziedzinę działalności zewnętrznej obu 
stron, stosunki rosyjsko-francuskie sta
ją się w znacznej mierze funkcją sto
sunków polsko-rosyjskich". Takie same 
zarzuty autor czyni Francji za załatwię 
nie po myśli Rumu<nji kwestji besarab-
skiej, która to sprawa znowu jest teraz 
aktualna ze względu na protesty sowie
ckie również nrzy okazji konferencji ru-

muńsko-sowieckiej odbywającej się, ce* 
lem nawiązania wzajemnych stosunków 
polityczno-ekonomicznych. 

Nie ulega tedy najmniejszej wątpli
wości, że sowiety dążą do obaienia trak 
tatu ryskiego, względnie do jego rewizji 
Tembardzlej trudno się spodziewać alk-., 
ceptacji tego traktatu ze strony jakie-
gokolwiekbadf innego rządu rosyjskie
go, monarchistycznego czy republikań
skiego. Cala emigracja rosyjska jedno
głośnie zaprotestowała przeciw pokojo
wi ryskiemu, zarzucając nadto z tego 
powodu Sowietom zdradę interesów ro^ 
syjskich. Takie same protesty rozlegają 
się obecnie nawet w kołach najbardziej" 
lewicowych, lecz antybolszewidkich, 
Rosji, 'przeciwko Francji za ostateczne 
uznanie przynależności Besarabji do Ru 
munji. 

Duch imperialistyczny, jak widać jesł 
Jeszcze silnie zakorzeniony we wszyst-* 
kich sferach społeczeństwa rosyjskiego* 
pTzyczem mają one tyle czelności, żo 
częściowe poskromienie Ich imperiali
stycznej chciwości nazywają „imperia
lizmem polkim". Ale są to wszystko po
bożne życzenia, które nie mają szans 
realizacji. Nie są więc one żadną prze
szkodą do nawiązania stosunków han
dlowych, jak nie tamują stosunków po
litycznych. Niechże więc nasi alarmiścł 
nie frapują nas „rewelacjami" o rze-» 
czach dawno znanych, lecz niech pozo
stawią naszemu delegatowi praktyczne 
rozwiązanie sprawy tak doniosłej dla 
naszego życia gospodarczego. 

. Admonitot. 

Prez. ministrów oiiarą szantażysty. 
Proces dr. Zeignera, b. saskiego premiera i ministra 

sprawiedliwości. 
( K o r e s p o n d e n c j a w ł a s n a „ R e p u b l i k i " ) . 

ki 
sPodzicwali rozstroić przygotowanie te-
^ natarcia". 
i Dalej wywodzi p. Kudriawcew: „jak 

^adomo, 8 grudnia 1919 r. rada naj
wyższa powzięła uchwalę, ustanawia-

Lipsk, cfnia marca 1924. 
Jak drobny fakt może zaważyć na 

szali przyszłości człowieka, zadecydo
wać o jego kairjerze i zniszczyć ni etyl ko 
jego przyszłość, ale splamić beznadziej
nie całą jego przeszłość a przez to zni
weczyć zupełnie wybitną jednostkę o 
tern świadczy dobitnie proces budzący 
obecnie szczególne zainteresowanie w ca
łych Niemczech. 

Oto na Jawie oskarżonych zasiadł w 
Lipsku przez sądem krajowym były mini 
ster sprawiedliwości, oraz pręmjer saski 
w jednej osobje dr. Ze!gner, oskarżony 
o pospolite zbrodnie, znane skądinąd z 
najzwyklejszej powojennej kroniki poli
cyjnej. 

Jak mogło dojść do tego, by ministei 
sprawiedliwości i premjer stanął przed 
sądem, jako pospolity zbrodniarz? 

Oto podczas wojny światowej poznał 
dr, Zeigner, fako żołnierz, towarzysza 
broni w osobie niejakiego Moebiusa, 

Uniform żołnierza łączył wówczas lu
dzi, którzyby sę w życiu cywilnym nigdy 
nie byli spotkali. 

Moebius był typem kryminalnym, 
paąkąrzetn, oszustem i szantażystą o 
czem dr. Zeigner pojęcia najmoiejszegi/ 
nie miał. 

Zeigner był młodym małżonkiem, a 
rodzina jego cierpiała z powodu braku 
prowiantów. Moebius zaofarował mu 
mąkę a Zeigner skorzystał chętnie z na 
darzającej się sposobności, nie prr.cczu 
woiąc nic złego. Tymczasem okazało się 
jednak, że mąka pochodzła z kradzieży. 

• Sprawa ta była oczywiście dla Zeig
nera nader przykra j zakończyła się... 
zniknięciem odnośnych aktów wojsko
wych. 

Gdyby Zeigner poszedł utartą dro
gą jak wiełu jego kolegów, byłby został 
zapewne prokuratorem lub prezesem. 
sądu w jakiem* mieście prowincjonal- dzięki badaniom adwokata lipskiego Mel 

nem i według wszelkiego prawdopodo
bieństwa nic zwróciłby na siebie uwagi 
Moebiusa. Stało się jednak inaczej. Nie
zwykła ambicja pchnęła Zeignera na tory 
polityki, wstąpił do obozu partji socjali
stycznej, został prokuratorem w Lipsku, 
następnie w szybkim tempie radcą sądu 
krajowego posłem do landtagu a w sierp
niu r. 1921 saskim ministrem sprawie
dliwości. 

Teraz Moebius zjawia się u pana mi
nistra przypomina mu historię o mące 
i... o zniknięciu odnośnego aktu wojsko
wego. 

Pod terorem tego szantażysty popeł
nia dr. Zeigner w charakterze ministra 
sprawiedliwości cały szereg przestępstw. 

Akt oskarżenia zarzuca dr. Zeignero-
wi miedzy innymi, że miał się zwrócić za 
oośrednictwem Moebiusa do niejakiego 
Tromera, któremu na wniosek minister
stwa sprawiedliwości zamieniono dwu
miesięczny areszt na grzywnę w kwocie 
18,000 marek z żądan'em osobnego wy
nagrodzenia za to ułaskawienie, przy-
czem Moebius zagroził Tromerowl, te 
jeśli nie zapłaci, ułaskawienie zostanie 
uchylone. 

W innej znów sprawie rozchodzi sie. 
o uzyskanie pozwolenia na pobyt dla 
dwóch ukrańskich obywateli Zacharia
sza i Salomona Szmerlera. Prośba ich 
wniesiona poprzednio do władz niemiec
kich spotkała się z odmową, którei to 
decyzj; interwencja Zeignera w owym 
czasie nie mogła uchylić. 

Na Wielkanoc posłał jednak Szmerhw 
futro damskie dr. Zeignerowi. 

Gdy wkrótce potem Zeigner został 
premjerem saskim, kazał sobie przedło
żyć akta Szmerlera i polecił wydać mu 
pozwolenie na pobyt w Saksonjj. 

Cała jednak sprawa wyszła na Jaw 
Ki 

cera. Na śledztwie wstępnym Moebius 
zrzucił całą winę "a dr. Zeignera, następ 
nie zaś zmienił front i przyznał się w ca
łości do winy. 

Tocząca się obecnie rozprawa -wykaże 
kto jest właściwym winowajcą i oświetli 
rołę Moebiusa w tragedji premjera d-ra 
Zeignera, czyniącego wrażenie ofiary nik 
czeinne go szantażysty. B. T. 

ZWROT NA KORZYŚĆ ZEIGNERA, 
Agencja Wschodni*. 

Berli", 21 marc*. 
W procesie b, saskiego premjera Zełę 

nera zaszedł zwrot oa korzyść oe.karżo. 
nego. Okazuje się, te ze strony wrogów 
Zeignera został zainicjowany rodzaj sn', 
sktt w celu utrącenia przeciwnika. Głó
wny świadek oskarżenia przyznał się, że 
wykonał szantaż wobec Ze'gncra, że ze
znania jego przed sędzią śledczym były 
zupełni* fałszywe. 

WYROK, KTÓRY GROZI ZAWIKŁA-
NIAMI MIĘDZY NIEMCAMI A FRAN-

, CJĄ. 
Berlin, 21 marca. 

Wczoraj wieczorem zapadł wyrok sa* 
do Rzeszy w Lipsku oa b. członka sztabu 
generalnego francuskiego i |ednego z sze 
fów służby wywiadowczej franpupklcj, pn? 
kown'ka Pcndaris d'Armont Pułkownik 
d'Armont został aresztowany podstępem 
na terytorium szwajcarskiem w okolicach 
Bazylei przez agentów niemieckich prze
branych sa szwajcarskich ch?opów i zo
stał ciężko przez n'ch potłuczony 10 l i 
stopada 1923 r. Wyrok lipskiego sądu 
skazuje go na 12 lat ciężkiego wiezfcalił 
i na 5 tysięcy marek grzywny. 

Wyrok ten może mleć poważne na
stępstwa i mośs być powodom represtf 
w terytoriach okupowanych. 



Str. 4. J J C P U B U I K A ' 

MESSALINA 
Najpiękniejsza i najprzewrot-

niejsza kobieta świata. 

Wiadomośti Mm. 
MARZEC 

SOBOTA 

Dziś: T Katarzyny Kr. 
Jutro: Kat.irr.yny Kr. 

Wschód słońca o g. 5.45 
Zachód o je 5.44 
Wsch. księżyca o g. 2.38 p. 
Zachód o g. 4.27 r. 
DłHgoSc" dnia 12.21 
Przybyło dnia g. 4.16 

W obliczu powrotnej fali 
drożyzny. 

Skutki polityki skarbowej rządu w sto 
sumku do producentów rolnych i naljoże 
»ia wysokich cel konsumcyjnych oraz wy 
niki groźby wolnego wywozu artykułów 
żywnościowych i zakazu wwozu tychże 
artykułów "ie dały długo na siebie cze
kać. 

W dniu wczorajszym zanotowano na 
rynku artykułów żywnościowych dość 
znaczną zwyżkę przy jednoczesnym po
wstrzymywaniu sic od tranzakcji w hur
cie. • 

Oczywista, iż zwyżka ta odbija m% 
głównie na chlebie, mące. i artykułach ko 
Icnjalnych, i tak: mąka amerykańska 
rwyżkowała o 200 tys. mk. «a kjlg., do
chodząc do ceny 1,150.000 za klg., mąka 
pszenną krajowa o 100 tys. mk., docho
dząc do 900 tys. za klg., herbata o 2 milj. 
na klg. i t. d. 

