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Talemnicza śmierć trzech osób w Tatrach. 

Czy prokurator Kasznica padł ofiarą zbrodni? 
Straszliwe podejrzenla~ Dziwne zachowanie sit: żony zmarłego. 

-, - . - , '~aJiopane, 10 S'lerpłŃa. 

OKoltczno'~d, w jakich nastąpiła rów
noozesna śmierć ś. p. prokuratora K.aszni
CYt Jego nieletniego syna oraz słuchacZ'a 
filozOtfii Ryszarda Wasserbergera poniżej 
przełęczy Lodowej w Tatrach, na drodze 
lurystyczn.ie zupełnie łatwej i :rupełnie bez 
pieoznef - są 'tak zagadkowe, a zachowa
nie się jedynego świadka śmierci Tych troj 
ga osób, pani Kaszn.icowej, która dwie no 
ce i półtora dnia spędziła przy zwłokach, 
a schodząc w doHnę nie zaalarmowała ani 
uhac:ów an' mies?: ''''ńcó ... Jawofl' 

Jly (3 goo~iny od miejsca wypadku) jesl 
tak dzł • że tragizm Tego wypadku na
biera sfraszHwe! grozy wskutek podeJ
rzeń lakie się każdemu znawcy gÓT me
uchronnł~ nasuwają. 

Tłumaczenie nagłej śmierci lr()jga o
~ó6, z '1rfórych 'Ryszard Wasset1betger był 
doświadczonym turysta-taternikiem i wra 
cal z dziesiąciodniowejwycieczk,j ~rowy 
i wypoczęty do Zakopanego, Uurnaczenic 
rej tajemniczej śmierci R'wałfowny.m n.apo 
rem huraganu l rozedmą płuc z powodu 
zmIany ciśnienI.a almosfervczneg-o - Jest 
absurdem. Kron'iki n';ehrlko faferniclwa. 
ale ,i al!pinJzmu me zn.aWuią wypadku, aby 
na wysoko~ci 1900 metrów, na drodze zu
pe10nIe łatwej j bezpire cz.n ej, gdz.ie nie bra
kro zresztą sposolbnośd do {)!Słony. nastą
oiła '§mierć już nie jednego. ale trojga zdro 
wyeh ludzi. 

Orzeczenie P. d-ra Oabryszewskfesro 
w Zakopanem, kl6ry nie ()J!:lądaiąc zwłok, 
wydał orzeczenie, że śmilerć nastąpita 
\VS1<:!1'fe1( udaru płUCllJ.e2'o. Jest skandralem, 
Ul. który ów lekarz powinien zoslać po
ciągnięty do odpowiedzialności. 

.Tajemnicę niepojęlegD zgonu troJga o
sób wYjaśni se.dzia śledczY. 
, Przedstawimy pomzeJ opis same) 
~ierci wedle opowiadania jedynego 
~,iadka zgonu. p. Kasznicowej. 

PRZEBIEG KATASTROFY WEDt.UO 
OPOWIADANIA P. KASZNICOWEJ. 

Według opowiadania p. Ka.sznLcoweJ, 
złożonego w dwa dni 00 katastrofie, 
smierć jej męża, ddecka i Rys2Jarda Was
serbenz:era nastąpila w takiClh okoliczno
ściach: 

Gdy wydostali się na pr,zełęcz, zaczęli 
schodz'ić w potężnym wichrze i gradzie. 
Wasserberger naglił dD szybko~ci, wska
.zując, że czem n.iżej zejdą, tern aura bę
;dzie spokojniejsza. W pewnej chwili sy
n~k p. Kaszni,cowej zaczął si,e skarzyć na 
'trudności w oddychaniu. W ówczas ona 
NZlęfa od niego worek turystyczny, a 
Wasserberger zaczął chłopca prowadzić 
Pdy zes~li już około 50 metrów poniżeJ 
przełęczy, w pobliżu ŻabIego Stawu Ja
worowego. nagle prok. Kasznica usiadt i 
oświadczył: 

- .Jestem bardlZO zmęczony. Dalej 
~ść nie m02ę' . 

Wówczas zwrócHa się o oomoc do Was 
~erbergera, ale odpowiedź brzmiała:: 

- Młlłe Jest też barozo niedobrze. Z 
calego serca bym pomógł, ale doprawdy 
sam nie mogę. 

Zauważywszy w <Xllegtości kilkunaslu 
kroJków duży kamień, który mógł stano
wić ochronę od wiatru, pani K. zaprowa
dził tam syna ~ Wasserbergera i dała 00-
pić się nieco kon1alm i przegryźć czekola
dy. Gdy z tymże koniakiem wróciła do 
męża, ten był już umterający. Za nasfęp
nym powrotem do tamtych. znalazła rów
nież syna n~eźywe2(), a Wasserbergera 
kilka kroków poołżeJ. Miar on ~tać w 
ostatnlei chwI i prteJsć iik. 
przyczem upadt, łamiąc rcke i b t'lC się 
w głowę o dom skalnY~. Wszystko miaro 
być kweslią kilikunasm rtrinut, kolo gO'dz. 
4-ej po p{)ludniu. 

ły ułożone obok siebie, nieco n.iżej Was
serberger. Młody syn Kaszn.icy owinięty 
był kccem Wasserbergera. 

W piątek wieczorem p.p. Szczepański ; 
Zaremba, koledzy Wasserberg'era, i dr. 
Bolesław Drobner udali się do p. Kaszni
cowej, która w swem mieszkaniu na By
strem nr. 7, przyjęta łeh zupełnie spokoj
nie. 

P. Kasznicowa jesl Kobie"fą 35-lefnią, o 
rysach pospolitych: wydaje się być zdro
wą i silną. Nic znać w n}ej śladu przeby
t ... 11 trasw'l r.l! chwil. Jedynie na jej 
C ~~,~ -.dnio ~i'~' ł ,l ,.kięru. 

Tłu aC7.X' tell. 'n!-ec te że Was92!"-
oofO'(.Ił.r, pad.aJac, uderzył ją ... 

W ooowiarlanlll swem pr~ed Kolegami 
Wa5serberg-era p. Kasznicowa dorzuciła 

. jeszcze następujące szczegóły: 
PÓŁTOR+ DNIA I DWIE NOCE PRZY Ody przyszła do umi'erającego Wasser 

ZWŁOKACH. . , bergera, "fen chciał wstać i wtedv nlemal 
_ , P. KasznJcowa pozostala przy zwto- ~~iła ~7~yła . (((}.z .oo~'~~m. r-;'asfępnie 

Jvąch przez resztę dn'ia, przez całą noc z g4v ,,1'\\ lerdzlt~ ~011E'rc f. O,l.I:l;a o~oh, pozo· 
poniedziałku na wtorek, przez caty wfo- star~ przy zwlokal'h. przyrnJ>mntata sobie 
rek i przez drugą z rzędu noc, z Wtorku na ze ,v»~serb0'·{!f.tr m~ f(lY.'. kt~ry t'(ltZ~~7..a
śroi:1e. Dle alarmując amii Juhasów w Jawo fl3ł i !dMvm się f',!{rył~. Ponle "rai Wicher 
roweJ., am mieszkańców JawcU"zyny i do- ~ .. ąr l .de~;c:: padał nieorzenl:anic, zilczefa 
plero na Łysed Polanie, spotkawszy zna ł .f!lę l'!1---r.1e2' cm'zew.a.ć ,",:l!! ,zYU~1l 5pi~ytu. 
jomego sobie jen.. zar.~.· o, opowie-.· sow~ 'Vas~""rber1!e-ra. '~res. zcle w srode 
dz.iała mu co zaszfq" ~.' , zafelefonował zrana (a WięC "\1T. ~7 gc<!rrln po wypadku!) 
po ekspedycje rattt~kową godz. 11 przed n.r<1pt!.r~a w d,'}·hlrtre. 
poludniem. POgotCNlłi;,e,'wyruszylo nafych To ("O{łwł~.d,::I ·!lk ". Ka~7,nk,o'Wei 1%t nie 
miast p.od wodzą 1. Oppenheima ; 12 tu- 7.mj~rnie rh'~";"\ne. P(>oZOstaie przv zwło" 
dzi, o 6-ej wieczoren'f środę bvlo przy Trach 1f~;.:ez? noc~ i oołOCtr;\ dn~a. bez 
zwlokacb i bez srwcialhyeh trudów znło- wZ!r'e1u ",a rlmn.o i u.iep~,Qde, które ue
slo ie w d.oline. (żadnych ZW;J'ÓW śmeż- !'zta 7-1H,·<:"1 0~()In.ale, Jt1..1 t:vte prżyiOmu.o
nych po drodze nie było). PogoTowie ści. że orlwiązuie starantJl~ ~troc:Z(jttty 
sfwierdzifo. że zwł(liki obu Kaszniców by- sznurkami Iwe zmarrłz?:o 'Vasserbergera, 

"owa Doda. 

Pan A.: - Czy to nie Rabindra~ath Tagore? 

Pan B.: - Nie - to ziemianin z okolicy. Zeby uchronić swe zbiory 
przed żarłocznością ptaków, spełnia u siebie rolę straszaka. 

przegląda jego worek I L:1.vala maszynlu. 
spirytusową (z którą n". wietrze trz·eba 
się przecież starann1e obchodzić), przeno
si zwf.OIki, układa je, a więc jest przytomna 
i rOlZpocządza swemi siłami - a nie śpie
szy w dolinę, tak bliską, a przechodLl 
przez wieś, nie wrZywając pomocy i alar
mutie dopiero gen. Zaruskiego w Zakopa
nem. To p.osfępowanie jeśli za niem n,ie 
kryją się jakieś szatańskie motywy, moż
,nalby wyjaśnić tylko jakimś zaćmieniem 
umyslu. Człowiek o normalnych zmy, 
safch mógłby przy zwłokach spędzić wie
czl1r i noc, Ą1 C n:,znJ~t .. z ~,~ p.~I',..fo I w' 
cle J)Odążyłby po ratut1ćk w do.łirię, dokąó 
wiodła droga zupełnie bezplec~n:l, 

SEKCJA ZWŁOK. 

Tragiczny, niebywały wypadek porl' 
szył si1nie Zakopane ': wywołał żyWą dvs 
kusję. przyczem ogólnie komentowano Zł. 
zdziwieniem Obojętny spokój pani Kasz 
nicowei. 

Na skutek zabiegów p. Oppenhelma, l. 
przedewszvstkiem d-ra Diehta. prokura: 
tora w N. Sączu. zarządzono sekcję zwłok 

Sekct: zwl-ok Ryszarda W. dokcnat dr . 
OIbrych. Wynik trzymany Jest w taJemni
ey: Jelita zmarłego zostały . posłane dCl 
Krakowa cełem analizy. 

Dowiedzieliśmy się jednaK. że seKcj~ 
sfwierdziła płuca i mózg zdrowe i normal 
ne, serce rozszerzone. _ 

DOP':ero po sekcji zwloK Kaszniców o' 
ca. i syna, której dokonał w niedzielę dr 
J. Ciećkiewicz i po oldoszeniu wyniku ch" 
miezueJ analizy wnetrzności. będz-:e moż· 
na wyrobić sobie zdanie o istotnej przy· 
czynie śmierci. 

SŁADY ODMROŻENIA NA ZWŁO
KACH OSTATNIEJ Z OFIAR. 

Na uwagę zasługuje spostrzeżen~e, de 
Konane przez p. Oppenheima. 

Stwi'erdzlt on na policzkach i piersłacl1 
Rysz..:rda W. ślady 'odmrożenia w trzecim 
stopniu. 

Otóż marTwe zwłoki. wystawione na 
mróz, nie podlellają odmrożeniu: tylko na 
ŻyjąCY oł1l:anizm mogą Wystąpić śladv ol: 
mrożenia. 
Czyżby Rysz. Wasserberger leżał prze1 
dłulZi czas w agonii, wystawiony na mro~ 
ny wiatr i przed śmiercią odmroził sobie 
policzki? 

OPINJA PUBLICZNA lĄDA ŚLEDZ .. 
TWA • . 

Tragićzna równoczesna śmierć trot~a 
zdrowych osób pod Przełęczą Lodową.. 
jest tak zagadkową, podejrzenia, jakie się 
nasuwają tak potworne, że władze i lu
dzie nauki muszą wszystko uczynić, aby 
wyświ'etlić tajemnicę. 

Dusza słe wzdryga przed przypuszcU 
niem zbrodni, 'która byłaby czemś nlesły· 
~hanem w kryminalistyce. . 
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Za kulisami. 
Wkrótoe po rozpoczęciu wo,jny celnej 

f, NLemcami zwróciliśmy w naszem piś
mie uwagę .na liczne próby zlikwidowa
nia całego zatargu ,chociażby kosztem naj 
większych ustęP'Stw. Wmawiano w opinję 
publiczną w perfidny sposób, że WlOjna cel 
na z Niemcami musi się skończyć zaraz w 
pierwszych dniach naszą klęską, albo
wiem przerwanie dowozu niemiec1dch pro 
duktów przernysIowych jest równoznecz 
ne z zupelnem zatrzymaniem naszego apa 
ratu gospodarczego. Byto tajemnicą poli
szynela, że ogniskiem, skąd fe próby byJy 
podsycane, byt przedewszystkie:m prze· 
mysI górnośląski, a pozatern gmpki ';mpor 
Jerów w innych centrach przemysłowych 
glównie w Łodzi, dokąd masowo przyv;'O 
zi się niemieckie barwniki. 

Równocześn';e zdarzył się wypadeK, 
KMry sam przez się niema wielkiego zna 
czenia, ale na tle zalargu z Niemcami. na
biera specjalnego zaharwienia: pisma po 
dały wówczas krótką wzmia:nkę, że p. Kor 
fanTv J)IOiechał do Berl:na i byt lam przyję 
ly na audjencji przez ministra Streseman 
na. Działo się tO w chwili gdy rząd wydał 
ostre zarządzenia represyjne i cała 'Opinja 
publiczna kraju domagała się jednogłośn':e 
przeprowadzenia W\fjny celnej do skulku 
oraz zOlfgani·zowania bojkotu celnego. Wo 
bec poifęinego porywu całego narodu, któ 
ry entuzjasfycznie powHał energiczne za
rządzenIa rządu, cała akcja p. Korfanlego 
aby jakimś prY'WJaJfnym s}}OlSobem dOjść 
do ugody z Niemcami, musr:ala ulec przer 
wie. 

P. Kmfanly ma zbyt wielkie i pov.na.ż
ne za s lugi" aby zarzucać mu chęć wyslugi 
wanqa się Niemcom kosztem Polski. Jed· 
nak każdy przyzna. że jego poslępowa
nr:e jest conaimniej dziwnej i wymaga wy 
jaśnienia z jegO slrony. 

Albowiem 'teraz po niesłychanym sKan 
,talu w Reichstagu i rządzie niemieck1m, 
gdzie w ll'iepralktytkowany między naroda 
mi cywi'lizow_ .. ;em1 sposób napadano l 
szkalowano -Polskę, pojawia się znowu na 
gle niewinna notatka: "Pan Korfanty przy 
był do Berlina j zostal przY1ęty na dłuż
szej audjencji przez ministra Stres eman
na". 

