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ojców --- rodaków naszych,

ięzykowi

tortur 'w lochach czerezwyczaJekl

Znowu 8 P.ola'ków ' zamordowali ' zbirow'ie sowieccy w Mińsku.

Wilno. 20. 7. - WsrrząsajClJce wieści
znów z Mińska sowieck,iego.
W lochach tamtejszej czrezwyczajki
zamordowano bez sądu 8 polaków więź
niów politycznych: Braci Kossakowskich
Leona S tranamana , Marję Pacht, Helenę
Dutko, Ja<:lwigę Szerską, Weronikę Gedroyć i Jan:inę Chomińską.
Wszyscy oska;rżeni byli o KontrrewolUCJę, przyczem, jak zwykle, nikomu m·e
udowodniono żadnego, konkretnego prze
~tępstwa przeciw wradzy sow,ieckiej. ·
Brak dowodów jakieikolwiek winy uralowat, zdawało się, życie ' nieszczęśli
wych - ośwIadczono im, że będą wysra
ni na Syberję.
•
15 et
nadchodzą
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Dla jeszcze większego rozpowszechnienia fabrykat6w marki fabrycznej n

znanej fabryki konfekcji męskiej i dla chłopców
F. LISIECKI POZnAŃ, urządzamy - - - -

ielką

I

ż

R- I

na ubrania wełniane i do prania a mianowicie
ubrania dia chłopców:

Anglją. ·

,

Serja I. zł. 19.- Serja VI. zł. 60,"
II. ,,25."VII. ,,75... III. ,,30."VIII. .. 90.Ol
IV. ,,38... IX. .. 105.-

"

Rejestracja 25 roczników, mobilizacja próbna, ewakuacja
Lenlngrodu.

V.

,,45.-

..

X.

Serja I. z1. 7.50 Serja VI.
..
II. .. 10."VII.
.. III. .. 15... VIII.
.. IV. ,,20... IX.

.. i15.-

..

V.

.. 27.-

..

X.

zł. 35.-

.. 40... 43... 50.55.-

Przekonacie się, że fabrykaty marki uF AWOMu tak pod wzglę
dem jakości, elegancji jak i solidnego wykonania stoją na wyży
nie wytworczości odzieży.
Nie czcze słowa . lecz każde ubranie przekonuje
o prawdziwości powyższego twierdzenia. - - - -

Ry~a, 20 7. Donoszą z Moskwy: Odbyta się tu narada Komitetu obrony ,pod
orzewodnicf,w em Dzierżyńskiego.
Postanowiono przeprowadzić rejestrację wszystkich mężczyzn uTO'dzonych \1:
latach 1887 - 19D2, a zmobilizować kilka
roczników w celu skontrolowania spraw'oości aparatu mobiHzacyjnego.
Najciekawszym jednak punkiem obrad
była sprawa przygotowania ewentualnej
ewakuacji petersburga. Wskazywałoby
ifo, że komisar~e sowieccv liczą się z moż
liwością wo;ny z Anglją 1 blokady Petersburga przez flotę brytyjską.

W dziale sukna
olbrzymi wybór ostatnich nowości

ŁÓDŹ,

Piottkowska 111. "

ZIEHPOL"

Hurt.

Włók.

Telefon 25-11.

"Jestem

-z--

sprawcą

katastrofy pod Starogardeml"

Sensacyjne samo~oskarżenie

Giełda

w Komisarjacie na Dworcu

Głównym.

wapszawska.

Tylu ludzi zabitem... TC1. wszystko
Z Warszawy 'telefonują;
•
Sensacyjna wiadomość! Tak sensacyj przez zemstę.
20/8 na, że at nieprawdopodobna.
W tern miejscu opow;adania nieznajo5,17
Wczoraj około RDdz. 3-ej pp. do komi my rozpłakał się rzewnie. Gdy go us.poko
24,43 sarjatu kolejoweg-.o , na dworcu Głównym jono, ciąRnąl dalej:
Paryż
15,41
- Byłem w niewoli niemieckiej. NaPra~a
zgłosił się jegomość lat okolo 35, dobrze
100,!)~
Szwaicarja
ubrany w SZClJry garnitur.~ . paltem na rę cierpiałem si.ę od tych ł-otrów tyle, że na
73,10
Wiedeń
kt\.i .staną:v~~y przed. dyz~r~ytp p.:zod:O całe życie poprzysiąg-l.em zemstę. Gdym
19;16 Wlrllllnem oSWladczyt Ol mmel Ul WięceJ: ' s';ę, 'dowleiilziat. że idzie przez StaroRard
Włochy
pocią~ .przepełn-iony samymi Niemcami,
mapSZ8WS~8.
Starog~,~d,~~ spra~cą katastrofy pod postanowilem dokonać . zamachu. . .
' jak Tobie wielkie katastrofy,
Nowy-York
5,21 "/,
Przodownika jakby pr~d ~lektryczny bomWiem
stuźył
OURiś w wojsku Denikd,na w
p.rzeszedł. Zerwał się z krzes'ła, ~koczyt
batalionie
koleiowym.
Tendencja dla dolarów mocna.
ku niez.najomemu i.. opa:nował ~ę szybko
Dz:wny ROŚĆ w komisarja,cie opowial'
_
Nie,ch pan Rłowy nie r.awraca! Pro
dal dłuRO. chaotycznie i niby z sensem, ~
szę Ale
się zab:erać
... •
,.
II n •
jeRomość nte usłucha'!' Raz jesz- właściwie bez sensu, Nazywa się Antom
Złoty
. 9900 cze kafeROrycznie powMrzyt straszne sa Kot'wicki. pochodzi z Tomnia.
Kategorycznie żądał. by 140 aresztowa
Warszawa
99,()O mooska'Tżeni,e. a na dowód. że jest przy
no, więc - co było robić.
Dolar
6,17 . zdrowych zmysłach. zacząt oPOwiadać:
Odstaw;()no 140 do policji poIitycz,nej,
Przekaz na Warszawę
6,18
- ZRlaszam s'ię do polilcii. bo mnie su
która
prowadzi dochodzeni,e.
mienie zamęcza.
20:"165

Holandja
Londyn
Nowy-York

Opuna DPzedg.

Pnzadglelda oda's"a

•

•

Na fe to-rlury, czekając swej kolei, pa
frzyli wszyscy wyżej wym1.en,ieni ska,-'
. zańcy.
.
W sZlczeg61nie wYrafinowany sp0s6\
Zlnęca:no się nad kobietami.
Jedna z nlch. ciężarna, dźgana była ba
gnetami, a,ż wYzionęta ducha.
WSZYCY skona:li w strasznych męczar
nia:ch.
Nazajutrz ukazat się ofłcjalny komunika't cz,rezwycza.jki; donoszący, że ,;~r~
kontrrewolucjoniści polscy, popełnili sa- '
mobójstwo w obawie przed sprawiedliwą
karą proletarjaiu rosyjs lego".
Cia ła zamordgwanycp ofiar wstały zp
kopane w tajemnicy.

Interwencja premjera
Grabskiego

w sprawie reformy rolnej. Re.
forma będzie dziś uchwalona.
Z Warszawy tetefonują:
Do Warszawy powrócił wczoraj Zt.
Spały, p. pre'z ydent ministrów Grabski, aby interwencją swoją w Sejmie spowodować uchwal'enie ustawy o reformle rolnej
ieszcze w dniu dzisiejszym.
. P. Premjer odbył zaraz po .przyjeździe
do Warszawy szereg konferencji politycznych, które - jak słychać - daia. nadzielę, iż dziś będzie ostatecznie reforma
ro:lna uchwalona.
. Premjet Ombski pra/?:nie dziś wieczorem udać się na wypoczynek d'o KryniCY.

- - ..- -

....................,_.
PlepWSZB uPlodnl

Sp'rz

ubrania męskie:

Sowiety przygotowują sl~
do· wojny z

Na pierwSzy ogień todm wZlięlo braci KossaJkowskich. Związano 'Ich razeni
drutami. Chlostano do krw~ nahajkami,
wyłamywano palce rąk i nóg, wreszcie
zastrzelono z naganów.

Ale w przeddzien wyjazdu WlZię"tO ich
na "osfatnJe" badanie.
Dawno już mińska czrezwyczaika nie
pamięta tak wstrząsających scen, jakie
dzia'l y się podczas tego ,,~adan.1a".

Głupstwa "Prager Presse

l
•

"Wojsko pólskie jedzie do
Marokka".
Pr~ga. 20 7. r) zisiej ~.Prager P ;.::sse" podała równie sensacyjną, j'.k zmyśloną wiadomość, jakoby rząd polski przy
rzekł francji w~csłać do Maroka jedną dy·
wizie polską.
Zhyleczne dodawać, że pogłoska ta jest
poprostu gtupim wymysłem.
j: : -

polityka -

polityką

a interes - interesem
Kartaczownice angielskie d'a
Rosji.
W odpowiedzi pisemnej na zapylanioe
jed.nego z posłów angielskich minister ~an
dlu i,przemys!u pr.zyznal, że firmy ang'lelskie "Wickers Umit\ed" i "D. S. A. Guns
Limited" 'Wstały uD'owa~nione do wvwiezienia do Rosj'i, kartaczowniic, zakupionych przez rząd Sowietów.
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OptanCi ni mleccy o SZ[Z j
Jest to nowy ter dla