Ce«y przoslałych artykułów żywno
ściowych kształtowały sie następująco: 
masło śmietankowe 12 milj. 200 tys., o-
sełkowe 8 milj. 200 tys., mleko 650 tys. 
mk„ za litr, śmietana 2-600.000 mk., jajku 
3 milj. 500 tys. za mendel., kapusta 52 
milj. ko-na, kartofle 16 milj. korzec, bu
raki 750 tvs. klg., marchew 450 tys. mk., 
cebula 900 tys,, jabłka deserowe 4 milj., 
komnatowe 2 mili., gęś od 18—20 ml j . , 
chleb I gat. 1 milj., I I gat. 850 tys. mk„ 
bułki 1 mil}. 300 tys. mk., chleb razowy 
850 tys., cukier kostkowy 2 milj. 700 tys. 
mk., faryna 2 milj. 200 tys. mk. 

Widmo tej nowej fali zwyżkowej, któ
ra nastąpiła l i tylko wskutek polityki go 
spodarczej rządu, a którą „Robotnik" na
rwał dosadnie „polityką" drożyzny grozi 
6traszl iwemi następstwami, które odbije 
się zwłaszcza na ośrodkach przemysło
wych, wymęczonych już przewlekłym kry 
zysem przemysłowym. 

Sytuacja jest b. groźna, a uchwalenie 
przez sejm zakazu wwozu artykułów ży
wnościowych spowodować może kata
strofę, która podważy zręby uzdrowienia 
skarbu wzniesione wyłącznym kosztem 
szerokich mas robotniczych i inteligencji 
pracujące;. 

Wac. Pol. 

ŚCIĄGANIE PODATKU MAJĄTKO
WEGO. 

Egzekucja pierwszej raty drugiej ra-
Eczki na podatek majątkowy postępuje 
izybko naprzód. 

W dniu wczorajszym wpłynęła więk
sza suma od osób, których ruchomości 
wystawione na licytację, a którzy przed 
licytacją wpłacili pewną część przypa
dającego »a nich podatku. 

W poniedziałek upływa jat ostatni 
termin wpłacenia drugiej raty { od śro
dy rozpocznie się egzekucja tej należno
ści od płatników, którzy do terminu przy 
padającego na nich podatku nie zapłacą, 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT NAJBIED
NIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW 

M. ŁODZI. 
Zgoditfe i uchwałą rady miejskiej. 

Upoważniającą do zwalniania z opłat 
najbiedniejszych mieszkańców m. Łodzi 
komisja gospodarcza wydziału opieki 
społecznej uchwaliła umorzyć należno
ści na sumę około 30 tys. fr. zł., przy
padające na utrzymanie dzieci w miej
skich domach wychowawczych oraz 
starców i kalefe w instytucjach opieki 
społecznej. 

MESSALINA 
Erotyzm, zbrodnia, sielanko

wa miłość i bezgraniczne 
poświecenie. 

Miasta w obronie swego bytu. 
Związki współdzielcze żądają zlikwidowania 

nadzwyczajnego komisarjatu do walki z drożyzną. 
W dniu dzisiejszym delegacja wszy 

sfkich ogólno - krajowych związków 
spółdzielczych i tow. aprowizacji miast 
wręczy ministrowi spraw wewnętrz
nych p. Sołtanowi, oraz sekretarzowi 
generalnemu komitetu ekonomicznego 

rady ministrów p. St. Widomslkiemu me 
morjał pozostający w związku z zapa
dła w komisji sejmowej uchwałą o zli
kwidowaniu nadzwyczajnego komisar
jatu zwalczania drożyzny. Spożywcy 
podkreślają w memorjale z całym na
ciskiem, iż klikwidowanie komisariatu 
whtno odbyć się na rzecz całego orga
nu państwowego do spraw aprowiz:.-

cyjnych. wyposażonego w należyte 
pełnomocnictwa" upoważniające go do 
ingerowania w zarządzenia urzędów re 
sortowych w razie rozbieżności tych 
zarządzeń z jpteresaanJ spożywców. 

Mcmorjał twierdzi, że wnioski doty 
czace nieograniczonego wywozu z kra 
ju artykułów pierwszej potrzeby mogą 
postawić spożywców w sytuacji cięż
szej niż kiedykolwiek i dlatego należy 
w iaknafkrótszym czasie przeprowa
dzić reorganizacje i rozbudowę państ
wowego organu do spraw aprowizacyj 
nych. 

Głodowy budżet w pierwszej połowie 
marca 

wynosił dla rodziny 4-osobowej 9.118.800 mk. dziennie 
W związku z ustaleniem wskaźnika 

drożyźnianego za pierwszą połowę mar
ca podajemy szereg danych", obrazujących 
zmiany, jakim uległy ceny poszczególnych 
artykułów, wchodzących w skład budże
tu robotniczego, w omawianym czasokres 
sie, 

Dzienne koszty utrzymania rodziny 
pracowniczej, złożonej z 4-ch osób w 
pierwszej połowie marca wynosiły 
9,118,8 tys. mk., w porównaniu z drugą 
pofową lutego r. b. koszty utrzymania 
wzrosły 96,6 tysięcy mk., czyli ° L07 
proc. 

Ogólny dzienny ko$Tt artykułów ży-
wnościowvch, wchodzących do budżetu 
wynosi 5.006,1 tysięcy mk., w porównaniu 
z poprzednim okresem cena żywności 
wzrosła o 35,8 tysięcy mk., czyli o 0,7 
proc. Z poszczególnych artykułów żywno 
ściowych masło zdrożało o 16,7 proc, cu 
kier o 3,1 proc, ryż o 2,3 proc. Staniały 

natomiast jaja o 7,3 proc, groch polny o 
6,9 proc, słon:na c-,3 proc, mięso wołowe 
o 1,2 proc, chleb żytni pytlowy o 1,1 pr. 
Ogólny koszt dzienny węgla, nafty \ my
dła wynosił 921,7 tysięcy mk, W porów
naniu z ubiegłym okresem konstatujemy 
zniżkę o 52 tys. mk., czyli 5,3 proc. Naj
większą zniżkę wykazuje węgiel, którego 
cena obniżyła się o 6,4 proc. 

Wydatki kulturalne oraz komorne u-
trzymały się n a poziomie z poprzedniego 
okresu. Ogólna suma tych wydatków w 
budżecie dziennym wynosj 1,513,4 tysięcy 
marek. 

Koszty dzienne odzieży wynosiły 
1,677,6 tysięcy mk,, co w porównaniu z pu 
przednim okresem daje zwyżkę w wyso
kości 112,8 tys. mk., czylj 7 proc Poszczę 
gólne pozyqe odzieżowe (garderoba) 
przeciętnie wzrosły od 10 do 15 proc, 
natomiast ceny obuwia utrzymały się na 
poziomie z drugiej połowy lutego. 

Tajemnica magistrackiej komisji zakupów, 
która po dziś dzień* nie została zwołana. 

Przy wydziale handlowym magistratu 
utworzona została swego czasu komisja 
zakupów, której zadaniem było rozpatry 
wanie ofert i ingerencji przy zakupach 
artykułów spożywczych przez wydział 

handlowy. Tymczasem do dziś dnija nie 
odbyło się ani jedno posiedzenie tej ko
misji, a zakupy dokonywane są samo
rzutnie przez wydział handlowy, b. 

Redukcja zobowiązań prywatno-prawnych 
jest niezgodna z konstytucją. 

Tak twierdzi łódzkie towarzystwo prawnicze. 
Ogólne zebrane członków t-wa praw 

niczego w Łodzi na posiedzeniu odby
tem w dniu 20 marca b. m., po wysłu
chaniu referatu adwokata Tomaszew
skiego i wspójreferatu notarjusza Julju-
sza Łady w sprawie projektu rozporzą
dzenia prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej w przedmiocie przerachowania zo

bowiązań prywatno - prawnych, opraco
wanego przez komisję prof, Zolla po
wzięło opinję, że wspomniany projekt 
komisji i prof. Zolla, o ile dotyczy reduk
cji zobowiązań prywatno - prawnych jest 
niezgodnem z zasadami prawa cywilne
go i sprzeciwa się przepisom konstytucji 
z d«ia 17 marca 1921 r. p. 

Ci, którzy nas będą sądzili. 
Na o»egdajszem posiedzeniu rady miej 

skiej wybrani zostali następujący obywa
tele do sądów pokoju na ławników: 

Z frakcji N, P. R.: Dworzniecki Kle
mens, Kurek Franciszek, Oraszewski 
Marjan, Kotkowski Józef, Wochna Fran
ciszek, Bilskj Klemens, Radwański Sta
nisław, Medyński Bolesław, Tomczak Fe 
liks, Tomaszewski Kazimierz. 

Z koła narodowego: Macher Rudolf, 
Bogusławski Karol, Błasrczyńskj Stani
sław, Błaszczyk Jan, Pogonowski Józef, 
Suligowski Mieczysław, Chabrowski Sta 
nisław, Kujawski Karol, Dietrich Franci
szek, Ereciński Wacław, Jaroszyński 
Stanisław, Odechowski Władysław, Ko-
riorowskj Stansi«ław, Kopczyńtlcj Józef, 
Jaworski. 

Z chrzęść, demokr.: Filipiak Kazi
mierz, Frankowski Józef, Tomczyński Jó 
zef, Zieliński Józef, Wilczyński Józef, 
Chojnacki Antoni, Zalewski Franciszek. 
Felikciak Jan, Patora Feliks, Sybilski Bro 
Wisław, Sałuda Mateusz, Sk ;erski Waleń 
ty, Witkowski Stanisław, Elmrich Zyg
munt, Gomulak Mateusz. 

Z frakcji żydowsk.: Nowiński Dawid, 
Fuks Adolf, Szcpskj Mojżesz, Icekzon 
Leon, Ljkierman M-, Fijałko J., Tempel-
hof Adam, Haneman H., Flatau Michał. 

Z frakcji żydowsk. ortodoks.: Bialer 
Tobjasz, Margules Józef, Kapłan Abram 
Majer, Werdyger J., Wofdysławski Józef 
Zylbersztajn D. H, 

Z frakcji N. P. P.: Teske Rajnhold 
Kahlert Oskar, Fridrich August, Blim 
Krysłjan, Stark Gustaw. (b) 

- X X -
Uchwmła godna naśladownictwa. Wło 

śejanne gminy Rąbień pow, łódzkiego na 
ogólnem zebraniu gminnem w dniu 20 b. 
m. pod przewodnictwem zastępcy staro
sty Dukwicza, jednogłośnie uchwalili na
być 40 akcji Banku Polskiego, rozkłada
jąc ciężar ten na morgi. Akcje te prze 
znaczone zostały na kapitał zakładowy 
przyszłej kasy pożyczkowo - oszczędno
ściowej gminnej. 

