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Kryzys gospodarczy i przemysłowy,
Półśrodki rządowe w celu ich zwalczenia.
Expose ministra przemysłu i handla p. Kiedronia i wiceministra skarbu p. Klarnera.
(Telefonem od warszawskiego sprawozdawcy „Republiki
Warsz. kor. „Republiki" telefonuje;
Na wczorajszem posiedzeniu Sejmo
wej komisji przemysłowo - handlowej
zabrał głos p. min. przemysłu i handlu
Kiedrou, który w obszernem przemówię
niu przedstawił położenie gospodarcze
poszczególnych działów przemyśla, sła
bość naszego życia gospodarczego, zruj
nowanie przez wojnę, warsztatów, zmie
nić re warunki polityczne, które ujemnie
odbijają się na rynek zbytu niektórych
gałęzi przemysłu, szczególnie w Łodzi,
wreszcie zaleiność od niektórych surow
ców zagranicznych.

CIĘŻKI KRYZYS W PRZEMYŚLE
trzy fabryki po 6 dni w tygodnia, a jedna
WŁÓKIENNICZYM.
trzy dni ,ale zwolnienia są nieznaczne.
Przemysł włókienniczy przechodzi Przemysł tekstylny w Białymstoku sta'
ciężki kryzys wskutek braku zbytu. W nąl zupełnie i dopiero nowe zamówienia
przemyśle łódzkim redukcja robotn. dni których ma udzielić ministerstwo spraw
wynosiła w pierwszej połowie maja w wojskowych powinny sytuację trochę
przemyśle bawełnianym 29 proc,., w wei złagodzić.
nionyiu 17 proc, a w pierwszej połowic
czerwca w bawełnianym 38 proc, w weł OGÓLNA SYTUACJA W PRZEMYŚLE.
nianym 20 proc. Ogólna redukcja robot,
W przemyśle cementowym na 9 ce
dni wynosi obecnie około 40 proc Z jjnentowni w Kongresówce 5 jest zupeł
Bielska danych niema, wobec strejku. W nie nieczynnych, na 3 w Małopolsce je
Zagłębiu Częstochowskiem z 12 fabryk dna nieczynna. W przemyśle papierni'
zatrudniających ogółem 12 tysięcy ro czym na 17 fabryk, 8 wyrabiających pa
botników zwolniono 7 tysięcy robotni pier drukowy rotacyjny pracują w pełni,
Minister stwierdził istnienie ciężkie
ków
w przemyśle bawełnianym, a w a 6 papierni po trzy dni w tygodniu. W
go przesilenia gospodarczego, które naj
przemyśle
wełnianym redukcja jest nie przemyśle garbarskim 50 fabryk pracuje
ostrzej dotknęło hutnictwo.
znana. W przemyśle jutowym pracują po 4 dni w tygodniu, zwolniono okcło 12
PRZESILENIE W HUTNICTWIE.
Hutnictwo polskie bowiem pracuje
gerszych warunkach od hutnictwa nie
mieckiego. Wysokie koszta produkcji
uniemożliwiają mu konkurencję z wjjrobami czeskimi lub niemieckimi, przedewszystkiem z tego powodu, że w Niemczr--h w
dziecinie zniesiono 8-godzinny dzień pracy. x i _ c i n y s i
ii-iii
hutniczy pracuje prawie wyłącznie na
eksport do Niemiec.
W Kongresówce w porównaniu ze
styczniem b. r. zwolniono w tym przemy
śle 25 proc. robotników, na G. Śląsku 17
proc. robotników. Kryzys w dalszym
ciągu się pogarsza, mimo redukcji płac
robotniczych i oszczędności stosowa
nych przez przemysłowców, którzy zna
czne sumy, idące w setki tysięcy złotych
miesięcznie do tego przemysłu dopłaca
ją. Konieczna jest zupełna reorganiza
cja sposobu pracy i fabrykacji, Następ Przed
sanacją—Chudy skarbi Po sanacji — Tłusty skarb
nie, ażeby przemysł ten dźwignąć, po
i tłusto społeczeństwo.
|
i chude społeczeństwo.
trzebny jest wzrost konsumpcji w kraju
która u nas wynosi jedną dziesiątą zapo
trzebowania w porównaniu z przedwojen
ną Austrja, a jedną dwudziestą w narów
naniu z Niemcami.

Exposć ministra Kiedronia.

S k u t k i sanacji p. Grabskiego.

Dymisfa gabinetu Miissoliniego

PRZEMYSŁ WĘGLOWY.
W przemyśle węglowym sytuacja jest
znacznie lepsza wskutek obniżenia po
datku węglowego przez rząd w krótkim
przeciągu czasu aż do 15 proc. projekto
wanego dalszego obniżenia tego podatku
a następnie przez obniżenie zarobków
robotniczych. Dzięki temu dostosowa
no ceny węgla do cen międzynarodowych
z wyjątkiem Niemiec, gdzie cena węgla
jest o 20 proc. niższa. Rząd jest skłon
ny do dalszych zniżek cen w ę g l a przez
zniżkę podatku węglowego do 5 p r o c , a
prócz tego przez odpowiednią zniżkę
podatku obrotowego. 8-godzinny dzień
pracy jest n nas do utrzymania, ale inten
sywność pracy musi wyrównać inten
sywność pracy niemieckiej (u nas 0.6 p r o 
cent tonny, a w Niemczech 0.84 proo.
tonny na głowę). Dzisiejsze zarobki ro
botników w przemyśle węglowym są do
utrzymania ponieważ odpowiadają naogół zarobkom robotniczym w Niem
czech.

Jego miejsce zafmie gabinet koncentracyjny
z Orlando, Giolittim i Salandrą.
Stało się to w związku z zamordowaniem posła
Matteottiego przez faszystów.
Paryż, 17 czerwca.

Według wiadomości, które nadeszły
tutaj dzisiaj przed południem, Mussolini DYMSJA MINISTRÓW FASZYSTOW
SKICH.
podał się do dymisji. Nastąpiło to po poj
Polska
Agencja
Telegraficzna.
słuchaniu u króla, które trwało przeszło i
godzinę.
Rzym, 17 czerwca,
i* jornal dltalia" donosi, że wszyscy
Na miejsce faszystowskiego gabinetu ministrowie podali się do dymisji, poso
Massoliniego ma przyjść gabinet koncen stawiając Mussoliniemu swobodę dzia
tracytny. W skład jego weszliby byli pre łania.

Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Wielkość bezrobocia w porównaniu
zc styczmera b r. wynosiła dnia 1-go
Warszawa, 17 czerwca.
czerwca na G. Śląsku 8,44 proc. w Dą
browie 10.86 proc, w Zagłębiu Krakow
Polaka Agencja Telegraficzna.
ski im 17.23 proc. bezrobotnych. Zacho
Sejmowa komisja ochrony pracy pod
dzi obawa, że rząd niemiecki ma zamiar
graniczyć import węgla polskiego do przewodnictwem posła Regiera, obrado
Niemiec przez ustanowionie kntygentu, wała nad projektem ustawy o zabezpie
^by naszą sytuację w przemyśle węglo
wym pogorszyło. Polska wywozi do czenlu na wypadek bezrobocia. Jak wia
Niemiec okcło 500 tysięcy tonn mie- domo, projekt tej ustawy upadł w sej
mie przy rozpatrywaniu poprawek za
SCznie.
c

Sl

zydent ministrów Orlando, Giołitti 1 Sa
landra.

proponowanych przez senat. Jednak •:
tego powodu, że został natychmiast wnie
siony do sejmu przez rząd w brzmieniu
ustalonym przez sejm, marszałek ode
słał go do komisji, która w dniu dzisiej
szym na podstawie referatu posła Puchałki, uchwaliła projekt ustawy w 1 czy
taniu, uwzględniając szereg poprawek
uprzednio wprowadzonych przez sejm.

proc. robotników. Przemysł metalowo maszynowy, który pracuje na droższym
znacznie surowcu z hut polskich, ma wyż
sze koszty produkcji niż przemysł zagra
niczny. Zbyt, szczególnie w przemyśle
maszynowo - rolniczym wskutek złej
sytuacji w rolnictwie minimalny. Kry
zys w tym dziale obejmuje od 20 —25
proc. robotników, ilość dni 3—4.
WNIOSKI.
Na ogół sytuacja w przemyśle bardzo
ciężka i koniecznie potrzeba obniżenia
kosztów produkcji, przeprowadzenia ści
słej kalkulacji, najdalej idących oszczęd
ności ! podniesieni* wydajności pracy do
normy przedwojennej.
Rząd ze swej
strony pójdzie w miarę możności z po
mocą kredytową za pośrednictwem Ban
ku Gospodarstwa Krajowego, jednak
przemysłowcy powinni, podobni j jak roi
nicy, którzy uzyskali pożyczkę zagra
niczną w wysokości 15 miljonów dola
rów, starać się o pomoc własnemi siła
mi. Rząd w dalszym ciągu uważa, że
dużo jest do zrobienia w dziedzinie ceł,
taryf i podatku obrotowego.

Mowa wicemin. Klarnera.
Następnie zabrał głos wiceminister
skarbu Klamer i zobrazował sytuację
kredytową stwierdzając, że drożyzna kre
dytu prywatnego jest przyczyną droży
zny kosztów produkcji, przyczem dro
żyznę kredytu p, wiceminister uważa w
inercji inflacyjnej wskutek, której mimo
stabilizacji waluty stopa procentowa zo
stała na poziomie, w którym zabezpie
czono się w okresie inflacji przed spad
kiem wartości waluty. Drugą przyczyną
drożyzny kosztów produkcji jest brak
środków obrotowych, wskutek zniszcze
nia ich przed inflacją, trzecią zaś woks
obieg pieniądza.
Za pierwszy ze sposobów zaradzenia
drożyźnie kredytu, pan wiceminister uważa, przedewszystkiem
rozprzedaż
przez przemysł i handel zapasów towa
rów, która przeprowadzona choćby ze
strata procach nta da własne środki <ibrotowe tańsze, od pożyczek.
Przechodzą do akcji kredytowej
Banku Polskiego, p. wiceminister zau
waża, że kroki kredytowe Banku Pol
skiego określono jego statutem, ponie
waż zaś główną formą kredytu udzielo
nego przez Bank Polski, na zasadzie jego
statutu jest kredyt dyskontowy, wobec
braku materjału wekslowego, kredyt dy
skontowy rzeczywiście udzielany przez
Bank Polski jest mniejszy niż teoretycz
na jego możność.
Punkt ciężkości państwowych świad
czeń kredytowych przenosi się na Bank
Gospodarstwa Krajowego, któremu skarb
będzie przekazywał wszystkie swe wolne
fundusze. Stopa procentowa będzie wy
nosiła 1 i trzy czawre proc miesięcznie,
niezależnie od tego, czy pożyczki będą
uzyskane bezpośrednio od Banku Gospo
darstwa Krajowego, czy za pośrednic
twem banków prywatnych.
Rozumiem, że drożyzna kredytu, koń
czył wiceminister ma swe źródło w bra
ku kapitału obrotowego, jednak biorąc
pod uwagę, że w ostatnich czasach dała
się zauważyć i w tej sytuacji nieuspra
wiedliwiona liczba pieniężna, rząd za
mierza uregulować tę dziedzinę i przygotowje rozporządzenie normujące sto
pę procentową.
Dyskusję nad obu przemówieniami
odłożono do następnego posiedzenia.