Tu są ,tylko dwie mm!iwośd: albo rząd 
ludzi cały naród i poza jego plecyma chce 
prze'prowadzić jakieś perifraktacje z Niem
cami, rezygnując z naszej obraeoneJ godno 
ści narodorwelj, co dosyć trudntJ uwierzyć, 
zwłaszcza, że marny przecież oficjalną de 
lagaCJ.ię do wkowań z Niemcami; alho reż 
pan Korfanly jako rzecznik wielk'iego prze 
mysłu śląskieg-o chce udobruooać Niemcy 
UStępstwami politycznemi, o !klóre wlaś
nie Niemcom chodzi by wzamian zato u
zyska'ć dla reprezenlowan'eg-o przez sie
bie przemysłu ulgi wywozowe do Nie
miec. 

Ciekawe swiaUo rzuca na fe demne 
sprawy wczoraojsze oświadczenie Strese· 
manna, które proponu1e Polsce wlsrzyma 
nie da'lszych rugów op'tantów na zasadzie 
wzajemności. Ponieważ to oświadczenie 
zoo'tało opublikowane już po wizycie Ko~ 
fanfeg-o li niemieckiego ministra spraw za
granicznych, ni'e można przypuścić, aby 
jeg-o treść została ułożona bez jego wie
dzy. 

. Tymczasem zawiera ono, jakby nie
wJn.nie wsfamony, ale świadomy fałsz, 
co do ilości o,ptantów polskich mających 
jeszcze z Niemiec wyjechać. Wiemy ze 
ir6deł urzędowych, że oPtantów po'lski,ch 
w Niemczech pozosta10 jeszcze zaledwie 
kilka tysięcy os6b, w01bec zgórą dwudzie
sIu lyS'ięcy opla.nlów niemieckich, którzy 
jeszcze z Polski nie wyjechali. Nagle, 
niewiadom o s!kąd, w oświadczeniu Strese
manna p.ojawia się następująca kombina
cja: Polskich omantów w Niemczech jest 
Jeszcze 15000, nJemieck1ch w Polsce 'tak
'że mniej więcej tyle, pozostawmy ich więc 
'na miejscu i pogódźmy się. Nie wiemy ko 
mu przypisać fę nową próbę zbałamucenia 
p'Olskiej oJYindi pulblicznei, ale faklem jest, 
że wie o niej p. Korfanly. . 

Rząd powinien sPo'łeczeńsfwu otwar
cle powiedzieć, czy fe zakuIiso'we szacher 
:kj najżywolniejszymi inleresami narodu 
: dzkią się z jeg-o wiedzą, czy leż są to pry 
'wafne imprezy p. Korfan'teg-o. W ostat· 
nim wYlpadku cały naród mus1ałby zrewi
dować swój stosunek do niedawnego bo
hatera, kTóry służbę dla Polski zamienia 
na służbę u grupy niemi'eckich przemy
~łowców g-órnośląskich. Pomimo powyżej 
lPrzytoczonych faktów, s.podziewamy się 
6esz:cze, że cala sprawa polega na niepo
rozumieniu i zostanie prz'ez powołane 
Czynniki wyjaśniona w sposób, nie rzU'ca
tąCY cienia .na wielką ,przeszłość działa-
~ N. 

___ c 
w oj ie o podarczej Z rancją. 

"'fajny paragraf angielsko- niemieckiego traktatu handlowego. 
Wprowadzenie przez rza,d niemiecki 

węgla na listę tvwarów, których przywóz 
do Niem:ec jest zakazany - Vv"Ywołał w 
prasie angielskiej ożywioną dyskusję. 

Dyskusja ta ujawniłla szczegóły, które 
w sposób dosadny oświe'Nają niemiecikie 
szacherki zakulisowe, żywo obchodzące 
Polskę. 

Oto "Da~}y Mai,l" usp.a.Kajają.c ang-ielską 
OIPinję publiczną, zamieszcza korespooden 
cję z Berlina, z k~órej wynika, że obecnie 
ralyfikowany przez Reichstag trakta't han 
dlowY angielsko-niemdecku zaw:era tajny 
paragraf. 

Paragraf ten nie byt ratyfikowany 
przez parlament Niemiec i nosi charakter 
zobowiązania iedy.n·le rządu niemiecIkiego. 

Paragraf ten głosi, że pozwolenia na 
przywóz węgla angielskiego będą bez 
przeszkód wYdawane. 
, Okazuje się dalej, że rząd angielski zgo 
dzit się na nieum:eszczanie tego paragra
fu w traktacie oficjalnym jedynie dlalego, 
iż nie chciał utrudniać Niemcom perlrakfa 
cj! z Prancją 'l prowadzenia wojny gospo 
darczei z Polską. 

Przez zakaz dowozu węgla chcą bo
wiem Niemcy zarówno od Prancji jak i 
od Polski wy'fąrgować jak na)większe u
stępstwa gospodarcze. 

Obecnie angielskie Koła przemysłowe 
wyrażają poważną wą,tpliwość, czy wpro 
wadzenie do Uikladów handlow. tajnych 
d{)datków, poza plecaml' ciał uSJawodaWl-

Zamach a Sztab 
w W rsza • 

Z Warszawy telefonują. 
Nocy dzisiejszej posterunek woj

skowy stojący przy gmachu sztabu ge
neralnego zauważył trzech osobników, 
skradających się wzdłuż muru. Ponie
waż na wezwanie wartownika nie było 
odpowiedzi dał on kilka strzałów, raniąc 

jednego ze zbliżających się. Zaalarmo
wana odgłosem strzałów żandarmerja i 
warta wojskowa rozpoczęła natychmiast 
poszukiwania za zbiegłymi w ogrodzie 
Saskim, które dotychczas nie dały re
zultatu. 

O~iłowanH mor~Hntwo ~Ia l~o~y[ia' mieukania. 
Z Kra,kowa donoszą,: 
Organa poliCji krakowskJej areszTowa 

ty dziś niejakiego Jana C~yża, zamieszka
lego przy ut. Soltyka l. 17, za usilowane 
mordersl~ skrytobójcze na osohle swe 
goW'U(ja, Stanisława Bąka z Krakowa, e
meryta kolejowego, w wieku la~ 65. 

Czyż jako sio.srrzen'lec Bąka mIeSZKał 
u niego od roku 1924 w charakiferze sublo 
kałora. Od szeregu miesięcy zdradzał 
chęć zdobycia m~eszkania swego 65-le'f
ni:ego wuja i w Iym celu powzią·t zbroonI 
czy zamiar usun'ięcia go ze świata.Wszedł 
on w konszachty ze służącą Bąka, 38-łel 
nią Wiktorją Łabus i przyrzekł, że się z 
nią ożeni_ Służąca, biorąc na serio. ośWliad 
czyny Czyża poczęta okazywać mu 'Wiele 
życzliWOŚCi ,l sta.fa się poWlOlnem narze
dz,iem w jego zbrodniczych rękach. 

Przed kilku dniami Czyż Wlfęczył je) 
lajemniczy płyn i polecil, by WI1ała go. do 
herb tv, którą miał wYPić jej chlebodawca. '" a, jak się zdaje - w nieśw«ado 
mości wlała ów plyn rzekomo leczniczy, 
a w islocie będący kwasem solnym, do fi 
liżank1 z herbaTą. 

Dawka na szczęŚcie była zamatą i s'Kon 
czyła s';ę na kUTczach żołądka. 

Dzisiaj rano Czyż zaopa."trzywszy się 
w dostaleczną ilość kwa'su solnego, wrę
czył go znl()W'U służącej z pO«eceniem wla 
n'ia Trucizny do porannej herbaty Bąka. 

Służąca jedttak zo.rjentowaw,gzy się 
lym razem, że chodzi lu o zamordowanie 
Jej chlebodawcy. uprzedziła go o zamia
rach s'ios'trzeńca. Bąk zawiadomił niezwlo 
cznie organa policyjne, które zaraz zaa· 
resmowa'ty Czyża. 

ja~ ~i~ ' PflH~~tawia lu~noit Wil~ńu[lJlny 1 
Pouczające wyniki ostatniej statystyki. 

Wilno, w sierpniu-

W czasIe spisu ludności, państwa, doko 
nanego w f. 1921 nie wizęfo pod uv.na.:gę 

Wileńszczyzny Wlraz z miastem Wi~nem 
ze względu na .przejścia, jakie bezpo·śred

nio ,przedtem 'ta część RzeczYPos'Politej 
przechodziła. Dolychczas ledy brak byto 
dokładnych danych statystycznych o za
ludnien'iu WHeńszczyzny. OstatnIo dopie
ro przeprowadziły władze państwowe 
prow1zoryczny spis lud!l0ści. 

Rezultaty są naslępujące: 

Miasto Wiłno liczy około 180,000 mie
szkańców, z czego 99,000 (tj. 54,5 proc. Po 
laków1) i 67,000 (37,5 proc.) żydów. 

W całej Wileń,szczyźnie wraz z Wil
nem, gdz:ie ogólna liczba ludności wynosi 
1,088,000, jest według podziału naro.do
woŚ'ci 608,500 Polaków (56 pr.) i 119,000 
żydów (11 proc.) Liczba mieszkańców 
wyznania mojżeszowego pokrywa się z 
liczbą okreś'lającą narodowość żydowską 

W samem mieście Wilnie mieszka we
dług tej of;cia,lnej statystyki 1.5 proc. Lit 
winQw i 0.5 pro.C. Bia.łorllSin6W]; w calej 

ziemi Wileńskiej 5 proc. Litwinów i 26 pr. 
BiałorusInów. 

CharakferysTy,cznem jest, że l;'czba lud 
ności żydowskiej jest mniejsza dziś. niż 
była przed woJną: powodu szukać należy 
w ewakuacjach związanych z wojną świa 
tową i polską, po ktÓrych wielu już nie 
wróciło do dawnych siedzib. 

Ludność żydowska korzysta w r. 1925 
z 60 prywatnych ludowych szkól z ży
dowskim lub hebrajskim językiem wykta 
dowym. 

CAŁA ŁÓDt 
przybędzie dziś wieczorem do Filhar
monji na konfe~znanego w Starym 
i Nowym Świecie filozofa, badacza i li. 

t~rata ks. Onl.czewskiego. 

Początek o godzinie ,.30. 

czych, jest celo.wem. 
PrzedeW'Szystkiem zolxYw'fązanfe, daj 

ne tylko przez rząd, może zginąć łącznie! 
z dymisją daneKo gabinetu. Tajna umo'wal 
była wreszcie zawierana w okresie, w\ 
którym węglowy przemysł angielski rt:e' 
otrzymał jeszcze bezprocentowych kredy 
łów rządowycb. 

Obecnie Niemcy mogą 1JUPetn~e słusz· - . , 
nie kwestjooować wartość swesco zOoo-1 
wiązarua. albowiem kredyty udzielone, 
przemysłowcom an,velskim przez rząd -\ 
staWllają węgiel angi,elski VI< po~o2enlu\ 
szfucznie u'Przywilejowanem, godzącem 
W i:n'teres.y niemiecki.ego ,przemysłu wę· 
glowego. 

Dekorowanie krzyźem 
legjonowym łodzian. 
W imieniu marszałka Józefa P;łsud· ~ 

skiego, pułkownik sztabu generalnego1 
Iwanowski na akadem~i w dniu 6 sierpniai 
w sali Piharmonji, dekorował Krzyżenr

l 

Legjonowym pp.: 
Ks. kapelana wojskowego Oles';ńskie 

go Walerjana., komendanta okr. zw 
Strzeleckiego. Hipolita LudwiKa Pią'tKoW'~ 
skiego, prezesa Związku Legionistów ~ 
Łodzi Plosińsk;ego, kapitana Podsadę, ka
pitana Kruczka, chorąż. Wiśn~eWlSkiego, 
wachmislrza Rozena, kom. V-go' oddzia
lu ZwiąZKU Strzeleckiego Romana D{)~ 
berko, panie Prontczak i szereg innycł 
legjonistów. 

Wymienieni olrzyma,li róWlt1ież dyplo· 
my z własnoręcznym podpisem maIszal 
ka Pilsudsk>:ego. 

, 

Pospolite ruszenie. . 
Fez. 11 sierpnia. 

Na zachodzie kaia łIaddou Riffi na1{a~ 
zał pospolilte ruszenie szczepu DżebaHat 
w strefie hiszpańsk;eJ, celem wzmocnie· 
nia konlyng-enTów wojsk, znajdującyct 
cię w okolicy Sarzaru, które otrzymały 
rozkaz trzymania się za wszelką cenę \ 
przyśpieszenia robót forlyfikacyjnych. 

Ouled Bedder i Beni MesQu;łda, w któ' 
rych zamieszkują 173 rodziny, uznaly su
werenność francuską. 

GrUipa ruchoma uwolniła od nieprzyJa 
ciela obszar, znajdują.cy się na południe 
od Dżebal Sarzar. Nieprzyjaciel usilowal 
napróżno posunąć się do Bourle Loukhos 
lecz zmuszony został do cofń'lęcia się w 
nieladz'ie na pótnoc, ścigany przez artyler 
ję francuską i Io.lnikd'w hiszpańskich. Na 
środkowYm odcinku poirwierdza się wia· 
domość o ewakuacji Dżebel Amergon. -
Na odci.nkach wschodn1ch zaznacza się o
żywiona działalność lo'fnicza. W rejonie 
Dżebel Amseft nieprzyjaciel napróżno sta' 
raI się przeszkodzić zaopatrzeniu w żyw 
ność TimtaughH. 

Giełda 

Dolar spada! 
Plopwszo OPledu. WBPSZ8wsko. 

Holandja 
londyn 
Nowy-York 
Paryż 
Szwaicarja 
Włochy 

209.?Ó 
25,'łr 

5, 1~ 
24,H1 

100.9 !) 
18,7l. 

Opuga opzedu. mopszawsMI. 
Dolar 

Tendencja dla walut słabsza. 

Ppzodglełda udaRaMI. 
Złoty 
Warszawa 
Dolar 
Przekaz na Warszawę 

-:.s:.-

5,5! 

O,g~ 

0,94 
6;22 
6,1O } 
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ie ey z rojone jak, w ro u " 914. 
Roczna przerwa działalności aljanckich komisyj kontrolnych. 

Wśród cyfr niem~eckiego budżetu wojskowego. 
Przeszło roK upłynął od czasu wstrzY 

mania drlałalności aliancldch wojslrowych 
Komisyj Kontrolnych, które od czasu do 
czasu odsłaniały prawd~iwe wnętrze Nie
miec, 'tych Niemłec: rzekomo upokorzo
nych, rozbrojonych, jednem słowem, "u
tJieszlrod1iwionych" • 

DZliałalność tyoh komisyj, aczKolwJeK 
! różnych względów ni'edosfafeczna, była 
Jednak pewnym hamulcem. który po
wstrzymywał śmiałość niemieckich zapę
dów miHfarysfycznych i demaslwwał "po 
kojowe usposoblenłe Rzeszy". 