Przykład ten nie mj-nie bez echa i iest 

nadzieja, że wszystkie gminy tut. powiatu 
pójdą za przykładem obywatelsko wyro
bionych Rąbieniaków. 

Rejestracja roczników w wieku szkol 
cym. Magistrat miasta Łodzi zarządził 
sporządzenie list dziecj roczników 1917, 
1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 
1909 i 1908. 

Obowiązek sporządzania list ciąży na 
właścicielach ewent. rządcach domu. 

j Oszałamiające obrazy orgia-
, stycznych scen, uczt cezarów 

rzymskich. 

NOWY WICEKONSUL ANGIELSKI 
W ŁODZI. 

Minister spraw zagranicznych udzie 
lił exequatur p. Ernestowi Gilbertowi, 
wicekonsulowi Wielkiej Brytanii na ob 
szarże m. Łodzi z siedzibą w Łodzi. 

NAUCZYCIELE SZKÓŁ POWSZECH
NYCH NA BANK POLSKI. 

Związek Pol. Naucz. Sztkól Powsz* 
Andrzeja 4, przyjmuje podpisy na akcje 
Banku Polskiego w sobotę i niedziele 
od godz. 6—8. 

W celu bliższego omówienia tej spra 
wy zechce nauczycielstwo przybyć do 
związku w niedzielę o godz. 5 po pol.. 

Subsydia dla Instytucji, opiekujących 
się dziećmi. W związku z przyznaniem 
przez radę miejską subsydiów instytu
cjom, opiekującym się dziećmi, wydział 
opieki społecznej zawiadomił te ustym 
cje, ażeby do dna 19 kwietnia rb. przed 
stawiły wykazy dzieci, znajdują.ycli s;ę 
pod ich opieką. W wykazach tych nalei 
ky uwzgleunić imię i nazwisko dziecka, 
wiek imiona rodziców, nazwisko panien, 
skie matki oraz adres, pod którvin za«< 
mieszlkiwało dziecko przed przyjęciem 
do rnstviucji. Do wykazu na icy po*. 

dać, czy mnją opiekunów (rodziców, 
rodzeństwo, krewnych) i gdzie ci opae-
kunowie zamieszkują. Prócz tego nale-. 
ży nadmienić, czy ktokolwiek zwraca 
instytucjom wydatki (całkowite lub czę 
ściowe) związane z utrzymaniem dzie
cka. Instytucje, które nie złożą do wy-, 
mienionego terminu danych lub złoża 
bez umotywowania — dane niewystar 
czające, będą pozbawione subsydiów. 

Pomoc dla matek karmiących. Na o* 
statniem ^posiedze^iu komisji gospodar
czej wydziału opieki społecznej, odby
tem pod przewodnictwem ławnika wy-
dz.aiu p. Adamskiego, w obecności rad
nych: Credowej, Bermana i Nowickiego 
oraz p.Kluszyńskiej, postanowiono, w 
myśl odpowiedniej uchwały rady miej
skiej, że znajdujące się w miejskim 
„Żłobku'* matki, które w ciągu pół ro
ku karmiły niemowlęta, będą mogły 
zostawić w „Żłobku" swoje Az eci na 
koszt miasta w ciągu dalszych sześc^ 
miesięcy. 

Powiększenie udziala miasta w ko
lonii leczniczej dla dzieci w Busku. Ce
lem zabezpieczenia sobie 10 procent u-
ciziału w majątku kolonji leczniczej dla 
dzieci w Busku oraz za-ewn:en:a. m. 

Łodzi dostatecznej ilości miejsc w sa-
natoijum, — komisja gospodarcza w y ; 
działu opiefai społecznej postanowiła 
zwrócić się do delegacji wydziału z pro 
pozycja powiększenia, liczby udziałów 
do 10-iu 

Popis w Bursie dla dziewcząt. \V so
botę dnia 22 marca rb. o godz. 5 popoł. 
odbędzie się popis pensjonarek miejskiej 
bursy dla dziewcząt, mieszczajacej sie 
przy ul' Piotrkowskiej nr. 92. 

Odczyt prof. Bzowskiego. Z inicjaty 
wy ikoła krajoznawczego przy ginm-
miejskiem im. J. Piłsudskiego w ponie
działek dn. 24 bm. o godz. 6 po pol. w 

auli gimnazjum. Sienkiewicza 46, prof : 

wizytator Konstanty Bzowski wygłosi 
odczyt p. t. „Co w Polsce w czasach 
porozbiorowych zrobiono na polu roz
woju gospdarczego". POT wizytator 
Bzowski znany jest iako autor wielu 
prac naukowych. 

Inkasowanie należności ta bilety na oruiJ* 
maskaradę. Czerwonego Krzyża. Czerwony Kr^y 1 

zawiadamia, iż należność za niezapłacone do* 
tychczas bilety na 'druga maskaradę inkasują, 
kasenci Czerwonego Krzyża którzy na każda 
otrzymana, sumę obowiązani 39 wydawać pokwi
towania, zaopatrzone stemplem CzerwoneiS'' 

Krzyża. ' 

I 
MESSALINA 

Rozpustnica w purpurze 

cesarskiej. 
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Krwawe zajścia w Pabianicach 
na tle zatargu w fabryce Kindlera. 

P r z e m y s ł b a w e ł n i a n y u r u c h a m i a s i ę w s z y b k i m t e m p i e . 

Częściowa likwidacja zatargu o urlopy w przemyśle włókienniczym. 
, Jak wiadomo 18 lutego została ram 
"toicta fabryka Kindlera w Pabianicach 
J^ekomo z powodu kryzysu. Obecnie o 
•tozuje sle, że firma ta dąży do zmiany 
Warunków pracy i chce przyjąć do pra 
ty z powrotem tylko s i ' y młodsze 1 te, 
£jóre potulnie odnoszą sle do wszyst
kich zarządzeń administracji. I tak mają 
tyć wydalenj robotnicy którzy praco
wali od 30 d n 40 lat w tej fabryce. 
. W związku z tern zatargiem w czwar 
Jjjk udała sle specjalna delegacja do 
Warszawy, która odbyła konferencje z 
Ministrem pracy Simonem. 

Wczoraj w Pabianicach przed fabry 
N Kindlera od samego rana zgromadzi 
1 sle robotnicy, domagając się wypłacę 
°la im zapomóg po 5 miljohów mk.. któ 

•tych wypłata została wstrzymana. 
Pozatym domagali sle zezwolenia 

"a odbycie wiecu w sali fabryki w celu 
j^ania sprawy z przebiegu konferencji 
"óra sie odbyła w Warszawie. 

Wśród zebranych panowała, nader 
podniecona atmosfera, którą potęgowa 
'o jeszcze długie oczekiwanie na mro-
*ie na odpowiedź administracji fabryki. 

Gdy do godziny 4 robotnicy nie o-
"•zymali odpowiedzi co do zapomóg 1 
zabroniono im odbycia wiecu w sali fa 
tycznej tłum począł przeć na bramę 
[abryczną I wtargnął na terytorium fa
bryki. 

Policja interweniowała j w wyniku 
parcia policji z tłumem zostało (we-
"hg obliczenia posła Szczerkowskle-
Ko) rannych lekko około 20 osób. 

W międzyczasie pos. Szczerkowski 
porozumiał sle telefonicznie, z insp, p. 
Wojtkiewiczem w sprawie wypłacenia 
* r>omóg i w sprawie, mającej sle od-
°VĆ w poniedziałek konferencji w War 
^awie. Przy rozmowie obecni byli tak 
* c delegaci innych związków. 

Gdy delegacja z pos. Szczerkow-
"dm na czele dowiedziała sie w kanto
we o zajściach przed fabr. zażądała ka 
^gorycznie od podkomisarza policil m. 
pabjanjc ażeby pozwolił na odbycie 

ŁóDŻ WOBEC BANKU POLSKI. 
Onegdajsza akadcmja w sprawie sub-

'krybcji, odbyła się przy bardzo licznym 
dziale publiczności. 

Przemawiali posłowie: Wartalskl ] 
^Hdzyński. Z mówców łódzkich wystą-
^ Pp. prezes Kerbaum, dyr. Klikar, dyr. 
**g;s, oraz mec. Bjłyk. 

ZAPISY NA AKCJE BANKU POL-
sicinao. 

^ .Na listę akcjonarjuszów Banku Pol
nego zapisali się m. i:n.: S. A. Giesche 
f Katowicach 1000 £<kcji, Państwowa 
'abryika związków azotowych w Cho-
r zowie 500 akcji, Sp. akc. wielkich prie 
Wy zakładów ostrowieckich 500 akcji 
^'eczysław Ma<rkusfeld z Czestocho-

300 akcji. August Potocki 200 akcji Hjdwik Spiess i Syn 200 akcji, B-cia 
Hlr>op 130 akcji, Plagę i Laśkiewicz w 
j-Ublinie 103 akcje, St. Niezabitowski 
{00 akcji, Andrzej książę Lubomirski 
IV0 allttji, Henryk i Jul ja Potoccy 100 

200,000 RB. ZŁOTYCH NA BANK 
POLSKI. 

Warsz, kor. „Republiki^ telefonuje: 
V ft Wczoraj, dn., 21 bm., PKO. złożyła 
. TKKP. 100,000 rubli w zlocie jako 
f i szą zaliczkę na poczet akcji Banku 
polskiego subskrybowanych przez >re 
tydjum i pracowników tej instytucja. 

Ogólna suma wpłacona przez PKO. 
^ akcje Banku Polskiego wynosi już 
J°.000 rubli. Wplata została dokonana 
' efektywnych monetach złotych. 

M E S S A L I N A 
Przepotężna wizja starożytnej 

Romy. 

wiecu wskazując, Iż doprowadzi to do 
uspokojenia tłumu. 

Podkomisarz zgodził się, policje ple 
szą i konną usunięto na bok i wiec od
był sle w spokoju. 

Na wiecu przemawiał pos. Szczer
kowski oraz przedstawiciele iimych 
związków zawodowych. Przemawiają 

cy złożyli sprawozdanie z odbytej kon 
ferencji w Warszawie i zakomunikowa 

1! robotnikom, że przedstawiciele firmy 
ostrtecznie zgodzili sie na wypłacenie 
5 miljonów zapomogi dla każdego robot 
nika. 

Po przemówieniach robotnicy roze 
szli sie w spokoju. 

Ranni opatrzeni zostali w kasie cho 
rych. o zajściu zaś sporządzono proto-
kuły. 

Przemysł włókienniczy powiększa ilość 
robotniko-dni. 