F
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Proces krakowski.
Trzynasty dzieri rozpraw sądowych.
A^encJB Wschodnia.
Kraków, 17 czerwca.
Trzynasty dzień rozpraw.
Przewodniczący zawiadamia, że sę
dzia przysięgły Kubajski zachorował w
Poroninie pod Zakopanem i stan jego
zdrowia nie pozwala mu na powrót. Na
jego miejsce został przeznaczony z pole
cenią przewodniczącego' sędzia przysię
gły Wolff.
Świadek Izrael Abrahamer, właściciel
piekarni przy ul. Łobzowskiej, zeznaje
niezwykle interesująco, gdyż dom jego
położony jest w punkcie skąd świadek
mógł widzieć dokładnie czynności bo
jowców na odcinku obejmującym część
ul. Łobzowskiej ku hotelowi „Krakow
skiemu", z tyłu zaś objąć ul. Asnyka i
Plac Biskupi. Św. Abrahamer widział for
mujące się pod parkanem bojówki, roz
rzucone w tyraljerkę, śledził strzały, wi
dział człowieka, dającego znak do rozpo
ezęcia strzelaniny. Widział również gru
py bojowców, uzbrojonych w karabiny,
na dachu „Hotelu Krakowskiego". Bra
ma do piekarni byłą zamknięta, jednak
o godz. 2 po pol. oddział bojowców pod
groźbą wywajenia bramy zażądał od stró
ża otworzenia jej, co gdy się stało 6 lu
dzi z karabinami, pod przewodnictwem

jednego nieuzbrojonego człowieka o in
teligentnym wyrazie twarzy, wtargnęło
do domu Abrahamera, celem przeprowa
dzenia rewizji, motywując krok swój
tem, że z okien tego domu strzelano i że
ukrywa się w nim policja. Świadek Abra
hamer po zbadaniu został zatrzymany
na wypadek, gdyby zaszła potrzeba ścią
gnięcia od niego dodatkowych zeznań.
Po nim zeznawał św. Marjan Bogatko
murarz. Po złożeniu przysięgi świadek
zeznał, że między godzinami 11 a 12 wi
dział oskarżonego Święchę idącego ul.
Garbarską i niosącego siodło i uzdę. 0 skarżony prosił świadka o pomoc, co
świadek uczynił, odnosząc rzeczy do Do
mu Robotniczego. Podczas niesienia sio
dła i uzdy zauważył świadek, że osk
Święcha posiada karabin.
Następnie zeznawał św. Kowalik, wy
robnik. Obrona wniosła zażalenie nieważ
ności, co do zaprzysiężenia świadków
Bogatko i Kowalika. Trybunał po nara
dzie przychylił się do wniosku obrony,
aby Kowalika nie zaprzysięgać Proku
rator zaprotestował, skutkiem czego za
wiązała się dłuższa dyskusja. Wreszcie
świadek Tadeusz Kowalik zeznaje bez
przysięgi. Stwierdza on, że podczas strze
laniny widział oskarżonego Święchę

przed „Hotelem Krakowskim" w posia
daniu karabinu z bagnetem, a ponieważ
bagnet mu zawadzał, oddał go świad
kowi.
Św. Ignacy Niemiec, wywiadowca po
licji zeznaje, że w dn. 5. listopada, peł
niąc służbę pod Domem Robotniczym,
zauważył pomiędzy wyrostkami, rzuca
jącymi kamienie na policję konną, oskar
żonego Koprynia. Nazajutrz widział Koprynia, rozdającego coś pomiędzy robot
ników, prawdopodobnie naboje, Następ
nie stojąc w bramie domu w rynku, gdzie
znajduje się sklep Rajma, widział od
dział bojowców, na którego czele szedł
jakiś człowiek, Ów człowiek strzelił do
spieszącej grupy ułanów, rozsypanych w
tyraljerkę na rynku, przyczem jeden z
oficerów ranny osunął się z konia.
Wkrótce nadjechała pancerka, która
zmusiła oddział bojowców do cofnięcia
się. Świadek twierdzi, iż odniósł wraże
nie, jak gdyby ów człowiek kierujący od
działem był podobny do oskarżonego
Redlicha.
Oskarżony Redlich zwraca się do
świadka z zapytaniem, dlaczego, znając
go od roku 1914, nie mógł dokładnie
rozpoznać w dniu 6 listopada r. ub.
Świadek odpowiada, że nie przypusz
czał, aby Redlich mógł brać udział w roz
ruchach w dniu 6 listopada i nie może
stanowczo stwierdzić, aby brał w nich
udział faktycznie. Świadek następnie ze
znaje w sprawie oskarżonego Koprynia

Oskarżony Kopryń m. in, zeznaje, A*
gdy stał u wylotu ul. Szewskiej, policja
zwróciła broń przeciwko tłumom, a pe
wien porucznik ułanów zawołał: „Nie
strzelać do bezbronnego tłumul" świa
dek widział później, jak tłum podniósł
porucznika w g^rę, wznosząc okrzyki.
Dalej zeznawał św. Jerzy FederoW1CZ.

Dalsze rozprawy odroczono do śro
dy 18 bm.
POLICJA HOLENDERSKA SKONFI
SKOWAŁA BROŃ NIEMIECKĄ.
Rotterdam,
czerwca
Policja holenderska
zatrzymała w
Rosendhal transport broni amerykań
skiej, przeznaczonej do Niemiec. Broń
ta, zadeklarowana, jako iuzje myśliw
skie znajdowała się w olbrzymich kuf
rach, okutych żelazem. Jak się okazało
w kufrach mieściły się milraljery spe
cjalnej, nieznanej w Europie, konstruk
cji i dziesięć tysięcy nabojów.
KATASTROFA NA MORZU..
Londyn, f czerwca.
Wielki parowiec morski linji Steam
Pachet Navigaton et C-o, wiozący 500
pasażerów rozbił się o rafy podwodne
nad brzegami wyspy de Man.
Dzięki
sprawnej akcji ratunkowej niema ofiaor
w ludziach.
r>

Z b r o j e n i a na m o r z u .

Mauzoleum Lenina w Moskwie.

Budowa nowego k r ą ż o w n i k a amerykańskie
go „ T r e u t o " w dokach pod N e w - Y o r k i e m .

W tych dniach nastąpiło poświęcenie t e g o
olbrzymiego gmachu, przv którego budowie
pracowali dniem I nocą robotnicy z e wszyst
kich z a k ą t k ó w Rosji-
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Magistrat w walce z oświatą i Kulturą.
Kompletne ignorowanie spraw szkolnych i teatralnych miasta.
WRAŻENIA OGÓLNE.
tępiającego
zachowanie się uczniów
Inwestycje, sprawę kina oświatowe dzono, porzucił dotychczasową politykę
Dyskusja nad budżetem oświaty
szkół państwowych w parkach w stosun go, funduszów na zakup książek oraz ca zaciągania pożyczek.
kultury jaka wypełniła całkowicie wczo ku do ludności żydowskiej. R. Nowac
ły szereg ważnych spraw — referent za
Skandaliczne jest stanowisko magi
rajsze nadzwyczajne posiedzenie rady ki mimo energicznego sprzeciwu swych
ledwie naszkicował całkiem pobieżnie stratu w sprawie subsydjum dla Ł. O. F.
miejskiej — obok spraw starych i co towarzyszy partyjnych po raz pierwszy
w której to sprawie występuje stronni
dziennych, z jakiemi zwykliśmy się sty bodaj podniósł rękę w obronie lepszej
TEATR NIE CIESZY SIĘ SYMPATJĄ czość i partyjność władz municypal
kać na każdym kroku, wydała na świa sprawy.
MAGISTRATU.
nych.
tło dzienne garść ciekawych faktów,
Z drugiej strony rządząca większość
W
dyskusji
zabrał
głos
pierwszy
r.
tego względu posiedzenie wczorajsze raz jeszcze dowiodła swej brutalności,
W ATMOSFERZE PODNIECENIA.
obfitowało w momentu wysoce poucza odrzucając wszystkie zasadnicze wnios Szwajg.
O
ile
praca
w
dziale
bezpośrednio
Radny Rapalski: W jakiem stadjum
jące, a bardziej ciekawe, niż wykłady „fa ki i dezyderaty opozycji. Wobec takie
podlegającym
magistratowi
idzie
w
pew
znajduje
się sprawa umowy z dyrektorem
chowców" w łódzkich szkołach po go stanowiska zblokowanych stronnictw
nym stopniu normalnie, o tyle w dziele Wroczyńskim?
wszechnych.
r. Praszker w imieniu frakcji sjonistycz pośrednio mu tylko poległym dzieją się
Ławnik Kruczkowski:
W stadjum
Jakkolwiek na posiedzeniu tem nie nej oświadczył, że frakcja jego na znak rzeczy wprost skandaliczne.
pomyślnem
(głos
na
lewicy:
kłamstwo!).
miały miejsca żadne rękoczyny to jed protestu nie weźmie udziału w głosowa
Rada miejska nie jest w dostatecz
R. Rapalski: Stosunek sum wyasy
nak kilkakrotna ostra wymiana zdań niu nad budżetem wydziału oświaty i kul
nym stopniu informowaną o pracy w gnowanych na Ł. O. F. i dla szkoły mu
bądź to pomiędzy poszczególnemi rad- tury.
dziedzinie szkolnictwa, a redukcja w zycznej p. Kijewskiej jest smutną nie
nemi, bądź też z udziałem pierwszego o
Po ukończeniu głosowania prezes rn tym dziele stała się już przysłowioną.
sympatyczną demonstracją i świadczy o
bywatela miasta — posiedzeniu temu na dy zasypany został poprostu całą kupą
. Teatr nie cieszy się zbytnią sympatją niekulturalności wydziału oświaty i kul
dały charakter barwnej plamy na be/na wniosków, których odczytywanie zabra
magistratu, a stanowisko magistratu w tury.
dziejnie szarem i nudnem tle dotychcza !o przeszło pół godziny czasu. Wiek stosunku do kultury można określić je
Prezes Fichna: Przywołuję pana do
sowej „pracy" rady miejskiej.
szość tych wniosków — to sprawy nie' dnem mianem: wrogie.
porządku I
W pierwszym rzędzie prawdziwą n- istotne i mające czysto zewnętrzne de
R. Rapalski: Uważam, że przywo
cztę zgotowała radzie miejskiej, prasie, monstracyjne znaczenie. Takim jest np.
KLERYKALIZM W SZKOŁACH.
ływanie do porządku nie przekreśla isto
\ publiczności, opozycja, której mówcy wniosek o uzyskanie od rządu fundu
R. dr. Kopciński w dłuzszem przemó
czołowi r. Rapalski, senator Kopciński, szów na potrzeby budowy gmachów wieniu scharakteryzował , dotychczaso ty mych słów. Suma 10.000 złotych jest
znikomą, to też stawiam wniosek podwyz
r. Bialer, dr. Szwajg i mecenas Kemp- szkolnych, co wobec ograniczenia przez we prace magistratu w dziedzinie szkol
szenia wszystkich pozycji o 100 pro. a
ncr ujawnili w sposób dosadny brak linji premjera Grabskiego kredytów na te nictwa, stwierdzając brak zasadniczych
fundusze na ?J. O. F. o 300 proc.
wytycznej w poczynaniach kulturalno - cele — jest poprostu utopją.
linji wytycznych i chaotyczność w dzia
R. Bialer: a pa proponuję o wyasy-'
oświatowych magistratu.
Bardziej racjonalne były wnioski, łaniu.
gnowanic Ł. O. F. — 10 miljardów.
Drugą niespodziankę, mniej miłą, zaw domagające się upaństwowienia szkół w
Tempo budowy gmachów szkolnych
R, Rapalski*. domagam się głosowania
dzięczać należy ławnikowi wydziału o Łodzi, podziału szkół na męslde i żeń jest zbyt powolne, a jednem z palących
imiennego nad moimi wnioskami.
światy i kultury, który w imiennem gło skie i lulka innych.
zagadnień, jakie domagają się szybkiego
Regulamin przewiduje
głosowanie
Kowaniu wypowiedział się przeciw sub
Z wniosków opozycji przyjęty został rozwiązania jest sprawa koedukacji.
Imienne o ile oświadczy się za niem
sydjum na zakup książek dla bibljotek jeden jedyny dezyderat r. Rapalskiego
Należy też utrzymać szkołę pracy, jedna czwarta część rady.
związków zawodowych.
w sprawie prenumeraty pisma „Spół jako jedyną szkołę eksperymentalną.
Pr. Fichna: Nie wiedziałem, że ra«
Ławnik wydziału kultury — prze dzielca".
Szwankuje mocno oświata pozaszkol day Rapalski jest jedną czwartą częścią
ciwko kulturze: paradoks, który do po
. O godz. 12 min. 20 zmęczony swem na, o kursą wieczorowe znajdują się w rady miejskiej.
myślenia jest jedynie na gruncie łódz .bestronnem" prowadzeniem obrad pre stanie rozkładu.
R. Rapalski: Może się pan przekonać
kim i w obecnym układzie rządzącej zes rady zamknął posiedzenie.
Wreszcie mówca porusza sprawę
zliczyć'
większości.
Miecz, K.
religji w szkołach, wskazując na ujemny
Pr. Fichna: Nie rr.cge się liczyć z
R. Nowacki, polemizując d-rem Kop
wpływ duchowieństwa, oraz na fakt, że paóskiemi okrzykami!
cińskim wyszedł z założeń całkiem od
PRZEBIEG POSIEDZENIA.
kurja biskupia w Łodzi jako faktyczna
R. Rapalski: Ja sie rie dam zgw?l
miennych a w konkluzji, swych wywo
Posiedzenie wczorajsze zainaugurował władza szkolna wydaje te lub inne zle cić, bo mam prawo za sobą!
dów ...zgodził się całkowicie z przedmów piskliwym swym dyszkantem r. Idźkow- cenia. W sprawie teatru rada miejska
Pr. Fichna: Nie dam się zastraszyć
cą i w imieniu koła narodowego oświad ski, który referował jako „fochowiec" orjentuje się słabo, a wpływ komisji te
tym krzykiem.
czył się za koedukacją.
dyrektor, jednej ze szkół średnich) bu atralnej na repertuar był minimalny.
Kazuistyka tego szarmanckiego cau- dżet wydziału oświaty i kultury.
Radny Nowacki wypowiada się prze
ZWYCIĘSTWO WTFKSZOŚCI.
seur'a rady miejskiej jest zaiste jcdynem
Mówca stwierdził, że plany , magistra ciw wywodom d-ra Kopcińskiego choć
Następuje
ostra wymiant. słów: wnio
w swoim rodzaju zjawiskiem, a w swych U idą w dziedzinie oświaty bardzo da- nie szczędzi gorzkich uwag wydziałowi
sek o głosowaniu imiennem uzysku'.:
erupcjach myślowych całkiem jest podob eko (głos na lewicy: jak daleko?), że in 'cultury i oświaty.
większo*?.
W głosowaniu imienne n
ną do talmudycznych, zaślinionych i plu tensywna praca natrafia na trudności
wnoski r. Rapaiskiego odrzucono 22 g.o
gawych bzdurstw Adolfa Niewart - No- inansowe i t. d.
v'
„RÓWNOWAGA" BUDŻETOWA.
sami przeciw 4C.
waczyńskiego.
Przechodząc do szczegółów stwier-.
W przemówieniu r. Bialer przebija w
Po przyjęciu budżetu y-y działu OŚA'II
Najciekawszym szlachetnym odru dził, że redukcja nauczycieli tyczyła tyl pierwszym rzędzie obawy, aby sztucznie
ty
i
kultury oraz całego neregu WNIOS
chem r. Nowackiego był fakt, że głosc-* ko sił zbędnych, a nie była dyktowaną „zrównoważony" budżet nie runął, ponie
ków posiedzenie o godz. 12 minut '"0
wał on za wnioskiem r, Szwjga, aby po względami parlyjnemi.
Waż magistrat jako to uroczyście, atwier zamknięte.
K-i.
1