Jak dziś wygląda sytuacja wojskowa 
Niemiec? Jak wyglądaJą w świetle tej 
sytuacJi najbardziej pokojowe zapeWlł11e
ma niemiecldch mężów stanu i pol.jfyków?' 
Jakąż warTość pTaktyczną pos'iadałby 
najdoskonalszy pakt bezpieczeństwa, po
wiedzmy z udziałem Niemiec, skoro z jed 
nej strony dla odwrócenia uwagi hOjnie 
op'eruja, one pacyfizmem. a z drugiej zno
wu, z całego narodu czynia, masę uzbro
jona" zdolna, w każdej drwili do wystąpi e
'nie na polu walki? 

Zair'zyjmy do niemiecklego budżetu 
,wojsJrorWego i tak już zręcznie spreparo
wanego dla zagTan. a dostrzeżemy w nim 
naioczywistrze dowody "dobrei woli" re
publikańskich Niemiec. 

I to wszystko pomimo Traktatu Wer
~alskiego, pomimo tYSiącznych not koali
Cji, między niemi ostatniej. która w czerw 
cu r. b. domagała się od Niemi'ec. przede
wszystkiem, .,nie tworzeni ... annJi na pod
stawach zbrojenia obywateli, co jest sprze 
czne z Tr tafem Wersalskim. dozwalają
cym jedynie na utrzymywanie sity zbroj
ne,j koniecznej do utrzymania porządku w 
kraju i poliCji g-ranicznej". 

Wojskowy budżet nliemiecki na T. 1925 
na 100.000 ludzi Relchswehry wymacza 
3.800 ol}cerów, 58.300 safż, 1.400 urzędni
ków wojskowych. Oddzial licząc więc 
100 ludzi, składa się z 4 oficerów, 60 szarż. 
oj 36 sze:rog-owców! 

Gdzież więc tu mowa o oszczędności 
warmii? Jakiż sIosun'ek między ,i.lością 
szarż a cyfrą szeregowców? 
Nawe"f dziecko zrozumie, że karpus ofi
cerski i oodo'kerski obliczony jest na Wy
rost, stanowi ~ylko rdzeń pacierzowy wJe 
'om,jJjooowej armii. 

Na samo wyćwiczenie Reichswehry 
wydatki w roku 1925 wwo<sły do 19 mni<>
nów m.arek złotych, w r. 1914 na armję 
ośmkroć liczniejszą wydatki te wynosiły 
tylko 17 miljooów marek złotych! 

Jeżefi da się coś wYdobyć z tego bud-
fetu starannie rozlokowa-nego w posiad 

: niewinnych i skromnych pozycyj, to moż~ 
,na stwierdzić, że roczne koszta u'trzyma
'n:ia żołn!ierza n,i'emiecki ego wynosza, 3.600 
marek złotych: zatem miesięcznie - 300 
marek złotych, suma, o ktÓTej marzyć nie 

: może nasz niższy oficer! 
OczyWiście, że dzięki takljemu syste· 

: mowi Ni'emcy potrafiłyby w każdej chwili 
' wystawić i dz.iś, armię, jedn~ z najsilniej· 
SzYch w świecie. 

Obecny stan armii niemieckiej przypo
mina wszyslko z roku 1914. Korpus ofi
cerski rządrolll'Y jest po dawnemu; przyję
c-ie w jego szere'gi nowicjusza 'POprzedzo
ne jest tajnem głosowaniem. Każ,da z je
dnostek ReichswehTY pie;lęgnuje dawne 
tradycje cesarskie w republikańskich 

Niemczech: każdy z pułków obchodzi 
święto szefa swego (najczęściej osoby z 
rodziny dawniej panującego); dzień fen 

t jest przy tej sposobności zbiórka, dawnych 
!wojskowych tej jed.n.ostki; sprawdza się 
wówczas listy mobilWicyjne iwydale 
rozkazy. 

"Schupo" Reichswehra może dziś wy
stawić 250.000 do 300.000 ludzi; na pJerw-

sze wezwan1e lajne organizacje dostarczą 
Jej 300.000 do 600.000 ludZ'i doskonale wy
cWiczonych i obeznanych z bronią najnow 
szą. Same lajne organizacje, róż.ne zwia,z 
ki przysposobienia mJodzJeży i f. p. zdolne 
są dl() zastąplooia dawnych reu.erwistów. 
Rolę związków tajnych docenił należyci'e 
Stresemann, mówiąc: ,.Tajne związki wy
równają nam lo wszystko. · cośmy stracit.i 
przez zniesienie ohowiązku służby woj
skowej". 

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz 
częściej śv.nia"f ooiega piękna myśl rozbro
jenia powszechnego, wilecznego pako,ju i 
braterstwa ludów, zbyteczne jest przyto
czeni'e światu lego niemiecki'ego wycia,gu 
z niemieck,ieg.o budżetu wojskowego. Jak 
w świetle tern wyglądają krzyki płamych 
trabantów Niemiec o J)Ols!{I'm mili.tlanrź
mie. 

ikc. 
--0'--

"Lodzermensch" nad polsk~m brzegiem. 

,--/ I 

---

Myślałem dotychczas, że tylko nasz komornik łódzki umie tą.k ścIsnąć, 
że aż gwiazdy stają w oczach, ale widzę, że tu nad morzem są takie zwie
rzątka, które to jeszcze lepiej potrafią. 

"Miasto· ogróil' na dachach Be lina. 
na dole swąd benzyny i szalony ruch wielkiego miasta - na 

g6rze słońce, kwiaty i zieleń. 

Szr.;]one upały, jakie, niby la~, 
rozlały Się nad miastem, zwracają u
wagę berlińczyków na jedną, za mało 
jeszcze uwzględnioną możliwość
zapominania w mieście o mieście. 

A przecież rozwiązanie tej kwa
dratury koła Istnieje, choć jeszcze nie 
w głowach, ałe za to nad głowami. 
Nad każdym z nas sterczy dach, nie
potrzebnie spiczasty. ogromna prze
strzeń niezużytkowana, . niezużytkowana 
dziś. w wieku XX i w dodatku w 
mieście, gdzie każdy metr kwadratowy 
wart dzfesiatkl tyslecy I ,. , 

Pomysłowsze głowy wpadły jut 
jednak na szczęśHwszą myśl.., To 
też, idąc ulicami Berlina, można od 
czasu do czasu zauważyć na wyso
kości oiątego, szó~tego piętra i wyżej 
ni stąd, ni zowąd wychylające się 
kwiaty. kwitnącą gałąź wiśni, prawdzi
wej wiśnI, zaglądającej ciekawie z wy
soka na niepohamowany, szaiony, za
kurzony, otulony słodkawym czadem 
benzynowym uliczny ruch berlińskI. 

Tak ł IstnIeją nad wielu domami 
berlińskImi prawdziwe - ogrody! Nie 
nad wszystkImI, nIe każdy dom umo
żliwia utworzenie wiszącego . ogrodu, 
trzeba na to osobliwie mocnej kon
strukcji, warstwa bowiem ziemI, zwła
szcza w czasie długotrwałych deszczów 
i w czasie roztopów wiosennych ma 
wagę niesłychaną. Dach taki musi 
być oczywiście płaski, wyasfaltowany, 
ogrodzony płotem ..• 

Za to, co za rozkosz wyjść w 
piękny upalny dzień na dach, a raczej 
wyjechać tam windą. zapomnieć. na ... 
prawdę zapomnieć o całe m zwarjowa
nem tyciu wielkomiejskiem. widzieć 

I • 

wokół siebie krzewy, kwiaty, a nawet 
drzewka owocowe I 

Niesłychana troskliwość, miłość. 
z jaką właściciele tych podniebnych 
ogródków zabi'!gają i krzątają się około 
uprawiania maleńKich grządek, wolny 
dostęp słońca. które20 promienie ca
łymi pękami, a w dodatku pod znako
tem nachyleniem padają na wiszące 
ogrody - wydają owoce - stokrotne, 
niestosunkowo obfite. 

Starzy i młodzi, ale nade wszystko 
młodzi z rozkoszą prawdziwą używają 
wolności, czasami - kąpieli słonecz
n~ch w samem centrum mlc:.sta. 

A nietylko w domach prywatnych, 
nfetylko właściciele kamienic tworzą 
rajskie ogródki; mnożą się coraz czę
ściej wypadki, te także większe banki 
i wogóle przedsiębiorstwa dachy swe 
zamienIają w obszerne parki, gdZie w 
maju kwitnie bez, gdzie pełno pelar
gonij, georgInij, 'astrów. lewkonij, goż
dZikó 'll, a nadewszystko - róż I gdZie 
znajdują się prawdziwe gaiki drzew 
owocowych. Prawo korzystania z tych 
ogródków posiadają wszyscy członko
wie danego przedsiębiorstwa I spędzają 
tam wolne godziny w cienistych altan
kach, na krzesłach biegunowych. na 
leżakach, hamakach Itp. rozkosznych 
rzeczach: 

Najpiękniejse tego rodzaju Eldo
rado znajduje się na dachu jednego 
ż hoteli-olbrzymów berlłńsklch. Dźwięki 
orkiestry mieszają sIę tam z perllsteml 
odgłosami fontan, powietrze jest Drze
czyste, bo nIe dochodzi kurz. _ ... ~... 

~tr. 8 

.. Kurier Poznański" omawia optymisł" 
czny artykuł "Temps'a" w sprawie po-.: 
dróży Brianda do Londynu i dochodzi do; 
wniosku, że optymizm ten wcale n':e jest: 
uzasadniony. 

Tymczasem podłoże poliltyczne, 
zdaje s':ę, nie przedstawia się rÓżo~ .. 
jak to twierdzi "Temps". Przede
wszystkiem według otrzymanych zu 
pełnie pewnych informacyj z Londy 
nu, będą tam robione starania. abY pO 
łączyć sprawę długów sojuszniczYch: 
ze sprawą bezpieczeństwa i wy~rze~ 
w ten spOosób nacisk na Franclę.Ja~ 
wiadomo, dotychczasowe rokowanilr 
francusko-angiel5kie w sprawie dtu~ 
gów rozbity się. Francja ookazała g~ 
towość spłacania AngUi rocznie 6 m~ 
jonów funtów. Anglia uznała tę sum( 
za niską i zażądała wpłacania rocz
nie 2Q mHjon6w. Wobec tego delega
ci Francji opuściH Londyn, a obecnie 
wybiera się tam p. Caillaux. Otóż na,. 
leży się spodziewaĆ, a prz~puszcze
nia te pOtwierdzają pisma angielskie. 
że rząd angielski starać się będzie u
zyskać od PrancJi znaczne ustępstwa 
dla Niemiec, wzamian za łagodniejsze 
traktowanie zagadnienia długó,", ktć 
re Francji sprawia obecnie tyle is"fof 
nie bardzo poważnych kłopotów. Na
leży zresitą przypomnieć, że Anglja 
chąc zmusić Niemców do prowadze 
n:a dalszych rokowań w sprawie bez 
pleczeństwa, ofiarowała im kredyt nI' 
sumę 40 miljonów funtów. Nacisk teli 
w Berlinie podziałał. Być może że An 
g-IJa chce zaslosować obecnie podob' 
ny sposób w stosunku do Francji. 

W obl';czu narad londyńskich mo
żemy powiedzieć, że gdyby AngIji { 
Niemcom udało się skrępować zupeł 
ną samodzielność ruchów Francji w 
obronie Po,lski, wówczas pakt bezple 
czeństwa stałby się idealnem narzę , 
dziem dla dokonania rozbiorów Pol· 
ski. co wYwołałoby natychmiast waf 
nę we wschodnio-środkowej Euro
pie, wojnę, która pogrążyla'by w krwl 
i w ogniu cały kon"tynenf. 

"Gazeta Poranna" silnie ataKuje wy
sta,pien'le marszałka Piłsudskiego przeciw 
mi'nis'frowi Sikorskiemu na onegdajszym 
zjeździe legjonis·tów. 

Znakomitą część sweg-o przemówIe
nia poświęcił marszałek Piłsudski 
zwalczaniu osoby gen. Sikorskiego. 

Wydaje nam s'; 'ę, iż do sweg-o wy
s"tąpienia legioniści z Piłsudskim na 

czele wYbrali najmniej . stosowną chw! 
lę, jeśli nawet pominąć ton auiforekla 
my, którym usiłuj a, przypomnieć swo 
je osoby Polsce, zarzucaja,c reklame 
innym. 

Momen"f wielki'ch polskich mane· 
wrów wojennych, chwilla pobytu re-: 
prezen"tantów różnych armii eUTopej 
skich w Polsce - najmnIej się chyba 
nadają do podobnych wysląpień. Tru 
dno je nazwać inaczej, jak rob olą rot 
kładowa" jak prywatą i frakcyjno
ścią, która wielkim dzwonem rekla . 
my własnej usiłuje zagłuszyć norma~ 
ny bieg- wypadków. 

W zjeździe legjonistów wzięło z pe
wnością udział wielu czynnych wo~ 
skoWiYch. Jak ci podkomendni gen. Si 
lrorskiego mogli spokojnie słuchać a
taków na swego zw;'erzchni'ka? 

I czy atakujący nie orientowali si~, 
jak smutn·a roła destmkcyjna przy
padła im w ud:zia'le? 

Nad obradami zjazdu g-6rowala po 
dobno myśl uplacowania Pitsudskie
go z powrotem w armj';. 
Należy "fu przypomnieć, iż Piłsud

skiego nikt z armji nie usuwat. Poprc 
sit 'On o dymisję sam. wysuwając mr 
tywy po}-;ltyczne. 

Już samo lo, że Piłsudski. jako żor 
nierz uzaleźnitał swa. służbę wojsko
wą od zabarwienia politycznego rza. 
du, dyskwalifikuje go do służby czyn 
nej. Kto czuje s';ę więcej politykiem, 
ni,ż żołnierzem, lego m~ejscr \V s~ere , 
gach działaczy politycznych 
-~ 
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"ŚWIĘTO CYLINDROW." 
30.000 widzów z arystokracji na "match'u" klubu "Harrów" przeciw klubowi "Ealon". -lOO-letnie damy, 

Arystokraci i proletarjusze entuzjastami sportu. 
LONDYN w początka:>h sIerpnIa. 
Pomimo, że tyjemy w czasach 

niwelujących wszystko i wszystkIch, 
f te jesteśmy świadkami, jak przepa
dają niepowrotnie rozmaite tradycyjne 
zwyczaje po wszystkich krajach euro
pejskich. - Anglja zachowała Ich do
tąd, stosunkowo. znaczną liczbę. Mię
dzy Innymi przetrwał dotąd • Eaton 
and Harrows Crlcket Match· , czyU 
.Święto cyllndrów·. stanowiący niejako 
punkt kulminacyjny londyńskiego .se
ason'u· • kt6ry udał się w tym Toku 
bajecznie, dzięki. przedewszj'stklem, 
wspaniałej w ciągu dwóch miesięcy 
niezmiennej pogodzie. 