W ciągu ostatnich kitlcu dni wobec 
wzmożonych zamówień nastąpiło oży 

wlenie w przemyśle włókienniczym, 
które dało się odczuć w pierwszym 
rzędzie w fabrykach wyrobów wełnią 
nych i strejchgarnowych. 

W związku z tern cały szereg fabryk 
zwiększył ilość dni pracy w tygodniu, 
ai w niektórych zaprowadzono 2 zmia 
ny. 

Między innemi pracuje na 2 zmiany 
fabryka Szwafrerta przy ulicy Wól 
czańskiej, w fabryce Markusa Kona 
przy ul. Łąkowej, oraz w fabrykach A-
larta przy ul. Kątnej i w fabryce Ben-
nicha praca idzie w ciągu 6 dni w ty

godniu, a u Kindermana przy ul. Eąko-
wej 5 dni w tygodniu. 

Zapowiedziano również w przy
szłym tygodniu zwiększenie ilościi d™ 
pracy w kilku mniejszych fabrykach. 

Koniunktura tak dalece się polepszy 
Ja, iż w kilku fabryłkach administracje 
zaproponowały robotnikom pracę w go 
dżinach nadetatowyoh, lecz ci nie zgo
dzili, się na to ze względu na wielką 
ilość bezrobotnych i domagają się wpro 
wadzenia nowych zmian. 

Sprawą tą zajmą się związki zawo
dowe na> zebraniach delegatów fabrycz 
nych i ostatecznie zadecydują kwestję 
godzin nadetatowych, względnie zmian 

Ku likwidacji zatargu o urlopy. 
Jak wiadomo, już przeszło rok trwa

ją zatargi w przemyśle włókienniczym 
na tle różnorodnego komentowania usta
wy o urlopach w przemyśle. 

Pr ernysłowcy uważali, iż za niedz :e-
lę i dni świąteczne podczas urlopów robot 
nikom nie należy się zapłata, podczas 
gdy robotnicy byli*, innego zdania. 

Na skutek interwencji posłów robotni 
ezych, wyjaśnienia mir.istresłwa skarbu 
i wyroku sądu krakowskiego robotnley 
domagali się zapłaty za niepoliezone im 
dni świąteczne, podczas urlopów zeszło
rocznych. Aby wreszcie konfliktom kres 

położyć, zwróci} się wczoraj kierownik 
związku włókienniczego „Praca" p. Ka 
zimierczak do obu związków przemy
słowców i ostatecznie sprawa została 
wyjaśniona. 

Otóż na odbytej konferencji w zwiąż 
ku krajowym zarząd tego związku zgo
dził się na dopłaty robotnikom rożnie 
wynikłych na tle obliczeń za zeszłoro
czne urlopy według płac obecnych. 

Co do wielkiego związku, to ten rów 
nież zgodził się na wypłatę tej różnicy, 
lecz pod warunkiem zwaloryzowania jej 
według kursu franka złotego. 

WPŁATY PODATKU MAJĄTKOWE
GO PRZEZ CENTR. ZW. KUPCÓW. 

Wpłaty na poczet podatku majątko
wego przyjmowane przez trzy kasy, spe 
cjalnie utworzone przy Centralnym zwiąż 
ku kupców województwa łódzkiego, wy

niosły yr okresie od 6 do 19 marca 
333,209,800.000. 

Pozatem wpłacono bezpośrednio mk. 
130.000.000.ooo. Łączna suma wpłat wy
nosi zatem 463,209,800,000. 

o s t a t n i a w tym sezonie 

l l f l l i REB01H KOSll 
P- H. 
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w TEL-AWIWIE 
NIEWIDZIANE DOTĄD ATRAKCJE! i 

DEKORACJE JAK w BAJCE! 
P o c z ą t e k — 1 1 w i e c z ó r . 

Panie - w m m lik k u t w i , h u vk - 1 it.mad. w t a u n w L 

Niewielka ilość pozostałych biletów do nabycia dziś od godr.. 
4-ej p. p. w sali FILHARMONJI (Narutowicza M 20). 

Sprzeciwił się temu p. Kazimierczak, 
wskazując, iż w ten sposób wypadną 
śmieszne sumy, jak n a obecne warunki, 
na co robotnicy zgodzić się nie mogą ; 
domagał się zastosowania zarobków o-
becnycb. 

Ostatecznie jednak z wielkim zwiqz« 
kiem do porozumienia nie doszło, lecz 

Srawa załatwioną będzie w najbliższych 
iach. b. 

W PRZEDEDNIU STREJKU SZEW
CÓW. 

W dmiu wczorajszym o godz. 7 w loka 
lu o. k. z. z. odbyło się zebranie praco
wników braniy szewskiej, na któretn oma 
wiano konieczność przedsięwzięcia od
powiednich kroków przeciwko majstrom 
szewskim, nie chcącym się zgodzić n a wy 
sunięte przez czeladników warunki. 

Zebranie zagaił przewodniczący Woź 
nłak, stawiając wnjosek, ażeby narazsje 
jeszcze nie chwytać się ostatecznej broni 
robotniczej, jaką bezsprzecznie jest strejk 

Po dłuższej, kilka godzin trwającej, 
dyskusji, uchwalono ustalić dzień 24 mar 
ea jako ostateczny termin załatwienia 
sprawy podwyżki po myśli żądań praco
wników, z tem, iż do dnia tego praca nie 
będzie przerwaną, jeżeliby jednak maj
strowie odrzucili warunki czeladników—.* 
ogół pracowników przystępuje z dniem 
25 marca bezwzględnie do strejku. (p) . 

NOWY CENNIK PŁAC BRUKARZY. 
Przed paru dniami został ostateczno 

ustalony cennik dla pracowników brukar 
akich, podpisany z jednej strony prze, 
przedsiębiorców, z drugiej zaś strony 
przez chrzęść, i polski z w - zawód, praco
wników brukarskich, a następnie zatwłct 
dzony przez inspektora pracy. 

Dla ukjadacza płyt 1 zł. gr. 90, dla bru 
karzą 1 zł. gr. 90, dla prasowacza 1 zł. gr 
35, dla pomocnika 90 gr. 

Stawkj te są tak wysokie, gdyż roboty 
brukarskie prowadzi się sezonowo i tyl
ko w dni pogodne. (p) 

M E S S A L I N A 
Urodziwi pretorjanie, piękne grzesz 
nice, śmiertelne walki gladjatorów, 

tragiczne wyścigi kwadryg. 

EGZEKOWANIE PODATKU MAJĄT
KOWEGO W WARSZAWIE. 

Warsz. kor. „Republiki" telefonuje* 
W dniu 20 bm. dokonano na terenie 

Warszawy 1068 egzekucji podatku ma 
łątkowego, przyczem 458 podatników 
wpłaciło zaległość na ręce sekwestrafo 
rów, 305 przedstawiło PKKP. i PKO. c 
305 zaś dokonano zajęcia ruchomości. 

ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA. 

Polski czerwony krzyi zawiadamia iż st*' 
ranieni towarzystwa w niedzielę, dnia 23 b. m. 
w sali kina „Resursa", Kilińskiego 123, o godz. 
13 i pół w południe dr. Lipski wygłosi odczyt n. 
t. „Rze£a,ezka i jej skutki". 

Wejście na odczyt bezpłatne. 

WIELKI RAUT WIOSENNY. 
W poniedziałek 24 bm. o godr. 10 w. 

tow. sportowe „Społem'' nrządzy w sa 
fi miłośników muzyki wieEtf raut wio
senny. 

Raut ten zapowiada sie doskonale 1 
wzbudzi? w mieście ogromne zaintereso 
wanie. Wejście tylko za zaproszeniami. 

I • 

D i £«• irSa k i u w 

Rozpasanie zmysłów, szaleń
cze uczty, wyrafinowane 

okrucieństwo. 

http://130.000.000.ooo


: t r . 6. R E P U B L I K A 

Maszyna sanacyjna jesł w pełnym pę 
dzic. Normalne funkcjonowanie jej zawi 
s(e jest w wielkiej mierze od doskonałej 
sprawność; władz skarbowych. Zarówno 
więc podatki bezpośrednie, jakoteż po
średnie, oraz opłaty muszą być ściągnięte 
w preliminowanej w /sokości, by budowla 
sanacyjna n e zaczęła chwiać się. Z tern 
założeniom zgodtzić się musi każdy oby
watel i bez szemrania ponosić ciężary po 
datkowe, przypadające nań w wysoko
ściach ustalonych na podstawie ścisłego 
komentowania odnośnych ustaw skarbo
wych. 

Jak jednak przedstawia się rzeczywi
stość? 

Najfatalniej! 
Nie chcemy operować ogólnikami, nie 

możemy jednak, njestety, przytaczać 
szczegółów. Tem nie mniej wskazać i u-
znsadnić możemy zarzuty natury bardzo 
c cżkiej, jakie skierować musimy pod a-
dresem naszej adnvnistracji skarbowej. 
Zanim przystąpimy do omówienia najbar 
dziej charakterystycznych niewłaściwości 
nie -tylko w postępowaniu władz skarbo
wych, ale też bezprzykładnej samowoli w 
komentowaniu ustawy, podkreślić musł 
my fakt, iż w Anglji, a więc kraju, który 
w pierwszym rzędze wchodzi w rachubę 
p.ko nasz kredytodawca, opinja o naszej 
administracji skarbowej jest jak najgor 
sza. W najpoważniejszych gospodarczych 
(jrgsnach codziennych i periodycznych, 
otwarcie mów; się o tem, iż przy obecnym 
stanic organizacji naszych władz skarbo
wych, nie może być mowy o udzieleniu 
kredytów skarbowi oraz pracującym w 
nieokreślonych warunkach fiskalnych, 
przemysłowi i handlowi polskiemu. 

Znowu więc, jak w szeregu wielu in
nych kwestji, jako pierwsi w Polsce, pra
gniemy omówić sprawę, o której na razie 
milczy prasa. Niestety również przedsta 
wicielstwo parlamentarne nie znalazło 
właściwej forury, aby tę bądź co bądź, 
bardzo drażliwą kwestję, poddać wyczer 
pującej, a tem samem niewątpliwie bar
dzo pożytecznej krytyce. 

Walka z nierządem w administracji 
skarbowej nie może być nawet przy wiel 
kiej dozie ztfej woli, identyfikowana z wal 
ką ze skarbem. To zbędne zresztą w po
litycznie wyrobionych państwach zastrze 
żenię, musmy uczynić, by ustrzec się od 
tarzutów, które naturalnie mogą być po
czynione jedynie chyba w zamiarze tuszo 
<ania poruszonych przez nas zarzutów. 