nienawiści

Rdzeń s,poleczeń-slwa jest zdrów i pe
len żywomości, w to nie wątpi niKt, kto
obserwowaJ życie polskie w 'Ostatnich laW .prasIe n~emieckiej !podjęto nową polski i parlament' niemiecki, ,przeWiduje
tach po zakończeniu wojny bolszewickiej.
trzy terminy.
Z drugiej jednak strony byłoby błędem ,Kamp.anję przeCiwko Polsce. Kampanja
n:e dlO darowania, gdyby zamknięto oczy ta wykręfna i złośliwa, stara się wyfwaPierwszy termin, przypadający wtaś~
•
na szereg złośliwych chorób, które foczą rzać nastrój antypolski, posługująC
się fałnie na dzień 1 sierpnia r. b., obejmuje op- '
nasz organizm i nie będą<c wprawdzie szywemi wiadomościami o wysyłaniu o'tan rów nieposiadających nieruchomości w
śmIe rlelrr emi. mogą powoM wyczerpać na
ptantów
niemieckich
z
Polski.
Wyjaz'd
Polsce. Ta kategoria liczy okolo 17.000
sze sity żywoł'ne i podkopać fun.damenty
optantów
niemieckich
z
Polski,
,przypadaNiemców.
'laSzegO istnienia.
Do tych nader szkodHwych objawów jący na dzień l-szy sierpnia r. b., został
Drugi termIn przypada w dniu 1 listo,~aEczyć' należy przedewszys1Jk:iem coraz
uslalony w drodze arbitrażu międzynaro pada r. b., a dotyczy optantów, mieszka'i>ardziej się panoszą<cą bezkarność za czy dowego w Wiedniu w dniu 30 sierpnia r. jących w obrębie forTec i w pasje nadgrany podlegające kodeksom karnym, o He
tylko byty popełnione przez osoby usto- ub. Konwencja, ratyflk,c\" ::.na przez Sejm nicznym, trzeci zaś Jermin, przYlpadająsunkowane i w-plywowe. Główną przyczyną tej chęci " tuszowania" bardzo poważnych nieraz przesfępstw,
a !t1awet
zbrodni jest chorobliwa częstokroć obawa kompromita,cj1 przez liUdzi, którzy uchodził'; ' za sDHdnych, a nagle okazali się
Rzadkim, a miłym wyjątkiem w ,pubH- nia się drągi kolonizacvjG.ej n:iemieckiej .j
niebezpiecznymi indywiduami. Jeszcze cystycen~ertlieckiej jest ar~tykul prezesa polskiej drogi gosP'9darczej. W Wersalu
większą rolę odgrywa, tuta.i bojaźń przed
są;du 'Okręgowego w Gdańsku, Dr. tlansa
wybrano dwa ,p ierwsze sposoby; częścio
odpowiedzialnością materialną za karygo
Zinfa w socjalistycznem berlińskiem czaso wo urządzono plebiscyt a częściowo prze
dny przeważnie niedoz6r, który smł się piśmie "Die Olooke".
Artykuł p. 'f.
prowadzono regulac,ie przez :.;fworzenie
po~rednią przyczyną udania się przestęp
"DeuTschland, Polen und Danzig~' tralctuje korytarza i Wołne'go Miasta Odaliska.
stwa czy zbrodni.
kwestję kory'tarzą i Gdańska. Autor w od
Rozstrzygnięcie "to bylo z ujmą dla -lnfe
Jest rzeczą ZJI'ozumiałą, że takie błahe różnieniu od innych publicystów, także resów jednej i ' drugiej sf'rony, ale, . iak
powody w s,pof.eczeńs't'W1ie o zdro,w ych socjaHst6w, daną kwestję omawia spokoj- autor mówi, Każdy przyznać musi, że lmpodsTawach mbralnych nie powiMY od- nie i rzeczowo, lfcżąc się ze stosunkami rytarz naogót pokrywa się z obszarem o
realnymi.
pfzewa' żającej ludności polskiej.
grywąć , żadnej ro,li i względy natury o,s o
Zazna'c za ,ob, ze ~ecyzja wersalska w
bi,s Iej nie powi!t1ny po,ws'f.rzym,yWra.ć nikoDalsze wywody poświę;ca Dr. ZinI, za
sprawie ·t; zw. 'korytarza polskielg o .nie mo gadn.ieniu gdań~kile.mu. Zauważa on, że w
g'O od demasrKowtun.ia cZYn6w, sło1ących
w konfliko!,e z porawem lub godzą:cych gta zadowolić ani Ni'emców, ani Polaków. stosunkach po'lsKo-gdańskiCh panuje nieNiemcy skarżą sie na oddzielenie od Rze- mność z obu' stron, '1" '_ ' wzbudzenia ·nie·
wtręcz w podstawy niezawislo,ści pań
szy niemieckiej Prus Wschodnkh, Pola- rnnnści ze sfrbny )),nłsk i'o] ,przyczynia się
s'fWa'.
W osIafnlołi d-nlach coraz uporczvwIeJ cy uhzym,ują; ze korylarz jest zbyt s.zCZIl zachowa'nie nac.ion :dist6w gdańskicb, Po
płym do'stępem Po}ski do morza. RozmiiinD jednak nacjonalistycznej polityki
U~Zymu:ją się ,pogłoski, jaKoby były' czynione badzo energiczne wysiN{j w celu wiązanie iednak. juz, nastąpiło i w intere~ gdańskiej, która nie ma za sobą wcale ~,,,.
zalfuszo.wruUa ro'zglośn.ej sprawy UJ.:nicza sie obu sh'on bytd)y, bv na podstawie te- krycia w uczuci ach szerszvch sfer ludno·
w Warsza'Wie. Śleditwo wY1kazalo że ten gO rozwiązanua naslą,pilo pokojowe wspóf ścl Wolneg.o Miasta. Gdańsk się rozwija.
agenl ,..:boTszewrckol zd,ołal opęTać wiele życie.
co dowodzi" że eksT)er~'mpnt wersalski l
Niemcy muszą pog'Odzić się z tym falC Gdańskiem powi'ódł S1ę. Polska no'g odzi.wys,oko postawionych osób, poży.czając
Jm . lI>ienfądze, ale ni1e udDwodniqJIio, że lu fem. że Polska isnnieje, istnieć będzi,e, że laby się również z islni Hliem Wolnego
dzie ci, byli PQl::nformowaui, albo zdawali jest 30 'miljol1owem p:ciństwem 'i jako takie Miasta i je'"''' kulturalnej niemi ",,~ kr;:ci.
sobi,e śpr·awę z n~ebez.pi"eczeńsfwa, j,akie mus'i pos'iadać dostęp do morza. Mimo 150 gdyby miała rękojmię, że Gdapsk nie sb.
z Tego p.oIWQdu groziłO' im i najtajniejszym letnich rządów pruskich obszar, wchodzą nie się kiedyś punktem oparcia dla niesprawom pańsTWDwym. W obaW1i.e przed cy wskrad obecnel!'O korytarza, nie star mieckich Izamiaró\v \ odwet,Dwych. Nie~m.proml~acją, - iakaby nast,ą,pib, vdyby
siętniemieckim. Dr~ Zi"!1f w artykule swym
osł"rożne
poruszanie ze strony niemiefe ~,eprzyJemne dla nich szczegóły dDsta- Tozważa, jak można bylo trudny ten pro- c1<i~j kwestji rew:lzji granic wschod,nich
ły się podczas rozprawy sądowej do wiablem ' rozwiązać na konferencji nOKojo- jesl igraniem z ogniem i narażeniem nrze'do,m.ooci publicznej, czYlrtione są obecnie wej. Byty na to trzy ~nosoby, albo ,pro- dewszystki,em bezpieczeństwa Gdańska.
nadludzkie wysitki. aby ca!ej sprawie te'b s't e oddzielenie obszarów na zasadzie ma- Sprawy polsko-niemieckie wogóle poszły
uRtrę:c(ć', ałOO- fez doprowadzić do wymi:a
py językowej, albo dopuszc'z enie plebi- by innym torem, o ileby we we w'za.iemft.y RH:nr:1cża na Po.}aka z Sowietów by:le
s'cyru luh też , utworzenie nowego krajn nych stosunk?.ch .gór'oWa l'y sprawy gospoifylKo m·iKnić rewelacyJ.
'
granicz'nego, obejmującego obienaroclovro darcze nad DoIitycz·t1emi.
" Cli3lralkTery.stycznym pod tym wzglę . ści, któryby uwzględnił teren krzyżowa(feffJi był bardzo :przejrzys't y arvY'kuł "Prze
' ~łądiU WlieCZ1O-qlegO", ktÓTY wprawdzi'e
urzędnik
bigamję.
b~dJzo delika:'fttie, aIle mamo tO dDSYĆ wy
raZn1'e staaa,t się wywóla,ć w opirtJi pubI.iWarsza wa 20 lipca. domu p. Marja Toczyska, przy jechała
ezneł Wtrażooie, ze cała sprawa IIl:nicza
Nietylko
prostaczkowie
zasIadają z Krakowa i twierdziła uporczywie, że
"OPiera· się na, rilepomzumi,eniwch i- jest. wy
na
ławie
sądowej,
gdyż
wczoraj
po- jeszcze w 1903 r. poślubiła tego sał-ączrue . efet>kem zbyftniej nerwowpśd na
;ze~ trOilicii'.
czesn(:: to miejsce zajął wyźsz~ urzęd mego właśnie męża co I po OstapoWiZ łlegO w.ynł,t{a, ze W'YS~tki czynI'one w nik Ministerstwa - Spraw Z'iigranicznych cz6wna.
!Kierunku m-eha!bHHolw ania , Illiini:cza j, 0- p. Rudolf Seger-Seneny, który został
P. Seger-Segen.y zdziwił się barsZIOZędlzenia ~em samem rozmaritym wy'SO
oskarżony przez urląd prokuratorski dzo, że p, TDczyska ż domu jeszcze
kim osob'istościom nieprzyjemności, są r,ożyje i w tym stanie zdumIenia trafił
o bigamję.
Mone ,z catą en,ergją i świ'adomo,ścią.
na ławę oskarżonych.
p.
Seger
Segeny
ożenił
się
najLOjalna część społeczeńslwa nie mD:z e
aopuś~:ić, aby taka zbrodnia obec pań formalniej w świecie w 1916 roku w
Sąd, któremu przewodnićzył sędzia
sTwa uszła bezkarnie, dlatego tylko, że Petersburgu z p. Władysławą Ostapa· Brandt, skazał podsądnego za rozmyśl
mogą być skDmpromitowa.ni rozmaicli luozIe na wysokich sIanowiskach. Tylko wiezówną. Gdy jednak małżonkowie ne popełnienie dwuże'ństwa na 1 rok
roz.prawa sądowa może dać zupelną safy- powrócili do Polski, okazało się że w więzienia, darowując mu połowę kary
Warszawie przebywają naraz dwie pa· na zasadzie amnestjl.
sfak'clję t1adwyrężo'nemu poczuciu ,p raworządnośCi u nas. Spodziewamy się, że
-":-:---nie Seger· Segenowe, druga bowiem z
zadlne wpływy nIe potrafią sprowadzVc
-Pi
•
naszych władz policyjnych i sądo'wych
do opuszczenia w tym wypadku drogi
~wardego obowiązku; jesteśmy też prze'świadczeni, że żaden min:is'ter nie zgodzi
się na wymIanę zbrodniarza J)rzed skończeniem procesu sądowego'.
N.
Łódzkiej
I

ministerstwa skazany za

ku nam.

ols

~.

cy na dzień 1 li.pca 1926 r., obeimuje o:pl:at!
Mw, posiadających nieruchomości w Polsce. Ogółem na podstawie tej konwencli opuścić ma Polskę około 35.000 Niemców. Z Niemiec przY'być ma na podsfa.
wie tejże umowy okolo 515000 Polaków.
Jak widzimy, wymiana optantów odbywa się zupełnie legalnie n.a podstawie
umowy, którą zatwierd~H rząd i ,parlament niemiecki.

--"--

Agentów

. . . .M!Wf!3!'i!1i!i'lt1lfi1Q!&ilM

@'N1GSl!l1BłF

za pensją i prowizją z branży
kolonjalnej poszukuje wielka
firma przemysłowa. Dokładne
oferty z podaniem życiorysu, referencji skierować należy pod
"K: L. 1150", do administracii
"Łódzkiego Echa \~ieczorn".

,_...- Dookoła wydarzeń'

w Marokku.

niemcy ,na

IUIsługac:h

Abdel-

Krzma.
Paryż, 20 7. Omaw'iając wyjazd Matszatka Petain'a do Maroka, dzienniki paryskie stwierdzają zgodnie. i 'e wyjazd ten
.lesI zapowiedzią podjęcia stanowczej o'
fenzvwy przeCiwko Rifenom. którzy. łu
dząc się nadzieja obecej pomocy, nie okazali dotąd żadnej sldonności do rDzpoczę
da kroków pokojowych.
Porozumienie francusko-mszpańskie 'I.l~
\1iemożliwi dowóz broni do Maroka uprawiany dotąd przez firmy niemieckle.
Wt'dle doniesień Petit Journal jeszcz:;
\'.' ostatnich dniach otrzymał Abd,·el-Krim
kitka samolotów z Hamburga. kt6re mają
być kier'o wane przez lotników niemieckich. W sztabie Abd-el-Krima . znajduje
się ki'łku oficerów niemieckich. między j,n~
nymi dawny ofioer sztabowy IHndenbur·
ga nazwiskiem DietridJ.
Ostatnie ataki Rifenów, podjęte najwidocznjej w zamiarze uhiegnięcia woJsk
francuskich w ich zamierzonei orenzvwie,
orzyprawilv Rifenów o ciężkie straty w
ludziach i w marerjale woje'nnym.
' --0'--

Za

g~OOO

rubli ·.,·2.300

zł.,

Przerachowanie długu przedwojennego.

, Ile 'PIeniędzy odebrać mgżna obecnlt
'Od dłużnika przedwojennego - OtO pytanie 'nad którem zastanawiał się onegdaj
sąd okręgowy w Warszawie. .
P. Artur Ferenowicz wystąpił pr~e·
clwko pp. Jerzemu i Faus:fy.nie Podosklm,
którym pożyczyl przed wojną 9000 l'Ib' l
na rewers, "Z żądaniem za.sądzenia mu 10
proc. tej sumy, zgodnie z rDzporza,dzeniem Prezydenta - co wynosi 2.300 , zł.,
oraz procenłów od niej za ubiegłe 10 lat.
Pozwani oponDwali przeciwkD zasą
dzenIu ,p rocentów, a w dodatku prosili sad
o udz'ielenie im kiłkum~,esięcznego momitorjuJm.
dyrekcją
Przedw temu gorąco protestował pel- o
Orkiestry Filharmoni Łódzkiej w He- wszystko jest .piękne - to piętno utworów nomocni:k pOWDda, adw. Roman Łabęcki.
Sąd okręgowy naKazał mafż. Podolenowie pod dyrekcją Teodora Rydera. Gounoda. Czajkowskiego szeroka ~ło
sl{im
natychmiastową zapłatę 2.300 zł.
1) Lalo·uwert. do op. ,.Roid'Ys,. wiańska. natura zawsze bardziej do zaskazuJąc
ioh nadto na zapalcenl,e 240 zt
Gounod 2) MUzyka baletowa z op. dumy i pesymizmu skłonna wodzi słu koszI6w. ,,_
- -....'0
~ ~"I:r.""' :- '
.Faust" i 3) fantazja z op. "Romeo chaczy po bujnych i bezkreśnych jak
stepy
"
ubaińskie,
falach
tonów.
l Julja· Ponchleli-muzyka baletowa z
W t Helenowie rojno było l gwarno
op. • Gioconda", '5) ' d-Albert· Fantazja
z op. • Niziny· i 6) Czaj kowski - F an- zarówno łni!- wczorajszym poranku jak stali bywalcy Helellowa mają sposobi Wieczornych, one~ajszym j wczoraj- ność usłyszeć 100 partycyj muzycznych
tazja z op, .~ikowa dama·.
łącząc rozrywkę z poźytkiem, wnikają
Oto całość wczorajszego poranku. szym konqertach popularnych.
Koncerty
popularne
odbywające
bowiem w treść najlepszych utwo~ów
Głębokie tony liryczne, przenikające do
sie
co
dzień
od
godz.
6
do
U-ej
o
sztuki muzyczno - orkiestr~lnej.
dna duszy smutkiem l tęsknotą, skoczne
d;'unastocyfrowym
programie
odznaNie każde miasto nasżeg!l kraju
taneczne dźwięki, cechujące błyskotli·
czają się zgoła niebanalną treścfą~ może si~ takim · atutem pOHCzycić.
wość i żywość francuskie;)o tempera~
J. &w.1
mentu, który dlugJ w melancholji trwać Dyrektor Ryder nie lubi w swym renie może i nie chce bo życie mimo pertuarze miernoty. W ciągu tygodn1ą !
t

12. .ty Poranek Muzyczny.

, "PRZYJAZD P. NACHMANSONA.

..
P. Nachmanso~ .przyjechał wczoraj do
Łodzi d po ,południu kon~erowal z firmą
SoheibleT.i Grohman. Na dz.iś ,po pot h·
powiedziana jest druga wizyta.
;*+

OrKiestry filharmonIi
w Helenowie
pod
Teodora Rydera.

- - 1
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S.ensacYlne pojednanie
Doniosła

••

gosła

w

l.

Ostate'Cz,ne i definitywne porozumienie. jakie nastąoilo 14 b. m. w Jugosławji
pomiędzy rządową part ją chłopską i zwią
zana z "tern zasadn';cza rekonstrukcja gabi
nelu jest niezawodnie doniosłym wypadkiem oolitYCZnV1T1 w królestwie S. H. S.
System P. P. (Pasicz, Pribicevicz) przeis"foczył sie w rzą.dy R. R. (Radykali. "Ra
diczowcy"). Konstelacja ta, którąby jeszcze przed k:lkoma miesiącami uważano za
niemożliwą. za absurd polityczny, stała się
obecnie rzeczywistością. Układ zawarty
w Bia1oR'Todzie i ratyfikowany przez obie
part je powo'łuje lekceważona. dolychczas i
na poty pogardzana part,ię Radicza do
wspóludz;:ału w sprawowaniu rządów, na
~Iadając na nią współodpowiedzialność za
losy pailstwa.
Antypaństwowe stanowisko padji Radicza wydawało się dotychczas przeszkodą nie do przebYCia. przepaścią, dzielącą
oba zwalczające się obozy. Part ja ta reprezentuje Kroację. posiadając 90 proc. jej
mandatów. To też jej dotychczasowa skraj
na i g-wałtowna Opozycja n';e by ta niczem
innem, jak tylko wyraŹlnym konfliktem
miedzy Serbją a Kroacją, utrudniającym
w wysokim stoPnłU wszelki pos"tęp w pań
stwowei konsolidacji królest\N<ł S. H. S.
Kompromis zatem między oboma skrajnymi prądami mus:ał być wynaleziony.
Zewnętrznym jednak bodźcem do pojednania się nie byty jak zwyczajnie roko
wania i układy przy stole konferencyjnym
Prezydent ministrów Pasicz nie paktowat
wiele z ..krnąbrną" part ją, lecz zachęcony
przez Svetozara Prib1cewicza. pokazal jej
swą .. żelazną" pięść. Uwięził zatem wodza partii Stefana Radicza i jego najwybit
nie,iszych v,."Spófpracowników wprowadził
zamieszanie w jei szeregi .; dał wyraźnIe
do poznania. że zg-niecie siłą wszelkie zakusy separatystów kroackich, zmierzają
ce do zachwiania obecnego ustroju pań
stwoweg-o w Jugosław.ii.
To stanowcze i energIczne wystąp~enie
Pas-icza ooniosl0 też pożądany skutek. W
kierowniczych kolach .•Radiczowców" uznano. że part ja jest mimo wszystko za
'słaba wobec państwa. To też siostrzeniec
Stefana Radicza, poseł Paweł Radicz, 0świadczyf gotowość przystąpienia do roKowań z radykałami nad znalezieniem .mo
dus vivendi'. Zdaje się nie ulegać wątpli
wości. że nadzieja uwolnienia wodza partji
~z więzienia ooegrała p,r zytem rolę bardzo
poważną.