Oto, jĄk wyglądał w roku bieżą
cym ten • match·. o którym ktOś sfę 
wyraził. fż niewfdzlawszy go, nie może 
cudzoziemIec twierdzić, że zna Anglję, 
choćby w niej mieszkał lat kilka. 

Na kolosalnym trawniku, noszącym 
nazwę .Lords Cricket Fields·, o ;;lą
damy zgromadzonych okołó 30 tysięcy 
osób. Połowę z nłch stanowią męż
czyżni. w garniturach wizytowych i o
bowiązkowo z cylindrami na głowach, 
podczas gdy 15 tysięcy kobiet ma ·na 
sobie arcydzieła sztuki krawieckiej, 
sprowadzone z Paryża. Na tłum ten 
składają stę synowie pierwszych rodzin 
kraju w towarzystwie swych rodziców, 
lióstr, ciotek, wujów. kuzynów itd. 
Dzielą się oni na dwie part je : • Eaton" 
klub, mający barwy jasno-niebieskie 
i klub • Harfow· z barwami ciemno
błękitne mi. Uczestnicy • uroczystości· 
I ich słu:tba udekorowani są teml bar
wami, znajdująceml swój wyraz w 
kwiatku. zatkniętym do butonierki, w 
krawatkach, fantazjach na laskach. su-
kniach, parasolkach itp. . 

Trawnik otaczają staroświeckie 
tJowozy upriywilejowanych członków 
klubów, słu:tące lm za trybuny widzów. 
Starsi panowie siedzą na wierzchu 
pudeł tych powozów, noszących wypi
sane wlelkieml literami nazwf~ko właś
clćic:Ha (lord X., wicehrabia Y. itd.) 
t popijają whisky z wodą sodową. które 
90daje im wygalowana służba, śledzac 

PIERRE MłLLE. 

- Mamusiu, czy naprawdę pojadę zno 
W11 do Berck? 

Tak pytał maty Anzelm, wąUy, mom
ny chłopczyna, po wyjściu doktora. 

Serce pani łiersier ścisnęło się ooleś
n':e. Tak, rzczywiście, doktór zalecil bez
względnie wyjazd nad morze, do Barck. 
Zeszłeg-o lata udało się na koszt miasta 
'wysłać biedne rachityczne dziecko do sa 
natorjum miejskiego na wspomnianem pół 
nocnem wybrzeżu. O tym 6-tygodniowym 
pobYCie chłopczyna wspom;nal jak o raju 
Ani marzyć jednak, aby w tym roku mia 
sto uwzględniło podanie, chorych dzieci 
bowiem tak wiele, a miejsc ';lość tak o
graniczona l Ale mały Anzelm nalegał nie 
spokojnie: 

- Mamo, mamusiu, powiedz, czy po
jadę w. 'tYm roku do Berek?; 

z żywem zajęciem przebieg gry w 
piłkę · 

Specjalnością angielską. ukazującą 
się publicznie z racji tego .match'u· 
.. są t. zw .• 100-letnie damy· po
strojone w starośwleckle sukni~ mocno 
upudrowane, obwieszone klejnotamI ro
dzinnymi i przypatrujące się przez lor
niony otoczeniu ludzi • swej" sfery, w 

której czują sle tak dobrze. Wojna 
zmiotła na kontynencie europejskim tę 
.specles· do grobu - w Anglji jednak 
utrzymała się ' ona w całoścI. 

- Jakle jest pańskie zdanie o tej 
• party -? - zapytała urocza Angielka. 

- Tu nIe pachnIe rewolucją
odparł zapytany bez namysłu. 

I rzeczywiścIe, w Anglji dają się 

erc y a 
Zięć obdarzony przez dotirodusznego teścia zagrOdą 

- zabija go siekierą, aby się pozbyć ciężaru. 
Onegdajszej nocy mieszkańcy wsi Ko

d ,szew, gminy Bujny-Sz1acheckie. pawia
~u pioffrkowskiego, byli świadkami strasz
nego zajścia w domu gospodarza, tejże 
wsi 57-letniego Józefa Grzelaka. 

Grzelak właśc1c,ie'l 12-morgowego ka
wałka z,ie.ml, mieszka od wielu lat na ubo-
czu Wlioski. . 

Przed dwoma laty do rodziny Grz'e1a-
1m weszła jedna osoba w postac1, męża 
córki Grzelaka - Antoniny. 

Słabowity Grzelak oddał zIemię swe
mu zdęciowi, a sobie wym6wdł dożywo
cie. 

Domaszewski slawszy glję właścicie
lem gosPO'~arki, uważał teścia swego za 
zbyteczny cięża:r'. 

Ubiegłej nocy mIeszkańcy wsI zostali 
za.aIarmowan~ morderstwem dokonanem 

Piesek miał apetyt na 
rączkę p. Broni. 

tw) Bronisława Glińska, zamies'z1tala 
przy ulicy Marysińskiej 24, zOlStała pog:ry 
ziona przez })S'a należącego do Anf'0,nJego 
Zabłockiego (Włoozimierska 22). 

Gińskiej, która odn,iosła pokaleczenie 
rękli, udz.ielił pomocy zamies'zkały w po
Niżu fe1crer,. Zabłockiego zaś pociągnięto 
do odpowiedz.ialności sądowej. . 

Dozorca w konflikcie 
z władzą. 

"(n) Wczoraj wieczorem funKcJanarju
sze P. P. ujawnili w mieszkaniu Feliksa 
Ture.]ko, dozorcy domu przy ulicy Prlle
jazd 8, potajemną sprzedaż wyrobów fy
'tu niowych. 

Pani łiers'1er zbladła, zacisnęła zęby 
{ po chwili, z nagłem postanowieniem, od 
powiedziała: 

- Tak, dziecko, pojedziesz. Obiecuję 
Ci, że pojedziesz. . , 

Mizerna twarzyczka chło.pczyka roz
promieniła się radością. 

Od wielu miesięcy biedna matka miała 
sch(}wany w szUJfla-dce komody WYCinek z 
gazety - adres. Wynalazła go obecnie. 
zanotowała ulicę i numer i korzystając z 
nieobecności męża, który 'PI'otestował sta 
Je przeciwko uciekaniu się do instytucyj 
dobroczynnych, z gorączkowym pośpie
chem włożyła 'Okrycie, kapelusz i Wlyh;e
gIa z mieszkania. 

W pół godziny po~em wchodziła do 
gmachu, na k:t'6rym pieknem! złoconem! Ii 
teram! widniał nadpis: "Liga pomnożenia 
ludności" 

Wchodząc na schody zmęczona, prze 
jęta , Ul1maczył'a sobie w duchu: - Nie 
przychodzę przeCież po jalmuŻ/nę. To jest 
'\V!S;pólpraca Z Ligą. Francja ma zama!o 
dzieci. Liga da jej środki malerjalne, a o
na da państwu zdrowych obywateli. Nie 
potrzebuje się rumienić. Jednakże zimny 
dreszcz przebiegł jej po kościach, gody 
wchodziła do wskazanego g-abinetu - nie 
przywykła bow;em prOSić! , 

Za biurkiem siedzial urzędnik, taki so 
bie przeciętny, jakich wielu. An'; dobry, 
ani wspórczujący, jednak bardzo grzecz
ny, ale i 'to dużo znaczy. 

Przedis1awHa po.w6d swego przybycia 

przez Domaszewskiego na os'obie swego 
teścia. 

Prz'eprowadzone pierwias'tlkowe docho 
dzenie ustaliło: 

Domaszewski, działając prawdopodob
nie z wiedzą żony, wyw,iózł ją do swych 
rodziców, zamieszkałych w sąsi,edn,iej 
gminie, poczem w nocy z dn. 8 na 9 b. m. 
wszedł przez okno do mieszkania teścia 
4 zadał mu ki1ka silnych c.iosów siekierą 
w głowę, p,oczem zbi egł tą samą drogą. 

Zbudzeni jękami domov.,rnicy, zawiado
mm o powyższem posterunek P. P. w Wa 
dnewie, który wszczął za zbrodniarzem e
nergiczne poszukiwan.ia. 

Do ciężko rannego Grz'elaka przybył 
lekarz z Ze10wa i po udZlielen,iu pomocy 
pozostawił go na miejscu w stanie cięż-
kfun. (w) 

Znalez,ione podczas przeprowa-clzand'a 
rewi zj:i papierosy skoTI1fiskowano.j prze
sIano do Urzędu Skarbowego. 

Turejkę pociągnięto do odpowiedzial
ności sądowej. 

Zaznaczyć n'ałeiy, że pan dozoKa ma 
ogromnego .. pecha", j'es't ~o już bowiem 
szósta z rzędu konfiskata ddkonana w 
krótkich stosunkowo okresach czasu. 

Zamach samobójczy 
OZliś o go-clz. 2-giej w bramie domu nr. 

23 przy ul. Cegieln ianej 21-1etnia prostytu 
'tka zamieszkała przy ul. Andrzeja 58, na
pHa się w celu samobójczym trucizny. 
Zawezwany lekarz pogotowia, po udzieJ.e 
ndu jej pierwszej pomocy na miejscu, od
wióZlł ją w stanile osłabionym do Zbiorni 
Miejskiej. (pa) 

l, jak się tO częslo zdarza zadomow;.onym 
kobietom, zaczę1a od myśli, którą uważa 
la za najważni ejszą, która jej najbardziej 
leżała na sercu. Ale urzędnik przerwał: 

- Chodzi Q zapomogę, przy>ptl'szczam, 
nieprawdaż? jako dla matki obciąż,onei,fl 
czną rodziną? 

- Tak - odpow;edzia1a - i najmfod
,szy fest chory od 18 miesięcy, ma nóżkę ' 
w aparacie. Doktór twierdzi, że drugi se 
zon w Berek uzdrowi go. Trzeba go rato 
wać, panie. Już dwoje dzieci umarlo mi na 
tę chorobę. Tu kąciki ust joej drgnęły. Ale 
urzędn'1k nie zwrócił na to Uiwag-i, tylko 
korzys'tając z chwilowej przerwy. zapy
tal grzecznym, urzędowym tonem: 

- Proszę o nazwisko i adres. 
Podała. 
- Pani jest wdową? 

.. - Nie - odpowiedziała - mój mąż 
był inkasentem domu handlowego "Cafes 
Bresiliens", który teraz ' zbankrutovl'al. 
Ale m2,ż ma dobre świadectWla. Można to 
sprawdzić. . 

Urzędn';k notując i przygryzając wargi 
zrobił uwagę: 

- P ani ma jeszcze meta, hm, hm ... 
A ile jest dzieci. 

Zaczęła wyliczać: 
- Albert, Juleczka, Anzelm, Jurek, Le 

onek, Lucia ... 
- Sześcioro zalem - 'notuje urzędnik 
- Ależ nie - przerwał~ - Leonek i 

Lucia urnar!; wtaśn i e na tę c1rorobę. 
Żyli wciaż w pamięci matki. Dawszy 

od~zuwać rozmaite zapa~y. 7 wyJt\t
kłem zapachu rewolucji ... 

Potwierdzenie odpowtedv, dane} 
uroczej Angielce, można było zl,aleść te
go dnia wieczorem na ulicach Lo .ldynu, 
gdzie rozgrywał się dalszy ciąg oso
bllwego .matćh'u". 

Tymczasem zwyciężył kiw ' .Har. 
row·, a więc cłemno-lJłękitni. Jego 
członkowie rozjeżdżali się w setkach 
samochodów po najbardZiej rucbliwych 
ulicach Londynu. siedząc na wierzchu 
karoserjI (w cylindrach i frakach z flasz
kami whisky i syfonami wody so:iowej). 
krzycząc wniebogłosy: • Harrow! Har
row! hurra I· Wewnątrz samochodów 
siedziały młode piękności i .lOO-letnie
damy. Nagle w pobliżu cyrku Picca
dilly - tam, gdzie ruch j~st najwięk
szy - samochody stają, młodzi ludzie 
zesuwają sIę na zIemię. żegnają swe 
damy, otrzymują od nich bukiety bła· 
watków (barwa klubu Harrów} i mię
szają się z tłumem ułiczny~, witają· 
cym ich entuzjastycznie okrzykami. 
• Harrow I Harrow ł Hurra!-

Tłum. jak każdy tłum na świecie, 
składający się z proletarjuszów, wyry· 
wa bławatki z rąk młodych arystokra. 
tów. bo tak samo. jak ont entuzjaz6 

muje się sportem ... 
Ten entuzjazm dla sportu, obja. 

wlający się z taką żywiołową siłą. :że 
dla nas, Judzi z kontynentu. wydaje 
się czemś nlepojętem. zaciera w ĄngJji 
niejedną różnicę klasową. 

- Tak - tu nie pachnie rewo
lucją 1... 

I jakżeż mogłoby być inaczej VI' 

kraju, gdzie zarówno lord. jak prole . 
tarjusż , zajmują się o wiele mnie; 
przesileniem w przemyśle węglowym, 
nfż, dajmy na to. zwycięstwem mi
strzyni światowej tennisa . Teresy Len
glen, albo zdrowiem słynnego dtokieja 
Steve Donoghuge'go. lub zwycięstwem 
klubu .Harrow· nad klubem. Eaton-? , 

'ó --.-.-

im życie, nie mogła o nich zapomnieć l 
myśląc o swych dZ';eciach wliczała tyd 
dwoje zawsze do gromadki. 

Urzędnik jednak zirytowat się: 
- A zatem czworo! Dlaczego pani 

mnie w błąd wprowadza? 
Poczem już znowu spok'Ojnie i grzec), 

nie ci ągnął dalej, zamknąwszy książkę: 
- Źle panią sk;erowano. My jesteśm~ 

"Ligą pomnożenia ludności". Czworo dzi t 
ci to się nie nazywa ,liczną rodziną'. Niecł1 
pani pomyśli! Mamy rodz;ny złożone z 8· 
ga, 12-ga, a nawet 14-ga dzieci! Rzecz o
czywista, że o nie przedewszystkiem mu
simy się troszczyć. 

- Tych dwoje, które umarły ... - za
częła pani łiersier. Chciała powiedz·; eć. 
że byłyby przy życiu, gdyby posiooałq 
śro<;lki do ratunku potrzebne, ale urzęd
nik przerwał jej niecierpliwie: 

- Nie możemy wEczać umarłych, pre 
szę pani! Przykro mi bardzo, ale nic na fo 
poradzić nie mogę. • 

Pani łiersier, chwiejac się na nogach 
rozbita na ciele .; na duszy, zeszta ze scho 
dów. PóJgodZ';nną drogę do "Ligi" przebJ 
ła pieszo. Chciała wsią.Ść do omnibusl! 
Ale zajrzawszy do ptllStej poTtmonetki , po 
wróciła ze złamaną duszą pieszo do swe
g-o choreg-o dziecka. któremu muiała ode
brać zrudzenie, największy skarb dzieci I 
rozbitków życiowych. 

Tłum. J. Saw. 
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Gołębie, kobieta i g r c 
Fatalne qui-pro-quo. 

Orotny jest gniew kochającej kobiety 
w chwili, gdy ujrzy, it ktokolwiek krzyw
dzi jej kochanka. Niczem w por6wnaniu 
z nią jest roztarta tygrysica. . 