Prawo i życie.

wśród sfer, w których obraca się Zen Stasińskim w areszcie, załączając kartki,
derowicz i jakiś znajomy, dowiedziaw pisane w tej sprawie przez Stasińskiego
szy się od poszkodowanego, że owemu do żony i innych osobników, zeznają, że
agentowi brakuje z przodu kilka zębów, tenże prosił ich, aby dali znać bratu je
wymienił nazwisko Stasińskiego, agenta go, fryzjerowi, zamieszkałemu w War
urzędu śledczego.
szawie, żeby on, oraz jego pracownicy,
Dnia 16 sierpnia 1923 roku między on pokazać na razie, że ma tyle pienię
Poszkodowany
Zenderowicz
zeznaje,
stwierdzili
jego „alibi".
godz. 4 a 5 popoł. do Jakóba Zendero dzy przy sobie, więc prosił o chwilowy
że po 4—5 dniach podszedł do niego na
Badani agenci policyjni Benita i aspi*
wicza, przechodzącego ul. Piotrkowską zadatek, a później miał przynieść pienią
ulicy agent, który odebrał mu dolary i rant Mika oświadczył, że zeznania alipodszedł niejaki Bencjan Lembergier, dze. Otrzymał narazie 5 dolarów z tem,
wyjaśnił mu, że wszystko było podstę bistów, podanych przez Stasińskiego są
proponując nabycie 100 dolarów po ni że ma pojechać po pieniądze z Blimelem. pem uplanowanym, do którego został
skiej cenie.
Następnie podaje Senderowicz, że rze on wciągnięty, że otrzymał za to 15 do sprzeczne między sobą i z zeznaniem
Lembergier poszedł razem z osobni czywiście pojechał z B. na ulicę Piotr larów, z owych 95, prosił, aby Zendero Stasińskiego i nie zasługują na wiarę.
Oskarżony Stasiński do winy się nie
kłem, jak się później okazało, Izydorem kowską i wszedł do jakiegoś domu, po wicz o tem nie opowiadał, że swoją
przyznaje, twierdząc, że został wpląta
Blimelem, który zaczął Zenderowićza za zostawiwszy Blimla na ulicy, lecz do część jemu wróci.
ny w sprawę przez zemstę Bełchatowchęcać do powyższej tranzakcji, oświad żadnego mieszkania nie wchodził, a tyl
Następnie wyjaśnił, że pozostałą ilość skiego.
ezając, że ma jedną panią, która otrzy ko wszedł na piętro klatki schodowej 1
16 sierpnia był w Warszawie, dokąd
mała dolary z Ameryki i chce je sprze powyjmował pochowane przy sobie pie dolarów posiadają J. Gawroński, jego
żona,
stary
Blimel
i
Henczefr
v/yjechał
w tymże dniu o 2.40 popoł.,
niądze,
aby
upozorować,
że
pieniędzy
dać. Owa pani oczekuje na kupca w mie
Dowiedziawszy się o posiadaczach
Henczel nie przyznaje się do winy, zaś
nie posiadał.
szkaniu Blimla.
dolarów, Zenderowicz zażądał od agen Blimel nie przyznaje się do otrzymania
Zenderowicz zgodził się na powyż
Tranzakcja została dokonaną i za 100
•zą tranzakcję, lecz izaczął się wypyty dolarów wręczył owej Gawrońskiej 27 ta Stasińskiego, aby poszedł z nim do dolarów, z wiedzą, że pochodzą ono
wać świadka o osobę Blimla, naco tenże milionów mk. Gdy Zenderowicz docho tych ludzi i skłonił ich do zwrotu posia z przestępstwa.
Zenderowicz przyznaje się do niele
odpowiedział, że zna go, jako handlarza dził do Placu Wolności, podeszło do nie danych dolarów.
Razem z agentem poszedł Zendero galnego nabycia dolarów.
drzewem. Zenderowicz i Blimcl udali się go 2 nieznanych mu, ludzi, z których je
Sprawę powyższą rozważał wczoraj
do domu przy ul. Konstantynowskiej 21 den, jak podaje Zenderowicz, był blon wicz do Blimla, a następnie do Henczla,
jednak
ani
od
jednego,
ani
od
drugiego
sąd
okręg, pod przewodnictwem sędzie
fazem z Lembergierero.
dyn ż wąsami, blady na twarzy i oświad nic nie otrzymał. Razem z Henczlem po
go
Kozłowskiego.
Przy domu kazał Blimel Zenderowi- czył, że uważa Zenderowićza za agita szli obaj do Gawrońskich. Gawroński
Oskarżeni nie przyznają się do winy,
ezowi i Lembergierowi poczekać na uli tora komunistycznego i zaprowadził go został wywołany na ulicę.
przyczem
Stasiński tłómaczy się, że dnia
cy, a M m poszedł do mieszkania, aby o- do bramy przy Placu Wolności nr. 6, aby
Między Gawrońskim, Henczlem i agen krytycznego był w Warszawie, Henczel
atatecznie porozumieć się co do ceny do dokonać rewizji.
tem zaczęła sie rozmowa na uboczu, w
larów. Lembergier nie chciał czekać i pt?
Osobnicy przedstawili mu znaki po rezultacie jej Henczel wręczył Zendero- i Blimel zaś stwierdzają, że wiedzieli tyl
ko o mającej się odbyć tranzakcji dola
szedł w swoją stronę. Wyczekując przed licji śledczej. Przy rewizji znaleziono 95
wieżowi 28 dolarów, które, jak oświad rowej, lecz w oszustwie udziału nie brali
domem Zenderowicz spotkał się z Hen dolarów, które wyżej opisany chciał wy.,
czył, pochodzą 20 od Gawrońskich, a 8
Obrońcy: Kobyliński (Stasińskiego),
slem, swoim dawnym znajomym, który jąć z kieszeni. Zenderowicz stawił opór,
•wyjątkowo chłodno przywitał się z Zen naco tenże grożąc rewolwerem odebrał dolarów od Stasińskiego, resztę posta Busz (Henczla) i Biłyk (Blimla) wnoszą
nowili oddać po pewnym czasie.
0 uniewinnienie wszystkich oskarżo
dero wiczem.
mu owe dolary. Na okoliczność znale
Zenderowicz i Frydman poznali przed
? Po chwili wyszedł Blimcl i poszli do zienia dolarów spisano protokół i na stawionego im w urzędzie śledczym agen nych, nie dając wiary zeznaniom świad
Mieszkania jego, gdzie Zenderowicz za- świadka został przyjęty obecny przy ca- ta Stasińskiego, jako tego, który odebrał ków oskarżenia, zaznaczając, że świad
* ął JuTka Gawrońskiego, o którym wie- łem zajściu żydek, nazwiskiem Frydman Zendcrowiczowi dolary. Ogółem widział kowie ci działają z ramienia Bełchatowjkiał, że jest kolegą Henczla i że razem
Po spisaniu protokółu agent zaczął Zenderowicz Stasińskiego 4 razy a 5 raz skiego, wroga Stasińskiego. ,
Sąd po naradzie wieczorem ogłosił
°yli w Ameryce. Oprócz Gawrońskiego Zendcrowiczowi grozić karami za posia
w urzędzie śledczym. Prz^ rewizji u Sta wyrok, na mocy którego Stasiński ska
*astał Zenderowicz jakąś kobietę, którą danie obcej waluty. Między nimi doszło
sińskiego znaleziono kartki papieru, na
przedstawiono, jako żonę Gawroń do porozumienia w ten sposób, że agent których wypisane były nazwiska i adre zany został z pozbawieniem praw na rok
1 6 mies. więzienia, zaś Henczel i Blimel
skiego.
dla zatuszowania sprawy otrzymał owe sy Zenderowićza i Frydmana.
zostali uniewinnieni. Stasińskiemu zali
Dolary miała sprzedać' ta, jakoby żo- 95 dolarów i 500,000 mk. na dorożkę.—.
Dwaj byli aresztanci W. Grinblatt i czono 9 miesięcy aresztu prewencyjnego,
Wypadek powyższy stał się głośny K. Handfus, którzy siedzieli razem ze
Jak twierdził Zenderowicz nie chciał
A*