Układy przyniosły w rezulfac;e wyniki ",,-:ręcz sprzeczne z dotychczasowym
programem partii 'Radicza. Oświadczyła
ona bowiem gotowość uznania obecneg-o
ustroju państwowego, uznania monarchji
konstytucyjnej i panujących praw. Part ja
Opozycv.ina przemienia się zatem W partję
rządową. ponosząca wszelkie konsekwen
cje z tej zasadn';czej zmiany frontu.
Już pierwsze wystąpienie Pawła Radi
Cza w Skupczynie ,jego hasło do odwrolu
i obJawy uległości wobec rządu - jakie
się dały zauważyć po uwięzieniu wodza i
najważniejszych członków partj; kroackiei, wywo.lały zamieszanie wśród zwolen
ników Radicza. Obecnie po ogłl{)szeniu wy
ników paktu z radyJkałami dezorIentacja
kroackiej par"tii chłopskiej stani,e s';ę znacznie większa. Stefan Radicz utraci najprawdopodobniej całą swoją dolychczaso
w-a popularność w Kroacj.i i wykluczone
nie jest. że masy partyjno-wyborcze. nieza
dQwolone z kapitulact: p.rzywódców, odpadną od nich i roz.proszą się. Kto z tego
korzyść wyciągnie, okażą dopiero przyszłe wybory.
W nowym gabinecie otrzymają przed
stawiciele partji Radicza 4 no,r tfele. utra-

cone jakby lrag-icznym z,h;'egiem okolicz,no
przez partję Pribicevicza, który aoma
g-ał się zawsze najenergicz.niej Wys:tąpie
nia przeciwko opozycji kroacki,ej. Oebonie
opozycję tę stanowIć będzie tylko t. zw.
,'zjednoczenie kroackie", którego członko
wi,e zapowiedzieH już wystąpienie z klu
bu parlamentarnego kroackiej partji chłop
skiej.
A Sfefan Radicz? Wytoczonego mu pro
ści

s.

cesu cofnąć niepodobna, wódz partiI chrop
sk;ej stanie przed sądem, le'cz prawdopodobnie nowy rząd przeprowadz,i jego uwol
nienie.
W fen sposób doszedł do skutku llieJa
ko układ pokojowy pomi~zy Serbją a
Kroacją, który dla konsolidacji politycznej
królestwa S. H. S. ma pierwszorzędne zna
cz,enie

R. H.
'6SS."

Ze

święta

31

pułku

M

Strzelców Kaniowskich.

Podczas uroczyście obchodzonego onegdaj święta pułkowego, odbyła się defilada przed zgromadzonynd na stopniach Grand-Hotelu przedstawicielami cajwyż
szych miejscowych władz wojskowych i cywilnych, których uwidocznia powyższa
rycina. Na pierwszym pl_nie stoją: pp. Szef szabu O. K. IV płk. azt. gen. Iwąnowski,
wojewod_ L. Darowakł, zastępca D-cy O. K. IV generął Ledóchowski, dow6dca lO-tej
dywizji generał MaI achowski, zastępca D-cy lO-tej dywizji płk. Rachmi.truk i zastępca komisarza RZł\du Janiszewski.

-

Pomimo rewolucji

czują się

Warszawa, 20 7. Przybył do Warszawy delegat rządu polskiego w Ch;nach p.
Pindor. który dziś odbywał konferencję z
przedstawiCielami prasy. P. Pindor przed
stawił Ho obecnych walk w Chinach jako
dążenie narodu chińskiego do zniesien~J
upokarzającej dla Chin eksterytorjalności
obcych obywateli w Chinach. Co się tvczy ludności polskiej. to j~sf ich w Chinach 5 tysięcy osób zatrudnionyc:h prze-

oni tam

nieźle.

ważnie przy obsłudze kolei wschodniosyberyjskiej. Polska, jak wiadomo, nie ma
jeszcze traktatu z Chinami. ale spodziewa
się, że wkrótce rokowania o ten traktat
będą podjęte. Narazie ludność polska ck
szy się względami Wyższych władz chiń
skich. które. chociaż Polacy nie korzystają z eksterytorjalr.ości, jednako\voż okazują wiele względów ,o rzy trakfowaniu
naszych spraw.

Woina [~un~iIIaJue[iw ie~wa~nJm ~oń[loukom.
Angielski świat kobiecy rzuca pioruny pod adresem

kanclerza skarbu.

Wielką. burzę

w angielskim świecie
kobiecym wywołał wielkobrytyjski kan,,:
c1erz skarbu lord Churchi11, wprowadzając
wysokie da od materjalów jedwabnych i
wog-óle od jedwabiu. Elegantki angielskie
zieją z tego ;powodu oburzeniem. Rzucaja one na głowę lorda Ohurchilla pioruny
swego niewieściego gniewu, a wiadomo,
że jeszcze żaden mężczyzna wojny z kob-ietą 'nie wygral!
Lord Churchill spodziewa się widocznie jednak. że jemu uda się odnieść tryumf
nad kl{)bief.ami, to też walczy z ich pretensjami do jedwabnych sukien i poflczoszek.
używając wszelkich możliwych argumentów.
Jakkolwi'ek więc ze wspomniane,go po
wyżej powodu wszystkie kobietr;. angiel-

Pamiętajmy

skie powstały przeciw Churchillowi jak
jeden mąż. a wfaśdwie j,ak jedna kobiefa,
to jedn.ak Churchilll podjął rzuconą sobie
rękawicę i na jednem z ostatnich posiedzeń parlamentu, kiedy zaczęto o sprawie
tej mówić. wyjął z kieszeni prawej i lewej dwie pary pończoszek. Jedna para
była z prawdziwego jedwabiu, a druga ze
sztucznego.
Lord Chur:-;hiI11 sfwierdzil. że jeżeli:
dzie o wygląd. to niema pomiędzy lem!
obiema parami różnicy, a zatem niesłusz
ny .iesf alarm kobiet, 'które wszak mogą
nosić pończoszki z sztucznego jedwabiu ...
Narazie przynajmniej niema mowy o
tern. aby lord Churchill zechciał w lej
sprawie .przed kobietami kapitulować.
-1-1-

o inwalidach woiennych I
•

..Robotnik" oslro kryfykude dwulico"Wyzwolen;a" wobec ustawy o
reformie rolnej, z czego wynika, że pogol
dzenie interesów robotnika mi'e jskiego II
małorolnego wlości·anina nie jest łatwe.
P, P. S. nie uważa obec.nego projektu ustaVlY o reformie rolnej ani za
doskonały, a n'; za swój. Tolerujemy
g-o, bo, jak pisaliśmy, umożliwia on
dalszą walkę, dalszy rozwój stosunków w kierunku naszego programu.
Tolerujemy go dalej, ponieważ nędza:
na wsi jest zbyt wielka, poniewat
masy włościańskie nie moga. czekać
dłużej. a my ich do tego czeka·r.tll
zmuszać nie mamy prawa.
"Wyzwolenie" pragnęło ustawy,
wyłącznie dla g-ospodarzy. Nie dbato
o n';c więcej. W walce zdobyliśmy za
bez,pieczenie praw proletarjatu rolne
.go, interesów miast i produkcji przemysłowo-rolniczej. "Wyzwolenie" po
dwudniowej
obstrukcji uzgodniło
swój pogIąd ze stanowi's kiem "Piasta", uzgodnHo w punktach, które mo
gliśmy zaakceptować. Później wywo
lało nową burzę obstrukcyjną. Pod
adresem zaś "Wyzwolenia" stawiamy ponownie uprzednie pytanie:
chcecie czy nie chciecie uchwalenia
obeonego projektu reformy rolnej,
tak. jak on wygląda w tej ch,vili?
N;e chcecie - powiedŹCie to krótko i wę.złowato. WeŹlcie na siebie pet
ną odpowiedzialność wobec mas wto
ściańskich. My będz,iemy wiedzieli,
jakie zająć wobec takiego położen':a
stanowisko.
Wogóle "taktykę "wyzwo·leńczą" Wt
sprawie reformy rolnej oceniać naleJ
ży raczej wzruszeniem ramion. PowaŹlnie wygląda głosowanie lego
stronnictwa w następnym punkdero'zszerzenqa ustawy o ubezpieczeniu
bezrobotnych na inteligencję pra,cują
cą. W ustawie byty poprawki polepszające straszliwą' sytuację pracow-'
ników, pozbawionych pracy, oraz żal
danie, by Skarb Państwa dovłacał ł
dla pracowników umysłowych do fUft
duszu bezrobocia. ,.Wyzwolenie" glo
sowało nie tylko
przeciw poprawkom. ale także nawet przeciw cało.
ści ustawy.
To już nie są żarty. To jest zwyczajna bezceremonjalna zdrada ide'o log-ji demokratycznej. To jest pogrą
żanie dzies';ątk6w tysięcy ludzi w od
męt nędzy bez wyjścia. Tu już nie
chodzi o krytykę naiwn',Y1Ch btędÓw.
tu trzeba piętnować.
wą grę

się partji Pasicza i Radicza.
konsolidacja polityczna w kró!eslwie
H.

s.

•. 8

---o~--

..Warszawianka" zarzuca "Piastowi",
chce utrzymać przyszłych nowonabywców parcelo,w anych majątKów w. za
leżności od stronnictwa i dlatego wbrew
wyraźnemu brzm:eniu kons'tyrucj·j prag- '
nie wyłączenia spraw szacunku z 1()Od
kompetencii sądów.
P. S. L. "Piast" w przeprowadzaniu wywłaszczenia, unika, Jak djabeł i
święconej wody, sądów. Chce od
nich odciąć w~aściciela i chce odciąć
nawet wierzyciela. Zabiegi wykupu
przymusowego z góry uważane są
za n.ieznoszące światła sprawi,e<lliwo
że

ści sądowej.

WszySCY ludzie trzetwi dOSKonale
widza. że' ustawa Jest tak przykrojo- !
na, iż ziemianin wywłaszczany t w,fa; '
ścianin nabywca będą zależeli od urzędu, a przez lo od s"tronn'icłwa politycznego które będzie miało wplVWj
na ten urząd. Widoki takich wpły- '
wów podniecają niezdrowo wyobraf '
nię i ukazują nieogra11"iczone widno- '
kręgi. Ale to jest hańba. hańba i hań
ba wobec nowoczesnego pojmowania
żyda obywatelskiego. Co więcej,
gdzie jedni. pol·; tycy. marzą o wpły
wach po!ifycznych. fam zjawia. się z
czasem inni i skorzystają z tych stosunków dla .. łapówek.
J dlatego niewolno unikać światła
sądów, ll';ewoln'O podstępnie i nędz
nie omijać prawa dro?;i sądov.;ej podstawowego w życiu nowocr.esnem i
w naszej konstytucji, niewoln'O stwa
rzać ustawy, mającej w sobie l)ierwiastki n:.e obywatelskiej wotno~cl,
lecz niewolnictwa.

-:-:-'-.:....... :-
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Interesuiący
Niezwykle inTeresujący odczyT wygtos~1a niedawno na zebraniu Związku Pilotów Francuskkh w Paryżu znana liferatka. pani Faure - FaVlier, mówiąc o wi-elkim wpływie kobiet francuskich na zaciąg
do służby lotni'czej w armji.
Pani Paure - Pavier zwalcza mniemanie, jakoby Francuzki powstrzymywały synów swych. mężów i narzeczonych
cd lotnictwa, pomimo całego niebezpieczeństwa tego zawodu. Egoizm maC'ierzyński twierdziła prelegentka jest
u Francuzek rzeczą bardzo rzadką. Wię
kszość matek francuskljch z radością i dumą posyłała synów swych podczas wielkie.i wojny na walkę z wrogami Ojczywy.
Ale i dzi'ś, gdy wojna już jes't skończo
na, serce kobiety francuskiej nie przestaje drżeć o los ukochanych. ~mierć zbiera obfHe ż!1liwo wśród bohaterskich "rycerzy powiefrza".
Za mało myśli.my - mówi pand Faue
- Favier - . 0 tych ofiamych, pełnych poświęcenia kobietach - żonach i matkach
hfników naszych, kt6rych 'twarda służba
Ojczyźnie zagnała do dalekich POrltów w
obcych krajach. Widziałam podczas mojej podróży propagandowej zagranicą le
małe kolonje lolnicze franouskie, w których rodziny pilotów i aerotechników ży
ją ze sobą w braterskiej przyjaźni i zgodZie. Kto Wlie, czy de najlepszą propaga!i
dą zagraniczną na rzecz Fra'ncji są właś
nie te kobiety francuskie. tak dzielne, a
tak skromne w swem cichem bohalerstwie, pełne osoblistelro uroku i prawdziwego, głębokieg-o przywiązania rodzinnego! Uczą one cudzoziemców poznawać
Francję laką, jaka ona jest w istocie: pa~rjotyczną, ofiarną, pełną zapału

. .

ści.

i

miło

...

Angielskie statystyki urzędowe wykaniezwykły
wzrost wynalaz'ców
W1Śród kobiet.
W roku ubiegłym na 30
tysięcy wynalazków, zgłoszonych do 0pa'fentO'wania, okoto 1000 przypadło na
wynalazki. dokonane przez kobiety.
Odznaczają się one często dużą pom"·
slowością i posiadają znaczenie praktyczne, tyczą ~:~ zaś przewa~nie ulepszel1
w zakresie g{)spodarstwa domowego, jako to: nowe tr:l~sfrukc.ie piecyków gazowych i elektrycznych, przyrządy do odzują

Carlo de Medici.