. Przekonał się o tern namacalnie i 
jakże boleśnie niejaki pan Ryszard Bone
szer. Cichy to i zacny jes t człowiek, ni
komu krzywdy nie potrafiłby wyrządzić, 
zaiste, iście gołębia natura. Tłumaczyć to 
można poniekąd tem iż z zamiłowaniem 
hoduje gołębie. A z kim przestajesz, ta · 
kim się stajesz - m6wi przysłowie. 
W tymże domu co i pan Ryszard zamie 
ukuje też inny miłośnik i znawca gołębie
go rodu - pan Krauze. Wsp6lne zami
łowanie połąc~ło węzłami przyjazni 
Boneszera i Krauzego. Ody pierwszy jed
nak calopalnie poświęcił się ukochanym 
swym ptaszkom, to pan Krauze dziełić 
musiał uczucia swe pomiędzy gołębie i ko
bietę,·· 

Niewiadomo, czy kochał ją w r6w
nym stopniu, co I gołębie, Emllja Tesch
ner natomiast dowiodła wszem wobec, it 
miłość jej do pana Krauzego potę!na jest 
i wspaniała. 

O cichej przedwieczornej godzinie 
rlwaj przyjaciele pan Bonszer i Krauze, 
stali sobie na podw6rzu, prowadząc facho
wą rozmowę na temat z~et gołębich. 
W tymte samym czasie Emilia Teschner 
odprawjała w kuchni obrzędy kulinarne: 
smażyła mianowicie kiełbasę z jajami na 
kolację dla "mętaa, W pewnej chwili 
wyjrzała przez okno i skamieniała: wydalo 

iej się bowiem iż Boneszer bije Kraulego! 
Nie zorjentowała się nieszczęsna, iż go je
dynie poklepuje... krew uderzyła jej do 
głowy. Obudziła się w niej tygrysica. 
Z dzikim okrzykiem wywiiając gorącą pa
telnią wyskoczyła przez okno na podw6-
rze, co było rzeczą dość łatwą ile że pan 
Krauze zamieszkuje na parterze. l oto na· 
gle pan Boneszer, który właśnie w wyle 
wie serder7nej przyjai"i huknął potężnie 
w ramię p Krauzei;o, zawył formalnie 7 
b6lu; na twar?: bowiem i głowę jego po· 
sypały się razy gorącej patelni. Nastąpiło 
zamieszanie i konsternacja; z trudem udało 
się panu Krauzemu umitygować i poskro
mić broniącą go przed domniemanym na · 
pastnikiem kobietę. Ody ochłonęł2! było 
już za p6źno: pan Boneszer miał już twarz 
pokaleczoną i zeszpeconą. Rzucono mu 
się z pomocą, zawezwano pogotowie, kt6· 
rego lekarz opatrzył nieszczfłsną ofiarę fu· 
rii kobiecei. 

W ten oto spos6b tragicznie skoń
czyła się przyjaźń dw6ch "gołębiarzy". 
A w dniu onegdajszym sprawę Emilji Te
schner rozpatrywał sędzia pokoju 5 okrę
gu p. Kasprowicz. Oczywiście, dowodzi
ła' iż iest niewinna. 

Sędzia skazał bohaterską niewiastę na 
50 zł. grzywny, względnie 10 dni aresztu. 
Pan Krauze stracił przyjaciela i 50 zł. kt6re 
za kochankę swą wyłożył. Przekonał się 
jednak, iż kocha go ona naprawdę. I jest 
szczęśliwy Sza-wic7, 

-:s:-

Niedawny występ łodzian w Pleszewie. 
{x) W dnliu wczorajszym posterunko

wy VI Komisarjatu P. P., pełniąc służbę 
na dworcu kolejowym Łódź-Kaliska, za
ltważyl dwóch podejrzanych osobn·ików 
wychodzących z dużemi paczkami z po
ciągu przybyłych z Poznania. 

Osobników owyc·h odprowadzono do 
powyższego Kattnisarjafu, gdzie ustalono, 
le s~ lo łodzianie: 21-letnli Jan Bodian, za
mieszkały przy ullicy WólczańskJiej 148 

oraz Edward Delke, lat 23 bez stałego miel 
sca zamieszkania. 

W p.aczkach znaleziono garderolbę dam 
ską i męska, pochodzącą z kradzieży do
konanej w okoli'Cach PIeszewa (Poznań
skie). 

Obu areszlowanych przesłano, wraz z 
ooPow1iednim protokółem, do dyspozycji 
władz sądowych. 

Postrzelona Mucha. 
Pechowi właściciele strzelnic,v. 

tnr} Dmochowski Józef, zamieszkały 
przy ulicy Radwańsk,ieJ 53 d Karol Kwjata 
(Wagnera 5), namyślali się długo nad o
tworzeniem intratnego ilIlteresu. 

Wreszcie założyI.i strzelnicę w parku 
Poniatowskiego. 

Inter.es ren dałby dość pokaźny do
chód ze wzg.lędu na ładną pogodę, a co za 
tern idzie l:icmie odwiedzającą publicz
rość parkową, z której większa część na 
podo'bne. stosunkowo tanie. Imprezy po
zwo1ić sobie może. 

Jeszcze jedno! 
Spóln.icy, zapomn.i'eli "(CZy leż nIe chcie

li) wykuJ)!ić palentu, v.rlięc to miało po
dwoić ich zyski. 

J byłoby wszystko iaknajlepiej poszfo, 
gdylby nie wypade~, ofiarą którego stała 
się Mucha tlelena. zami,eszkała przy ulicy 

Dzień w Łodzi. 

Rycerze wytrycha. 
(n) Jasnokowskiemu Aleksandrowi, za 

mteszkałemu przy ulicy Marysi'ńskiej 59, 
skradziono z ogrodu kalafjorów na sumę 
kilkudziesięciu złotych. 

Anni'e Wyszkow,icz, zamieszkałej przy 
ulicy Ceglieln,ianej 109, skradziono onegdaj 
szal przedslawiający wartość 60 złotych. 

Poszkodowana o dokonanie kradzieży 
podejrzewa Leona i Bolesława, bra-ci Zda
nowskich, zamieszka:łych przy Uilicy Zło
tej 5. 

Władysławowi Oczkowsk,ietmn. zam5e
szkatemu przy ulicy 28 p. Strz. Kan., skra
dziono z kieszeni zegarek zloty z dewizką. 

Powiadomiona o dokonanych kradzie
żach poliCja, wszc~ęła energiczne docho
dzenie. 

Czyj portfel? 
tw) Rog-a1ski Józef, dozorca domu 

przy ullicy Ki1iń,~kieg-o 30, przyniosf do V 
Komisarjatu P. P. portfel, zawierający do 
wody osohisle na nazwisko S"czepana 
Bie,rnackiego, zamiesz'kałego w Ł'oozf 
przy ulicy Tatrzańskiej 25. 

Portfel Z'najduje się do odlebran-ia w po 
wyższym Komisarlack 

Radwańskiej 49 . 
Otóż p. Mucha korzys'rając z p,ię&eł 

niedzielnej pogody, spacerowała DO alej
kach parku. 

Wtem przechodząc obok strzelnicy u
czuła nagły ból w plecach; krzyknęła, 
zbieg1,i się ludzie ~ zauważyli sączącą się 
przez bluzkę P. Mllchy krew. 

Zawezwano posterunkowego, który 
slwi.erdzH, że s"trzał padł ze s"trzelnlicy, jak 
również to, że właścici-ele tejże nie mle
li odnośnego zezwolenia. 

Urwał się dobry - inleres. PP. Droo
chowskiemu i Kwjato 1, "budę" zamknJę- ' 
to i spisano protokół, który przestano wra 
dzom sądowym, zaś postrzeloną Muchę ~ 
skierowano do zamieszkałego w pobliżu 
lekarza, gdzie się będzie l'eczyła na kosz! ' 
właścicie1.i strzelnlicy. 

Nareszcie wzięli się i de 
nich. 

(x) Za pobieranie Z'byf wygórowanych 
cen, pociągn'ieto do odpowiedz,ialności są
dowej rzeźnlików: Franciszka Szczepani'a
ka (Rzgowska 12), Anlon,iego Szkudlarka 
(Nowo-Zarzewska 21), Józefa Modrzejew 
skiego (Napi6rkO'wskiego 11), Franc,jszka 
Jaro'sza (Ludwiki 40). Os'lcara tlen era (Po
morska 129), Karola Kurowskiego (W.i[eń
ska 6), Ludwika Weg-rowskiego (Rokiciń
ska 63), Tadeusza Molińsk,i:ego (Zelazna 
18). Władysława Jóźwińskii 'ego CRoki'Ciń-: 
ska 69) i Franciszka Musierowicza (Emilii 
44). 

Z pętlą wisielczą u gard'a 
(n) W dniu wczorajszym do I Komlsa

rjatu P. P. zgłosił się Jan Kopczyńsk,i, za4 

mtieszkały przy u1Lcy Modrej i zameldo~ 
wat o powieszeniu się ojca 50-'lef.niego Art 
"tonieg-o. 

Wydeleg-owan1 na miejsce funkcjon'ar
jusze zastaH zsiniałe już zwłoki. 

Zwloki samobójcy zabez~eczon.o do 
czasu zejścia władz sądowo-lekarskich. 

Przyczyny rozpaczliwego kroku nif' 
uslaaono. 

Nieszczęśliwy piłkarz. 
(r) w dniu wczoraJczym u~egr wypad· 

kowi Anloni Szymański, zamieszkah 
przy ulky Brrez.ińskiej 86. 

Szymańs1di w czasie g-ry w pitKe nożna. 
upadł nieszczęśnwie odnosząc złamanie 
leweg-o przedra,mienia. 

Lekarz pogotowia. no udzi'e1eniu porno 
cy i natożenil'U opatrunku, pozosfuwH nie
szczęśliwego sporfuwca, na mJiejscu. 
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Dlaczego? 
Minęło im od tej chwili trzy tygodnie 

I Teraz wracała z Paryża, kUJ)iwszy lam 
wszytko, co jej dobry smak podykto
wal. Był to właśnie 18 października, czyli 
lydzień przed ślubem. 

Napisała z Paryża list do Mima i opo 
w;edziala mu. że wychodzi zamąż, uważa 
jąc ten krok za jedyne wyjście dla nich 
wszystkich. Mimo odpowiedział jej wy
buchami radości i zdll'Il1ienia. Mirko miał 
s:ę o tern dowiedzieć po jej zamążpójściu. 
, Napisała leż do wuja i prosił.a go, aby 
jej pozwolił W1I'6cić dopiero w ten dzień, 
'la który było wyznaczone przyjęcie. 
Przybędzie pociągiem porannym o godzi 
nie dz·;ewi,ątej przed południem i będzie 
.leszcze miała dość czasu, aby się przygo 
I łować do obiadu. Pozatem będzie 'to dla 
,niej przyjemniejsze, albo'wiem uniknie w 
len sposób wizy"f prywatnych rozmaitych 

: członków rodziny'; ich znajomych. 
. Francis Markrule zgodził się na lo, ale 
'lord Tankred rozgnieWJal się, gdy się o 
: ~em dowiedział. • 

. - W takim razie powitam Ją na 'sra
'cji! - wybuchnął. - Tęskn'Ię już za jej 
widokiem. 

I gdy pocią,g zajechał na dworzec Wik 
,lorji. ujrzała go Zara na peronie; pomimo 
,gniewu, jaki ją ogarnął z tego J)owoou, 
'zwr6ciia uwagę na jego męską urodę. 

Ta.nkred był nią zachwycony, albo
~iem now,y slrói pary~ podnosił jeszcze 

jej niezwykly naturalny wdzIęk. W tej 
chwili nadbiegł lakze Francis Markrute; 
wiedział bowiem, że pozostawienie Tris
trama sam na sam z Zarą może s';ę źle 
skończyć, dlatego też pośpieszył z CIty 
na dworzec, aby być obecnym jako .. gwar 
dja ". 

- W·:taj, Kochana siostrzenico l-rzekł 
Markrute. zanim lord Tankred miał czas 
przemów1ć. - J.ak widzisz, przychodzi
my obaj na ~je spotkanie. 

Zaczęli rozmawiać o podróży, ·kl6ra 
w swej części morskiej wypadła nadspo
dziewanie spokOjnie i przyjemnie. A Pa
ryż! TO' miasto było i jest czaru1ące. 
Wtem Wttra"ci,ł się także Tristram, oświad 
czając, że cieszy go jej zachwycanie się 
Paryżem, albowiem ma zamiar, jeżel: ona 
nic nie będzie miała przeciw temu, poJe
chać i spędzić z nią tam pierwsze dni po 
ślubie. Zara pochyliła głowę, jakby pota
kująco, ale nie rzekła ani słowa. Jego pla 
ny wcale jej nie in'teresow,aly. 

Chociaż Trisham był przygotowany 
na laki e chłodne i obojętne przyj!}cie, jed 
nak, gdy ono go w istocie spotkato, czuł 
się je zachowan':em głęboko dotkni ęftym. 
Gdy wchodzili schodami na górę, szep
nął Prancis Markru'te do swej siostrzeni
cy: - Proszę cię bardzo, bądż dlań bar
dziej U1Przejmą. Mężczyzna ma przecież 
dtm1ę, którei ·nie można UStaw:cznie wry
stawiać na próbę! 

Gdy weszli do bibljoteki i podano im 
herbatę, spróbowała Zara powiedzieć do 
Tankreda kiłka stów. Ale Trisram s';e
dział z mroczną miną, zaś jego niebieskie 
oczy prz.Yhraly hardy w\yraz. 

- Pójdę na górę i odpocznę nieco 
przed obiadem - rzekła Zara po chwili, 
zmusita się do 1l'Śmiechu i poszła ku 
drzw1om. 

Po raz pierwszy widział Trisrram u
śmiech na jej twarzy-i czuł, jakby J)rzez 
jego ciało J)Tzeleciała Iskra elektryczna. 
Miał szaloną ·ochotę pochwycić ją w swe 
ramiona. pocałować ją i opow1edzi·eć jej, 
jak szalenie ją kocha. 

Wyszła jednak, nie zauważywszy bu 
jak bezgranicznie ją kocha. 

XFI ROZDZIAt. 
Lady Tankred, matka Tristrama. cier

piała od rana na bardzo silną migrenę i po 
srała służącego z bilelem do pałacu Lane, 
że ku swej w1elkiej przykrości nie będ,,;e 
mogła przybyć na obiad. Pozatern sios'tra 
Tristrama, EmHja, zadzWDniła sama do 
Francisa Markrute w 'tej sprawie. - Mat 
ka jest zrozpaczona - rzekła - ale ona 
cierpi bardzo i jestem pewrna, że hrabina 
SzuI ska jej wyba'Czy. a pan rówrni eż. Mat
ka kazała mi zapytać pana, czy hrabina 
Szolska nie zechciałaby przybyć do nas 
jutro z Tristramem i zostać u nas na dru 
giem śniadaniu. 