Aferzyści dolarowi przed sądem
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Fuzja trzech banków.
S

j|°i H

B

a n » Handlowy, Bank Kredytowy i Bank
dla Handlu , Przemyślu bedą p o l ą c z o n T w i f d e „

jennych długów prywatnych. Wresz
cie w najbliższych dniach podpisana zo
Dyrekcje wspomnianych banków od
Warsz. kor. „Republiki" telefonuje:
stanie umowa, w sprawie likwidacji
Po dokonanej fuzji banków półpań- niosły się do inicjatywy p. Grabskiego
stwowych, ministerjum skarbu doprowa życzliwie. Jednakowoż fuzja nastąpić
wzajemnych zobowiązań pieniężnych
może dopiero po odbyciu walnych zgro
Znaczne trudności natomiast istnieją dza do porządku i banki prywatne.
madzeń akcjonarjuszów i po zważeniu
Trzy banki w Polsce: Polski Bank ciężaru gatunkowego każdego z banków.
w sprawie zawarcia układów, dotyczą
Jako dalsze projekty ministerjum
cych reformy rolnej, poniewważ włosi Handlowy, Bank dla Handlu I Przemysłu
oraz Bank Kredytowy, zostały przez skarbu — wymienić należy połączenie
Zjawisko to najsilniej bodaj wystą żądają, aby wielkie posiadłości włoskich ministerjum skarbu wyznaczone do połą banków rolnych i ziemskich oraz ban
piło obecnie z okazji rokowań włosko - obywateli nie podpadały pod działanie czenia się w jedną całość.
ków małopolskich,
jugosłowiańskich. Układ przyjaźni, za ustawy o reformie rolnej.
Niewątpliwie bardzo dobrem posu
warty pomiędzy tętni państwami miał,
według opinii jego twórców, doprowadzić nięciem ze strony dyplomatów włoskich
do szybkiego podpisania traktatu han było wciągnięcie Albanjł w sferę włos
niowy, bo 12.117.830 złotych to jest %
WALKA Z LICHWĄ PIENIĘŻNĄ.
kiej polityki gospodarczej, co niewątpli
dlowego.
Warsz. kor. „Republiki" telefonuje: 2 i pół miljona złotych więcej ni* w
Rokowania w tej sprawie natrafiły wie osłabi Jugosławję.
Onegdaj w ministerstwie skarbu od kwietniu r. b.
jednak już w pierwszej chwili na olbrzy
Pierwszym krokiem w tym kierunku była się narada z przedstawicielami sfer
mie trudności, ponieważ stało się supeł było utworzenie albańskiego banku z bankowych 1 przemysłowych w sprawie REALIZACJA MONOPOLU TYTUNIO
WEGO.
nie wyraźne i jasne, że zawarcie takiego kapitałem zakładowym 3 mijonów fran projektowanego rozporządzenia prezy
Warsz.
kor.
„Republiki"
telefonuje:
układu pochłonie sfły żywotne, rozwija ków francuskich, przyczem grupa finan denta Rzeczypospolite) o unormowaniu
Na zasadzie postanowień art. 57 usta
stawek procentowych i prowizyjnych w
Wy z dn. 1.6 1924 r. o monopolu tytuniojacego się dopiero młodego przemysłu sistów włoskich przejęła 25 proc. akcji.
obrocie pieniężnym.
wym minister skarbu w porozumieniu z
Jugosławii i powstrzyma jego roawój na Jugosławia, która W Albanji była dotąd
Celem rozporzędr»nia tego jest ukró ministrem przemysłu i handlu ustanowił
okres dziesiątek l a l
decydującym czynnikiem gospodarczo
cenie lichwy pieniężnej.
komisję szacunkową do spraw Związa
Po dłuższej dyskusji przeważyła o- nych z likwidacją prywatnych fabryk ty
Rokowania utknęły na martwym ekonomicznym — została podczas roko
punkcie i pomimo uspakajających komu wań w sprawie utworzenia banku alb ań pinja, że pomimo wielkich trudności przy tuni owych w następującym składzie:
stosowaniu takiego rozporządzenia, w przewodniczący: p. Stanisław. Obrzud,
nikatów obu rządów — nie prędko ruszą skiego całkiem pominięta. Wreszcie
praktyce, — wydanie go Jest wyraźną dyrektor izby skarbowej w Grudziądzu;
z miejsca. Nie chodzi tu bowiem o te lub ostatnie wydarzenia polityozne w Albanji potrzebą chwili.
zastępca przewodniczącego: p. Stani
inne drobne ustępstwa, chodzi o fakt za zdobycie Tirany przez powstańców i zu
sław Leśniewski, b. dyrektor departa
sadniczy, o cichą walkę, która się toczy pełna porażka rządu albańskiego — rzu
CŁA I OPŁATY WYWOZOWE.
mentu w ministerstwie rolnictwa; człon
poza kulisami pertraktacji.
Preliminarz budżetowy na maj r. b kowie z pośród urzędników państwo
cają charakterystyczne światło na poM
Walka ta ma zadecydować, czy Ju- tykę Włoch na Bałkanach. Przywódcą przewidywał wpływ z ceł przywozowych wych: pp. Władysław Malangiewicz, dy
rektor departamentu w ministerstwie
gosławja pójdzie w kierunku rozrwoju powstańców jest były minister i wódz w sumie 13 miljonów złotych oraz opłat
wywozowych 800 tysięcy złotych.
rzemysłu 1 handlu i dr. Aleksander Du
swego przemysłu, czy też stasrle posłusz malissorów, Luigi Gurakuki, mąż zaufa
W. maju natomiast wpłynęło do skaz
ieński, naczelnik wydziału w minister
nie pod sztandarami wojującego faszy nia polityków z pałacu Chigi. Zupełne bu
państwa z ceł
przywozowych stwie skarbu; ich zastępcy: pp- Mieczy
zmu.
zwycięstwo powstańców albańskich mo 17.590.207 złotych z opłat zaś wywozo sław Szymański, naczelnik wydziału W
Jedynym powodem, dla którego ro że doprowadzić do podcięcia, kwitnącego wych 1.749.775 złotych, uzysk ono za dyrekcji polskiego monopolu tytuniowego i Zygmunt Dziewanowski radca praw
kowania dotąd jeszcze nie zostały przez dotąd handlu jugosłowiańskiego z A-Tbi tem znaczną przewyżkę, która dodatnio
odbiła sie na zamknięciu budżetu za ten ny w ministerstwie przemysłu i handlu;
Jugosławię zerwane, jest nadzieja otrzy nją przez Skutari i do pozbawienia mło miesiąc.
członkowie z listy kandydatów, przedsta
mania we Włoszech znacznego kredytu, dego przemysłu państwa S. H. S. poważ
wionej przez organizaqe przemysłowoZAMKNIĘCIE ZAKŁADÓW ŻYRAR handlowe b. dzielnicy pruskiej i b. zabo
który jest niezbędny dla młodego pań nych rynków zbytu.
ru rosyjskiego: pp. Stefan Głowacki z Po
DOWSKICH.
stwa. Z drugiej strony jednak należy
Wszystko to wskazuje niezbicie n i
znania i inż, Karol Kowerski z Warsza
Dnia
16
b.
m.
zakłady
żyrardowskie
przypuścić, że nawet ta okoliczność nie jeden fakt, że zarówno w Macedonjl jak
zostały zamknięte przez zarząd na prze wy; ich zastępcy: inż. Lucjan Kołudzki z
zmusi Jugosławii do pogodzenia się z po w innych państwach Bałkanów rozgry
Grudziądza i inż. Symforjan DrewnowsW
ciąg dwóch tygodni.
z Warszawy.
lityką włoską, która dąży do oparcia wają się wypadki i zdarzenia pierwszo
W tym czasie mają się odbyć psrtrak
swej stopy na dalmatyńskietn wybrzeżu rzędnej wagi, które niestety, nie dopro tacje z robotnikami co do obniżenia
O WYWÓZ WĘGLA DO NIEMIEC.
Adrjatyku.
wadzą do gospodarczej konsolidacji, ko płac
Dowiadujemy się, że rząd polski na
Dzisiaj Juz mówi się w sferach polity tła bałkańskiego.
DOCHÓD Z MONOPOLI.
podstawie porozumienia między mini
cznych włoskich o konieczności otrzy
W maju r. b. monopole państwowe strem przemysłu i handlu a ministrem
mania pod zastaw budujące)} się kolei
Wypróbowanych metod W y d a w n i a przyniosły czystego zysku 12.667.784 spraw zagranicznych ma interweniować
Knin-Zara, wzamian za udzielenie po
komunikatów f dementi jakiemi ostatnio złotych, gdy preliminowano z tego źródła u rządu niemieckiego na drodze dyplo
matycznej z powodu zakazu wwozu v»ę.
życzki. Sprawy te omawiała prasa wło
na maj tylko 11.108.000 złotych.
r z ą d Jugosłowiański się posługiwał, w
Największy zysk dał monopol tyto gla polskiego do Niemiec.
ska bardzo szczegółowo stwierdzając,
Stosunku do rozwiązania k w e s t j i ukła
ze minister skarbu dr. Stojadinoric od
dów z Włochami kwesflji albańskiej i
Bnnk Zw. Sp. Zar. 3.85
rzuca bezwzględnie propozycje kapita
k r e d y t ó w , tych samych metod próbuje
Bank dla H. i P. 1.60
listów zagranicznych, którzy żądają tego
Starachowice 2.18
się w stosunku do opinji publicznej, która
rodzaju gwarancji za udzielenie kredytu,
Rudzki 1.15 (stare)
zaniepokojoną jest sprawą budżetu.
Lilpop 0.53
To też rokowania w sprawie pożyczki
Według rozsiewanych pogłosek bu*
Węgiel 3.45
dla Jugosławii posuwają się bardzo woł
Ostrowiec 6.10
no i można z pewnością uważać za prze dłet Jugosławji na rok 1925 przekroczy
Mcdrzejów 5.16
o
mitjard,
lub
nawet
dwa
miljardy
de
sadzoną lansowaną do prasy włoskiej
Bank Handlowy 5,75
GOTÓWKA.
wiadomość, jakoby kierownik delegacji narów budżet tegoroczny. Prof. StojadiBank aZchodni 1.95
Dolary 5,18 i pół. ,
K:'jewski 0.20
włoskiej miał tuż formalną zgodę rządu novlc oświadczył, że wzburzenie i panika
FraeH bel^skie 24.78 1 pół.
Siła i Światło 0.60
jugosłowiańskiego na udzielenie konce są przedwczesne, jest to wynik niepo
CZEKL
Cukier 3.45
myślnych
wieści
dotyczących
tegorocz
sji kapitalistom włoskim. Bądź co bądź
Holandja 194.
Żyrardew 40
nych
urodzajów.
Nowy
budżet
będz
e
pewne sprawy zostały już w toku roko
Londyn 22.40 — 22.43.
Haberbusch 5.20
zrównoważony i wydatki zostaną pokry
wań pomyślnie załatwione.
Nowy Jork 5.18 i pół.
Borkowscy 0.90
Paryż 28.52 — 28.18
Norblin 0.60
Przedewszystkiem zawarto konwen te przez dochody zwyczajne.
• • •
Zgierz 2.25
Praga 15.25.
cję w sprawie wzajemnych praw obywa
Spiess 0.75
Szwajcarja 91.56 i pół.
teli jugosłowiańskich ł włoskich, która
Ekspansja kapitału włoskiego i stan
Zawiercie 34 i pół
Włochy 22.40.
to konwenqa w ubiegłym roku została p l v n n y stosunków gospodarczych na Bał
Wiedeń 7,32 i pół.
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
przyjęta przez delegatów Jugosławii w kanach: oto dwie charakterystyczne
Bony złote 0,72—0,74—0,73.
PAT. — LONDYN, 17 czerwca ->
Miljonówka 0,52—0,50.
Rzymie.
eechy.
Zamknięcie
giełdy
Pożyczka 8 proc. 7,20—7—7.20.
Zawarto tez nakreśloną rok temu w
Nowy
Jork
432.25
Obserrer,
Pożyczka dolarowa 2,32—2.30.
Rzymie konwencję w sprawie przedwo
Francja
80.25
Tendencja bez zmiany.
Włochy 99.63
Szwajcarja 29.45
WIECZORNA POOIEŁDA.
Niemcy 18 biljonów
WARSZAWSKA.
Wygrane wypłacone będą w efektyw
PAT. — PARYŻ, 17 czerwca — Z?rt>
W ostatnich dniach wzmogło się
Warszawa, 17 czerwca.
nych
dolarach, w których również na
kwiecie giełdy
enacznie w oddziałach Banku Polskiego
' Dolary 5.20 i pół
Londyn 80.18
i P. K. O. oraz w bankach prywatnych stąpi spłata obligacji w styczniu 1926 r.
Londyn (gotówka) 22.42—22.40
Nowy Jork 18.55
zapotrzebowanie obligacji 5 proc. pre
Tendecja dla walut nieco mocniej
miowej pożyczki dolarowej. Pozostaje
Szwajcarja 328.75
sza, dla akcji utrzymana,
to oczywiście w związku z ciągnieniem
Praga 55.30
Cegielski 0.53
premji, które odbędzie się w dniu 1 lip
WIECZORNA POGIEŁDA ZURYCH
Zieleniewski 9 i pół
ca, wylosowane być mają pomiędzy po
Pocisk 1 i pół
SKA.
siadaczami obligacji dwie premje po 40
Parowozy 0.32
Zurych, 17 czerwcatysięcy dolarów, 2 premje po 8.000 dola
używaną maszynę do pisania.
Nobel 1.35
Nowy Jork 5.63
»"*.•-',<
rów, 2 premje po 3.000 dolarów, 10 pre
Chodorów 4.60
Londyn 24.46
mji po 1.000 dolarów, 3 premji po 100 do Oferty pod , 1 . F. 100" do admin.
Przem. Lw, 0.31
Paryż 30.50
,
, r
larów.
nin. pisma.
4503