Zastrzec s.ję musimy oczywiście, iż u-
wagi nasze dotyczą terenu łódzkiego, 
Krytyka jest tem trudniejsza, iż nie moż
na mówić o wykorzystywaniu wpływów 
poszczególnych urzędników skarbowych, 
w interesie własnym. Tego żadną miarą 
pow:jdzieć nie można. Chodzj nawet o 
pc stępowanie subiektywnie i czasowo dla 
skarbu użyteczne, objektywnie natomiast 
i na dłuższy przeciąg czasu minujące i 
demoralizujące. 

Władzom skarbowym łódzkim zarzu
cić musimy, iż przy wymiarze podatków 
nie trzymają się śc"śle brzmienia ustawy 

lecz w pożytecznej, zresztą na bardzo 
krótk czas dla skarhii intencj!. nakfadn<ą 
i egzekwują podatki w zupełnie dowol 
nych wysokościach. 

Co meżemy powredzieć o władzach, 
które sabotują ug^awy uchwalone przez 
władze ustawodawcze narodu i ogłoszone 
przez najwyższego urzędnika, prezydenta 
Rzeczypospolitej? Że czynią to w celu 
przysporzenia większych dochodów pań
stwu, nie zmienia bynajmniej faktu istnie 
nie rozmyślnego i nieukrywanego sabo
tażu najwyższego i najświętszego w Rze
czypospolitej przykazania — ustawy. Z 
chwilą, gdy obywatel, stosujący się do po 
stanowień litery prawa, nie ma pewności 
iż jest uchroniony od wszelkiej dowolno 
ści, ze strony administracji, zanika poczu 
cie praworządności, a szeroki ogół oby 
wateli przenika przeświadczenie o nieist 
neniu ochrony prawnej, a istnieniu bez 
rządu i samowoli. Czy zastanawiają się 
nad tem łódzkie władze skarbowe, że są 
rozsadnikami największej i najniebezpie
czniejszej choroby państwowej, jaką jest 
zanikanie poczucia ochrony prawnej. 

Przykładów można na to cytować set 
kami. Wszystko jedno, czy dotyczą one 
podatku przemysłowego, czy też ma jatko 
wego. Na wolowej skórze n ; e możnaby 
spisać wszystkich wypadków najbardziej 
wyrafinowanego nieuctwa przy komento 
waniu ustaw skarbowych lub też nawet 
zupełnie rozmyślnego niestosowania ich. 

Po podatku majątkowym przychodzi 
obecnie kolej na ustalanie wysokości o-
brotów za II-gie półrocze. Czy komu wpa 
dłoby do głowy, f i ustalacie wartość] mar 
kowej tranzakq"i, zawieranych w walu
tach obcych, może być dokonanc inaczej 
aniżeli przez przyjęcie kursu waluty ob
cej w ostatnim dniu nresiąca, w którym 
zawarto tranzakcję? Tymczasem nieodo-
sobnione są wypadki, iż władze skarbowe 
ustaliły kurs 14 następnego miesiąca, t. j . 
w przeddz :eń upływu terminu wpłaty j 
miesięcznych należności z tytułu podat
ku obrotowego. Dlaczego? — Niewiado
mo. Jeszcze trudniej jest zrozumieć te 
metody zwłaszcza w tych wypadkach, 
gdy podatek obrotowy uiszczono przed 
14-ym. Risum teneatis amici — nakłada 
się jeszcze kary za njewpłacenie nienale-
żących się ,.należności". Zainteresowa
nym udziela się odpowiedzi, którą moż
na ująć w formułce: „sic volo, sic rubeo", 
—„pan ma raq'ę, a my musimy wydostać 
dla skarbu jaknajwięcej pieniędzy". 

Czy mogą istnieć bardziej idealne wa 
rumki dla propagowania idei defraudacji 
podatkowych; czy lepiej można dyskre
dytować ustawy państwowe? 

Odpowiedzi na to lepiej będzsje mógł 
p. dyrektor łódzkiej izby skarbowej, któ
ry posiadając wykształcenie prawnicze, 
z łatwością zrozumie to, co wskutek bra 
ku fachowego przygotowania jest nieprzy 
stępne dla wielu jego podwładnych, nie 
tylko w urzędach skarbowych, ale też w 
samej izbie. 

Dr. Leszek Kirlrien. 

W niedzielę, dnia 23 marca r. a. o'godz. 12 i pół w południe dla 
uczczenia pamięci c. P. 

Bernarda Dobrzyńskiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w synagodze „Bykur Ćholim* przy Pla
cu Wolności .Na 10, na które krewnych przyjaciół i znajomych zaprasza 

Z a r z ą d T o w . „Bykur CholZm" 
i K o m i t e t „ U z d r o w i s k a " . 

Prawo i życie. 

Zycie ludzkie za kilka główek 
kapusty. 

Teatr, muzyka i sztuka. 

Z TEATRU MIEJSKIEGO. 
„Cudne medium'', komedja w 3 akt. 

Stefana Kicdrzyiisklcjjo. Reżyserował 
p. Jan Pawłowski. 

Jeśli można było do końca wysie
dzieć na „Cudownem medjum'' jest to 
niepodzielną zasługą p. Znicza, który z 
głównej roli dr. Boczka zrobił pierwszo 
rzędny popis. Znakomity dał wyraz głu 
pocie, niezaradności, płaszczeniu się 
iirzed Vładzą urzędnika ministerialnego 
tępego biurokraty, któremu autor kazał 
pochodzić z Gailicji. Znicz to artysta z 
bożej łaski, być może przyszły Frenkel. 

Sztuce grano dobrze, przygotowano 
la starannie. 

Obszerniej napiszemy jutro. 
Dr. W. F. 

TEATR MIEJSKI, 
Dziś, t. j . w sobotę o godz'. 4-eJ po pot po 

cenach zniżonych „Jutro pogoda". Wieczorem 
o godz. 8 m. 15 niezwykle wesoła kom. St. Kie-
drrynskiego „Cudowne medjum", i 

TEATR POPULARNY, 
Dziś w sobotę po południu o godz. 4 dla 

młodzieży po cenach zniżonych dramat history
czny H. Sienkiewicza w 5 aktach „Ogniem i mie
czem", • wieczór o godz. 8.15 arcywesola ko
media w 3 aktach „Trzy kapelusze" 

„NOC W TEL-AWIWIE". 
Dziś na godzinę przed północą, otworzą gię 

podwoje „Filharmonji", by wprowadzić widzu 
do „Tel-Awiwu", w który ręka najwybitniejszych 
artystów łódzkich p. p. Artura Szyka i Sz. Gro
dzieńskiego przekształci na tę noc salę. 

Ostatnia ta maskarada w tym sezonie ma j 
ze względu na program i cel: fundusz budowy 
własnej hali gimnastycznej dla „Bar-Kochby" za
pewnione powodzenie. 

W sobotę 6 października 1923 roku 
18 letni Wacław Ciesielski, zamieszka
ły przy ulicy Owsianej 16 na Nowej-Ma 
ni, wrócił do domu o godz. mniej więcej 
4 po poł. trochę podchmielony. 

Matka jego zwróciła mu nwagę, że 
nie oddaje jej tygodniówki i przepija ią. 

Sprzeczka, która wynikła na tem tle 
pomiędzy synem,, a .matka przybrała co 
raz ostrzejszą formę, tak, że wreszcie 
syn rozdarł matce bluzkę 1 wybiegła 
ona na ulice, żaląc się na syna. 

Syn wybiegł za nią i zaczął rzucać 
w nią kamieniami, przechodząca Olga 
Hajman odezwała się do towarzyszące 
go jej Wincentego Zagozdy, że jakiś 
młody warjat bije swą matkę. 

Ciesielski, który słyszał to, rzucił 
się na nią i zaczął ją bić. 

Zagazda stairął w obronie napadnie 
tej, a wówczas napastnik wyjął z kie
szeni długi nóż kuchenny i zamierzył 
się na Zagozdę. Ostatni zdążył odwró 
ctć się, aby uniknąć ciosu i zaczął ucie
kać. Ciesielski pobiegł za nim i krzy
czał, by zatrzymać uciekającego, co też 
uczynili trzej mężczyźni, blisko portjer 
ni fabryki Szmidta. Mężczyznami tymi 
byl i : Józef Rypadski, ^Stefan Kwapisz i 
Bolesław Drozdowski. 

W tym momencie podbiegł do nich 
Stefan Węglewski, widocznie również 
w celu zatrzymania uciekającego Za
gozdy. Rypalskj i koledzy jego, jak rów 
nic' Węglewski, widząc nadbiegaiące-
go Ciesielskiego, puścili Zagozdę, który 
się schronił w portjerni "fabryki Szmidta 
sami zaś zaczęli uciskać. I Ciesielski, 
spostrzegłszy Węg'ewskiego pozosta
wił Zagozdę w spokoju, i rzucił się za 
Węglewskim. 

Rypalskj i koledzy jego. jak również 
i Stanisław Dyoniziak przypadkowo 
tam obecni widzieli, że Ciesielski po kil 
ku krokach dopędził Węglewskego i po 
pchnął go ręką, tak, że ten u ^ d l na zie 
mię 1 uderzył leżącego dużym nożem 
kuchennym^, który trzymał cały czas w 
ręku. 

Węgielski po otrzymaniu tych ude
rzeń już więcej nie ruszył się, gdyż ną 
tychmiast wyzionął ducha. Motywem 
czynu była clieć zemsty ze strony Cie
sielskiego, który miał z Węglewskim 
.c,oś na pieńku'', jak to zeznali świad
kowie. 

Sąd okręgowy pod przewodnictwem 
sędziego Bolesława Winkowskiego, w 

aasystencji sędziów Da<liga i Sztalewa 
rozważał w dniu wczorajszym tą smut 
ną sprawę. 

Oskarżony przyznał się wprawdzie 
do zabicia Stefana Węglewski ego, za
przeczył jednak, jakoby czynu tego do
konał umyślnie i tłomaczył postępek 
swój stanem nieprzytomnym, wywoła
nym nadmiernym użyciem alkoholu. 

Świadkowie potwierdzili naogót fak 
ty powyżej wymienione. 

Z Tośród nich świadek Romuald Kor 
dek zeznał, że podsądny poróżnił się z 
Węglewskim o kapustę, wskutek czego 
groził mu zabiciem, tak że pewnego ra 
zu opowiadał Węglewski, że przed Cie 
sielskim ledwie z życiem uszedł. 

Św. Antoni Urbaniak przedstawił o-
skarźonego, jako znanego awanturnika 
i nożowca. 