Tak też mnów1ono się, wskułek czego 
musiano zm'i enić porządek przy stole. La 
dy EteIfryda miała siedzieć 1>0 prawej 
stronie gospodarza, krewna Tankredów 
lady CoItshurst po lewje stronie, Tclś Za
ra między księciem i swoim narzeczonym 
to znaczY bez zmiany. EmiUa, S:ostra Tris 
trama miała za j)ąsiadów Si~ Jamesa Dan 
versa i lorda CoItshursta, zaś Mary miala 
siedzieć między swoim wujem, braifem 

księcia l, lady TanlICred. KaroIem Monitfi
chetem i jego synem, mlodym Bil~y, nCi 
którego w przyszłOŚCi czekał tytuł księ
cia, jako jedynego męskiego spadkobier
cę rodu. 

Kwadrans przed ósmą poszedł Fran
cis Marknrle do buduaru swej siostrzeni
cy. By ta już ubrana w szafirową sukn'le;. 
aksamitną, mistrzowskie dzieło prostoty. 
Podarunki Tankreda, szafiry i brylanty te 
żały w otwartych pudet:ka'ch na sitole obok 
kosztownych pereł. k."fóre· dał jej w darze 
Markrule. . 

- Twój podarunek jes'f wspaniały, W\.I 
ju, - rzekła, nie dziękując mu jednak wC<. 
le. - Co chcesz, abym wzięła dzislaj't 
Twoie perły, czy jego klejnoty? 

- Lorda Tankreda, naturalnie. Wy· 
raźnie prosil, abyś dzisiaj w1eczorem mi~ 
ta jego dar na sobie - odrparł finansista 
- To są tylko mniejsze klejnoty, res~fa 
pozostałi! jeszcze u jublIera w celu opra
wienia. Cała rodZi·na prześcigała się w da 
rach. Patrz, ta broszka i te wspaniale kOI 
czyki pochodzą od księcia. 

Pochyliła gtowę bez zachwytu i wło
żyła w uszy na miejsce małyoh pereł du
że brylantowe kolce, zaś na szyję łańcu4 
szek z podobnym brylantem. 

- Wyglądasz prześlicznie, - wybuch 
nął iej wuj z niekłamanym podziwem. -
Nie pomy1item się. polegając na twoim 
smaku, tWlOje sUlknia jest J)rawdziwel1' 
cackiem. 

- PÓjdziemy więc, - przerwała ~ 
sl>Okojnie. 

id c. a.) 
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Zawody X dywizji • ec y. 
Urządzone staraniem X dyWizji piech. 

zawody lekkoatletyczne i sJ)'OrtoWD-woi
c;kowe. wypadły naog-61 bardzo dobrze. 

Wyniki poszczeg-6lnych wsp6fzawod
nidw przedst~:wiają się następująco: 

I DZIE~. 
Pięclobó} wojskowo-~portOWy: I mIel 

~ce 28 p. Sfrz. K .• 2) 10 p. K. a. p. 
Bie~ 800 metrów: 1) shz. Margasińsk1 

(28 p. s. K) - 2 m. 15 sek. poza konkur
sem Starosta (Z. H. p.) - 2 min. 13 sek. 

Skok wdał: l) plut. Jastrzębski (lo p. 
K a. P.) - 5 m. 56 cm. Poza konkursem 
'3as 5 m. 50 cm. 

Walka na ba~nety: 1) sierżant Szor 
(28 p. S. K.) 

II DZIE~. 
Bie~ 400 metrów: 1) kpr. podch. Mę

karski w czasie 58 sek., 2) Szor. 

BI~ 4000 metrów: 1) sierżant MyjaK 
'(31 p. s. K.) w czasie 21 sek. 

Sztafeta 4XIOO metrów: 1) szlafeta 
28 p. S. I(. w składzie Gostawski. Potoń
ski, Szor, Szelig-a. Poza konkursem druży 
na Z H. P. - 50 sek. 

Bie$t szturmowy: Zwycięży ta drużyna 
28 p. S. K w składzie: Bargasiński, Wy
pych, Kościuch w czasie 2,6 m. 

Rzut kulą: kapr. Praszeruk (10 p. K a. 
"J - 9 m. 60 cm. 

Rzut stranatem do celu: 1) por. Kocha 
llowski (28 p. S. K.) 

Rzut 2fanatem w dal: 1) ogon. Szyman 
sk~ (10 p. K. a. P.) - 61 m. 35 cm. 

m DZIE~. 
Biest 100 metrów: 1) por. Badecki w 

czasie 12,4 sek. 
Bie$t z płotkami HO m.: 1) pl. Jastrzęb 

ski (tO p. K a. P.) w czasie 20, 8 sek. 
Skok WZWyż: 1) sierż. Szor - 1 m, 56 

cm. 
Rzut dyskiem: 1) Ogn. Anek (10 p. K. 

a. P.) 31,84 m. Poza konkursem Sas 31,96 
m. 

Zwycięstwo krakowian 
w chodzie strzeleckim. 

Warszawa, 9 si'erpnlia. Wczorai zakoń
czy~ się marsz Strzelców na prz'estrzeni 
Jędrze.iów - K.jelce. W dopuszczonym 
poza marszem biegu ZWYCiężył Włady
~taw Kmicic z Krakowa. Wogóle pierwsze 
miejsce uzyskała drużyna krakowska, 
przebywając marsz W 18 godzinach 18 
min.zaznaczyć należy, że najlepszy tam
tegoroczny czas wynosi 24 godz. i 5 min. 
Po marszu odbyło się wręczenie nagród ; 
uroczysta de~nada. 

Zawody pływackie o mi
$trzostwo Lwowa. 

Lwów 10 Sierpnia. Panowie 100 m.: 
(styl dowolny) Roszko AZS 1.36 min. 100 
m. (na wznak) Kirchner (AZS) 1,44,6 min. 
200 m. ~na piersiach) Nowak (AZS) 
3.38,3 mm.: 400 m.: (styl dowolny) 
Roszko (A. Z. S.) 8.03,8 min. 1,500 trt'fr. 
(AZS) 30,05,1 min. Nowy rekord Polski': 
Panie 100 m. (styl dowolny), Vecco (AZS) 
'2,07,4; 100 (na wznak) Prymk6wna (AZS) 
2,33 min.; 200 m. na p.i·ersi.ach Łukasikowa 
(Pogoń) 4,05. W skokach z 'trampoHnry 
pierwszy Strzelecki (Czarni) potem idą 
Omiatkiewicz, Dra ·i Wacha z AZS. 

Bleg4XlOO m.: 1) szrafeta 28 p. S. K. 
w czasie 4 m. 1 sek. 

Skok o tyczce: 1)' sierż. Blak (31 p. S. 
K.) - 2 m. 70 cm. 

Bieg 1500 m.: 1) sf. strzelec Gmes w 
czasie 4 m. 48,8 sek. 

Rzut oszczepem: 1) kapr. Piera (28 p. 
S. K.) - 39,70 m. 

• Program za wadów lekkoatletycznych 
zakończyl mecz w piłkę nożną. Ponieważ 
Jednak drużyna 7 p. p. nie s'tawiła się na 
mecz z 28 p. S. K rozegrano zawody mię 
dzy kombinowanemi drużynami W. K S. 

Sędziował p. P;otrowski. 
Uroczys'tość zakończyfo rozdanie na

grów w postaci żeton6w. 

Mi-:dzyńarodowe wyścigi samochodowe 
w Poznaniu. 

Komunikat Automobilklubu Wielko· 
polski, Jak się dowiadujemy, urządza 
Automobilklub Wielkopolski w niedzielę 
dnia 30 sierpnia br. r. wielkie międzynaro
dowe wyścigi samochodowe na t. zw. 
tr6jkącie szos za uJ. Grunwaldzką. Pamię
tamy wszyscy dobrze udaną imprezę wy· 
ścigową z maja b. r. i zainteresowanie, ja
kie obudziła nietylko w Poznaniu samym. 

Sport automobilowy mało jeszcze jest 
rozwinięty w Polsce. Jeżeli uprzytomnimy 
sobie szalone zainteresowanie siec sportem 

tym w Europie zachodniej, nie mówiąc 
już zgoła o takiej Ameryce, jeżeli zważy
my, że automobilizm ma wielką przyszłość 
w Polsce tak w żydą handlowcm jak i 
prywatnem, to przyklasnąć musimy inicja. 
tywie Automobilklubu Wielkopolski. 

Kraj nasz nie chce pozostawać w ty
le i szybkiem tempem zmierza życie spor
towe do wyrównania różnicy poziomów. 
jakie dotychczas istnieją pomiędzy nami a 
Europą Zachodnią. 

-:-:-:-:-

. Vienna --- Pogoń 3: O (2: O). 
Lwów, 10. 8. - Gra na poziomie naj

wyżej B-klasowych drużyn, na Pogoni 
znać coraz bardziej wyczerpanie. Lwo
wianie znowu bez G6rlitza (któreg-o tym 
razem zastą1J)it Czermański znany karyka 
rurzysta). Hankego i dr. Garbienia. Pub
liczność opuszczata z uczuciem niezadoW'O 
lenia boisko, na które m odbyty się tak nie 

interesujące zawudy. W 2-giej połowie ze 
szli z boiska Batsch i Stonecki, których za 
stąpil; jeszcze dalsi rezerWDwi. Vienna 
grała bez życia, ospale i bez ambicji Bram 
ki zdobyli: Uridil w 31 min., Kurzil w 40 
min., a Gschwe'ldl w 3 min. 2-giej połowy. 
Rogów 13 : 8, na korzyść Vienny. Sędzia 
pan Zweig- przeciętny, 

Sport tennisowy zagranicą. 
NowY Jork, 10. 8. - W 'furnieju tenni 

sowym o mistrzostwo New Yorku, mistrz 
olimpijski Vlncent Richards pobił mistrza 
AustraJjj Andersona w stosunku 6: 1, 4 :6, 
6:0. Pinał g-ry podwójnej wygrała para' 
Johnston, Griffin, bijąc braci Kinsey 8 : 6, 
7 :5,6: 1. W grze podw6jnej pań para Ryan 
Goss ~wYciężyła parę WiIls Browne 11:9 
6:1. 

Bieg kolarski. 
Wiedeń-Simmering-Wiede6 

170 klm. 
BIEG Kolarski. Wiedeń-Simmering-Wie 

Wiedń, 7. 8. - Ubiegłego 'tygodnla od 
był się tutaj doroczny bieg kolarski na 
przestrzeni 170 klm. dla senjorów i junjo 
rów kolarskich. Na starcie stanęło 73 ko
larzy. Junjorzy otrzyma:li 15 minut wy
równania. ZWYCiężył Anton'i· Chytil, po
krywając przestrzeń biegu w 6,48,35,2, 
drugi Michał B'abler 6,52,48,2, trzeci Wal
ter Capp w 6,53,35,8. Z g-rupy junjorów 
pierwszy przybywa do mety Ludw. HarU 
w czasie 7,34,1. 

Mannheim. 10. 8. - Międzymiastowy 
mecz tennisowy Mannheim - Barcelona 
dał wynik 5 : 1 dla Niemców. 

Nowy Jork, 10. 8. - Dowiadujemy się 
że wbrew pogłoskom, słynny król tenniso 
wy Tilden brać będzie udział wraz z Ri
chardem w finałowej rozgrywce o puhar 
Davlsa. 

Zawody automobilowe w Anglji 
Londyn, 10. 8. - Na torze Brookland 

w obecności 20,000 widzów odbył się wieI 
ki bieg torowy, który wygrał Harvey na 
maszynie Leyland. 

Mistrzostwo t!iemiec w kolar
stwie. 

Berlin, 10. 8. - meg 100 klm. o mistrzo 
SIWO Niemiec przyniósł niespodziewane 
zwycięstwo Saldov'a nad Wittig'iem. 
Czas zwycięzcy 1.33.45. Mistrzostwo 
szybkoścI wygral Gottfried 12,4 przed Lo 
rentz·em. 

W [i[~ym zokatku. 
Piękne położenie, - ale nie. 
więcej. "Towarzystwo przyja
ciół Jastarni" postara się o no
woczesne wygody dla żądnych 

odpoczynku letnikpw. 

(Od przy~odnego korespodenta) . 

Jastarnia, Wi sierpniu.. 
tC) Na wysuniętym daleko w morze 

skrawku( piaszczyśfej ziemi helskiej mie
rzei nad Bałtykiem zarysQlWUje się jedv
na w swoim rodzaju wieś rybacka Ja
starnia. 

Jej pie1rne położenie na wydmach pla 
szczyslych, zasłonięlych g-ęstym lasem 
sosnowym od morza, z malowniczym mo 
drzewiowym kościołkiem i niewielką o
bok dz'W'Onnicą, panującymi nad niskiem: 
chatami rybak6w, pobudowanemi bez 
planu, lak jak im było wygodniej, pociąga 
licznych letnik6w. 
Ludność wsi fel - lo Kaszubi, kalOilicy 

których jedynym zajęciem jest połów ryb 
na morzu, a gf.6wną ich dodatnią cechą 
charaktem - wielka pracowi·tość i religi~ 
ność. 

Jastarnia, jak wszys'tkie wloski na He 
lu. celowo zaniedbana przed rząd nie
miecki, który świadomie lrzymał Kaszu
bów w ciemnocie, by nie budzić w nicll 
samopoczuc;a narodowego - pozostawia 
i dziś jeszcze wiele do życzenia. 

Brak jest choćby n ajprvmil'ywnfe}· 
szych urządzeń i udogodnień, kfórebv mQ 
g-ły podnieść tę miejscowQŚĆ do rzędu kll 
matycznych. 

Wycieczkowicze, przybywający na le\ 
n'; wypoczynek do Jastarni, zmuszeni sa 
cisnąc się w izbach rybackich, za 1cl6r~ 
rybacy pobierają 2-3 zł. dziennie. a ca
łodzienne wyżywienie w jadłodajniach lu 
'tejszych koszluie 4-5 zł. 

O rozryWkacb ani mowy niema. Jedy 
na oberża ,.Pawła Jełlna" g-romadzi mło
dzież tutejszą wieczorami na 'tańce przy 
dźwiękach charczącego gramofonu. lad
nych miejsc rozrywkowych. ani koncerfo 
wYch, żadnych sal odczytowych ani Te
atru. Jednem słowem martwota i pustka. 
Zato świe-tne miejsce dla tych, kt6rzv 
od zgiełku świata uciec pragną. DOP':er~ 
w ostatnich dniach - z inicjaTywy prze
bywających lu gości - zawiązało się Te 
warzyslwo przyjaciół Jastarni, kt6rego 
celem będzie propaganda morza, no .; sa 
mej Jastarni. Postanowiono zapisać sj.e 
g-remjalnie na członków Tow. Lig-j Mor· 
skiej i Rzecznej i przez to Towarzystwo 
oddziaływać na Rząd i społeczeń

stwo, by wyjednać wProwadzenie pew 
nych udogodnień nad brzegiem morza. 

Dla poularyzacji tej idei bedą urządz~ 
ne dwa razy tygodniowo odczyty o mo
rzu dla szerszej publiczności. 