Biały

proszek.

Nie wierzę w szczęście.
Jestem głęboko przekonany, że jeśli
nawet uda się nam osiągnąć petfi'!ę absolufnego wymarzonego szczęścia, w duszy naszej zbudzą się natychmiast ponure cienie, by zburzyć nasz spokój i zadowolenie. Doświadczyłem tego zreszt~l

sam.

Byłem jeszcze bardzo młodym świeżo
upiecwnym absolwentem wydziału farmaceuTycznego. gdym znalazł szczęście
w formie godnej pozazdroszczenia posady prowizora w mieście, którego nazwy
podać mi nie wolno. Bardzo dobra pensja, doskonały wikt 'przy stole szefa i milutki. niekrępu.ią'cy pokoik na pÓ! piętrze
pOmiędzy apJeika ; mieszkaniem apteka-

odczyt literatki p. Faure Favier w
Kobieta .i wynalazki.

KurzanIa, maszynki do pran:ia, zmywan'i.a,
nowe rodzaje naczyń lmchennych itd. itd.
Wynal::zek jednak, dok ~many przez
pewna. inżvnicrke ang-ielską, panią Ayrto,1

Paryżu.

posiada znaczenie oOgólniejsze I zostal jtfl
powszechnie przyjęty w przemyśle górniczym anD"ielskim. Pani Ayrton skonst·:towara mianowicie bardzo pon1Ystowy :

w-

Brak

księży

we Francji.

Jeden ksiądz na 15.000 parafjan.-Poszukiwanie księiy przez
ogłoszenia. Ile kleru francuskiego padło na wojnie?Nap6r komunizmu bez przeciwdziałania.
spostrzeżono gr-ożącą społeczeństwu k.atastrofę, jaką jest coraz bar

We Francji

stwa po raz pierwszy bodaj można byto
czytać w pismach francuskich następują
ce ogłoszenie: .. Paraf ja, praktykująca na
połudn'iu, Doszukuje księdza!"
Grozę sytua~ji
rorumie}ą dobrze biskupi francuscy. Ks. kardynał Dubois, ar·
cybiskup pa"yski, prosił o przysłanie mu
kapłanów z Polski dla jego owieczek fra~i
cuskich. Zawiązały się specjalne stowarzyszenia, wydające swe pisma dla krzewienia powołań kapłańskich, urządzają
one roOzmaite ziazdy. konferencje, kaza·
nia - wciąż na ten sam temat braku po-

dziej rosnący brak księży kat,olickich.
Aby dać pewne pojecie o tragicznych
rozmiarach tej katastrofy dość przy'toczyć kilka cyfr: cz",'arta część pararij
fran'cuskich jest już bez księży; w wielkich miastach. szybko wzrastających,
niema żadnej proporcji między i1ości'1
wiernych a liczbą kapłanów, niezbędnych
dla ~ch obsługi; w taklm np. Paryżu na 4
i pól miljona ludnośCi jest tylko 1..335 kapałn6w, przyczem w niektórych parafjach
(Saint Ambroise) jest 6 księży na blisko wołań.
100 tysięcy mieszkańców; w wicIu paraWojna wszechświatowa przyniosła zna
f,iach paryskich większość d zoiec'i nie u- czne pogorszenie sytuaci'i: 3200 członków
częszcza wcale na katechizm, połowę par
kleru świeckiego i 1500 zakonnego padło
stanowią dzikie małżeństwa,
di.1ż,a ilość
na polu chwały. przeważnie młodych ksi-:
dzieci i młodzieży żyje jak poganie, bez ży i kleryków. Drugiem nas'fępsfwem woj
chizfu, procent po zebów cywilnych pod ny byto roz;pasf.llie się n:i!"kich instynktów
n'i6s1 się w przeciągu ostatnich 20 lat z 22 i żadzy używania, na której gra kom~l
na 30. Sprawę pogarsza jeszcze ta oko- nizm, szerzący się obecntie z zatrważają
cą szybkO'ści8, na skutek bierności, jeśli nie
liczność, iż bli"ko 'trzeci,a część kleru francuskiego jest "na wymarciu" z powodu otwartego poparcia rzadu Francji wspM·
czesnej, opanoOwGtnego przez żydów i ma·
podeszłego wieku a mimo to często obarczona na wsi ,V'ielu parafiami. czasem aż sonów.
do 6 na jednego biedneg0, zużytego pracą
Nie można dłużej ukrywać grozy sv.
i wiekiem prvboszcza!
Euacji: Francja może sie znaleźć wkrófW takiej diecezji nad reńskiej (Meaux) ce w oIbIiczu katastrofy. Paryż ~zczeg6I
PoOlowa parafii jest bez ksieży, dwie trze- niej jest okolony pierścieniem placóweK
cie księży czynnych ma już lub przeszło komunistycznych w swych przedmie60 lat z małego seminarjum tylko zniko- ściach robotniczych, gdzie za pieniądze
ma liczba przechodzi do wielkiego ,w jed- Sowietów jawnie się przygotowuje rewonym roku umarło 20 kSlęży, zastąpionych. lucJa. Rząd o tern wie, ale ponieważ gło
sy komunistyczne potrzebne mu są na wy
zdaje się, przez 4 młodych ks'iężv!
borach
przeciwko .. reakcji" (blokowi naJak mówił święty ksiądz z Ars, JeanBaptiste Vianney, kanon'i zowany tego ro- rodowemu, sprzyjającemu Kościolowi),
ku. jeśli się pozostawi parafję 20 lat bez więc jak się mówi po francusku: .. i1 laisse
faire" (pozostawia wolną rękę komunikapłana, ludzie w koOńcu będą w niej ubósfom).
stwiać zwierzęta. Istotnie opow,adano tu
Ale zdrowa część społeczeństwa franciekawy wypadek jednego chłopa fran·
cuskiego, zanoszącego rano i wiecz6r mo cuskiego z coraz większą trwogą patrzv
dlitwy do - słońca, jako źr6dła życia i na brak kapalnów przy równoczesnym
wzroście liczby zawodowych agitaforów
obfitości!
komunistycznych.
I-a.
Dla zażegnania tego niebezpieczeii

Pamiętajcie
=

-

o inwalidach wojennychI

rzostwa ... Przytem pelna swoboda. Czegoż miałem pragnąć więcej przy swoich
dwudziestu latach, braku kłopotów pieruiężnych i przekonaniu, że jednak życie
moje musi być jeno banalną wegetacją?
Ach, bylem pewien, iż chwyciłem szczę
ście za kołnierz. Z biegiem miesięcy jednakże ambicje moje zaczęły sięgać o wlele wyżej. Pierwszą osobą, która mi się
wydał,a godna uwagi, była Olga, żona mego szefa: wesoła, śliczna i młoda kobieta,
młoda w porównaniu ze swym małżon
kiem, który niewiadomo dlaczego. zestarzał się przedwcześnie. J oto Olga, żądna
wrażeń i uciech istota została wkrótce
moją kochanką. Stało się to bez zbytnich
wysitków ; patetycznych czy też romantycznych scen. Pe,,~mej nocy, gdy aptekarz. jak zwykle z,ażyf wywaru makowego, przyszła. Olga do mnie na półpietroO ...
Od nocy owej. powqem szczerze, coraz
szerzej rozglądać się zacząłem po równinie upragn~onej szczęśliwości. Olga bowiem byla istotnie idealną kobietą, jakg-dyby stworzona dla mnie. Piękna, wytworna, wyrafi:nowana: pOSiadała wszelkie zaletv kobiece. bez żadnych przvtem
przywar: to znaczy: egoizmu, zawiści i
n1eznośnej czułostkowości. Miałem więc
do dyspozycji zachwycającą osóbkę bez
narażenia się na utratę swej wolności.
CZYŻ byłem szczęśliwy? O tak! nawet

bardzoO szczęśliwy. Mimo wszystko j}1'zecież nie OSiągnąłem upragnionego szczytu.
Pewnej nocy - Olga opuściła mię wła
śnie prze·d chwilą, ja zaś spałem spokojnie.
zapatrzony w przeciągające nade mną różane Huzje. zapukano delikatnie i cichutko do mych drzwi. Zerwałem się zaniepokojony 1 zgorszony ... Ku' najwyższe
mu zdziwieniu, ujrzałem na progu Olge z
zapaloną świecą w ręku. Co się stało?
spytałem nie bez drzenia w głosie.
- Móż mój ma febrę - szepnęła z.upełnie ckho ... - i żąda chininy. OtW'Órz
mi aptekę.
- Schodzę na'tychmiast - odpowiedziałem uspokojony nieco, naciągnąłem
szybko pyj.amę i i udałem sie za Olgą. W
aptece zdjąłem z półki flakon i nabrałem
na łyżeczkę blalego proszku.
- Przecież to nie jesf chin~na -rzekła.
Olga, przyjrza wszv się etykiede. I' zajrzała mi prosto w oczy.
- Milcz odpowiedziafem krótko i dalem jei znak, by milczała.
- 'Rozumiem. No tak ... w nocy... omyłka!

Dałem jej gotową 'torebkę.
- Idź. Zawolasz mię póin'iej ...
Olga uśmiechnęła się i bez ździwlenlia
i leku wziąwszy 'tor'ebkę, paczuszkę o·

praKtyczny system wentylaTorów kopa}.
nianvch. sltlżqcych do prze" . ,ania szy
bów górniczych. Wynalazek fen, dokonany jeszcze w okresie wojny europejskiej, został natychmlasf użyłkoOwany
przez angielskie władze wojskowe dla do
prowadzania ŚWieżeg-o powietrza do okoOpów i oczyszc7,ania ich przed gazami fruF. L.
jacemi.

Słynna księżna rosyjska
pokojówką hotelową.

z

pałac6w na bruk.-Prześla
dowania bolszewickie wygna-o
ty ją z Rosji.-Dla chleba była
prosłłą robołnicą.··Koniec mar'tyrologji: ks. Meszczerska za·
angażowana do kina.

Londyn, w lipcu.
W jednym z londyńskich holeH przyp.adek doOprowadził do ciekawego odkrycia. Oto jedna z zajętych tam pokojówek
zostala rozpoznana iako rosyjska ksle~
r..a, Ela Meszczerska. Księżna jedna 2
najpiękniejszych i najboga'tszych kobiet \v
arystoikracji rosyjskiej po ucieczce z Rosji przed balszewi'ckimi prześladowania
mi schroniła się do oLdynu majac nadzieję, że ocalonymi klejnoOtami po'trafi sobie zapewnić spokojn>ą, choć skromną e·
gzystencję. Jednakowoż rachuby te unic.estwito nowe nieszczęście. MianowIcie
wpadła w ręce oszustów, kTórzy zrabowali jej kle.inacy i zostawili ją zupefniE'
bez środk6w do życia.
Dzielna kobieta nie upadła na duchu i
zamiast udawać się po wsparcie do kogokolwiek, postanOwiła pracować na życie.
Początkowo spełniała najcięższe obowiąz

ki jako prosta robofnica, będąc zmuszon<\
korzystać z przytułku bezdomnych.
Po pewnym czasie udało jej się uzyskać miejsce pokojówki w jednym z hole!!
londyskich i na tern sTanowisku czuła sie
zupełnie zadowolona. Obecniee prawdonodobnie wkrótce je porzuci, ponieważ
jedno z towarzystw filmoOwych zaangażo
wał,o ją do dramafu fi.lmowego, w kt6rym
ma odgrywać główną rolę, jako, że dramat jes'f oparŁy na kolejach jej życia.

...
--.-."

płatków

pewnym

świecę, pOdążyła
kr-o~iem na górę ...

i

śpiesznym

i

Obecnie Olga jest moją żoną.
mi w posagu ładną sumkę tyję
niędzy i aptekę, której jestem dziś właś
cicielem.
Kupili.śmy dom, by móc w samofnoścl
napawać się swem szczęśoiem : umeblować luksusowe mieszkanie, we froncie na
pierwszem piętrze. W pokoOiku na p6ł
piętrze przechowuję najbardziej trujące
chemikalja. Olga, jeśli mam powiedzieć
prawdę, nie jest już ową idealną kochanką, jak kie'clyś. Pewna duma i żądza wła
dzy, a niekiedy i złość przebijają w lej
nieszc..zerze przyjaznem Obejściu; czyni Ją
to przecież bardzIej jeszcze zajmuj'ącą.
Czy mogę twierdzić. żem os1ąg'tlął pclnię szczęścia? Nie!
Jakiś całkiem leciutki cień, jakieś tchnie
nie, i nic więcej; jednakowóż 6w cień zakłóca s,pokój mej sytej miesczańskieJ egzy
stencji. Lękam się, iż mogę zacho'l'ować
i pewnej nocy poprosić Olgę Q dozę chininy...
Stanowczo. muszę sprzedać aptekę.
I może wtedy nareszcie słanie się me
szczęście doskonałem ... Może, klo wie ...
Wn!iosła
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Krateczki

sądowe.

Str••

się bawić...

Jak

się bawić r

to

Przygoda fertycznej, a wielce milej panny.
(x) Majdzińska Peliksa, fertyczna i midzieweczka, zamieszkala przy ul. Wilczej 10. wyszła onegdaj ze swoją przyjaciółką Helen~ Janiakówną (Emilii 42) na

warzystwo zasiadło do stołu, su r•. zas.wIonego potrawami, z pośród których
WYCiągały swe smukle szyjki ldt'lkii z

przechadzkę.