Wypadki ostatni dni w wewnętrznej
polityce państwa L Ch. S. raz jeszcze do
wiodły niezbicie jak silny wpływ posia
da polityka wewnętrzna na kształto
wanie się stosunków zagranicznych,
tem samem na zagadnienia zagraniczne
go kredytu.

Wiadomości gospodarcze.

E

1

;

Pożyczka dolarowa

KUPIĘ \

Nr. 164

R E P U

czerwca 1924

Francja pod nowym prezydentem i rządem.
Wybór Douraergue'a na prezydenta
republiki francuskiej dowodzi, że zaró
wno lewica jak 1 prawica francuska są
w pewnych chwilach skłonne do kom
promisu. Zmuszenie prezydenta Milleranda do dymisji, jakkolwiek merytorycz
nie całkiem słuszne, było ze strony for
malnej czynem rewolucyjnym. Lewica
tedy, jako całość, nie chciała Wydać pra
wicy bitwy rozstrzygającej na tym nie
stosownym terenie, wskutek czego zna
czna część lewicy w izbie podzielała
pogląd lewicy senackiej, że należy wy
brać na prezydenta republiki marszałka
senatu Doumergue'a', przeciwko które
mu nie może mieć rzeczowych zarzutów
i prawica, jakkolwiek on jest lewico
wcem i nawet był do niedawna leade
rem lewicy. Przeciwko kandydatowi wy
raźnemu lewicy, prezesowi izby, Painleve'mu, przemawiały także pewne
względy taktyczne, które komplikowały
by całą sprawę. Gdyby niezależny socja
lista Painleve stał się głową państwa,
opróżnione po n i m miejsce prezesa iz
by deputowanych musiałoby przypaść
socjaliście zjednoczonemu Pawłowi Boncourowi, co wypływało z porozumienia
wyborczego, i có byłoby do pewnego
stopnia nawet na rękę radykalnemu pre
mjerowi Herriotowi, gdyż w ten Sposób
tocjaliścl zostaliby na stałe wciągnięcie
do większości rządowej. Ale radykało
wie, zwłaszcza pod W p ł y w e m bardziej
umiarkowanej ich części zasiadające} w
senacie, nie decydowali się oddać so
cjalistom dwóch najwyższych posterun
ków w państwie: prezydenta republiki
l prezesa izby.
Ostrożni senatorowie lewicowi oba
wiali się T o n o , że pewnego pięknego po
ranku socjaliści p r z y p o m o c y komuni
stów z jednej strony i prawieoweów z
drugiej, mogą obalić Herriota i utwo
rzyć gabinet socjalistyczny, Tak lewi
cowo radykałowie francuscy jeszcze nie
są nastrojeni, a przeto ulegli straszakowi
moich starszych b r a c i z Senatu. Z dru

giej strony i prawicowcy riie stawiali
kwestji na o9trzu noża i n i e wystawiając
swego kandydata oddali głosy na lewi
cowca Doumergue'a z a r a z p r z y p i e r w 
szym głosowaniu. W ten sposób lewi
cowiec został wybrany na prezydenta
głosami przeważnie prawicowemi, gdyż
tylko część lewicy głosowała na niego,
podczas, gdy większość głosowała na
Painlevego. Na tle wyboru prezydenta
oba obozy są tedy zaspokojone: lewica
obaliła ultra «• reakcjonistę Milleranda
i ma swego współideowca na fotelu p r e 
zydialnym, a prawica dopięła tego, ż e
krańcowe żądania l e w i c y nie zostały
zrealizowane. Pod względem praktycz
nym jest t o jednak zwycięstwem lewi
ty, bo stanowisko prezydenta jest bądź
cobądź tylko dekoracyjne, Doumergue
żadnej czynnej roli sobie nie zastrzegł,
jak to uczynił swego eżasU Millerand,
polityce prawowitego r z ą d u lewicowego
Doumergue się nie przeciwstawi jako le
wlcowiec i jake czciciel konstytucji, a
zatem rząd będzie m i a ł w swej p r a e y
Wolhą rękę a w i e l c e n e o f a i o n * kwestja
prezydialna, k t ó r a W okresie r u c h ó w fa
szystowskich grozi zawsze niespodzian
kami, została w przezorny sposób usu
nięta z porządku d e i e n a j p , lot a i a M a łemu zmartwieniu rojalisłów, 41* któ
rych „antykonstytućyjność" lewicy była
nielada gratką i którzy byllbv wielce
adzi zdobyć sprzymierzeńców w łonie
republikańskiej prawicy.
r

Co do osobistości nowego prezydenta
*° jakkolwiek hołduje on poglądom u*łarkowanym, jest rm zdeklarowanym
n

lewicowcem i pacyfistą. Dla charaktery
styki jego wystarczy wspomnieć, że bę
dąc w roku 1913 premjerem, powierzył
on tekę ministra skarbu Caillaux'owi,
znienawidzonemu przez całą reakcję za
to, że chciał wprowadzić podatek docho
dowy, a potem, gdy reakcja ta się wzmóc
niła, oczermionemu przez nią jako „defetysta".
Doumergue również wstawił się za
tem, aby nie karać ministra Malvyego,
którego reakcja oskarżyła o „zdradę sta
ni". Temniemniej Doumergue cieszył się
względami Polncarego, którego mowę o
zajęciu Ruhry radził rozplakatować.
Diięki pomocy Poincarego Doumergue
został też wybrany na marszałka senatu.
Osobiste zaś . zadanie Doumergue'a w
kwestji odszkodowań było takie, że bez
dorozumienia z Anglją nie należy się
chwycić Sankcji.
Szerzone przez prawicę francuską
pr głoski, że Herrlot nie przyjmie misji
utworzenia gabinetu z rąk Doumerguea.

podobnie jak nie przyjął od Milleranda,
okazała się kaczką. Herriot misję przy
jął, rząd utworzył w składzie lewicowym
i przystępuje do sprawowania władzy.
Wiadomy na razie szkic jego deklaracji
gruntownie różni się od tych expose, do
jakich jesteśmy przyzwyczajeni u nas.
flerriot zrzeka się pełnomicnictw,
jakkolwiek stan ekonomiczny Franq'i do
maga się sanacji nie mniej niż nasz, a
waluta francuska nie wyszła jeszcze ze
stadjura Inflacji, i jakkolwiek Poincare
nie ootrafił rządzić bez finansowej dy
ktatury. Dalej program Herriota zapowia
da: nawiązanie stosunków z sowietami,
ogólną amnestję polityczną, skrócenie obowiązkowej służby wojskowej, zniesie
nie tmbssady w Watykanie, wznowienie
mcnojolów państwowych, wprowadzenie
P' d<tków bezpośrednich, rozwój opiekł
społecznej, nietykalność ośmiogodzinnegc »mia roboczego etc. Jest to zatem
platforma postęgpwa, obejmująca pror
gram minimum socjalistów.

W zakresie spraw zagranicznych na
razie znamienną jest jego zapowiedź ry
c h ł e g o spotkania się z Mac Donaldem,
orar wydelegowanie do komisji odsekodowpU na przewodniczącego Łouchera
zamiast Barthou. „Action Francaise",
pragnąc zaszkodzić nowemu rządowi
wmawia w swych naiwnych czytelników
że nowy rząd poświęci Rumunję i Polsfę. Jest to oczywiście kłamstwo. Rar,:ej ze strony reakcji francuskiej wcześ
niej czy później spotkałaby Polskę zebra
da na rzecz wskrzeszonego caratu, o
którym ona ciągle marzyła. Toć właśnie
ten sam Bamvflle, który teraz straszy
Polskę lewicą francuską, stale wywodził
że Polska nie będzie zdolna d e samo
dzielnych rządów, dopóki nie zafunduje
sobie królika.
Jedno jest pewne: do tego, ażeby
móc iść ręka w rękę z lewicą francuską,
musimy mieć wspólny z nią program, to
znaczy: nietylko wspólny „język", lec?
i wspólne... czyny.
Admonitor.

Codzienne troski Berlina.
„Halb Berlin ist ganz pleite und ganz Berlin ist halb pleite
(Korespondencja własna „Republiki").
Mimo gorących walk prawicy, mimo
wzmożonego działania lewicy — życie
polityczne pozostało w starej formie.
Było wiele hałasu o nic.
Po nowym „teatrze" w parlamencie
po burzliwej „premjcrze" parlamentar
nej, wszystko się skończyło, jak burza
w szklance wody.
Nowe słowo, które miało być wypo
wiedziane, zamarło w ustach zanim wy
s*ło a a świat, nowy czyft, który miał po
wstać, jeszcze Się nie skrystalizował.
Nacjonaliści niemieccy, który świę
cie wierzyli w swe zwycięstwo, teraz
spuścili nosy na kwintę.
Tirpitz zniknął z powierzchni życia
politycznego, jak kamień, rzucony w wo
dę, leaderzy stronnictw prawicowych po
długim namyśle doszli do przekonania,
żA „nie nadszedł jeszcze ów dzień"...
Marks objął władzę znowu w swe
ręce.
Nowy rząd jest właściwie rządem
mniejszości parlamentarnej. Dawni go
spodarze znowu rozsiedli się na swych
tronach i wszystko jest tak, jak nie
gdyś...
Czterotygodniowy kryzys parlamen
tarny wykazał znowu, jak na dłoni, że
partje polityczne w Niemczech, nie prze
bicrają w środkach, gdy chodzi o ich am
bicje.
Jedno jest tylko pewne: nadzieje pra
wicowców spełzły na nieżem.
Jeżeli chodzi o Ludendorffa, Tirpitza
i innych bohaterów wojny, to trzeba przy
znać, że odgrywają oni w nowyra rządzie
bardzo nikłą rolę.
Czy nowy rząd podoła wszystkim za
daniom, jakie ciążą na kraju 1 od których
zależy przyszły los Niemiec — jest to py
tonie, które na razie, niestety, musi po
zostać bez odpowiedzi.
Wewnętrzna polityka Niemiec jest
bardzo skomplikowana, zewnętrzna —
ma jeszcze bardzo wiele ważnych spraw
do rozwiązania.
Opinja rzeczoznawców poruszyła w
Niemczech umysły wszystkich ludzi.
Podczas gdy jedni są za przyjęciem
raportu Davesa, drudzy posuwają się
jeszcze dalej i uważają, że przyjęcie ra
portu wyjaśni całkowicie ogólną sytuację
kraju i pomoże w rozwiązaniu najzawilszych kwestji politycznych.
Inni znów z górą odrzucają wszelkie
pertraktacje i pod żadnym pozorem nie
chcą Się zgodzić na upokarzające we
dług ich zdania warunki.
Wewnętrzna sytuacja kraju, mimo po
lepszonego stanu waluty, ciągle jest jesz
cze krytyczna.
Bezrobocie wzrasta z dnia na dzień.