Mają być poczynione staran'la o budo
wę łazienek na brzegu. zabezpieczników 
od wiatrów, kabin dla kąpiących się, wre 
szcie kanalizacji. oświetlen';a i t. p. 

Aby tej pracy nadać rozpędu, powoła 
no do sekcyj lokalnych również rybaków 
miejscowych. Członkowie stanowiący lo . 
kalny Zarzą.d. to w większości Warsza
wiaO'le i Łodzianie. ludzie wPlywQwi, kt6 
rzy przy(zekli sobie poczynić peW'll1e posu 
nięcia w dziedzinie gospodarczej Jastarni 
by w lalach przyszłych udog-odnić soh;e ; 
przybywającym do tej miejscowości go
ściom pobyt wYPoczynkowy. 

W sezonie bieżącym Kasa Chorych m. 
Warszawy przysłała do Jastarni okok 
50 słabych dzieci, Mamy nadzieję, że i 
Łódź, której wyc;eczkowicze zamieszh 
tą również na Helu. pójdzie za przykła
dem stplicy i zakrzątnie się w roku przy
szłym nad ułatwieniem młodzieży robot
niczej wYjazdu na wybrzeża rodzimegr 

morza 
ki. N. 
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Nasz majątek rodowy. 
tały majątek narodowy wynosi dziś 

łkoło 76 młlJ:u'dów złotych. Na'tomiast 
pieniędzy w obiegu mamy okrągl-e 500 mn 
Jonów zł., Thie licząc bilef6w skarbowych. 

Nasz majątek narodowy przedsTawia 
się jaK następuj:e: 

a) Ziemia. 
Ogólny obszar 38.600.000 heldarów w 

.tern: 
, 1.300.000 ha. ziemi pszoono buracza

nej po 800 zł. za ha., . razem 1.040 miljo
n6w zł. 

11.000.000 ha. Z'iemI pod zbożę i lCarro
'fle po 500 zł. za 1 ha., razem 5.i00 mi1j.o
nów zł. 

3.500.000 ha. łąK po 800 zł. za ha. ra.zem 
2.800 milionów zł. 

2.50~.OOO ha. pas'fwisK po 120 zł. ha. 
razem 300 rnHjonów zl. 

7.900.000 ha. ziem.i pod ~asaml po 80 zł. 
za 1 ha., razem 630 miljonów zł. 

5.800.000 ha. ziemi nieużyt1(ów i nle
uprawnej 'PO 40 zł. za 1 ha., razem 230 mń!
fonów zł. 

20.000 ha. ziemi o~rodoweJ po 4000 zł. 
'ta 1 ha .. razem 80 miljonów zł. 

10.000 ha. zJemi place bu<1ow1ane po 
100.000 zł. za 1 ha., razem 1.000 miljo-n-ów 
złotych. 

70.000 ha. ziemi zabudowanej. 
Razem 36.600.000 ha. wartości 12.888 

!1iljon6w zł. 
Poni'eważ wskutek braku obciażen~;l 

demł długami hipotecznymi, ceny zfeml 
spadły o lf~ swej warto§Ci przedwojennej. 
dla feg-o feż ceny branę są odpowiednio 
n,iisze. Cena przedwojenna wynosiłaby 
conajmnie,j o 4 m,iJiardy zł. w.ięcej. Wyłą

czając z 0.!!61nego obszaru z.ilemi lasy. Wy 
noszące 7.900.000 ha., po zoolaj e wszy
s'tki'ej ziemi uprawnei ; nieuprawnej 
30.700.000 ha., z czego na własność pań
stwa przypada 3.40.000 ha., czyli 1/9, war
'[ości 1.5 milfarda żt. 

b) Lasy. 
Obszar leŚny zajmuje 7.900.000 ha., w 

lem własność państw. wynosi 2.600.000 
ha., czyM 1/3. Uwz~lędni'ając lasy młodo
ciane, można przyjąć na ,ha. 250 metrów 
sześciennych drzewa, razem okrągłe 2 
miljardy metr. sześc. drzewa; licząc 1 
m. sześc. 7 zlo, na pniu, o'frzymujemy KWo 
'te 14 miljardów zlol'fych. Wartość lasów 
dów zł. 
oańsrwowych wynosi w fern OKoło 5mi1jar 

c) Domy. 
Wa'rlość domów równIeż trudno dziś 

oKr'eśHć z 'feJ przyczyn , że ceny tychże 
z powodu braku obclążenia długamł hopot. 
bardro spadły. Ażeby dojść do dziSli-ejszej 
ceny, frzerba brać najpierw wartość przed 
wojenną i polem oopowiednio Takową zni
zyć. 

Posiadamy 125.000 domów miejskich, 
la og-61ną cenę przedwojenną 16,5 miljar
da zł. Nafumdas'f domów ~ zabudowań 
wiejskich posnadamy 6 mrtJonów, za og-ól
-ną cenę przedwojenlf1ą 12.5 miljarda zł. Ra 
rem zafem domy i zabudowanIa .prywatnej 
wartości wynoszą 29 mi1judów zł. Po
nieważ j-ednak ws1{ufek braku obciążen,ia 
dług-ami hipotecznymi domy spadły w ce
nie conajmlf1rej o '1/3 przeto można przy
dąć d~islejszą wartość domów i zabu<1o
wań na 19 miljardów zł., w tern domy miel 
skie 11 miljardów, zaś wSejskie 8 mmar
d6w zł. 

dl ZyWy inwetrlaN. 
POSiadamy: Koni 3.400.000 sz'fuk, po 

~50 zl. razem za 850 mjJ)jon. zl. 
Bydła rogateg-o 8.200.000 sztuk po 150 

'1ł., razem 1.230 mi1-jon. zł. 
Jrzody chlewnej 5.500.000 sz.fuk, po 50 

zt. razem za 275 milt· ~l. 
Owiec 2.200.000 sźtuk po 30 zt., rarem 

66 miljonów zł. 
Kur 20.000.000 sit'uk, po 3 zl., razem 

60 milj. zł.otych. 
Gęsi 4.000.000 sz'fuk po 6 zt., raz·em 24 

mmion. zlotych. 
Kozy, królik.111nne, razem za 15 miljn. 

złotych. 

RaZ'em wartoM inwentarza żywego 
2.520 miljonów zlotych. 

e) Martwy inwentat"Z gospodarld. 
Licząc na 1 Kon.ia 75 zł. na przęż i wo 

zy, o'frzymamy sumę 255 mi1jon6w zl. 
Maszyny gospodarskie połowę warlo

ki, konń 425 mHj. zł., razem 68{) miljonów 
złotych. 

f) Wartość drzew owocowych 30 milj. 
złotych. 

g) Wartość płodów rolniCzYch ocenhć 
tiiależy w wysokości połowy wartości ro
cznego zbioru. Bowiem p.o żniwach ma
my cate zbiory rolnicz.e. zaś na przede
żniwku n~e mamy prawie że nk Jedna
KOwoż w miarę ubylku płodów roln.iczych 
w goopodars'tWie domowem, przyrasta 
ich wartość na roli. Można zatem śmiało 
przyjąć, że połowa zbiorów rocznych za 

. wsze znajduje się w posiadaniu rolnikó . 
bądź IO w gospodarsTwie, bądź leż na roai. 
PrZ'eoię~ne zhlory roczne z roU wynoszą 
według cen dotychczasowych około 6.450 
miljon. zf oPlowa fej wartości wynos! za
tem 3,Z?'5 tniJJon. zł. 

h) Wartość mebli domowych. 
Ludność miejska wynosi w Polsce 30 

proc., czyli 8.1 miljonów dusz. Licząc na 
1 rodZlinę 4.5 osób. ofrzymamy miejskich 
roozi'll 1.8 miljonów. PrzecięTna wartość 
mebt.i I urządZ'enia na 1 rodzinę miejską 
wynosi 7()0 zł.. co razem wyoosl: 1.260 
milion. zł. Lu<1n·ość wiejska wynos.i 70 
proc., czy!ti 19 miljon. Licząc na jedną ro
dzinę wieiską po 5,5I!lowy, otrzymamy 
rodzin wi'ejskich 3,5 mi1jc)'I.1a. Przeoięfna 

wartość mebt na 1 rodzinę wIejsKą można 
ocen'lć na 170 zl., co wyniesie sumę oKrą
~rą 600 miłjoo. zł. Razem zatem warlość 
mebli i urządzenia domowego wynos.i w 
Polsce 1.860 mi-ljott. zł. 

'0 Wartość ubrań i bileHZy. 
Licząc ubrania i biemznę dotnO'Wą po 

200 zl. na głowę ludnośd miejskiej. wyno 
szącei 8.1 mi1j-on.a ~lów, o'frzymujemy kwo 
te 1,700 mł')jon. zł. Natomiast na g-łowę 
ludnośc'i wiejski'ej można przyjąć cyfrę 
75 zf., co wynriesie na 19 milj. ludnoś~l 
kwotę 1,425 milion. zł. Razem tedy te 
przedmioty oceniać można na 3,125 mUjn. 
złotych. 

n Wartość toWlarow majdująC'YCh się 
w handlu. 

MIejskich sklepów Jest o'krąg-łe 13D.OOO. 
Ucząc w każdym sk1epie zapasów towa
rowyC'h włącznie z urządzeniem po 20.000 
zl., otrzymamy kwotę 2,600 milioo. zł. 
Wiejs'kiich sklepów mamy 95.000; licząc 

.. Z Moskwy donoszą: Zakończono bada 
nia, prowadzone ;przez iachowców ~eol0 
~ów nad terenem 'fzw. "anomalii magne
tycznej" w rej.onie kurskim. Stwierdzono 
że zbadany 10-cio wiorstowy obszar za
wiera aż 60 miljonów pudów czystego że 
laza, prócz całego szeregu innych obfi
tych melalów. Ruda w całym tym rejon-;e 
wydaje do potowy czys'tego żelaza (jesl 
jo prawie naJwvższa wYdajność w świe
cie). Niemniej obfite metale zawierają in 
ne rozleg-łe tereny, 'Obejmują,ce przestrzeń 
kilkudziesięciu wiorst. Rząd sow;ecki za
powiada ut.worzenie w najbliższej przy
szlości nowego 'Olbrzymiego koncernu. ... 

na każdy sklep wiejsk,i po 2200 zl., -olrzy
mamy 200 mi1jo·n. zl. 

Razem zatem wartość towarów znaj
dujących się w handlu wynosi 2,800 milion. 
złotych. 

k) Wartość pt"ZemySłu 
jest również, jak wartość domów, 'fruaną 
do określenia, a TO z powodu wyzbYCia 
się przez ten przemysł kapitału obrotowe
go. dalej. wskutek braku obciążen.ia długa
mi hipotecznymi, wreszoie wskutek zmn.i'el 
szone~o obrotu jeg--o produkcji. 

Cena dzisiejsza 'vegoż przedstawia się 
mniejwięcej nasfępująco:' 

100 kopalf. węgla, kopalnie so!~, n.afty, 
rudy, razem na 700 miljonów zł.. 

(Oczyw,iści'e. ·iż do wartośc,i nie · mo~
na zaMczać n. p. węgla, znajdująceg-o się 

w ziemi. choclaż sTarczy go jeszcze na 
przeszło 1000 1.al, 'tak 'samo, tak nie można 
ocenić wartośCIi ziemi na podstawj,e tego. 
za jaka 'Kwofę ona w ciągu 1000 lat urodZI 
plonów) . 

mi1.ion. zł. 
Przemysł wtókienni·czy na 450 
Przemysł hutniczy i metalowy 450 
Przemysł drzewny 200 
Przemysł g-orze1n. i browarnIany 120 
Przemysł cukrowniczy 70 
Przemysł młynarsk,i 70 
Prz'emysł ceg-larski 70 
Przemysł pap.ierniczy i drUKarski 400 
Przemysł skórniczy 50 
Przemysf chemiczny 3{) 
ParzemysI e1ekfryczny l gazowy 30 
Drobny przemysł rzemieślniczy 75 
Inne przemys.ły razem 125 
Razem 2,850 

1) KomunikacJa: 
Tramwaje, dorożki ,i samochody 300 

milion. zl. 
Pozatem pańsTwowe ,i Komunalne gma 

C'by publiczne włącznie szkól prZ'edsta
wiają warlość 3.500 miljon. zł., poczta 700 
miljon. zt., ko'lej 4.500 mi1j.on. z1. , Kanaliza
cja, urządzenIa wodne, deklr., g-azowe 
1,000 mi1jon. zł., dro~i q mosty 1,000 miljo'n 
zt., wartośc·i wojskowe 1.500 milj. zl., ra
zem 12.200 mi1Jon. zł. 

Cały zatem mają'tek n.asz narodowy 
wynosi razem okrągłe 75,5 miljarda zł. W 
tern majątek państwowy i komunalny 19 
miIjardów zł., zaś majątek prywatny 56,.5 
miljarda zt 

JeśWbyśmy podzieli1i mająteK prywat
ny na miejsk: ,i wiejski, zaliczając cały 

przemysł do m'ajątku miejskiego, naten
czas wartośo~ wi'ejski'ego wynoszą 36 mi1· 
jardów zł.. zaś miejskdego 20,5 miljardów 
zł. 

Gdybyśmy wzicli ceny przedwojenne 
Il'a domy, rolę i pr~emysłź fo podnioslby 
się w'tenczas stan majątkowy o jakie 14 
- 15 miljardów zl., czyli że wynos.iłby 
oKrągłe 90 miljardów zł. 

-~_ ... ---.. .' . s. ~ 

udziałem kapitału zag-ran iczneg-o , celem 
przystąp';enia do eksploa1acj! nowo wy
krytych złóż żelaza i innych bogactw te
go rejonu. Zdaniem fachowców. niezwyk 
le obfita produkcja terenów kurskich ma 
wywołać przewrót w dotychczasowej sy 
wacH na światowym rynku metalurgicz
nym. 

Wypada jeszcze nadmienj'~, że pierw
szych badań bo~actw mineralnych w re
jon';e ku~skim dokonano jeszcze za cza
sów carskich, wojna jednak przerwała te 
prace, obecnie - jak inforriJUfą bolszewi
cy - zakończone pomyślnemi skutkami. 

- .... -.,-., 
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ZAGRANICZNY RYNEK PIENIĘ2:NY 
I TOWAROWY. 

Nofowanł1ł złotegr- zagranIcą: 

Londyn 26.-, Zurych 95.12, Praga 
602.50, Berlin 75.35 - 76.15, 'telegraficzne 
wyplaty 76.05 - 77.40, W,iedeń czeki 
127.50 - 128.- banknoty 126 127. 

Londyn. Za.mknjęcie. i N. York 4.85' 
i 11/16, Montreal 4.85 15/32, fIolandia 
12.07 3/4, Framcja 103.80, Be1.gja 107.45, 
WIochy 135.37, Niemcy 20.40, Szwajcarja 
25.01, łiiszpnaja 33.65, Portuga1ja 2.4<), 
Dania 21.32, Szwecja 18.09, Norwegja 
26.45, łielsing10rs 192.26, Pra~a 163.93, 
Warszawa 26.-, Wiedefr 34.50, 

Paryż. Zamknięcie. Londyn 103.86, N. 