Po wzniesiel1liu ~oastu na czeŚĆ' ,L/ dobnych dzieweczek" ł przepiciu kilkunastu
kolejek, poprawiły się znacznie humot'Y
biesiadników. Zabawa wrzała w całel
petni. W pewlnej chwili Nagocki wsta:
wszy od stołu, zamkmtl drzwi mieszkania
na klucz, poczem zg-asiwszy św.iatło. podszedt do panny Peliksy i dokona t na niej

ła

•

Jest to cnota ad en ta
trzymać

jc::zyk... za

Oj, te kobiece języczki! Do jakich stra
swych następstw doprowadzają one! Ileż
'to spraw sadowych wynikło z ich winy!
A zwłaszcza. jeśli taki języczek jcst c:;ęty
·t ostrv!
Ktoby powiedział, że to śliczne dziewczątko o dużych czarnych oczach w kokie
teryjnvm bereciku sp.rowokowat.o rozpra
wę . którą zajmował się onegdaj sędzia po
koiu 5 okręgu, p. Karpowicz.
Takie to niewiniątko zdawa.loby się jest
t panny Sabi;nki Klim, co to i do trzech
przeliczyć nie umie! A jednak po'rządnit
zajechała za skórę Helenie Szeligow.s.kiej.
Panny Sabina .; Helena pracowały ra~em w jednej z aptek przy ulicy Kopernika, należącej do trz.ech współwłaŚCicieli.
Początkowo żyły z sobą w zgodzie p.rzykładnej. całowały się 150 razy na dzień,
ale po pewnym czasie zaczęły drzeć koty.
O co im posz.to. teg>O dochodzenie stwierdzić n-;e z.dotah ale l>rzypuszczam. że w
grę tu wschodziła zazdrość. No i poszły w
ruch języczki: wl'aściwie tylko jeden la,d
nitrtki. różowiutki i ostry, jak żądło żmijki
stanowią'cy własność panny Sab;nv: oto o
skarżyła
swą wspóHowarzyszkę l>racy
l>rzed l>anami Szyftelhelmem. Buchnerem
i Gitkiewiczem o to. że z kasy aptecrnej
wykrada pieniądze. a oprócz telro l>rzYwłaszczyła sobie trzy gumy od przyrzą
dów. których ze względu na swą przyrodzoną wstvdliwość przytoczyć nie mo~ę ..
Ta zniewaga krwi "\\'ymaga. pomyślała
słuszn';e panna IieleT\a i pat.ająlC żądza zem

Trzeźwa

noc

I,

zębami.

zaskarżyła Sabi:nę Klim do sądu Q znie
zławienie, to znaczy z art. 531 kod. kaJ.'neg-o. Ze względu jednak na niestawienie
się oskarżycielki na rozprawę sądową,
sprawę umo'rzono ku wielkiemu zadowole

sty

niu panny Sabi,ny. Przedwczesny byt jednak jej triumf. albowiem Iielena Szelig-ow
ska wniosła skargę j,ncydentalną i oto w
dniu onegdajszym sprawa odbyła się zno
wu.
Rezolulna Sabinka nie dała jednak za
wyg-raną. Zabójczo kokietując oczętami i
berec:;kiem sąd. świadków i publicz,ność
dowodziła. iż wszystko, o co oskarża Hele
nę Szeligowską to sz,czera p.rawda, ona bo
wiem to na wlasne O'czy widziała, Współ
właściciele apteki natomiast wydali o pan
nie Iielenk opinję bardzo dobrą. I oto sę
dzia, opierają'c się na opin.H tej, skaza! Sabinę KUm na 100 zlotych g-rzywny. wzgl.
l miesiąc aresztu. pomimo, że oskarżona
podohała mu się ba-rdzo. iako że iest ca:y dziewczynka.
Czytelniczkd kochane! Wam to ku prze
'\tmdze bodaj sprawę tę w dzisiejszych
krateczk?ch poda.ie, iibvście uświadomiły
sobie, do jakich rzeczy doprowadzić może
n;el)owściągliwość w obracaniu jezykiem.
T pozwolę sobie raz ieszcze przypomnieć
wam owe stare polskie. lecz iakże mądre
przys(owie: .,Jest to cnota nad cnotami
trzymać ięzvk za zębami" . Niepra\"da pan
no Sabiil1ko?
Sza-wicz.

w I(omisarjacie"

(w) Gwarek Władyslaw. zam ; eszkały
przy ulicy Wąskiej 15, będąc aż w nazbyt
różowym humorze. postanowH pójść na
przechadzkę.

Liczni przechodnie niezbyt życzliwie
przyjmowali pana Gwarka, który będąc
czlowiekiem "do rzeczy", w dodatku po
uraczeniu się ,.alembikówką", przedstawił się im, następnie proponował spacer
do napotykanych po drodze knajp.
Trafił jednak na takieg-o, który dal m!1
!1ależytą odprawę.

Podrażniona ambicja Gwarka f1Iie znios!a tego ... więc z \vyciągnię tymi pięścia
mi rzucił sie na nieg-rzecznego. w jego
nll1'iemaniu, przechodnia.
Przechodzący w miedzyczasie przodownik P. P .. zawezwał kilku posterunko
wych. którzy awanturnika. miota.lacego
r.rzek!eń~. twCl, odprow;:l dzi!i
do JT Komisarj.atu P. P .. gd'zie 'O\varka pozotawiono do czasu zupelne~o wvtrzeźwienlia .
sprawe kierując na drogę sądową.
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- Tak, ale co to są za iUc!Z1C, przynajmniej większa część z nich! Może jestem
TI';edobrym gospodarzem, ale za to mam
jedno z najstarszych nazwisk Ang-lji i d{)tychczas nie mieliśmy ani łotrów. an;
też oszust6w w rodzinie. Do dja,bła, Prancisie. dokąd pan z,mieTza? Nie głoduję
przecie, a g-dyby kiedy.kolwiek miało dojść
do 'teg-o . mogę lez zakasać rękaVv"'Y do każ
de.i pracv.
Markrute ta·r l sobie palce. Zwykł był
zachowywać spokój i rez.erwę.
- Tak. to bvł błąd z moiej strony. że
sprawę postaw;tem odrazu bez osionek.
ma pan słuszność. Ale chcę być szczerym
wobec pana. Moja rodz.ina jest równie sta
ra, jak pal1ska, ko'Chany przyjacielu. Moja
siostrzenica .iest jedyną. która p{)zoslala
prócz mnie. Chciafbvm bardzo. żeby wyszła zamąż za Anzlika a szczcg-ólnle za
l>ana. ponieważ pana cenie i pan nosiada
pr zymioty. które mają walor w świecie.
Niec11 mi pan wierzy. - tu podnió~t palec.
Jakb\' chcia f 0d e przeć z~6ry ws;r,clkie pro
tesfv. - stud,i-owatem pana w ciągu ostat
nkh kilku lat i pan z Pf'w.n()~ria nie może
mi opowiedz;cr nic o sobip luh sv,'vch slosunka-ch. czegobym już oddawna nie wie<1ziat
Lord Tank'red wybuchnął śmiechem.
- Kochany przyjacielu. - rzekł, znaliśmy się już od tak dawna, ałe jeżeli
mamy sobie teraz mówić prawdę, to mu-

gwałtu.

Na tern skończyła się zabawa . Zapła
kana panna Pela ubrala się z pomOCq
swej przyjaCiółki., poczem opuśch"<:zy ,dobrane" towarzystwo, uda1a s1ę do pobli.
ski ego XI Komisarjatu P. P. gdzie zameld·owata o wszystkiem.
W sprawie lej wszczęfo dochodzenie.

.MAn. . . . . . . . . .aaga. .l~c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . .. .
Dzień

w

Łodzi"

ckiej 1.
Karasińskiemu, kf6ry doznał S'ilne~o
okaleczenia górnej wargi oraz nosa, udd~
lil .pomocy lekarz fabryczny.

Ludzie bez czci i sumienia.
(x) Z mieszkan.ia Bajera Edwarda, zam1eszkałego

W życiu dramaty

są

co

dnia.
(w) Onegdaj w domu przy ulicy KiNń
skiego 203, usiłowała pozba'\vić się żyaia,
przez wypicie dość sporej dozy esencji
octowej, mieszkanka tegoż domn 30-lelfnia Marjanna 'Etelt.
Zawezwany na miejsce wypadku lekarz pogotOWia po udzieleniu pIerwszej
pomocy. odwiózł denatkę w star.ie cięż
kim do szpitala prz:' ulicy Drewnowskiej.
W bramie domu przy ulicy Cegielnia ·
nej 14, usiłowala pozbawić slię życia,
przez wypicie fl aszeczki Jodyny, Kazimierczak Bronisława, bez stałego miejsca
zamieszkania.
Pogotowie odwiozło bezdomną Bron~
sławę, do Zbiorni Mlej,;/kiej.

.przy ulicy Sienkiewicza 56,
niewykryci sprawcy skradli róż:ne rzeczy
na sumę 250 złotych.
Pabjan Zofji, zamieszKałej przy ulicy
10, skradziono z mieszkania
Stankiewicza, zam'ieszkałego tyrzy uHc~
Kopernika 24 paczkę z garderobą na łącz

Rokicińskiej

ną S'1lmę kilkudziesięciu złotych.

Powiadomiona o ddkonanych kradz!e··
dochodzenie,

żach po~icj.a wszczęła

(w) Mendelson Prajndla, zamieszkah
przyu licy Pajfra 17, przyprowadziła on:i
gdaj do TU Komisarjatu P. P. Chanę Bertenfeld (Mickiewicza 4), która usiłowała
skraść jej podczas targ-u na Bałuckim ryn
ku, torebkę z pieniędzmi.
Z komisarjatu, po przeprowadzonem
dochodzen!iu. przesłano pechową Chane,
wraz z odpowiednim protok6łem do dy·
spozycj'j władz sądowych.

Medycyna zawsze jest
Czytajcie

pomocą·
(w) W zakł a dach przemysłowych L.
Oeyera, Piotrkowska 295 uleg-l nieszczę
śliwemu \vvnadkowi robotnik Józef Karasiński, zamieszkaly przy ulicy Pabjani-
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szę stwie'tdz;;ć . że podoba mi SIę pańska
przeklęta zimna krew. z jaką pan najdrastyczniejsze nawet rzeczy umie omawiać.
Ale musze przyznać. że nie chciałbym pojąć pańskiej siostrzenicy za żone. jeżeli ona posiada te same wlaśdwośc';!
- CZy pan sądzi. że ona także będzie

.
?
zImna.
- Naturalnie. ale to wszystko mówię
sobie. ot tak na wiatr; nie wierzę ani
przez chwile, aby pan myślat na serjo Q
teru. co pan pow;edział; uważam to za
ia'tf.
- C~y pan sobie przYl>Omina. abym
sobie pozwalat kiedykolwiek na teg-o rodzaju żarty? - zapytał Ma.rkrute spokojnie.
- Nie. nie przypominam sobie. Ale to
Jest właśnie dziwne w tej całej historj;. Co
pan wł(1ściwie myśli. Prancisie?
- Myślę to. co mówię. Chcę zapłacić
pańskie drugi i dać panu zachwycającą ŻO
nę z po'Sug-;em.
Lord Tankred wstał i zaczął się przechadzać po pokoiu. Bvł spokOjny i panowat nad sobą . jak wszvscv przedstawi-cie
le je~o rasy. ale nie dor6wTIy,,'af ood 'tym
względem finansiście. Stanął nagole przed
przyjacielem i dal upns'f swemu wzburzeniu.
- Nie. 'fo n·;esłychane. Prancisie. tego
nie mógłbym zrobić. Jeżeli pan mnie tak
dobrze zna, jak pan twi.erdzi. to musiał pan
także poznać moie sympatie i anfypa'tję.
Ni'e zbliżam się nig-dv do 1mb;cfy. która mi
się niepodoba i nie ożellHbvm sie nigdy.
chyba. żebym był szalenie zakochany w
niej, bez wZJ!ledu na to. CZY ooa m;alaby
7..3

Przyjaci6fki
śmiejąc się i swawoląc
P'I'zechodzily ulicą EmiJji, gdy podszedł do
nich Pranciszek Jędrzejewski, dobry zna;omy panny Peli, który zaproponował
przyjacióJlkom, by udały się z nim na za·
baw'ę do domu przy ul1cy Grabowej 23.
Przyjaciófki, nie namyślając się wiele, zgodziły s5ę chętnie na propozycję Ję
drze.iewskieg-o.
I
W mieszkaniu przy ulicy Grabowej,
ujrzały PTZyjaciófik.i jeszcze dwóch męż
czyzn, a mianowilCie:" Mieczysława Sekl
oraz Tadeusza Nagockiego, zamieszkałych przy ul~cy Przędzalnianej.
Po zapoznanicu się i wymienieniu kilku czy też kilkunastu komplementów, lo-

"oczyszczoną".

pieniądze,

czy nie.

Czuję zresztą, że żonę

pieniędzmi musiałbym zn.ienawidzieć.
- Ale g-dyby pan kodal kobietę, czy
ożeniłby s';ę pan z nią mimo wszystko?-

z

zapytał

Markrute.
- Prawdopodobnie; ale nigdy nie by
tern jeszcze nanrawdę zakochany. Czy
pan był nim? Historje o wszechpotęż,nem
uczuciu, to tylko bajeczki powieściowe.
nieprawda? Żadna z kobiet nic n;e warta.
- Ja się przekonałem, że kobieta może
być wiele wa,rtą - odpad finansista i zagryzl usta.
- No. 'tak, ja jeszcze SIę o lem nie prze
Konalem - odparł lord Tankred - i oby
ten dzień. k;edv się to stanie, był ja,k najdalej. Jestem prawie pewein, że fo nie nas.tąpi.

4

Dziwny, iajemniczy uśmiech przemknął
się po twarzy Markru:ta.
- Ale zresztą skąd pan wie. że ta pani
7.echciałaby wyjść za mnie zamąż? - za
Dyta,ł Tankred. - Pan mów; w ten sposób
ia,k gdvbvm ja byt jedynym, kog-o należa
loby spytać.
- 'Bo też tak jest w istocie. Ja Qdpowia
dam za swoją siostrzenicę: ona uczyni to,
co ja powiem, a zreszta, jak powiedziatem
przedtem, pana muszę zaliczyć do te~o Iy
pu mężczyzn. którzy nie napotykają na
niechęć u kobiet... CZy s';ę mylę?
Lord Tankred zaśmiał się w odpowiedzi na pytanie.
- Na ho,nor. to jesf naprawdę zabaw
ne widzieć pana w roU agen'ta matrymo1ljalnego: czy PIln sam n.ie widz.i komizmu
sytuac,i';?
- Mnie to wydaje się z.upelltl,ie natura!

nem. Pan może dać kobiecie wszystkie
społeczne korzyści, jakie wynikają z przy
należnoki do starego i wpłyWowego rod,u
i sympatyczną osobę, zaś moja siostrzeni
ca panu: młodość, p';ękność i duży mają
tek. Ale nie mówmy już więCej o tern. Co
się tyczy pańskkh planów kanadyjskIch,
to będzie mnie cieszyło, jeżelibvm m6gł
być l>anu w czem pomocnym. Prosze
przyjść dzisia1 wiecZ'O'r em na obiad do
mnie; za,p rosaem przypadkowo kilku wiei
kich akcjonarjuszy kolejowych, klórzy ma
ją rozlegle interesy za Oceanem. m6g-Jby
pan więc oitrzymać szereg- informacv.l.
Umówiono się i lord Tankred wstał, bv
odejść.
Zatrzymał
się Jeszcze przy
drzwiach i rzekł, uśmiechając się:
- Czy zobaczę leż pańską siostrzen~·

cę?