Strejki w dalszym ciągu riie ustają.
Wystarczy zajrzeć tylko do kroniki
codziennych wypadków,
Pesymizm ogarnął Całe masy.
Podczas gdy świat cały zbudził się z
uśpienia, gdy cała przyroda kąpie się w
słońcu i zieleni — ludzie odchodzą w ni
cość — dobrowolnie.
Przez marny kawałek chleba, bez któ
rego nie można przeżyć dnia, ludzie po
rzucają swe rodziny, żony i dzieci, znaj
dując ukojenie w rewolwerowej kuli.
Samobójstwa mówią więcej, niż wszy
stkie statystyki bezrobocia, samobójst
wa wykazują nasze rany społeczne,
świadczą o tragizmie naszego życia.
Niepewność jutra, ogólna nędza, brak
środków utrzymania — ot główne cechy
codziennego życia w Berlinie.
Głód gotówki stał się w Niemczech
chroniczną i nieuleczalną chorobą.
Epidemja ta jest zresztą 'charaktery
styczna dla całej Europy. W Niemczech
w Polsce, w Czechosłowacji, na Węg
rzech i w Holandji daje się odczuwać
brak gotówki w tym samym stopniu.

Gdzie się więc podziała cała gotów
ka?
Kto rozwiąże tę zagadkę?
Niedawno jeszcze wszyscy kąpali się
w gotówce. Dekorowano sobie ściany mi
ljonami i miljardarrii, a dziś krąży w Ber'
linie, następujące powiedzenie:
— Halb Berlin ist ganz plelle und
ganz Berlin iśt halb pleite"...
Gotówka znikła w magiczny sposób
z powierzchni życia, nic zostawiając po
sobie śladu.
Ludzie są obecnie podobni do Djoge
nesa, szukając w biały dzień ze świecą
w ręku gotówki po ulicach miasta.'
A pieniądz skrył się gdzieś beapiecz
nie i kpi sobie z ukrycia, zwracctjąg się
do kupca:
— Z początku bardzo mnie Ceniłeś,
potem przez swą okropną politykę fi.nan
sową zniżyłeś mą wartość aż do zera, a
teraz musisz się dauczyć znowu cenić
mnie należycie".
Cała Europa szuka „gotówki"..,
Henryk Zimmerman.
;

Szykanowanie mniejszości narodowych
w Czechosłowacji.
Praga, 17 czerwca.
Specjalna sluiba telegraficzna „Republiki".

Władze czechosłowackie zamknęły
ostatnio dwa gimnazja nipriiiepkię. Wy
wołało to wśród ludności
niemieckiej
rozgoryczenie. Prasa niemiecka z tego
powodu atakuje silnie prezydenta Massaryka oraz Benesza i wskazuje, że na
ruszy to prestige Czechosłowacji w Li
dze narodów.
SZTANDAR PAŃSTWOWY NA BU
TELCE WÓDKI PRZED PREMJEREM.
Agencja Wschodni*.

Praga, 16 czerwca.
^ jednym z praskich sądów pokoju
rozważana była sprawa posła komuni
stycznego Hakena, który oskarżony jest
o to, iż na pierwszem wiosennem posic
dzeniu parlamentu postawił przed pre
zesem rady ministrów Szwehlem, na try
bunie, butelkę spirytusu, w której korku
umieszczona była chorągiew państwowa
czechosłowacka. Szwehle odrzucił butel
kę, a prezydjum oświadczyło się za od
daniem sprawy do ridu za obrazę sztnri
daru państwowego/
W sądzie Haken tłumaczył się, iż bu
telkę ze spirytusem przyniósł nie on,
lecz robotnicy i że czynem swym chciał

zademonstrować swój protest przeciwko
korrupcji w stronnictwach koalicyjnych
a nie miał wcale zamiaru Obrażenia pań
stwa. Sędzia wyszedł z założenia, iż, żart
ten wyszedł poza dozwolone granice i
skazał Hakena na 5 dni aresztu,, waględ
nie 800 koron kary. Adwokat oskarżone
go zaapelował.

UZNANIE SOWIETÓW PRZEZ DANJE
Polska Agencja Telegraficzna.
\
Moskwa, 16 czerwca.
Toczone w Londynie pomiteSZy, Li
twinowem i przedstawicielami rządu
duńskiego rokowania dobiegają końca.
Po pomyślnym ukończeniu rokowań
nastąpi natychmiastowe uznanie Rosji
de jure przea Danję.
DEMENTI SOWIECKIE,
Specjalna służba telegraficzna „Republiki"