• Matka oskarżonego. Józefa Ciesiel
ska, o-owiedziała sądowi o tem. że syn 
jej był bardzo dobrem i posfusznem 
dzieckiem i dopiero od niedawna począł 

wszystkie zarobione pieniądze przepi
jać. 

Biegły, dr. Juljan Eizner orzekł, ź« 
śmierć Węglewskiego nastąpiła momcr1 

talnie wskutek silnego wewnętrznego 
krwotoku i, że nawet natychmiastowi 
omoc lekarska nie zdołała by go ura* 

tować przy'życiu. Uszkodzenia te za
dane zostały najprawdopodobnie szero 
kim nożem. / 
. Prokurator Marceli Wilecki wskazał 
na powojenne zdziczenie obyczajów, , 
tak że wydaje się. iż cofnęliśmy się doi 
tych czasów, kiedy to o wszystkiem \ / 
stosunkach osobistych, społecznych I 
międzynarodowych decydowały gwałt 
brutalna siła, przemoc i prawo pięści. 

Na zgliszczach uczciwości i wszeN 
kich moralnych zalet j szlachetności 
króluje teraz w całej swej potworność! 
staro - rzymska cyniczna zasada: „Ho
mo homini lupus'1. Jak strasznie zazna* 
cza się upadek uczuć etycznych w spo 
łeczeństwie, skoro życie człowieka sta 
nowi dla wielu Indywiduów jeno drob 
ny nic nie znaczący epfzod. Przykre te 
refleksje nasuwają się mimowoli przy 
rozpatrywaniu tej krwawej zbrodni. 
Poddawszy okoliczności zbrodni i oso 
bisiość przestępcy bardzo szczegóło
wej i dobitnej analizie, wykazuje proku 
rator z siłą i oburzeniem, że nie może 
być mowy tutaj o calkowitem zamro
czeniu świadomości pod wpływem nad 
miernego użycia alkoholu. 

Człowiek pijany zupełnie nie potra 
fi tak zawzięcie ścigać pó kolei dwu 
mężczyzn i jednej kobiety I to na tak 
daleką metę. nie zdoła z taką siłą zadać 
ciosów śmiertelnych. 

Najlepszym dowodem, że podsądny 
zdawał sobie sprawę ze swego uczyn
ku, jest fakt, że po dokonaniu zbrodni, 
schronił się on do lasu i ukrył gdzieś 
nóż, którym dokonał zabójstwa. Jakkol 
wiek przewód sądowy nie wyjaśnił do 
kładnie stosunków nieprzyjaznych o-» 
skarżonego do Węglewskiego, to nie 
mniej motywy działania jego są zupeł
nie jasne. 

Liczni świadkowie zeznali, że pod-
sądneso w krytycznym momencie opa 
nowała taka wściekłość, że aż zmienił 
się na twarzy, a z ust toczyła sie piana*. 

Wynikałoby z tego, że pod wpły
wem kłótni z matką zawładnęło nim ta 
kie potężne uczucie nienawiści do ludzi 
iż, Jak wściekły zwierz rzucał się na ka 
żdego. ur<adlszy chwilowo na ziemię, a 
dosiągnąwszy wreszcie Węglewskiego 
w krwi jego utopił swe wrogie uczucia-

Charakteryzując w sposób dobitny 
zachowanie sie oskarżonego po dokona 
niu zbrodni, dowodzi prokurator, że ten 
że jest wprost groźnym dla otoczenia* 
że wobec tego należy go. jako jednost
kę, stanowiącą niebezpieczeństwo, wy 
rzucić poza nawias społeczeństwa, tak 
jak zamyka się umysłowo chorego, a 
niebezpiecznego dla otoczenia lub pod* 
daje sie kwarantannie ludzi., przybywa 
jących z okolic zarażonych, iak wresj 
cie więzi się za silnemi kratami drapie* 
ne wzierzęta. Ponieważ poza młodocia 
nym wiekiem, winy oskarżonego nic 
nie łagodzi, domaga się prokurator 8 la f 

ciężkiego więzienia. . 
Sąd po naradzie skazał Wacława 

sielskiego za umyślne zabójstwo, zgw 
nie z wnioskiem orokuratora na 8 W f 

ciężkiego więzienia, z pozbawienie"1 

praw. A * 

O zgwałcenie 3-letniego dziecka-; 
Wielce drastyczną sprawę rozpatry

wał przy drzwiach zamkniętych wojsk 
sąd okr. w Łodzi, 

Oskarżonym był Józef Chmielarski, or 
dyn an s por. S, za dopuszczenie się pod
czas nieobecności rodziców lubieżnego 
czynu na 3-ietniej ich córeczce. 

Po wysłuchaniu zeznań d-ra P., który 

natychmiast po bestialskim czynie ChnU* 
larskiego był zawezwany do mało'etn ev. 
celem jej zbadania i wysłuchaniu dwóc* 
ekspertów ppłk. M. i mjr. Z .prokurator 
B. wygłosił dłuższe oskarżenie, po któ; 
rem sąd ogłosił wyrok skazujący oskar*£ 
nego n-a półtora rokuj więzienia. (p) ^ 
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Gdzie ricwi przyczyna licytacji. — Fatalna księgowość 
urzędów skarbowych. — Czy ulgi 25°|0 są ulgami. 
Oparcie wymiaru podatku majątko

w o na obrotach, ustalonych we ianta-
8tycznyck wysokościach przez komisje 
szacunkowe wprowadziło ierment w sie
wek- kupiectwa łódzkiego, które słusznie 
oburza ssą przeciw drastycznemu niepo-
s*anowaniu prawa. Mimo deklaracji 
komisji szacunkowych, które uroczyśCc 
świadczyły wobec ministra skarbu, iż 
celem wyrównania różnicy wartości p o -
^ta le j wskutek deprecjacj] marld świa
domie i bezprawnie podwyższyły około 
10-krotnje podawane obroty, utrzymano 
l e jako podstawę do wymiaru podatku 
•nafątkowego. 

Nie można było zrobić bardziej nie
roztropnego kroku. Wynkiem tego jest 
s k n , iż znaczna ilość podatników nie mo 
że zapłacić obliczonych na tej podstawie 
Pliczek, gdyż przekracza to ich zdolność 
Piatnczą. Stąd też pochodzi fala licyta
cja ogłaszanych w dodatku, prawie, że w 
ostatniej chwili. 

Dziwnem jest, iż władze skarbowe do 
skc<aale wiedząc o tem, raty podatku 
'^skutek przeszacowania obrotów, zosta 
'y w nadmiernej wysokości ustalone, przy 
stępują do licytacji zan;m uskuteczniono 
wymiar podatku majątkowego. Oczywi-
stem zdaje się być wniosek, iż 6 k o r o nie 
Ustalono ostatecznie wysokości podatku 

a wpłacone zaliczki niewątpliwie prze
wyższają te, jakie musiałyby być okre. 
ślone, skoroby postępowano w myśl po
stanowień ustawy, nie można przeprowa 
dzać licytacji. Tymczasem łódzkie wła
dze skarbowe ślepo zastosowały okólnik 
o licytacjach, który odnosił się do tych 
płatników, którzy nie uiścił} zaliczek, ra 
cjonalnie ustalonych. 

Poza tem w Łodzi są ogłaszane licyta
cje, bez sprawdzenia, czy faktycznie w 
międzyczasie a]e zapłacono egzekutorowi 
Księgowość jest fatalna, płatnicy żadną 
miarą nie mogą ustalić wysokości wymię 
rzonych podatków. Władze skarbowe nie 
starają się, by płatnicy, którym niesłusz
nie ogłoszono licytacje, nie zostali następ 
n[e skreślani z czarnych list P ,K. K. P. 
Jest to wielka nielojalność skarbu, wo
bec swoich płatników. 

Wynikają parodoksy, gdy zważy się, 
iż zniżki jakie mogą być udzielone, mogą 
się wyrażać najwyżej w granicach 25 pro 
cent. Tymczasem odsetki zwłoki, koszta 
sekwestracyjne, oraz za^ogłoszenia, wy
noszą 18 proc od raty raj oraz tyleż od 
raty II-ej, czyli łącznie 36 proc. Kto więc 
chce korzystać z obniżenia podatku o 25 
proc, musi dopłacić do tej operacji 11 pro 
cent na czysto 

, DDD* 

A n g l j a o s a n a c j i p G r a b s k i e g o 

„The Economist" przewiduje trudności 
w miesiącach letnich. 

i.The Economist" z dn. 8 b. m. poświę 
druiti artykuł „Reformie finansowej w 

Polsce". 
Z początku stwierdza, że minister 

Wtat-bu p. Grabski po jednomresięcznem 
cedowaniu wstrzymał druk banknotów 
° a potrzeby rządu i oświadczył, te może 
Równoważyć budżet; wywołało to duże 
J^żenfie, w następstwie czego kurs mar-
*S się ustabilizował. 

Zadanie pokrycia deficytu budżetowe 
f6 •— zdaniem pisana angielskiego — nie 
, e s t teoretyczne trudne, gdyż wydatki "a 
J^rzymanlie rządu w Polsce są małe — o-
Jfoło 32 szylingów na głowę i mogą uledz 
dalszej redukcji. 

••Problemat sanacji — zdan'em pisma 
bielskiego — zasadza się głównje na u-
*Yskaniu oraz utrzymaniu obecnych do
wodów V zdwojonym rozmiarze". 

Omówiwszy akcję podatkową rządu, 
Wsmo angielskie zaznacza, że dochody z 
Podatków mogą być uzupełnione przez do 
cbpdy z pożyczek. Dotychczas — pisze 
•>The Economist" — prawie nie było po 

źyczek wewnętrznych w Polsce, co jest 
terabardziej zadziwiające, że cała Polska 
poszukuje eodzienwe pewnych stałych 
wartości, w których mogłaby in-wertowa* 
nadwyżki dochodów. 

Trudności przewiduje pismo angiel
skie w miesiącach letnich, t, j , w okresie 
gdy wyekspirują pełnomocnictwa uzyska 
na od Sejmu w dziedzinie finansowej, 

„The Economist" pisze: „wydaje się 
wielkim błędem, że pełnomocnictwa te o-
graniczone są do 6-hi miesięcy, t. j . że 
wyekspirują w momencie, kiedy dochody 
ulegną obniżeniu a rozpocznie się okres 
wielkiej próby". 

Stwierdziliśmy, że „ko^ecznośoi go
spodarcze zmusza Polskę do skoncentro
wania się na polityce finansowej przez 
parę lat nadchodzących", pi*mo angiel
skie zaznacza, że nie mniej ważną jak po 
Utyka finansowa jest kwestja administra
cji finansowej, której znaczna poprawa 
będzie konieczna zanim Polska będzie mo 
gła liczyć na wzmożone dochody w przy 
szłości." 