Pi,nansista stał obrócony 'ty;lem w fe)
ch,,,'lili i mógł SQ,bie pozwolić na lekki uśmieszek.

-

Moż,e... ale fa kwestja została jui

przecież zakończona.

Pożegnali się. Gdy drzwi s';ę zamKnętv
za Tankredem, pecisnął Markrute 1{1.lziczek dzwonka i do bibljoteki wszedł be?
szelesttl służąlCY.
- Powiedz hrabinie Szulsk,iei, że chcę
z nia. mówić natychm;asl. Poproś, aby zeszla w lej chwili.
Musiał jednak uzbroić się w cierpliwość i przejść kilkan a ście razy tam i z po
wrotem po dużym pokoju, zanim we
drzw;ach ukaza~ się kobieta.

D. c. n.
-y-
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Polska 2:0 (0:0
w

Po raz

piąty reprezentacyjna drużyna Polski
mię
dzypaństwowem spotkaniu z . Węgrami wychodzi

pokonana.
KRAKOW 19. VII. Tysiączne
rzesze publiczności z niemałem rozczarowaniem opuszczały b')isko po powyższym meczu, piąte bowiem zawody międzypaństwowe z reprezentacją
Węgier naletały do rzędu b:)daj najnajmniej Interesujących ze wszystkich
dotychczasowych spotkań międzypań
stwowych.
Goście węgierscy zaprodukowali
grę dość przeciętną tak, iż wybredna
publiczność krakowska doznała niemalego zawodu. Boisko Wisły zapełnione
szczelnie publicznością. O godzinie 6
po pol. wchodzi na boIsko drużyna
węgierska w dresach o barwach narodowych z herbem państwowym na
piersiach. Gości wita huragan oklask6w, orkIestra zaczyna grać narodowy
hymn węgierski, publiczność wstaje i
Uf skupienIu przysłuchuje się dźwiękom
muzyki.
Po odegraniu hymnu zrywają się
nowe oklaski, bo oto na zieloną murawę wstępuje reprezentacja polska, przybrana w czerwone koszulki z białym
orłem. Muzyka gra .Jeszcze Polska·.
Za chwilę oble drutyny zbIerają się na
środku boiska I gromkim okrzykiem
witają się wzajemnie.
Reprezentanci
P. Z. P. N-u wręczają ~ośclom proporzec, poczem s~dzla p. Braun z Wiednia daje Zilak do rozlosowania boiska,
które wypada na korzyść Węgier.
Ponowny gwizd sędziego zwiastuje
rozpoczęcie gry. Drużyny usta wiły się

w następujących sklad:<ch: Węgry
Weinhard, Vogel H, V.Jgel III Fried.
Orth. Nadjer, Remay, Takac, Holzbauer, Winkler i Jenny. Polska; GórJ"tl,
Gieras,
Kaczor, Olearczyk, Ha'1ke,
Fichtel. Słoneckt, Batsch, Kuchar, Gar
bień, Szabakiewicl.
Do przerwy gra równa bez czyjejkolwiek przewagi mimo us;lnych stalań
nie przynosi żadnej stronie zwyclęskie
gl) punktu.
Po przerwie Wę"Jrzy nadają grze
żywsze tempo przycz:!m uwidacznia sie
'ch lekka przewaga. Atak Polski dzł:
wnie niedysponowany, nie potrafił przeprowadZiĆ ani jednej celowej akcji i
mimo kilku murowanych pozycyj nfe
zdobył
nawet honorowego
g::>al3.
W 18 min. za wątpliwy faul s~dzla
dyktuje wolny w stronę Polski, który
wykorzystują Węgrzy uzyskując przez
Takacs3. pIerwszą bramkę. Polska zrywa się do odwetu, lecz świetny Orth
na środku pomocy trzyma w szachu
środkowa trójkę naszego napadu. Druga a zarazem ostatnia bramka pada
ze strzału Takaes' a w 34 min. z popodania Remay'a.
Liczne obustronne ataki .nIe orzynoszą już zmiany i sędzia p. Braun
odgwizduje zawody. C::> d:) charakterystyki obu drużyn, zaznaczyć należy,
że W ęgrzy przewyższ~H Polaków techniką. orjentacją oraz gra głową. Natomiast Polacy wyróżniali się przebojami
Sędzia p. Braun orzeciętny.

Turyści--Widzew 6:0 (4:0)

Turyści zgotowali nielicznie zebranej
publiczności prawdziwą niespodziankę,_ biJąc

wysokocyfrowo swego A·klasowego
przeciwnrka. Turyści są doprawdy dziwną
pruiyną, gdyż raz grają niżej wszelkiej
Ikrytyki, niezdolni są do jakiejkolwiek pla510wej akcji. by dnia następnego znów
:wprowadzić w podziw swą ładną, precyzyjną grą.

Aczkolwiek Turyści wystąpili do za·
.'lodów tych bez zdyskwalifikowaneR'o Magina a skład ich przedstawiał się: Michalski, Weiss rez., Kahl, Tylman (rez " Kubik Stefan, Frydman, Korasiński (rez.),
liermans, Kubik Aleksander, Walkowski i
Hint:, grą przypominali najlepsze swe czasy. Szczególniej Stefan Kubik i Walkowski byli w nadzwyczajnej formie, a ten
pierwszy swą nadzwyczajną pracowitością
i wspanialemi główkami sprawił miłą niespodziankę. Pozatern dobrymi byli skrajni
pomocnicy, obrona pewna, nawet rezerwowy prawoskrzydlowy dostraiał się do całości jedynie zawód zrobił Hermans, kt6ry stanowczo powinien zrezygnować jut
z piłki nożne!, gdyż był on raczej zawadą.
niż pomocą. Hinc. debjutujący na lewem
skrzydle okazał się lepszym. niż w pomocy i zadowolnił w zupełności.
Co się tyczy WIdzewa, to grali oni
nieco elastycznie, do~ć ordynarnie. choć za

dnia 20 lipca 1925 rokl!
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Warszawa-Górny Śląsk 3: O (1: O).
CO na to
Warszawa, 19. 7. - Powyższe zawody
międzymiastowe przyniosły zupełnie zasłużone zwycięstwo drużYlnie stotecznej,
w której atak kierowany przez Łańkę 'vvy
kazał zgranie oraz szybką orjentację. Pier
wsza polowa lUY -

Hakoah

równa przy;nos.i sto-

(Wiedeń)

Łódź?

UCy bramkę strzeloną przez Ła6Kę. W dru
Riej połowie Rry uwidaczma się przewaga
Warszawy zaznacwna d\v:ema bramkami, strzelonemi przez Lotha L Grabowskie
go. Zawody prowadził dobrze p. ScMes~er. Publiczności mato.

--_ Makkabi 6: O (4: O).

Wilno, 19. 7. - Mistrz Austrj~ odnosi
latwo zwycięstwo nad tutejszą Makkabią,
lekceważąc wyraźnie przeciwnika, czego

V zlot

dowodem
do ataku..

może być

wstawienie Fabiana

-z--

Sokołów.

Zlot Sokołów na boisku Helenow·
skiem wypadł nad wyraz okazale. Z prowincji ściągnęło do Łodzi kilkuset Sokołów, którzy wraz z miejscowymi wykonali

cały szereg ćwiczeń gimnastycznych i Je'rckoatletycznych.
Publiczności zgromadziło się bardzo

dużo.

Rozgrywki o puhar klasy B.
Puharowe rozgrywki przechodzą bardzo blado i malo zainteresowania wzbudzają śr6d publiczności naszego grodu.
Do zawodów powytszych przystąpiły
obie drużyny w bardzo osłabionych skła
dach, dzięki czemu gra była bardzo mało
ciekawa, chwilami ospała . Z zeszłorocznej
Concordji został jedynie cień, a poziom
gry tego klubu stoi nie wyżej od przecięt
nego C. klasowego. O. M. S., osłabione
rezerwami, prowadziło planową akcję, gra·

W. K. S. -

Szturm 2:3 (0;2).

Mecz ten zakończył się dość niespodziewanem zwycięstwem odmłodzonej dru
żyny Szturmu, kt6rej lewa strona ataku
przepro \\ adzała cały szereg pięknych ataków, wykazując doskonałe zgranie i dobre
opanowanie piłki. Wojskowi g-rali pierwszą połowę w dziesiątkę, bez Hoppego i
Bestka. Dopiero po przerwie, gdy na bo·
isko wszedł Hoppe, atak ich wykazywał
większą planowość akcji i przewagę swą
uwidocznił dwiema bramkami, zdobytemi
przez Hoppęgo W druźynie wojskowych
na wyróżnienie zasługuje Oosławski, gra·
jący kolejno na środku ataku, następnie
w pomocy i obronie
Wog61e wojskowi
kilkakrotnie w czasie gry zmieniali swój
skład . co znacznie wpływało na ich nie-

jąc

jednak nieco faul.
DCl przerwy zdobywają czarni jedną
bramkę
przez środkowego napastnika.
Concordia miała wiele okazyj do wyr6wnania, ale brak strzelc6w w ataku dawał
się dotkłiwie odczuć. Po przerwie zdobywa "Orono" jeszcze trzy bramki, dwie przez
lewego łącznika i jedną przez Wagnowskiego. Rog6w 8:3 dla zwycięscy.
Sędziował dobrze p. Piotrowski.
Ze Szturmu na wyr6tnienie zasługuje
lewa strona ataku i lewy obrońca.
Sędziował dobrze p. Piotrowski.

Mecze o puhar klasy t.

Silniejsza fizyczUle drużyna Rapidu
bez trudu osłabionego przeciwniPubliczności bardzo mało.
Sędziowal dobrze p. Kowalski An-

pokonała

ka.
toni.

--01--

Czarni

Jutrzenka 2: O.

to ostatn:e karani byli przez sędziego.
Lwów, 19. 7. - Zawody powyższe przy
Nie dopisała całkowicie pomoc, kt6ra pusz."
niosły
zwycięstwo Czarnym, którzy uzyczała samopas skrzydłowych i w znacznym
skują dwie bramki jUq; w p-ierwszych minu
stopniu przyczyniła się do klęski
. tach gry.
Gra przez cały czas prowadzona była szczególną grę.
Karaś
był
dnia
tego
wyjątkowo
niew bardzo szybkiem tempie, ze znaczną
dysponowany i w zupełności za~iódł.
przewagą Turystów, pomoc i obrona kt6·
rych nie przepuszczala formalnie przeciwnika na swoją połowę boiska. Doskonale
tego dnia dysponowany Stefan Kubik był
prawdziwą tamą, o którą rozbiiały się ataW dniu wczorajszym o godzinie 12 K. S. Concordia i wpisaniu się do księgi
ki białoczarnych. Zasiłany piłkami atak w południe zebrały się tłumy ludzi na Pla- przedstawicieli władz, prasy i stowarzyszeń
posuwał sil} naprzód. raz po raz zagraża
cu Wolności, celem pożegnania śmiałych sportowych, dwaj śmiali kolarze, serdecznie
jąc bramce Widzewa, którego bramkarz i podróżników, udających się w drogę nao
żegnani przez licznie zgromadzoną publiczobrona poważnie byli zatrudnieni.
Wal koło świata na rowerach.
ność, ruszyli w świat.
kowski, zgrany doskonale z Hincem wy·
.Po przem6wieniu p Knycza, przeze sa
-XXsyła! go stale w pole, a przychodziło mu
to z łatwością, bowiem prawy pomocnik
Widzewa, nie pilnował wcale skrzyClła.
Nie obeszło się r6wnież bez drobne·
go incydentu, bowiem Walkowski posprzeczał się ze środkowym pomocnikiem Widzewa, Pudlarzem, za co sędzia obydwóch
Łodzi i UJ Poznaniu
usunął ;t boiska.
Do przerwy padaią cztery bramki,
codziennie
dwie zdobyte przez Aleksandra Kubika i
dwie przez Walkowskiego.
Oddział VJ łaodzi,
Po pauzie Walkowski i Herman podTelefony 23 51 i 21 50.
wyższają rezultat do sześciu.
J
Sędziował doskonale p. Otto.
Pu'I)
bliczności mało.
W.

Wyjazd

łódzkich

"globtroterów" .