Moskwa, 16 czerwca.
Rząd sowiecki dementuje orzecze
nie wiadomości podane przez jedną z
finlandzkich ajencji
telegraficznych o
zamachu na pociąg
Moskwa — Ryga
oraz o rzekomym aresztowaniu monari
chistów.
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Ogień huraganowy na min. Zamojskiego.
Wszyscy domagają się jaknajrychlejszego jego ustąpienia.
Przebieg wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych.
ca. Uchwały likwidacyjne powzięte po
dniu 14 kwietnia br. były tylko zakwali
fikowaniem objektów do likwidacji, by
ani jeden właściciel o wątpliwym obywa
telstwie, nie został z majątku usunięty.
Jestem zdecydowanym zwolennikiem
paktu gwarancyjnego, który wzmacnia
egzystujące nasze sojusze.
To samo dotyczy projektu powszech
POS. KOZICKI (Zw. Lud. Naród.)
nego rozbrojenia. Wypowiadam się ka
W życiu nie rozstrzyga o wypadku
tegorycznie za rozbrojeniem pod warun
to co się mówi o rzeczach i czego się
kiem aby było ono rzeczywistem.
pragnie, ale to co jest naprawdę. Dlatc
Przechodząc do spraw personalnych
go też w życiu międzynarodowcm trze
p. minister stwierdza, iż za działalność
ba liczyć się z tein, że dzisiaj siła regu
min. spraw zagranicznych, minister po
nosi całkowitą odpowiedzialność i dlatc
luje stosunki między narodami, a nie
go też do prerogatyw musi należeć do
sympatjc, Pos. Thon, który patrzy na nas
bór urzędników. W doborze tym p. mi
z wysokości przedstawiciela narodu 5
nister nie kierował się względami par
tysięcy lat w historji mającego, odradza
tyjnymi, lecz starał się o stworzenie kadr
nam afekty w polityce, ale sam wpada
satłych urzędników, bez względu na ich
w namiętny afekt, mówiąc gwałtownie o
przekonania polityczne. Powinni to być
p. Poincarcm. Traktat wersalski nie jest
ludzie fachowi, nie zajmujący się poli
wykonywany w tych postanowieniach,
tyką, lojalni i odpowiednio uzdolnieni.
które nie są poparte siłą np. w zakresie
Trudności w doborze urzędników w tym
odszkodowań i rozbrojenia Niemiec. Żą
resorcie są większe niż gdzieindziej, z po
danie, aby wszystko szczerze mówić so
wodu braku poprzednio wykwalifikowa
bie między narodami,. doprowadziłoby
POS. DASZYŃSKI (PPS.)
nych urzędników.
POS. DĄBROWSKI (KI. Chrz. Nar.)
odrazu do uniemożliwienia wszelkiej roz
Poseł Daszyński między innymi ata
Nawiązując do zarzutów czynionych
uiowy. Mówić można tylko o tem co jest zgłasza wniosek:
kuje posła Rzplitej w Paryżu i oświad
przez
posła Daszyńskiego, pań minister
pożyteczne, a zatem od ministra spraw
Komisja spraw zagranicznych wy bie cza, że dymisja p. ministra spraw zagra
oświadcza, że nie przyjął swego czasu
zagranicznych nie podobna żądać, aby o ra podkomisję dla spraw rozbrojenia, o- nicznych leży w interesie państwa.
proponowanej mu misji obrony G. Ślą
wszystkiem szczerze rozprawiał. W raz zwraca się do komisji wojskowej o
Po krótkiej dyskusji komisja przyjęła ska przed Ligą narodów, gdyż w tym cza
. związku z rozprawą o mniejszościach wyłonienie również takiej podkomisji,
trzeba przypomnieć, iż Lloyd George, celem złożenia wspólnego sprawozdania wniosek zgłoszony przez posła Dąbrow sie musiał być w Paryżu przy konferen
skiego, poczem zabrał głos w odpowiedzi cji ambasadorów, a przy Lidze narodów
kiedy chodziło o prawa irlandczyków
obu komisjom.
na interpelację p. minister spraw zagra Polska miała swego stałego delegata. P.
powiedział, że niema zasady, któraby nie
Zagranicą zagadnieniom tym poświę nicznych.
minister uważa za niestosowne odbiera
musiała być ograniczona nistorycznemi,
nie tej tak ważnej sprawy stałemu dele
geograficznemi i rzeczywistemi podsta ca się dzieła całe. U nas także jest po
PRZEMÓWIENIE M I N . ZAMOYSKIE gatowi i to było motywem jego odmowy.
wami istnienia państwa, więc taksamo żądane ściślejsze zapoznanie się z tą spra
GO.
W sprawie posła Rzplitej w Paryżu,
musi być uznany związek Irlandji i An wą i wytyczenie granicy naszej działał
ności
rozbrojeniowej.
P.
minister
oświadczył,
że: Linje na p. mnister oświadcza, że poseł Chłapow
glją U nas kto chce i nami dojść do po
szej polityki zagranicznej winny iść prze ski wyjechał do Warszawy w dniu wy
oz umienia, musi uznać całość państwa
dewszystkiem w kierunku interesów pań borów francuskich wieczorem, wezwany
FOS. DĄBSKI (Z. P. S. L.)
wskutek tych podstaw geograficznych i
historycznych. Taksamo geograficzne
Poseł Dąbski podkreśla, że w ciągu stwowych. Chcemy przyczynić się efek na pilne narady do Warszawy do min.
tywnie do urzeczywistnienia idei pokoju skarbu, poczem zatrzymał się jeszcze kil
v 7 g l ę d y lozstrzygają o naszym stosunku dyskusji nad expose p. ministra spraw
zagranicznych najmnie' się mówiło o Nasze stanowisko w Lidze nie jest łatwe ka dni w kraju dla likwidacji spraw zwią
0 Niemiec.
samym expose, które u?e dało żadnego gdyż występujemy tam w roli oskarżone zanych ze swą działalnością społeczną
substratu do dyskusji. Wobec dokony- go. Pierwszym naszym zadaniem w tym gospodarczą i polityczną. Nie można mu
POS. RUDZIŃSKI (Wytwoleue)
względzie jest zatem staranie się wyjścia
apytuje o mianowanie p. Jurysto wskle wujących się na całym świecie zmian, z tej niedogodnej dla nas sytuacji. W z tego czynić zarzutu, terabardziej, że w ,
marcu br. mianowany poseł Chłapow '
r;ąd,
sejm
i
społeczeństwo
muszą
zająć
[9 posłem w Brazylji.
tym celu na mocy naszego porozumienia ski udał się niezwłocznie na swą placów
odpowiednie
stanowisko
W
obecnej
sy
Pos. Daszyński: On nosi monokl, jak
z Gdańskiem żadna nasza sprawa z
•.adko kto, i należy do klubu myśliwskie tuacji Polska powinna zaznaczyć, swą Gdańskiem na porządku dziennym posie kę.
sympatję w stosunku do sp/awy rozbro
Przechodząc do spraw p. Jurystowdzenia rady Ligi nie figuruje. Także nie
jenia,
gdyż
nasze
siły
militarne
i
tak
nie
skiego
p. minister oświadcza,- że miano
Pos. Rudziński twierdzi, źe p. Chla
figuruje sprawa kolonistów. W czasie
;owsldm nie fest w Paryżu przedstawi wystarczą. Pogląd ten winien być oficja trwania układów polsko - niemieckich wany poseł Rzplitej w Brazylji p. Jurynie wypowiedział!/. Nie o/.nasza to by
stowski zna dobrze tamtejsze stosunki i
cielem całości państwa, lecz tylko cu
najmniej, abyśmy natychmiast przystępo w Wiedniu żadne fakty dokonane ze jest dobrym pracownikiem.
krownictwa.
wali do demobilizacji. Dziś jesteśmy w strony rządu polskiego nie miały miejsNa zakończenie p. minister spraw za
granicznych oświadczył, iż jak powszech
POS. DĘBSKI (P. S. L.-Piast).
nie wiadomo nie ubiegał się o swe sta
_ Rozprawa, niestety, nie dążyła do onowisko i przez dłuższy czas nie chciał
swietlenia zagadnień, natomiast w spo
go przyjmować. O ile chodzi o względy
sób zbyt uproszczony chciano oświetlić
osobiste, to c h y b a nikt nie wątpi, że by
ogólny bies rzeczy jako wszędzie nieko
łoby mu na rękę ze stanowiska swego
Jest
to
1-szy
wypadek
od
czasu
zawar
rzystnych dla Polski. Sądzę, ze zbliżenie
Paryż, 17 czerwca
francusko - angielskie na gruncie spra
cia pokoju, że francuski premjer składa ustąpić. Nie czyni jednak tego, gdyż dba
Polska Agencja Telegraficzna.
wozdania znawców jest zdarzeniem do
wizytę niemieckiemu ambasadorowi w jąc o ciągłość tak polityki zagranicznej,
jak i naszej sanacji, nie czuje się w pra
Orędzie
prezydenta
republiki
do
par
datniem. Czynnikiem dalszego niepoko
Paryżu.
wie, zrzekać się przyjęcia obowiązku.
lamentu
podkreśla,
że
liczne
problemy
ją wobec wyników wyborów w Niem
Prezydent ministrów, który ma zaNaN tem posiedzenie komisii spraw
czech jest usposobienie Niemiec, które aktualne byłyby łatwe do rozwiązania, n.iar w końcu tygodnia udać się do Lon
potwierdza nasze obawy. Ale i Niemcy gdyby można było doprowadzić do tego dynu, w dzodze powrotnej będzie w zagranicznych zamknięto.
będą musiały liczyć się z jednolitym sta aby świat oddychał rzeczywiście czystą Brukseli. Heymans który w dniu jutrzej
KLĘSKA P. ZAMOYSKIEGO NA
nowłskiem sprzymierzeńców. Wysiłek atmosferą pokojową. Za brak tej atmo szym w drodze powrotnej z Genewy do
PLENUM.
sfery
pokojowej
w
żadnym
razie
nie
po
niemieckiej polityki idzie obecnie ku wy
Brukseli będzie w Paryżu, odbędzie pra
Warsz. kor. „Republiki" telefonuje:
kazaniu, że Niemcy nie były winne wy nosi odpowiedzialności Francja, która wdopodobnic naradę z premjerem fran
Wczorajszy dzień w Sejmie odbył się
buchowi wojny, co ma z innej strony za nie żywi żadnych niebezpiecznych am cuskim.
pod znakiem polityki zagranicznej. Już
chwiać podstawami traktatu wersalskie bicji i która dąży jedynie do odzyskania
obiecywanych solennie odszkodowań i MAC DONALD PRAGNIE SPOTKA na komisji dla spraw zagranicznych sze
1 o. Ale iakrr tu są zbyt znane.
reg mówców poddało działalność p. Zt
NIA Z HERRIOTEM.
' Nie zgadzam się, z niektóremi poglą nie {Iluzorycznych gwarancji bezpieczeń
moyskiego ostrej krytyce.
darni pos. Kozickiego i sądzę, że nawet stwa. Francja nie zrezygnuje z prawa
Polska Agencja Telegraficzna.
kontroli
i
prawa
zastosowania
sił,
które
Minister spraw zagranicznych p. Za
z t. zw. romantyzmem w prądach mię
Paryż, 17 czerwca.
moyski zosta łwczoraj zupełnie skompro
dzynarodowych trzeba się liczyć, ale to to prawo na zasadzie traktatu przysłu
Wczoraj przybył do Paryża ambasa mitowany na plenum Sejmu, bo uzyskał
nie znaczy, żebyśmy odraza odpowiada guje jej w stosunku do zwyciężonego,
dor francuski w Londynie, Saint Aula- zaledwie 5 głosów większości, przy zde
gdyby
spostrzegła,
że
ten
ostatni
zamie
<i całkowitą aprobatą tych prądów.
rza wykonywać przyjęte przez siebie ire. Przed opuszczeniem Londynu Saint kompletowanej lewicy.
Wiara w demokrację na Zachodzie
zobowiązania, przygotowaniami rewan Aulaire, odwiedził premjera angielskie
W samym „Wyzwoleniu" na 60 po»
rozbija się o to, że w Rosji i w Niem
go, któ.y poprosił go o zakomunikowa słów głosowała zaledwie połowa. Z wiel
żu.
czech układają się stosunki w duchu
nie Hcmotowi, iż pragnąłby go widzieć kimi mowami wystąpili posłowie Nie
wcale niedemokratycznym. Annja rosyj
HERRIOT
W
AMBASADZIE
NIE
w Londynie możliwie jak najprędzei. działkowski P. P.S.) i Dąbski (Z. P. S. L.)
ska wychowywana jest w duchu zabor
MIECKIEJ.
„Daily Telegraph" nawiązując do zapo Mowy ich wykazy dosadnie, że reakcja
czym. Niemcy mają instytucje demokra
Polska Agencja Telegraficzna.
wiedzianego przyjazdu Herriota do Lon zapomocą swej polityki prowadzi kraj
rczne, ale stanowisko jest inne i są ten
dynu, pisze, iż w kołach rządowych an w przepaść i oddziela nas coraz bar*
Paryż,
17
czerwca.
encje rozmaite, demokratyczne i mogielskich zapatrują się na sytuację bardzo dziej od zachodu. Polityka ich nie może
Wizyta
Herriota
w
ambasadzie
nie
narchistyczno-odwetowe.
nas zbliżyć do Europy, która znajduje
Zagadnienie rozbrojenia weszło w re mieckiej wywołała tu wielkie wrażenie, optymistycznie.
alne zabiegi polityczne, a wobec tego
się pod wpływem zwyczajnej fali demo
trzeba oświetlić niebezpieczeństwo, na
kracji.
jakie nasze państwo jest narażone, mi
Wczorajszy wynik głosowania powimo stałych u nas w dziejach dążności po
den przekonać p. Zamoyskiego, że wi'
.
_
.
a
*
f
_
kojowych, które sprawiły, że w minio
Jak dtwfciiuremy się, zapowiedziany goni" donosi, że południowi ameryka nien jaknajszybciej ustąpić.
nych wiekach nie mieliśmy stałego woj
nie
zostali
przez
swoje
władze
sporolwe
Mamy wrażenie, że jeśli nie przeko
na 20 lipca priyard zwycięskiej drużyny
ska. Tok samo teraz panuje u nas duch
wezwani
do
oatyermiastowego
p
i
w
'
u
.
nało
go wczorajsze głosowanie to przl
olimpijskiej, egzotycznego zespoli urug
rozbrojenia. W stosunku do Ligi naro
Przerywają tedy swoje tournee pc trzeciem czytaniu przekona się, że ni«
wajskiego,
który
s t a r a ł a się z a a n j . ' Ł Ż j dów żądać możemy, aby duch i tradycja
starej ziemi i wracają do swojej 'ii;zyzny może ani chwili dłużej pozostać na swyn
Ligi zostały zmienione i aby tam decydo wać na dwa wysttpy w Polsce .Pogoń'
z mistrzostwem piłkarskiem V l ! Olim stanowisku.
lwowska
nie
('ojdzie
do
skutku.
wał nie okład sił, ale hasło sprawiedli
Ostatnia dcp. cza, wysłana do „Po piady,
wości. Wojna udoskonaliła technikę wo
v .iz. kor. „Republiki" telefonuje:
Wczoraj dnia 17 bm. sejmowa ko
misja spraw zagranicznych pod przewo
dnictwem posła Dębskiego w obecności
ministra Zamoyskiego obradowała w dal
szym ciągu nad expose p. ministra spraw
zagranicznych.

jenną tak bardzo, że dziś nie kontyngent
wojska jawny i etwarty, ale laboratorja
i ukryte w przemyśle przygotowania są
najważniejsze. Korzystając dla bezpie
czeństwa państwa z prądów rozbrojenio
wych równocześnie musimy opierać się
na sojuszach. '
W stosunkach między Polską a Ro
sją wykazaliśmy bardzo dużo dobrej wo
li. Z tamtej strony tego nie widzimy i wo
bec tego trzeba zająć stanowisko. W
stosunku do państw Bałtyckich są dąże
nia do dobrych stosunków sąsiedzkich
ale w państwach Bałtyckich wytworzy
ła się dziś opinja, *.e nic Polska jest dla
ich bytu potrzebna, ale one dla bytu Poi
ski. A jest odwrotnie. Nie jest dla nas
rzeczą obojętną, że z nami przyjaźń poli
tyczną, a z Rosją i Litwą, a przez Litwę
i z Niemcami, okrążanie gospodarcze Pol
ski. Jest rzeczą powiedzenia godną, że z
przyczyn zresztą nie w ministerstwie
spraw zagranicznych leżących tak bar
dzo odwlekał się wyjazd naszego poseł
stwa do Turcji.

Europie politycznie izolowani. Opieramy
się jedynie na sojuszach z Francją i Rumunją. Sytuacja nadal się pogarsza.
W odpowiedzi na mowę posła Wasyn
czuka, mówca zaznacza, że polski obóz
demokratyczny nieraz stwierdził, że pra
gnie niepodległości Ukrainy. Krew żoł
nierza polskiego lała się za Ukrainę i
Białoruś pod Kijowem i Mińskiem.
Przechodząc do organizacji minister
stwo spraw zagranicznych peseł Dąbski
twierdzi, iż jest on monopolem politycz
nym prawicy. Są tam sami tylko panicze
i nikt niema dostępu, kto nie jest zwią
zany z klubem myśliwskim. Nasza poli
tyka jest zła, gdyż mamy ciągle złych
ministrów spraw zagranicznych i zły apa
rat polityki zagranicznej.
W dalszym ciągu poseł Dąbski ostro
krytykuje organizacje min. spraw zagra
nicznych. Na zakończenie mówca oświad
cza, że z przytoczonych wyżej powodów
odmawia zaufania ministrowi spraw za
granicznych i domaga się natychmiasto
wej jego dymisji.

1

Orędzie Doumerguea do parlamentu.

S

Urugwaj nie przyjeżdża do Polski.
m

r

Olbrzymie zbrojenia napowietrzne Europy

[Echa kradzieży w fa
bryce Markusfelda.
P

Nowy sterowlec wojenny włoski, którego poświęcenie odbyło s i e w tych dniach w obec
ności Mussoliniego.