Wiadomości gospodarcze. 
2WYŻKA TARYFY TOWAROWEJ. 

Warsz. kor. „Republiki" telefonuje: 
Q s f a g n i c 0 przewidywanego w pre 

ftninarzu budżetowym M-stwa Kolei 
•kchedu z ruchu osobowego w-susi '8 
^1.127,600 złp. L z ruchu towarowego 
^umie 493,732,000 zip. czyli średnio 
^Osiecznic 55,25 milionów złp. nie da 
'* się uzyskać mimo podwyżki taryfy 
^bowej , a to dlatego |* taryfa rowa-
r °wa pozostałe w dalszym ciągu na nJi 
**vni poziomie niż przed wojną i w do 
j^ku Jest od 2 do 3 razy niższą tĄt tary 
"* Patlstw ośclenm-ch. 

W celu usunięcia te} anormalnoścł 
•mtfstn taryfowa państwowej rad" ko 
«towej rozważać ma w dniu 22 bm. 
y^ rawą podwyższenia taryfy towaro

w i o 25 — 30 proc. przez skasowanie 
r^taiiszej klasy przewozu I automatycz 

Przesuniecie t a r i obcenvch n ied-*i 
wzwyż. Da to możność pokrycia 

wszystkich wydatków eksploatacyj
nych kolei panstwow. dochodami rwy-
czajacmi. 

BILANSOWANIE W ZŁOTYCH. 
Warsz. kor. „Republiki" telefonuje: 
W związku z reformą walutową w 

ministerjum skarbu toczą się narady 
nad projektem rozporządzenia o bilan
sowaniu w złotych i o przewilutowaniu 
na złote kapitałów własnych przedsię
biorstw, obowiązanych do prowadzenia 
ksiąg handlowych. 

UMOWY HANDLOWE WŁOSKO-
SdWIECKIE. 

Psiak* Afencjt Telegrafiezaa. 

Rzym, 21 marca! 
Dzientnik urzędowy ogłasza, mocą 

którego umowa handlowa nawigacyjna 
oraz konwencja celna między Wiocha
mi a Rosja wchodzi w życie z dniem 23 
marca b. r. 

Kurs waloryzacyjny franka złotego. 
Sobota 22 marca 1.800.000 mk. 
Niedziela 23 marca 1.800.000 mk. 

Dla o p ł a t ko le jowych 8 te legra f icznych: 1 ,800 ,000 mk. 
Dla w y r o b ó w t y t u n i o w y c h : 1 , 8 0 0 , 0 0 0 mk. 

G I E Ł D Y . 
DOLAR 9,380.008. 

Na rynku prywatnym dolar wykazuje 
bardzo słabą tendencję. Przy wielkicm 
zaofiarowaniu płacono 9,380.000. 
I _ 

GOTÓWKA. 
Dolary 9.350ooo-.-9.300ooo 

CZEKI. 

Belgja 390oor—386.500 
Holandja 3.470ooo—3.450ooo 
Londyn 40.250ooo—39.975ooo 
Paryż 495ooo—4S3.ooo 
Praga 270.600—264ooo 
Szwajcarja 1.617.ooo—1.607.5CS 
Wiedeń 132,10—131,00 
Włochy 404.OOO—401.350 
Frank złoty I.8OO000 
Mśljonówka I.2OO000—l.ooo.osa 
Bony złote 1.350ooo—1.400ooe 
Tendencja słaba. 

WIECZORNA POGIEŁDA WARSZA
WSKA. 
Warszawa, 21 marca. 

Dolar 9350—9450 
Tendencja dla waltit bez zmiany, dla 

akcji utrzymana. 
Cegielski 2800 
Zieleniewski 49 
Pocisk 5600 
Parowozy 1900 
Nafta 2500 
Nobel6800—7 
Ćmielów 3350 
Chodorów 24500 —25 
Przemysł Lwów ?15fl—2?0« 
Rudzki 3 
Spółki Zarobkowe 24 

Starachowice 16350 
Ostrowiec 51500 
Węgiel (20) 29500 
Cukier 19250 

GIEŁDY ZAGRANICZNE, 

Gdańsk, 21 mana. 
Notowania oficjalne w guldeinch 

gdańskich. 
Warszawa 0,616—0,619 
Marka polska 0,628—0,632 -
Dolar 578,55—581,45 
Nowy York 580,05—582,95 
Zurych 100.25—100,75 
Londyn 25,00 
Marka rentowa 130.672—131.328 
Berlin 130,797—131,453 
Paryż 30,42—30,58 

Londyn. 21 marca. 
Zamknięcie giełdy. 
Nowy York 4.30,31 
Francja j2,30 
Wiochy 100,56 
Szwajcarja 24.87 i pól 
Niemcy 19 bil jonów 
Austrja 305.500 

Paryż, 2! tt\ą j:t 
Zamknięcie giełdy. 
Londyn 82,43 
Nowy York 19,15 
Włochy 82,40 
Szwajcarja 331,50 

Zurych'. '\ -v-. 
Zamknięcie giełdy. 
Nowy York 578,50 
Londyn 24,90 
Paryż 32,00 
Medjola-n 24,80 
Wiedeń 0,0081 i pól 

WIECZORNA POGIEŁDA ZURYSKA. 
Zurych, 21 marca 

Nowy York 5,7j i pól 
Londyn 24,8j i pól 
Paryż 30,40 

1 Włochy 24,97 i pól 

OSTATNIE TELEGRAMY. 
WYBUCH DYNAMITU W OBER-

TELLO. 
Polska Agencja Telegraficzna. 

Paryż, 21 marca. 
Pisma donoszą z Rzymu: W fabry 

ce dynemifu Obertello riastą riił wybuch 
który zniszczył cała fabrykę. Liczba 
rann3rch robotników bardzo wiacerw. 
Straty wynoszą 2 miliony lirów. 

OPTYMIZM PREMJERA GRECKIEGO 
Ateny, 21 marca. 

Premjer Papamno<tanis oświadczył, że 
pomTmo niejakiej opozycji zc strony pew
nych kół zaprowadzi on jednak przy po
parciu szerokich warstw "arodu republik 
kę, przy jednoczesnern doprowadzeniu 
walczących obozów do pojecnwwua. 

RZECZOZNAWCY USTALILI SUMY 
REPARACYJNE. 

Paryż, 21 marca. 
Jnk donosi „Matfn" rzeczoznawcy 

przyjęli sumy, ustalające wypłaty »;e-
tnieckie z tytułu odszkodowań w ten spo
sób, że wysokość rat będzie uzależniona 
od poprawiania się progresywnego strou 
•konomicK»c|{o Niemiec, przyczem pew
ne sympiomaty będą przyjęte jako mia
rodajne wskaźniki teifo wzrostu. Pomyśl
ność ekonomiczna Niemiec a wysokość 
rat będrie stała w pewnym określonym 
•łorti ju do wewininkowanego wskaźnika. 

WOLNOŚĆ INDJI. 
Polska Afeaejn Telegraficciu. 

Delhi, 21 marca. 
Zgromadzenie ustawodawcze uchwa 

lilo 68 glosami przeciwko 54 zniesienie 
rozporządzeń, wydanych w 1918 roku 
celem stłumienia hinduskich dążeń na-
rodowo-politycznych. 

BÓJKA W PARLAMENCIE. 
Specjalna służba telegraficzna „Republiki". 

Bukareszt, 21 marca. 
Parlament rumuński nie po raz pierw 

szy był onegdaj znowu widowirą skanda
licznej bójki między posłami. Mianowicie 
poseł Mihalachc zaatakował 1 bcralnctfo 
posła Floriana i narwal go „paskaTzem". 

Na to poseł Florian rzucił się na pr.it: 
clwnika i dał mu ręką w twarz, tak. ze 
Mrhalache Upadł na ziemię. Florian u-
ojelcł ze sali. Posłowie podzielili sę na 
dwie grpy i wśród straszliwej kłótni pa
dło kitka dalszych policzków. 

Kiedy się sala uspokoiła, przewodni
czący parlamentu wezwał posła Mihalft 
cha, aby odwołał obelżywy wyraz ,,p?>* 
karz". Poseł Mihalache oświadczył^' 
tego nie uczyni, albowiem poseł F l r l 3 T 1 

za pośrednictwem pewnego paskar^ '^" 
banku otrzymał 125.000 lei łapów'i- f ° " 
seł Florian wola n a Mihalacha: , / a n i c ' ! 

epileptykiem, pan jest warjater' ••• . 
W tej chwili poseł z partii «nłopakiei 

Lupescu, skoczył do posła F!'ria"a i sil
nie go kopnął, poczem uc'ek'. Wywołało 
to- wielkie oburzeni* w parlamencie. 
Wśród olbrzymiej wizawy posledxebT« 
przerwano. 

Za rząd Stoworseyssenia Han
dlowców Polskich m. Łodxi— Piotr
kowska 108, podaje do wiadomości człon
ków, ze stosownie do § 23 Statutu w so
botę, dn. 29 b.m. o godz. 8-eJ wiec* 
odbędzie się w lokalu własnym 

O g ó l n e R o c z n e Z e b r a n i e 

członków Stowarzyszenia prawomocne bel 
względu na ilość obecnych C$ 24 StatutuJ 

Czytajcie „Republikę". 

http://pr.it


Sir. o „REPUBLIKA 

Hartwig 

antorowicz 
Nast. Tow. AKc, Poznań 

i W Ó D E K 

- - ROK Z A Ł O Ż E N I A 1 8 2 3 — 

ODDZIAŁ ŁÓDZKI 
gl mi MMTimai u. iii m i 

1 

J 

r 

. . . « . - i p l i fiifce 
— ROCZNEJ ROBOTY. — 

P r z y j ^ i ? ! ! ^ ! - * * ! wedłog wzorćw. 
ANDRZEJA 49, nu 13 (lewa oficyua). 

Pracownia bielizny męskiej 

R U D O L F L I N D E 
u l . Gdańska 35 

front—parter 

P r z y j m u j e o b s t a l u n k i z w ł a s n y c h 
— i p o w i e r z o n y c h t o w a r ó w . — 

Kursy tt\Esperanto! 
organizuje S tow. Esperantystów Laboro-Praca 

w Łodzi, ul. Zamenhofa N° 17. 
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Stowarzyszenia w poniedziałki i czwartki 

I od godz. 8—10 wlecz. 19391 

99 •jo kwasy kokosowe, 
100 oj, tłuszcze kokosowe 
(Ceylon), łoje techniczne dla 
fabrykacji mydła i przemy
słu włókienniczego o raz 
wszelkie oleje odpadkowe 
roślinne 

POLECA ZE SKŁADU: , 

FIRMA 

spiIzeSaźy PlflAHOWICZik Mb 2, TEŁEF. 34 
SKŁADY: 

LIPOWA Nr. 47, TELEF. 1 8 r 5 0 . 