Holowania cen ·ziemiopłodów I
I

w

otrzymać można

W

Agencji Wschodniej
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nie wyczek!}walo z lakiem u.pragnieniem żniw I nie przejmowało. się do tego
stopnia zbiOTami, jak w t'oklJ. bieżącym. Za
m'teresowani.e lego rodzaju jeS! w zasadz1e
naluralnem w kraju, w kf6rego ży.ciu gosP'odalfczem rol.nic'two odgrywa wprawdz.ie nie dorminująlcą, jak to się nieraz sły
szy, lecz zawsze bardzo P'OwaŻlrJ.ą rolę.
Jym razem jednak nabrało ono ce,ch zupeł
nie szczególnych w związku z d.osyĆ roz·
P0wszechniooem przekonaniem. że od 'fegorocznYiCh urodzajów 'O~leży ni mniej ni
rwięcej fY'lk.o przyszłość gospodarcza Polst{rJ..
Do wY'l'obtenla bKIego prz,ekonania
t>rzyczynil się W pewnym stopniu sam
rząd, przedewszyiStk,iern dlaTegD, że w tto
maczenlu przyczyn ogromnych 'trudności
go'Spo-darczych. na Kt6re fta'PO·t kata akcja
s·a'l1:a.Cyjna w da,l szych swoich fa,zach, stale
nazbYt' wyłącznie, a może tern samem jed
nosfronnl,e podkreślał rolę zeszłor.ocznego
nieUiro.dza)u. W t)llch warunka·ch n~emal
aufomafycznie mog~o wytworzyć się wra
żenie, że lepsze zbiory w tym roku sy''luacię naszą z grunlu zmienJą. Jak dalece oczekiwania ~akie można uważać za realne?
Pomyślne zbiory VI spos·ób najbardziej
widQczny .dla sz'erokich warstw wyraz';ć
się p'owinlllY w obniżeniu już oddawlI1a nad
miernie wygórowanych cen zboża. Bytoby OCZyWiście próżną stratą czasu wdawać s,ię w przepowiednie. jaki,e rozm;ary
fen sPctc1ek cen zboż,a przyorać może. Zależy To przecleż n<ie'tylk.o od wyników zbi'O
rów w Polsce, ałe i zagranicą. Niemniej
spadek iako ta'ki wydaje się pewnym ,; od
bić się powi,nien dos-yć wydatnie 11a wysokDści k.oszt6w u't tzymania. Należy zreszłą zaznaczyć. że dzięki pe'\vnym posun'ęciom rządu, które już tu byty omawiane. jes'Ocze tera,z, tj. przed zb:orami udało
się osiągnąć obniżenie cen maki i chleba.
Obniżenie takie jest oczywiście z punk
fu widzenia konsumentów pożądane. Nie
mn':ej sam.o przez się ttIQ·że być ono jeszcze uważane za dowód: że sytuacja nasza
uleg'!a zasadniczej poprawie. Aby móc laki wyprowadzi~ wni.osek, trzeba bliżej roz
patrzeć' się w poł-ożeniu.
Przewidywany spadek cen zboża bę
d'zie dlatego objawem pomyślnym, ponieważ wywolają go ca:łkiem naturalne przyczyny, przedewszystkiem wi.ęc spodZ':ewane znaczne zwiększenie pwdukcji teg.o
rocznei w stosulllku do zeszforoczn,ej. To
zwiększeni,e od.bije s.ię zarówno na na'Szem
pO'łożeniu wewnętrznem jak zewnęlrznem
Na wewną,trz najpierwszym jego wyni
kiem będzie ZII1Rczne polepsz~m;e zdolno·ści
płatniczej ludności mlnej. Rzecz prosta, że
ludność ta bynajmniej uie jest zai,nteresowana w u1rzymywan,iu niewsp6tmierni,e
wysokkh cen zboża, jeśli są one spowodQ
wane wyłą;cznie katas'trofa[nym ll';eurodza
jem. a tem samem hrakiem towaru na
sprzedaż. Mniejsza cena przy większej
produkcji wytwarza dla mlni,c twa znacznie dogodniejszą konjUl.'1kturę. Teg'o zaś
właśnie spod.ziewać się należy w 'foku bie
ż ą cym.

Weaług obUczeń doskon.ałego znawcy

p'rzedmiolu. p. Edwarda Sitmm de Sztre
ma na tamach "Przeglą.du GospodarczegO"
można było w końcu czerwca. na podstaw1e nadesłanych do te~o cz,asu do ~tówne

•

..

chło' p --~ ostoją przemysłu •.

Zbiory poprawią sytuację, ale do równowagi może ją p ..żYprowadzić ·
dopiero odro,d zenie eksportu.
Nfgdy może }esz,cze spo·teczenstwo pol go urzędu sm'fystycwego rapodów, szaco 4 miesIęcy r. b~ war'foscl 692,7 mm. z1. Wiar

~ ski e

Str. ,

wa.Ć. że w roku bIeżącym w porównaniu z
ubiegtym. Polska wyprodukuje pszenicy
więcej o 5.3 mi1J. kwintali, a żyta blisko o
20 miU. kwintali. Wystarczy przelictyć "te
·;to·ści na pieniądze, choćby po cenach od
dtis,i·e jszych niższych, aby dOjść do Wll1i.osku. że w nowym r.oku g'ospodar·c zym nasze mLnidwo powinno być oleiJ.kaset miIjonów złotych zasobniejsze. niż w ubiegłym. Róż:ni,cę 'tę tylko w nieznacznym st.o
P'll';U zmniejsza fakt, że ceny są dotą;d wyż
sze. niż będą napeWltlO z,a miesia,c, albo- '
wiem w zesztym roku główna część zbio
rów zrealizowana Z'os'tała na warunkach
znacznie g·o rszych niż dziś.
Milnęły czasy. k.ledy t11 i owdzie ebc':a
no budować pomyślność gospodarczą kra
ju k05ztem upraw1l1.ionych interesów rolni
czych. W islode powiększeni'e w tym roku sity finansowej rolnidwa o poważną
sumę kilkuset miljonów złotych, musi odbić się bardzo wydatnie na o~ółnem naszem położeniu. W~rośnie zm.acznie pojem
ność rynku wewll1ę"fr~nego, a zarazem j)fl'd
niesie się roQ·lność kapitaHzacyjna kraju.
Rezultatem lego w j.ednym jak j w drugIm
wYpadku musi być oiyvt;enie ogólnych
konj.unktur go<spo·d arczych. Na tern wresz
cie i skarb państwa skorzystać musi. Zbawienny wpłyW pomyślnych ~bio'fóW na na
sz·e i>ofoż,enie wewnętrzne, bę.dzie niewą~
pliwy.
W n.a szych st.osunka'ch z zagranIcą wy
nik z;bior6w również odegr,a dużą rolę, nie
powinien iednak być przeceniany. Na 0~ólną sumę przywozu w ciagu pi,erwszYiCh

tość

przYwozu ma.ki i zbóż wynos'lla 68,3
milj. z1. a, więc niesbełna 10%. Tmdno
więc przedewsz'Y's'tkiem nieurodzajem Uu
maczyć pogorszenie się naszeg.o bilansu
handlowego i pł.atni~z. ego. Jednak zrnniejsze11'ie tego przywozu ' zbożowego do niezbędnego minimum - peW!l1e ilości pszenicy' tymcz,ase'l1t jesz,c.ze sprowadzać musi
my - bę.dz.ie już samo przez się slanowtlo
ulgę. Dochodz,i 'd o tego możliwość W'y'W'ozu żyta. Jakie cyfry wchodzić lu mo'gą w
ra·chubę, lrudno oTzec. gdyż spotvcie wewnęlrzl1e przy dobrych urodzaj.ach noloryczn'Ie się zwiększa. Uczą,c się Jednak z
moż:!iwośdą wvWozu ki·lku miljonów kwin
taili, otrzymamy cyfrę, około 200 mili, zł.;
którą ew,entuaJ.nie da się osią,gnąć z lego
źr'ódła. Znaczenie tej cyfry dla nasz,eg.o bi
lansu handlowego byl'o by tern większe. im
s zybc; ej dałaby s.ię ona zreali'Oować. Pod
tym względem jednak. jaik - się zdaje, nie
należy być zbytnim optymistą. Wywóz
zboża może zatem n,a sz bilans ha:ndlowy
w dużym slo pniu wyrównać. ale odrazu i
sam przez się nie .potrafi zmienić jeg;o zasadniczo dotąd biernej tendencji. Więcei
tu liczyć należy na inne, po·z a zbożem, ar
tykuly produKcjf rolnej · or.a~ na wytwory
przemysłu.
_
R~sumując, stwierdzić można. że pomyślny

wYUilk 'Obiorów nie usunie odrazu
wszystkich naszych trudności. ale da Ży
ciu ~ospodarczemu świeży i silny impuls.
którego mu dzisiai przedewszystkiem Jest
brak.

E. R.

owe ulgi celne
przy eksporcie. węgla, cementu i ćlrzewa.
WAGSZAWA 20 lipca.
t

KO'}1itet eko-

nomiczny Rady Ministrów uchwalił:
1 \ POpfl.eĆ eksport i rozszerzyć w
kraju zhyt węgla przez rozciągnięcie ulgo
wej taryfy wyjątkowej (stosowanej .do .wa
gonów 30 tunowych) na wszystkIe mne
wagony' znieść normę 100.000 ton w stosunku r~cznym warunkującym zniżkę ta·
ryfy do stacji Zemgale: zwiększyć postojow.e
w Gdyni i w Gdańsku do trzech dm;
przedłużyć termin stosowania zniżki 10
procent w taryfie nr. 10 do dnia 1 stycznia 1926 r., rpzciągnąć ulgowe taryfy na
węgle nie przeznaczone na eksport z Odyni i Gdańska, równieź na wegle pr~ezna
czone do zaopatrzenia okrętów w tych
portach. Zastosowanie łych ulg ma być
uzależnione ' od odpowiedniego zniżenia
cen węgla na rynku krajowym.

2) Poprzeć eksport· cementu idącego
zwartymi pociągami do Gdyni i Cdańska
oraz zastosować ulgowy termin postoju
trzydniowego przy ładowaniu okręt6w
.Min?sterstwo przemysłu i handlu ma wy·
wrzeć wpływ na obniź,enie cen cementu
w kraju.
3) Zwolnić drzewo opałowe od cła
wywozowego.
_
4~ Wywrzeć . wpływ na obniżenie
cen mąki . pieczywa o 10 proc. przez uruchomienie młynów w których praca została
zatrzymana albo ograniczona. W tym ce
lu postanowiono znieść cła wywozowe od
otrąb, oraz nie przedłuiać od 1 sierpnia
b. r. ulgi celnej na mąkę. W miarę zniżki
cen zboża będą w ,odpowiednim stosunku
w dalszym ciągu obniż0ne ceny mąki i
pieczywa.

. Kto lamieua finan~owat port w ~~Jni 1
Tajemnicza osobistość p. Guido Hollo.
"ItI. K. c." donosi: W numc.:'ze onegdajszym naszego pisma donieśliśmy w telegra:mie wt.asnym z Warszawy. że w tych
dniach przybył dD Gdańska przedstawiciel
stowarzyszenia amerykański.ego "Internalional Lloyd Comp.". p. Guido Hollo. któ
ry okazaw:szy wielki,e za.·i·nteres.owanie
sto.sunkami polsko-gdańskiemą, udał się
nastęP'l1ie w towarzystwie delegacji komisarjatu jeneralnego do Gdyni. ażeby obejrzeć pracę portową.

P. Hon.o zapewll1H. że wielki k~n
cern kapitalistów za,g ranicznych zamIerza sfinansować pewmą część robót portow'Ych w Gdyni.

Tymczasem, w związku z tern naszem
doniesieniem otrzymujemy od Jednego z
krakowskich adwokatów sensa·cyjną wia
domość, popartą obejr'Oa,nemi przez nas
aktami. któTej .osnowa przedstawia s1ę
mniej w;ęcej następuil:\!oo:
.
Przed kilku mi es.iącami dyrekto'r "International Lloyd Co." etc. we Lwowi.e,
p. Guido Hollo (!) poczyni,ł '" jednej z
fkm
KrakoWie Szereg zamówień dla
Ll.oydu, lecz wskutek niewywią.zan;a si,ę
z obOwiązku zapłaty w terminie umówQo
nym, zarząd fi!fl?Y wniósł pr.ze'ci:w p. Hol
lo skargę sądową. W ,.odpowIedzI na ska!
gę "International Lloyd" we Lwowie do-

w

Notowania złotego za2ranlcą.
Za 100 złotych: N. York 19.25, Zurych '
98.50.
Londyn. Zamknięcie giełdy. N. York
4.86 1/16, Francja 103.07, Belgja 105.05.
Wł.ochy 131, SzwaJcarja 25.03, łIiszpanja
33.53, Portugalja 2.46, tlolandja 12.11. Danja 23.03, Norwegja 27, Szwecja 18.06, HeJ
siugfors 193, Niemcy 20.42, Praga 164:
N. York. Giełda pienięż.na. Londyn za
1 f. szt. 4.86 1/8, tendenCja m{')cna. Za 100
jednostek monetarnych: Paryż 4.71, Bruksela 4.63. Rzym 3.70 i pót, Madryf 14.50,
Bern 19.42, Amsterdam 40.14, Sz60kholm
26.88, Oslo 17.96, Praga 2.96. Berlin 23.80,
Wiedeń i Buda:pesif 0.0014. Biatog-r6d
1.75.75, Ateny 1.59 i pół, Buenos' Aires
40 -3/8.' Rio deJ,aneiro 11.50, . Londyn ' weiksIe 60-dniowe 4.81 11/16, Londyn weksle
na ·okaziciela 4.85 U/l.6, Monlr-ea14;85'7/8.
Kopenha.ga. Czeki. Londyn 23.1,0, N. :
York 4.76 1/4, Hamhurg 113.20, Paryz
22.60, Antwerpja 22.16, Zurych 92.55. Am- ;
sferdam 191.25, Sztokholm 128, Oslo 85.60
ftel~ingfors 12, Prag.a ·14.30, Rzym 17.90.
Szto{\ho·tm. Czeki. Londyn 18.75. Ber
Hn 0.86.60, Paryż 17.65, BTuksela 17.35,
Szwajcar.ja 72.30, Amsterdam 149.30, Kone·nhag.a 78.45, Oslo 67. Washington 3.72,
tlelsingfors 940. Praga 11.1 O.
.
f

BAWEŁNA.