Interesująca wystawa automobilów w Turynie.

r z

u l i c

. . . ? , y Cegiełnianej nr. 114 mie.
sci się fabryka mebli biurowych Markus
felda, w której po wyjściu robotników
w czasie od 4 i.pół wieczorem do 8-ej
rano całości mienia pilnuje specjalnie w
tym celu przez zarząd fabryki wyzna
czony dozorca, Antoni Rybarkiewicz.
5-go stycznia 1923 r. około północy
/Rybarkiewicz szedł korytarzem, który
łączył pomieszczenie fabryczne z mie
szkaniem właściciela, zamierzając od
nieść dó kuchni garnek, używany do kar
mienia psów i wówczas spostrzegł na
ścianie cień ludzki, a zaraz potem z za
węgta wychyliła się głowa w granato
wej maciejówce.
Zanim dozorca zdążył zorjentować
się, z obserwowanego przez niego miej
sca wybiegło trzech mężczyzn, z których
dwaj byli uzbrojeni w siekiery, a trzeci
w ciężką dębową nogę od łóżka i, trzy
mając ostrze tuż przy głowie Rybarkiewicza, zagrozili mu śmiercią, mówiąc:
„twoje życie dziś nie pewne".
W teh sposób steroryzowanemu na
pastnicy kazali prowadzić się na wyższe
piętro, gdzie znajduje się magazyn i sto
larnia, i tutaj zmusili go, aby wszedł na
t. zw. pablacz, czyli wzniesienie, usiadł
i spuścił nogi na dół, a jeden z niezna
jomych pozostał przy nim na straży, z
siekierą w pogotowiu.
Dwaj inni w ciągu mniejwięcej go
dziny grasowali w magazynie i wyszli
stamtąd z pełnym workiem, poczem udali się na dół do sali maszyn, poleciw
szy dozorcy położyć się na derkach, ukryć w nich twarz i nie ruszać się pod
groźbą, inaczej bowiem go zabije.
W takiej pozycji Rybarkiewicz nie
mógł widzieć nic, lecz zdołał usłyszeć
odgłosu zdejmowania pasów z kół.
Złoczyńcy na dole zajęci byli około
godziny i w tym czasie pilnujący Rybarkiewicza zszedł do nich, powrócił jednak
wkrótce i znów upominał dozorcę, by
nie ważył się ruszać.
Po odejściu napastników dozorca za
wiadomił o powyższym policję, która •
wszczęła śledztwo w celu wykrycia spra
wców, co jej się też udało.
Okazało się, iż skradziono 14 pasów,
z oddziału maszyn, oraz 2' skórzane z
magazynu, wartości 1 i pół miljona mk.
Sprawców napadu ujęto i w swoim
czasie osądzono.
20-letni zaś Jan Leszczyński zbiegł
a ujęty po pewnym czasie stanął w dniu
wczorajszym przed Sąd okr. pod prze
wodnictwem wice prezesa B. Witkow
skiego, w asystencji sędziów Dalika i
Jastrzębskiego.
Oskarżony na sądzie do kradzieży
przyznaje się, zaprzecza jednak brania
udziału w teroryzowaniu. Świadek przo
downik Stasiński potwierdza dane, zło
żone w oskarżeniu, zaznacza iż wszyscy
oskarżeni przyznali się do winy. Dozor
ca Rybarkiewicz opisuje w jaki sposób
go steroryzowano, oraz że z powodu sła
bego oświetlenia fabryki, widział dobrze
że oskarżony stał przy nim z siekierą
w ręku.
Prokurator: Czy oskarżony nie mó
wił, że świadek jest niepewny życia?
Świadek: wszyscy o tern mówili.
Pozostali świadkowie nic nowego do
sprawy nie wnoszą.
Prokurator Mandecki, popierając w
całej rozciągłości oskarżenie powołuje się
na zeznania świadków, szczególnie Rybarkiewicza, wnosząc o ukaranie podsądnego, zgodnie z paragrafem wskaza
nym w akcie oskarżenia.
Sąd po naradzie uznał winę podsądnego Leszczyńskiego za dowiedzioną i
po pozbawieniu go praw skazał go na
6 lat ciężkiego więzienia.
As.

Ze sportu.
Aby wyrcbiMI p o j ę c i e o s z a i o n y m t e m p i e r o z w o j u i p o s l ę p t e p r z e m y s ł u automotoilowe- TOEREKVES (Budapeszt) — TURYŚCI
Dziś, dnia 18 bm. rozegra budapesz
9o na w y s t a w i e t u r y ń s k i e j obok najnowszych limuzyn umieszczono również maszyny
teńska drużyna Toerekves zawody w
starego t y p u , budowane o k o ł o 1 9 0 0 roku.

klasa jeźdźców warszawskich, jak „Iko",
Grochowski, Kamiński, Kwieciński, Ce
dzi orowski, Bartodziejski, Turowski i
inni oraz Łazarski, który po dłuższym
pobycie na torze w Paryżu, wrócił kilka
dni temu do kraju. W ostatniej chwili
zgłosił jeszcze swój udział krakowianin
,.Stef" po powrocie ze swych występów
Łtartują w wyścigach dwaj mistrze zagranicą. „Stef" już w roku ubiegłym
>och: Del Grosso i Bossi i najlepsza pomimo, że przed startem w Łodzi nie

Z A W O D Y KOLARSKIE W HELENOWIE.
Mające się odbyć dziś wieczorem od
5°dz. 7.30 i jutro w czwartek o godz. 4-ej
f ° południu wyścigi kolarskie na torze
^ Helenowie wywołały w Łodzi zroza^ałe zainteresowanie. Jak już wspom
ogliśmy w naszym niedzielnym nume.
,w

miał odpowiedniego treningu, pokazał
bardzo dobrą klasę. Obecnie zapowia
da się znakomicie po swych sukcesach
zagranicą
Ze względu na bardzo liczny skład
pierwszorzędnych jeźdźców jak w 3-go
dzinnym biegu parami na wzór amery
kańskich wyścigów 6-dniowych, tak i ju
tro w wyścigu olimpjady zobaczymy
bardzo ciekawe momenty.

piłkę nożną z tutejszym klubem Tury
stów.
Mecz odbędzie się na boisku przy ul.
Wodnej o godzinie 6-ej po poł.
Drużyny występują w następujących
składach:
T o e r e k v e s : Klautosz (bramka)
Mczarosz, Siegel (obrona) Weber, Bru
cha, Halmosz (pomoc) Santo, Urich, Kal
eki, Hollo, Preger (atak).
T u r y ś c i : Werbiński, Kahl, Szten
cel, Hermans, Kubik St. Ncujahr, Magin,
Frydman II, Kubik Al. Fiszech, Koszade.
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przychodzących 1 odchodzących z Ł o d z i .

H
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Obowiązuje od 1 czerwca.
Łódź-Kaliska.
Łódź-Fabryczna.

i

Cl

ODJAZD.
^
Tranzytowe.
(do Tomaszowa przez Galków.)
0.42— 0.52 Warszawa—Zbąszyń.
(do Warszawy, pośpieszny, bez
1.46—
2.02 Warszawa—Ostrów, (ekspośredni).
press do Paryża).
8.55 (do Koluszek).
2.42— 2.57 Ostrów—Warszawa.
10.00
(do Koluszek w niedzielę i 5.32— 5.42 Poznań—Warszawa.
święta).
6.19—
6.29 Zbąszyń — Warszawa
12.20
(do Ząbkowic — z Koluszek po
(ekspress z Paryża).
śpieszny).
12.38—12.53 Warszawa—Zbąszyń.
13.30
(do Warszawy — z Koluszek 13.48—14.02 Poznań—Warszawa.
pośpieszny).
22.03—22.23 Warszawa—Poznań.
15.20
(do Krakowa — z Koluszek po
spieszny).
Lokalne.
17.00
(do Koluszek).
ODJAZD.
19.10
(do Gałkówka).
19.35
(do Warszawy, bezpośredni)
7.45 Łódź—Zbąszyń.
20.40 (do Piotrkowa — z Kąluszek 8.15 Tarnobrzeg.
połączenie z pośpiesznym do 13.30 Łódź—Warszawa.
Krakowa).
16.00 Łódź—Sieradz.
22.35 (do Krakowa).
19.25 Łódź—Łowicz.
23.40 (do Warszawy — z Koluszek 19.40 Łódź—Ostrów.
połączenie z pośpiesznym do 20.00 Łódź—Kraków—Katowice (bez
Krakowa i zwyczajnym do Ząb
pośredni).
kowic i Katowic).
PRZYJAZD.
PRZYJAZD.
0.45 Kraków—Katowice—Łódź (bezKrakowa poSp.)
7.30
pośredni).
Krakowa pośp. z Piotrkowa 9 ?5 Ostrów—Łódź.
8.30
zwycz.).
9.40 Łowicz—Łódź.
9.55 (z T o m a s z o w a ) .
10.20 Warszawa—Łódź.
z Warszawy).
10.25
12.00 Tarnobrzeg.
z Koluszek).
12.45
18.30 Zbąszyń—Łódź.
15.45
(z Warszawy i z Katowic).
21.00 Sietadz—Łódź.
16.30
(z Warszawy, bezpośredni).
Pociągi tranzytowe przechodzą tyl17.05
(z Koluszek).
ko przez Łódź, przyczem pierwsza
21.05
(z Krakowa, pośp.)
liczba oznacza czas przybycia druga—
21.45
(z Warszawy, pośpieszny).
22.45 (z Koluszek w niedzielę i śWięła) czas odejścia,
Pociągi lokalne mają Łódź za sta
23.07 (z Tomaszowa).
1.05 (z Warszawy i z Częstochowy) cją krańcową.
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trwałe 1 wykwintne
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niemieckiej. -H

oleca w wiclKlm wyborze hurtowo
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4 pokoje z kuchnią z meblami, wszelkiemi wygodami wśródmieściu.
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farbowanie 1 plelęgnos wanle włosów. ::
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Do oddania

SAŁOH P1ELEGH0WAHIA URODY

uL Kamienna Nr. 2.
Zapisy uczenie na rok szkolny
1924|1925codzIen.od 10 d o i pp.
Egzamina 16, 17, 18,20 czerwca.
Cena przystępna.

SI i

pod kierownictwem A. SZWAJGERA
(w ki. VI, VII i VIII nadobowiązkowa łacina)
Zapis kandydatów wyłącznie p r z e d walca*
cjami codziennie od godz. 12 do 2.
Egzaminy w s t ę p n e 22 czerwca o godz. 8-ej wiecz.

Pnjjmuje od
9—2
i oda—8
Ola pi* od 4—S.
oddil.lna ooet«lc»lnl«

III! GAJST

^ | |

Bilety wejściowe po 2 Zł 2.50 (uczn. Zł. 150), siedzące od Zł. 3.—
do nabycia w przedsprzedaży w firmie .Meteor", Przejazd 15; w czwar
tek do godz. 1 po poł. w lokalu klubowym S. S. Union, Przejazd 7

Gimnazjum Realne

Choroby •korne,
włosdw, wenerycz-1
ne I moczoptclowa '
(leczenie światłem
| Lampa kwarcowa
I promieniami
Rontgena.
Zawadzka JA 1.
(Telefon Nr. 25-38
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0
parami na wzór amerykańskich wyścigów 6-dniowych. 0
Tor rzęsiście oświetlony. — Komunikacja tramwajowa 0
0
zapewniona. — Koncert. — Bufet na miejscu.
0
JUTRO, dnia 19 czerwca 1924 r. o godz. 4 po poł.
0
0
WYŚCIGI SPRINTERÓW
U d z i a ł p r z y j m u j ą : Del Grosso—mistrz Włoch—Turyn. 0
Bossi—Medjolan. Garley, Łazarski, „Iłto", Stel. Gędziorowski.0
Janociński, Burno, B-cia Mullerpwie, Gabrych, Kermen i in. 0
0
0
0
WYŚCIGI

Dr.

poszukuje sle. od z a r a z nie w y ż e j 2 piętra.

•

iii Miisli »
m

DZIŚ, dnia 18 czerwca 1924 r. o godz. 7 i pół wiecz.

4-5 poKoi z kuchnią
mmm
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