P R A C O W N I A G O R S E T Ó W 
„ M A R T A " 

Łódź. Piotrkowska Ni 130 (w podwórzu). 
Poleca w wielkim wyborze: Gorsety gotowe 

' n a obstaluneK, bimtcnoaze w 15 różnych 
['Milanach, pasKi Co poćwiązcłŁ prostotrzyznacze 
' l , o. oraz ostatnią nowość: 

— 11 Pasy luz fi.1l1.116w i stalek!! — 
P a s v Pwyższe odpowiadają, wszelkim wymaganfom 
hygicriy anatomji. Nie krepują ruchów ciała, 
zachowuje klasyczną linję, jej miękkość i glbkość. Praktyczne w noszeniu. Niezbędne przy wszelkiego 

rodzaju sporlach. 

Zastrzeżenie. 
Zaginą! weksel na 412 zł. p. wystaw. 
9-11 prze/. Szochter i S-ka na zlecenie 
B-ci A. J. Lipskich, płatny dnia 25-111 
we Lwowie Pasaż Tellerów 4. Powyż
szy weksel zostaje unieważniony. 
- 2 B-cia Lipscy, SienKiewicza 9. 

PISMO POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ MILO&CI . 
Wychodzi 1-go i 15 każdego miesiąca. 

W każdym numerze omawia sprawy/ poli 
lityczne i społeczne kraju i zagranicy, 
zamieszcza artykuły popularno-naukowe, 
ogłasza rzeczy, rzucające światło na posz
czególne grupy ludzi, środowiska i instytu
cje w czasach obecnych l w epokach histo
rycznych, drukuje utwory z literatury pięk
ne], podaje mnóstwo wiadomości pożytecz
nych i ciekawych,rozszerza stale zakres swe
go programu oświatowego i informacyjnego. 

Prenumerata kwartalna wynosi 2.40 puukty, które 
należy pomnożyć przez każdorazowy mnożnik księgarski. Vi 

Adres Redakcji i Administracji: ĵ j 
g :: H Ł Ó D Ź , S I E N K I E W I C Z A 5 3 . :: :: 

01 
I g 

i 
( z a r o b k o w a ) 

Łódź, 
przyjmuje roboty na warsztaty kortowe 

oraz angielskie. 
. 1829-3 

Poszukiwana 

lan ia 
kobieta starsza do niemowlęcia 

również 
ucnarKa 

do kuchni i do sprzątania tylko z 
dobremi świadectwami lub reko 
mendacjami. Zgłosić się Kiliń 
skiego 89 mieszk. 26 (Widzewska) 

926—o 

l f n 

1935-2 Dzielna 35, m. 7, 
front, parter, od 3 po poł. 

r P r z y j m u j e d o r e p e r a c j i 
r 

suknie trykotinowe 1 t. p. 
6-30 S ie rpn ia 7 6 , Ul piętro. 
Tanio, bo w prywato, mieszlt. 

szRoły tkackie] 
w Bernie 

z trzechletnią praktyką ze zna
jomością prowadzenia ksiąg] 
handlowych poszukuje odpo

wiedniej posady. 
Oferty sub. „Republika" pod] 

„lge". 1683. 

Poszukiwany 

LoKal 
i i i i n i i i 

Z połączeniem elelitr. kablem 
około 20x10 kwm. z kantorem 
w śródmieściu. Oferty pod „H.75u 

do adm, „Republiki". 1932 

J 

K R E M D O Z Ę B Ó W 
ANTYSEPTYCŻNY KOSMETYCZNY 

WSZĘDZIE DO NACYC1AC 

i narzędzia 
polecają składy 

L. JASIŃSKIEGO 
prowadzone od 1870 roku w Łęczycy 

Oddział w Łodzi. Andrzeja 10. 
Cenniki wysyła się na żądanie. 943-6 

Instytucja społeczna 

Oferty wraz z odpisami świadectw skła
dać w adm. .Republiki* sub. ,Z. P. B." 

1933 

P o s z u k u j ę 

z 2 — 3 p o k o i 
na większe przedsiębiorstwo 
w c e n t r u m miasta — parter 

lub I piętro. 
Oferty sub „Szagelko" do 

adm. „Republiki" 1911 

Kupno! sprzedaż 
flPRZEDAM domek 
) wolny na przed
mieściu Łodzi, ul. 
Karolewska Ni 28, 
Kozłowicz. 941-1 

9KAZJA. Fortepjan 
firmy „Szreder" I 

kasa ogniotrwała 
wiedeńska prawie 
now.i natychmiast 

do sprzedania. Of. 
do .Republiki* sub 
.1. K." 940-2 

KOŃ 4-let. pociągo
wy do sprzedania 

tanio, byle zaraz. 
Hotel Polski, pokój 
Ns 5. 945-1 

D U Ż Y S K L E P 
z urządzeniem I 

mieszkaniem w cen
trum do sprzedania 
Cena przystępna. 

Wlad.: Sienkiewicza 
Mb 50 m. 20. 

952—2 

P o s a d y . 
Bardzo zdolna mo-

dystka natych
miast poszukiwana 
do pracowni kape

luszy damskich. 
WiadomośćZawadz-
ka 5 w sklepie ga
lanterii p. f. „Bra
cia Singer". 1962 

DOBRY KUPIEC 
poszukuje zajęcia 

za niską pensję, mo-
cę złożyć 500 dola
rów, zapewniam za
dowolenie. Oferty 
łask. do adm. pod 
lit. . M . K. 500". 

936—2 

ELEKTROMONTER 
L ślusarz z kilkolet-
nią praktyką i do
bremi świadectwami 
przyjmie stałą po
sadę, pożądane z 
mieszkaniem, może 
być na wyjazd. Of, 
sub .Mechanik* do 
administracji niniej
szego pisma. 

946 -2 

L Pi 
Choroby skórne, 

włosów, wrnerycz* 
ne i moczopłclowe 
Leczenie światłem 
(lampa kwarcowa) 

i promieniami 
Ronlgena. 

Zawadzka 1. 
Telefon Nr. 25-38, 

Pnyimuje od U — 1 
od 6 - 8 

nurt od «—fi 20? 
oddzielni pjcrckulnla 

• L U ES I V Sm 

C e g l e l n l n n a 43i 
Shorabf skórne, vi 
neryczne i moczopłciawr 
Leczenie sztuczn» 
słońcem wyżyno--
wym. Przyjmuje 

od od 5—8 

Dr. t n e d . 

Południowa Nr. 23 
Specjalista chorót) 
skórnych i wene
rycznych. Przyj

muje od » —101 pół 
1_2 i od 4 — 8-

D r . m e d . 
LOeiSZHBI 
choroby kobiece 

i akuszerja 
Przyjmuje od 3—8 
Zachodnia 62 róc 
Ceglelnlanc|. 50j 

Dr. m e d . P. LiGiiMi 
Zawadzka 10 

Choroby skórne 
1 weneryczne. 

Przyjmuje od 9—12 
5 - 8 . 

Dr. 

powróc i ł . 

biural ista (izr.) 
POSZUKIWANY 

Of. z pod. warunków 
I referencji pod .Ar / 

do .Republiki". 

Reperuję 
bieliznę 

wszelką starannie i 
niedrogo oraz szyję 
nową: damską, mę
ską 1 pościelową.— 
Piotrkowska Ns 255 
m.42, I-sza oficyna, 
H-e piętro. 

nOSZUKIWANE 
r panienki do po* 
czątkowej pracy, 
Fabryka wyrobów 
dzianych, Tenen-

baum. Dzielna 39. 
949-1 

R o z m a i t e . 
Pokoju umeblowa* 

nego przy rodzi
nie w śródmieściu' 
poszukuje młody in
teligentny człowiek 
Oferty pod ,T. 39* 
w adm. „Republiki" 

Student ma kilka 
godzin wolnych. 

Specjalność mata-
matyka I fizyka. 
Przygotowuje do 

matury. Wiadomość 
Konstantynowska 

nr. 22 m. 4. 68—4 
biuralista po

szukuje pokoju 
przy rodzinie. Ofer
ty sub ,Q" do re
dakcji. 1913-3 

P r C n i l l T I P r a t n * -J^LSSk C!MO'000,m<esięcZIlle.— Zamiejscowa f \ ~ l ~ ~ „ - „ , • . ZWYCZAJNI - mk.Ko.oOO zrj w.erai mil imetrowym, .ironie 10 i tpal t l W TEKŚCIE: mk lftj.OO.) «» wiers< mMim* 
i n - n u i i l t l f l l d . mk. 6,500,000 miesięcznie.Z-agranicą mk. 12,000,000 W P l O S / C n i S i r « * i i m nr. 8 npilli MADIiSŁANU: mk. 12.IUO0 ia w i e m milimetrowy (m ł tr. 8 f ipalt l NKKKOIDOI 

- miesięcznic. Odnoszenie do d o m u 5 2 0 01)0 i n k O m l : IWOOd <a wlerm m llmetrowy ma »tr 8 j i p n l t i Znn;c/.ynnwe i sastluinn. po tek.cle ink III OoO.UOO ZmiilaJ' 
— : — — - 2 o * 1 " ' " 1 1 " I n K * rn-rr. , . I , • 1 i«»< w zip. obllcionycli po urzędowym kunie fronka ilotego. Za wler j i wysokołcl I milimetra: W tekćcil 

M M Urna Wieczorny liczBlil.3oo.oii ' ~ ~ ~ • • * ' " " " " " " w y " , J n * ! " : &H£ 0 tó* T ^ J i ^ m t ^ J ! * & » 
. 1 i - _ —'j —|.w ui/.cuuwym Kumo uaiiKu K iu ieyu . /.o wiersz wysouwsci i miiuneira: w 
60 nr Nudeii.arie I iNeiiruiuni *j gr. Zwyczajne 20 gi, Zagrań, o loo nroc drotej Za term'nowv dnik oolottan admlnlatr nie odpowiada 

Drobne 75.000. Posady i poszukiwane 150,000. Najmniejsze ogłoszenie 750.000 
si Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie Juź przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadom. 

Za wydawnictwo .Republika" Sp. z o Er. odo^ Marian Nusbaum-Ołtaszewski.-Czcionk. .Republiki-, Piotrkowska tik-Tioczaia. Piotrkowska 15.—Redaktor odp. Jan OffiaćuT 
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