N. York. Ba weina. Dowóz dl} porif6w Atlantyku i GoHu 3.000, loco 24.50, pat-

dziernik 23.92 - 95, grudzień 24.06 - 07.
styczeń . 23.49 --: 49. marzec 23.80 - 82,
kwiecień 23.92 - 92. maj 24.04 - 04, lipiec 32.75, sierpień , 23.65 - 65 wrzesień
2"3.80 - 80:
Nowy Orlea,n. Bawełna. Loco 23.8,C;,
styczeń 23.51, marzec 23.70. maj 23.78. H~
piec 23.83, październik 23.31.
LovepooJ. Bawełna. Luty 12.72,' czerw .
wiec 12.75, kwiec'ień 12.75, lipiec 13.27,
sierpień 13.16. wrzesień
12.96, listopa-d
12.72. grudzień 12.73.
Brema. Bawełna 27;96.
niósł, że p. Hono znajduje s';ę obecnie za
granicą, doką;d wyjechał w celu uzyska·

nia kreditów dla Polski...
Niezależnie od sprawy powyższej dowiadujemy się, jak.oby dyr. p. Hollo poczynił różnym osobom szereg podeIrzanych propozycyj fiuaI\1sowYch O'f(lIZ że jego ma-cki s.ięgają do różnych kmjÓw. P.
Hollo ma być z po'chodzenia żyd'em wegi·ersk;m.
Papiery fiFmO'we lwowskiego Lloydu
wykazują szereg filij rozsianych PO calej
Europie. Na karcie wizyfowej p_ dy;rekfora Hollo - co dodać należy-ohok wszy
stkich jego tytułów. adresu lwowskiego
(Ko,c hanowsbego 9) .~ t. d., . w\dnieje r6wnież emo'cjonujące i zwięzłe New York.
bez żadnego j'ednak bliższego adresu ...
Nikt nie zaprzeczy, że cała sprawa
przedstawia
się
tajemniczo.
Uchylamy się jednak uarazie .od wszelki·ch ko
mentarzy. ogran';czając si·ę do ill1formacyj
nego podania sz,czegółów powyższych .
Mamy zreszlą nadzieję, że zabiora tU na~
pierw grOS czynnik,i zainteresowane.
Nas interesuje w pi.e rwszym rzędzie
s:rma osoba p. GUlido Hollo. z uwagi na idenlyczne hrzmi'en';e jeg;o nazwiska z, na
zwiskiem przedstawi.ciela wielkieg-o kortceTnU amerykańskiego, który pOjoe-chat 0dądać roboty pOTtowe w Gdvni!
Za,chodzi pYtanie. czy w tym wypadku
mamy dwóch panów Guido tlollo, z których jeden jest poważnym Amerykaninem, a drugi dyrektorem lwowskiego
LIoyGu i nic i,ch prócz nazwiska nie łączy.
czy też może jesllu tylkO' jeden jedyny p.
HoHo ze Lwowa, występu.il:\!~Y spry'Cnie
w podwójnym charaiK.ferze!?
_
Nasze wt'a dze centralne mają tu głos.
Sprawa pilna, opinja pub11cma zani,epo.
kojona!
Czek.a'IJI'Y.. .

.- : : : -

~r. tli

Dol{ąd pój~ziem9

MUZEUM MIEJSKIE (PIotrkowska 91). Dzlary:
I
przyrodniczy.
etnograficzno-historyczny
Otwarte :odziennie od 10 do 14 I 16 do 19.

TEA TR MIEJSKI.
uziś

I jutro "Bóg zemsty" Sz. Asza. W rolach
pp. Jerzmanowska, Rodowlczowa, Roz.
vadowiczowa , Wołoszynowską,
Sw!ęcimska,
"omornicki, Mrozlński, Wybrański i teromski.
W przygotowaniu "Szofer Arcibald" M. Pawł!
Icowskiel. '
'łównych

Ma

Się

1I

OGŁOSZENIA

Kupon ten daje prawo do nabycia
Główna

1. 2-ch biletów ulgowych po 75
gr. bez względu na seans i miejsce.

Kupon niniejszy jest waźny tylko dzli
na program "Hiszpańska tancerka"

utynowany

LETNI TEATR POPULARNY
Ceg-ielniana 16.
Dziś. w poniedziałek, po cenach zniżonych do
potowy, t. J. cx.I 50 gr. do 1.50, przedstawienie dh
zrzeszeń "Pan Twardowski na Krzemionkach".
dawno n.ie grana w Łodzi baśń fantastyczna ze
śpiewami ! tańcami J. N. Kamińskiego, muzyka
Kurpińskiego. Akcje urozma1cają nowe aktualne
piosenki na starą nutę pióra Andrzeja Nullusa.
Reżyserował J. pjJarski. Udział bierze cały zespół artystyczny. Koncert o!'kiestry o godz. S-ej
wieczorem, przedstawienia o 9-ej wiecz. punktua1
nie. Kasa czynna codziennie od 12-3 ! od 5 do
10 wlecz.
Jutro po raz 6.ty "Pan T'wardowskl na Krzemionkach".
. . - - . .. - _.-- - ..... . ~1:VTELNV TOW. PRZVJACł<~l rRANC," (Piotr
kowska 103) otwarta codziennie od godz. CI
do 8 wleez. z wyjątkIem ~wląt l pIątków.

ż ą na
Odprowadzić

II

szyji.
za
wynagrodzeniem.
Podrzeczna Nr. 22
Płoszafiska.
109

PoploP8J[1e ChpzeSdJaftsBla
Halo RleJe HOSlloszftl f3

CODZIENNY

Wszystko

t.6d:.f,

można.

Piołrkoweka 104-.

Szyje bieliin,

męską, damską. dziecinną
ścielową. oraz

koldry i

PRENUMERATA miesięcznie w,uosl: na poczcie
z odnoszeniem przez listonosza do domu Zlp. 2.75.
OGŁOSZENIA w Codziennym Expressie Pomorskim
odnoszą potądany s k u t e k. Nadawać moma w
wszystkich powamiejszych agencjach reklamowych
lub tet wprost do administracji. Cena ogłoszefi. za
mIm w dziale ogłoszeniowym 15 gr. w dziale redak.
cyjnym 30 groszy. Przy większych ogłoszeniach i
c z~stszem powtarzaniu O cl P o w j e d D i o p u • t.

KOMU ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA IMIENINOWE NA .JUTRO?
.. 1 .. . .
Praksedzie P •

tam

lwa O[~ronJ Ko~ieł

Jedyne pismo poranne na Wojew6dztwo
Pomorskie wychodzące 7 razy
tygodniowo z dodatkami tygodniowym i
• • • • • • • •• powieściowym, •••••••••
Codzienny Express Pomorski
daje naj szybsze w i a d o m o ś c i z życia
Woj e w 6 d z t w a P o m o rskieg o.

ność Zwycięża"

dostać

Szwalnia

fIPUn POMOUKI

.. Odeon" - "Amundsen",
Resursa - "Dyktator dzikiego zachodu"
Spółdzielnia Pracowni!<ów Państwowych .
"Nowoczesna kobieta"
.
Teatr świetlny .. Nowości" - "Hiszpańska
tancerka"
Teatr MieJski - "Bóg zemsty" ł
TEATR J\1!f,JSKI w parku im. Staszyca
"Oj te kobieciątka".
Teatr Popularny - w ogródku .. Scala"
"Pan Twardowski na Krzemionkach"

nauudziela
zakresie
ośmiu klas. Przyspasabia do egzaminów dla eksternów
6-go Sierpnia 14.
pralnia.
2987-3

obro

BIURO T.WA ..ROZWÓJ" mle~cI sIę przy ul. Poiłte~neJ Nr.~. Czynne od 9 rano do 8 wlecz6r.

Kino "Belle -Vue", "Umierające Narody"
fl
J<lflo-Teatr .,Czary"- "Tancereczka
Kino Dom Ludowy - "Błazen z miłości"
Klno-1-Jfr ... . . .. "Żywy Posąg"
••Luna" - "Tornado".
MieJski Kinemato,;rraf Oświatowy - "Pięk-

DROBNE.

aginęła
suczka.
R czyciel
Z rasy w i l c z e j z lekcji
w

WJaarpze Swleflnum "H DWDS[III
ul.

ROWBrÓW!

'Yallze st.are niemodne ramy zamienia
na najnowsze podług francuskiego
wzoru, przyjmuje wsz~rkie reDeracje
i złamanIa. Główna 56, L. Taler.

_

,,60dzh!eoo Echa Wle(zopoeo.

POLSKA V. M. C. 'A. (Plot . ::owska 89). Czytelnia
pism I blblJoŁeka otwarta codziennIe od 4 - 'l~ r
wle.:z6r.
TOWARZYSTWO "WIEDZA". ul. PIotrkowska
Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla wszyst·
kich od godz. 5 do 8 codzIennie.

Dziś kapitalny, peten humoru, niezwykle wesoty i dowcjpny wodewil Krenna "Oj. te kohieciąt
ka !". Doskonały ten wodewil urozmaicony lest Hcznemi 'popisami śpiewnemi i tauecznemi oraz całym szeregiem zabawnych niespodzianek dla Pllblfcznoścl. wróżą mu kolosalne powodzenie. W
rolach głównych pp. Jakubińska , Łapińska. Szubert. Tatarkiewicz, Wroński i Znicz.
We wtorek przedstawi~nle zawieszone.
W środę "Oj, te kobiecllltka!".

fosiadacze

Ulgowy

z dnia 20 lipca 1925 r.

MIEJSKA GAlER.JA SZTUKI (park Im. Slenkle.
wlcza). Wystawa malarstwa rzetby, grafikI
, .. Zdobnlctwa PolskIego". Otwarta od godz.
10 rano do 8 wlecz.

rEA TR lETNI W PARKU STASZYCA.

...
mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wieczoremo I Kupon

1

i po.

abaźury. ,j

DZierganie dziurek':;;

kryte szycie, meretki, ażurki, haA,
znaczenie i plisowanie.

Pierze j puch

;~

ł pościel na zam6wienia. -~,

Ceny

p~yst-=pne.

~
. *D.m$~it. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

IV rok wydawnictwa
LóDź-KALISKA.
~o

Leszna (Poznania)

Lu

\'ł/arszawy

:.Jo
' )0

Uo
Uo
iJo
Do

Uo
Do
Do

Uo

Do

no
1.~ 0

Do

Z Warszawy

Odchodzq:

1,59
5,33
6,55
7,40
7,50
8,25
12,44
13,30
,13,52
15,00
18,40
19,40
20,10
20,30

Warszawy (pośpieszny)
Ostrowa (Poznania)
Koluszek
Tarnobrzegu (przez Skarżyiko)
Poznania
Warszawy
Warszawy
Lwowa (przez Tarriotirzegl
Warszawy
Ostrowa
Łowicza - Gda6ska
Krakowa
Poznania
Pary1.a (pośpieszny)

Technika

18,5:
20,45

włókiennicza

LÓDŹ·FABRYCZNA'.
Odchodz~:

1,44 . Z Koluszek
5,18
Z Koluszek
Z Koluszek
6,40
L. Koluszek
6,50
Z Tomaszowa
9,10
Z Koluszek
9,45
Z Warszawy
10,12
Z Warszawy (pospieszny)
10,22
Z Koluszek
10,29
W dni światcczne z Koluszek
13.37

.z Paryża

Z Ostrowa

·z

Gdal1ska
Ze Lwowa (prze2
Z Warszawy
Z Warszawy
Z Poznania

:.A fi A: Bilety wcześniej nabywać
•

,.1W-.....A-

18,3l

1,3(j
7,2~

9,2C
f3,2c'
14,30

Zagadnienia
gospodarcze

16,25
19,OG

.19,3('
20,Ot
23,0'
10,. •

ŁÓD:f,

EWAnGIELICKA 1.

, Prz)'choiIzq:

Przychoazq.

~

Z Koluszek
l Tarnobrzegu

Do Koluszek
Do Warszawy (pośpieszny)
Do Koluszek
Do Koluszek
Do Koluszek
Do Koluszek
Do Koluszek
Do Skar~yska
Do Koluszek
Do Koluszek
W święta i niedziele do KoTusze),'
23,06
przed południem.
57
23,
1

2 Warszawy
lZ Poznania
~ Krakowa

BlAQL4".

12,2 ,

Z O~trowia

.'

8,25
10,20
13,30

Całokształt

15,50
17,00

daje

22,25
~

"Tygodnik Handlowy"
pod

...
Założony w 1861 roku.
~

lan~ Pnemnłow[ów
w Lodzi

~

Iow.
ł~L WPomaniu
Piotrkowska 17.

przyjmuje wkłady oszczędnościowe na książeczki lokacyjne, przeprowadza
wszelkie operacje bankowe przewidziane statutem.

Cena prenumerat y:

W Łodzi miesięcznie
,Dl ... robotników "
N .. prowmcll
•
·Zagranicł\
• II

-

zł. 3.50
•• 2.70
• 5.00
.1 7.00

"tOlllt [[bO liea. l"KurIer todzki" łąunie zł. 7.50
Odnoszenie do domu 30 gr.

D-ra Juljana

Kołomyjskiego.

Redakcja i Administracja:
Warszawa, ul. Szkolna 10, tel. 92-86.

og łoszefi:

Przed tekstem I w tek§cie 40 groszy Z8 wiersz milimetrowy t-lamowy (strona 4 łamy)
Za tekstem
30
..
_"
..
..
4
Nekrologi
30
..
."
_
..
..".
Komunikaty
•
30
_
•
..
•
_ .A. . .
Zwyczajn~
•
I
8
lO
.."
..
•
..
10..
Drobne 10 gr.. "oszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz - na;mnłejsze ogłoszenie 50 groszy.

--W~y-d·a·-w-n-ic-t-w·"o-:-,-,Ł-6-d-z-ki-'e-E-c-h-o-W-i-e-c-zo-r-n-e""'''.---O~--d'''b-it-;=-''-;''''drukarni
... M'yd. Jan StvDuJI&9-,w.s ld.

Ceny

redakcją

Najpowatnlejsze w kraju pismo ekonomiczne.
Oficjalny organ Stowarzyszenia Kupców Polskich.
Prenumerata kwartalna zł. 10.-. Numer pojedyńczy 80 gr.
Katdy numer zawiera 20 stronic.
Do nabycia w ksi~garniach i kioskach.

:5.,'5&&

aGWMSWHmtifiIJi4l$li~MUQ..,..#!f'!f3ł~-- """,.~_.".p.", :~~ .. ...:....
..'

Aee aWhMW4§ig

spraw gospodarczych .

21,15

można w. B. P.P. "Orbis" Andrzeja 5, Nowomiejska 2

;....-;;ryII-~-

Oddział

4"4S
7,30

Tow. Drukarsko-Wyd9.wniczego "Kurjer
ul Zawadzka Nr. 1.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 711.

l

Ogłoszenia zamiejscowe o 50 proc. dro!et.
Zagraniczne o 100 procent drotel.
Za terminowy druk ogło.zed. komunIkat6w lon.
administracja nie odpowiada.
Artykuły nadesłan~ bez oznaczenia honorarium owa
.... ane są za b ezp ł atu e.
Rękopisów zarówno utytych fak I odn.uconycb redakc~'a_._nl_·e_z_wr_ac_a.~_~_~_ _ _:-_~:---

Łódzki" ·""'" Za redakcję

i wydawnictwo odpowiada:sld.

iWladysJaw Ulatow