• 

York 21.38, Belgia 96.75, łiilSzpanj(1 3D8.50, 
Wfochy 76.75, Szwajcarja 415.25. Danja .. 
485.50, łiolaindja 855.60. ' Norwegj.a -, 
Szwecja 575.75, Rumunja 11.05, Praga 
63.50, Wiedeń 302.- . 

Gdańsk. Za 100 marek ni'emieck:oich 
golówką 123.45 - 123.755, za 100 ztotych 
94.01 - 94.24, dolary 5.20.85 - 5.20.21. 
Londyn 25:20 3{4, Berlin 123.545 - 123.855 
N. York 5.19 - 5.20.30, łiolandia 208.66 -
209.19, Warszawa 93.88 - 94.12 

Kooenha~. Londyn 21.32, N. York 
4.40 i pól, łiamburg 104.60, Paryż 20.75. 
An'rwerp)a 20.05, Zurych 85.45. Amster
dam 177.70, Sztokholm 118.15, Oslo 80.75, 
Helsingiors 11.10, Prag-a 13.06. Rzvm 16.-

Notowania Sztokhol tłU bez zmiany. 
Amsterdam. Londyn 12.07 5/8. Berli 1 

0.59.19. Paryż 11.625, Szwaicaria 48.29. 
Wiedeń 0.35.075, KopetlhaQ'a 56.625. Szf0t{ 
holm 66.90. Oslo 45.-, N. York 248 5/8. 
Brukse1a 11.25, MadryT 35.875. Włochy 
8.925. Praga 7.375. łielsingfors 627.50, Rl1 

dapeszt 0.0035, Warszawa 0.46.25. 

.RYNEK BA WEŁNIANY. 

Brema 10 8. Bawełna 28.62. 
Innych J!iełd - z powodu 7..aburzeń 

atlOOSfery~nych - nie otrzymaliśmy. 

Ceny rynków łódzkich .. 
(Ko' W dniu dzisiejszym na rynkach 

ł6dzkich zauwazyć mozna było stosunkowo 
duzy dow6z wszelkich bez wylątku arty
kuł6w, co zresztą zostało stwierdzone i 
podczas ubiegłych targów. 

Mimo takiego stanu rzeczy ceny ar
tykułów nie uległy zmianie, [edynie na wy· 
różnienie zasługuje drób i ogrodowizny, 
kt6re uległy nieznacznej zmianie. 

Co się zaś tyczy nabiału to ceny je· 
go iuż od kilku tygodni stoją na jednym 
poziomie. 

I tak płacono. nabiał: masło 5 00 
5.60; masło śmietankowe 5 70-6211 ; jaika 
1.6o-1.90j jaika skrzynkowe 1.35-1.50; 
śmietana (za litr) 1.90- 2.40; ser (cena 
za 1 kg.) 1.50-1.7(), mleko (za litr) 35 gr. 

Drób: kura 4.00-6.50; kaczka 3.5C 
-5.00j gęś 6.00 -10.00; za kurczaki płacon'" 
od 1 50- 8.00. groszy 

Ceny ziemiopłodów: (za 1 kilogram) 
ziemniaki 0.13-0.15; buraki od 18 do 
25 groszy, marchew od 23 do 30 groszy. 

Ceny ziemiopłodów pozostały prawiE" 
identyczne z cenami z ubiegłego tygodnia 

Ceny ogrodowizny: og6rek od 10 do 
30 groszy, kalafiory od 0.30-0.80 gr. 
kapusta od 25 do 60 groszy. 

Pomidory, szparagi i t. p. drogie. 
Ceny owoc6w bez zmian, natomias. 

ceny grzyb6w, których było bardzo wielI' 
spadły zn6w nieco. 

Ruch na rynkach na6g6ł dość duż} 

-
Pamiętajcie o inwalidac~ 

wojennychi 
....._ .... __ .... _ .... ____ , . .;.,p _ e 
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Dol{ąd pójdziem9 wieczorem. Ojciec postrzelił syna. 
fEATR \' .ETNl W PARKU STASZICA. 

Dziś, , ' .~ wtorl'k, dn. 11 b. m. premiera "Gdy 
mętowle zdradzają..... łlwletna tn\ść tryskająca 
humorem, zawile I przekomiczne sytuacje iskrzą: 
:y się szczerym dowcipem dja~og sprawiają. że 
krotochwila jest na czele fraNcuskiego lekkier.o 
repertuaru. W rolach głównych ujrzymy pp. Mor
ską. Jerzmanowską, oraz pp. Szuberta, Magnu
~zewskiego, Fabisiaka I Łabędzkiego. Próby pro
\\' adzil p. Dębicz, który dał niejednokrotnfe do
DIody swego talentu reżyserskiego. 

LETN1 Yf.ATR POPULARNY 
w ogródku ,.Scala". 

Dzl§ I dn! następnych, codziennIe o godz. 9 
.vlecz. Znakom/ta pełna zabawnych powikłań I 
sytuacji 3 aktowa lekka komedia p. t. .. Wpułap
ce" w wykonaniu pp. Bronowskiej, Zielińskiej, 
Marszycklej oraz pp. Puchaiskiego, Bieleckiego, 
Urbańskiego, Bolkowsklego I Innych. Kasa czyn. 
na codziennie od 12 do 3 I od S-ej do 10 wlecz. 

CZYTELNI' TOW. PRZYJACról rRANC.n (Ptotr 
kowska 103) otwarta codziennie 'od godz. CI 

do 8 wlecz. z wYJatklem !wląt I piątków. . 

,"UZEUM MIEJSKIE (Ptotrkowska 9I). DzIały: 
etnograflczno-blstoryczny I przyrodn'czy. 

, &twart. :odzlennfe od 10 do 14 I 16 do 19. . -
MIEJSKA GALERJA SZTUKJ (Park Im. SIenkIe

wIcza). Wystawa malarstwa rzetby. grafikI 
. I .. Zdobnictwa PolskIego". Otwarta od godz. 
: 10 .rano do 8 wlecz. , • . , , 

POLSJ(A Y. M. C. A. (Plot. :wwska 89). CzytelnIa 

Ilsm f ~IbJtoteka otwarła co<blermle oC! 4 - ~ l 
~~. \ 

TOWARZVSTWO "WIEDZA", 01. PfotrkowsłCa 

Nr. 103. Czytelnia pism dostępna dla ws ~:vst
kIch od godz. 5 do 8 codziennIe. 

.,Caslno" - "Czar sceny" 
'~'1n~Tf''>#r ,C"':-n'" - "Miasto pokus", 

KIno not" T 'udoWY - "Kobieta na roz-
drożu". 

Klno-teart •• Reduta" "Smierć za życie" 
.. luna· - "A imię jej - kobieta". 

Mfefsfd Rl:1<'matof.!ra f Ośwlatowy-"Pięk-
ność Zwycięża" 

TM J •. .' • fl;;v .. Nov,()~,.1" - "Na sto-
pniach szubienicy" 

..ndeon" - "Tajemnice Paryża". 

Resursa - Kobieta wśród dzikich bestyj 

Sp6ł,·-',,!,·t'ł "·1cowników Państwowych. 
"Powrót" 

TEA P' .... 'SKI w P:UKll fm, ~fas7.:vca. 
"Gdy mężowie zdradzają .. '''. 

Yrr.tr Popularny - w ogródku .. Scala" 
"W pułapce", 

---::'-

KO MU , Z'- O ŹY Ć ŻYCZEN1A IMIENINO
WE NA JUTRO? 

Hilirji P. 
. i ... 

Obaj kochali się w tej samej kobiecie. 
MEDJOLAN, w sierpniu. 

W Medjolanie zdarzyła sit: przed 
::fwoma dniami tragiczna katastrofa rodzin
na. Oto Oiuseppe Farinelli, bogaty prze
mysłowiec. ogólnie szanowany w rodzin 
nem miejscu, postrzelił własnego syna tak 
poważnie, ze młodemu Franceskowi grozi 
śmierć z poniesionych ran. Tłem tego nie · 
słychanego czynu była - zazdrość. 

Mianowicie w biurze FarineJJego za
jęta była 18 letnia urzędniczka Józefa Quar. 
din i Piękna dziewczyna wpadła w oko 
szefowi, kt6ry począł się do niej nie na 
tarty zalecać. Quardini pozostawała jednak 
w bliższych stosunkach z synem farinel. 
lego, inżynierem, kt6ry się z ubogą dziew-

clyną zaręczył potajemnie bez wiedzy .. ' 
dzic6 N . 

Dowiedziawszy się o tern ojciec, wy_ : 
prawił synowi gwaltowną scenę · :tądająe 
zerwania z J6zefą , a gdy syn w pełnych 
goryczy słowach począł mu czynić wyrzu. 
ty, ie mimo powatnego wieku zagiął pa
rol na dziewczynę - rozwścieczony sta
rzec dobył rewolweru i dał zeń do syna 
kilka strzał6w. 

Stan postrzelonego jest prawie bezna- ; 
diiejny, wyrodny zaś ojciec znajduje się / 
r6wnie~ w szpitalu. gdy t potworny czyn 1 
wprawił go w nader silny rozstr6j ner· \ 
wow~ I 

--:-:-:-:-

KUPON TEATRALNY .. 6ddzkleIO BCHA WlełZo,oeoo" 
z dnia 11 sierpnia 1925 r. 

Okaziciel niniejszego kuponu upoważniony jest do nabycia w kasie teatru 
biletu zniżkowego w cenie: • 

Zł. 2 za krzesło od 1 do 8 rzt;du Zł. 1.50 gr. za kupon do loły A. lub C 
" 1.50 gr. za krzesło od 9 do 13 I'zt;du " 1.-- za kupon 'do loży B.D. Iqb p.. 

na przed.stawienie "W pułapce", lekka komedja w 3 aktach 

W TEATRZE POPULARnYM (letnim) 
w ogródku "SCALA" Cegielniana 16. 

~ Kasa czynna od godz. 12 do 3 i od 5 do 10 wiecz. ~ 
~~·~"'---_______ I _____ ! __ IIIIIi"'."" 

Rozkład jazdy. 
... -_ .... ___ ........ _~f 

Kupon Ulgowy 
ł.óDZ-KALISKA. Z Warszaw, 

Odcho(l%q: Z Ostrowia 
Do leszna (Poznania) 1.59 Z Koluszek 
Do Warszawy 5,33 Z Tarnobrzegu 
Do Warszawy (pośpieszny). 6,55 LóD2-F ABRYCZNA 
,Jo Ostrowa (Pomania) 7,40 Odchodzą: 
Vo Koluszek 7.50 Do Kolus~ 
Do Tarnobrzegu (p.n~ Skadysko) 8,25 Do Warszawy (połpieIZD.,) 
VO Poznania ,' . 12,44 Do Koluszek 
Do Warszawy; .. . : 13,30 Do Koluszek 
Do Warszawy . ' - --' 13,52 Do Kolusz~k 

12; 18,3 
18,5 
20. 

~~ 
9~ 13, 

14 

la dobrem wynagrodzeniem 
- potrzebni 

hło 
-z dnia II sierpni. 1925 ... 

"łOdz8feoo Echa WlelZo,negaU 

Kupon ten daje prawo do nabycia 

\D 181"Z8 SW\8"num ". O W D! ( lU 
ul. Główna l, Z-ch biletów ulgowych po 75 

gr. bez względu na seans i miejsce. 
Do Lwowa (przez Tamolirzeg) 15,00 Do Koluazek 
Do Warszawy' 18.40 Do Kolusu.-k 
00 Ostrowa 19,40 Do Skariyska 

16,25\ 
19,001 
19.301 

do sprzedaży gazet 
Wiadomość w adm. "Łódzkiego 
Echa Wieczornego" w godz. od 

10.-ej 13-ej, I Kupon niniejszy iest waźny tylko dziś , 
na program "Na stopniach szubienicy". ~ 

Do Łowicza - Gda:ó.ska 20,10 Do Koluszek 20,~ 
00 Krakowa 20,30 I Do Koluszek -- '--.. _ . . __ ~._ 23,<Y( 
Do Poznania 23,06 ' W święta i nied%łele do ~ l()t ol .. , 
Do Paryża lPo§piesm1l 23.57 przed południem. 

Przychodzq: 
Z Koluazek 

PnycbOda,: 
Z Warszawy 1,44 4.45 
Z Poznania 5,18 Z Koluszek 1,3Q 
Z Krakowa 6,40 Z Koluuek 8,25 
'Z Paryża 

. , 
6,50 Z Koluszek 10,2tJ 

'Z OstrOWA 9,10 Z rr omaszowa 13,30 
Z Gdańska 9,45 Z Koluszek 15,50 
Ze Lwowa (przez Skadysko) 10.12 Z Warszawy 17,00 
Z Warszawy 10,22 Z Warszawy (pośpieuay) 21,15 
Z Warszawy 10,29 Z Koluszek 22.:B 
Z pomania 13.37 W dni światecme z Kolusuk 33.50 

Czytajcie "H U R J.E R Ł O·D Z K l" 
+ • 

Dziś i dni następnych 

Narzędzia 
I D'ZQPzqdU og,odnl[Z8 

polecają w wielkim wyborze 
Składy Nasion 

L. JASI"SKIEGO 
prowadzone od 1870 r. w Łęczycy. 

Oddział w Łodzi. Andrzeja 10 
Cenniki na żądanie. I 

Posiadacze Rowerów! 
Wasze stare niemodne remy zamienia 
się na najnowsze podług francuskiego 
wzoru, przYjmuje wszelkIe reoeracje 

i złamanta . Glówna 56, L. Taler. 

PODle,aJ[le ChPześliJańshle 
Hale RleJe HOł,lusz81 73 
Wszystko dostać tam można. 

Dziś i dni następnych. 

I 
Słenhlewł'Z8 40, KI SIen81ewlm8 40. 

Wielki zajmujący program! W wyko
naniu art. Teatrów Warszawskich 

. ., owro 
wspapiały życiowy dramat w 6-ciu wielkich 

aktach, podło scenarjusza 

Junosza Stępowski 
l Janina Szylinżanka~łó~o~: ~~ól~zielni ~pa[Owni~ów 'ań~twowU[~. Dunin-Markiewicz 

seaue w dni powszednie od g, 5.30 po poło w dni świąteczne 
( Soboty od g. 4-ej odbędą się w sali zimowej, a ostatni seans 

o godz, 9-ej w Ogrodzie. 
OSOBY GŁOWNE: Jerzy Łaski Jun. Stęp?wski, Baron Dalbo~ Pa~eł ~werł~, Janka, s~kr. ~arona J, 

ka Norski poseł na Sejm Knake-Zawadzkl, Zof) a, Jego corka B. KOJałowIcz. 
Szylinżan-

, , , 
4 

Cena prenumeraty: Ceny ogłoszeń: l 'Ii Ogłoszenia zami~lscow. o 50 proc. drotet. . 
4 ł) ZaJ!raniczne o 100 procent drotej. 

1/ lodzt miesięclIOie - zr. 3.50 Pn:ea tekstem I w teklcle 40 grony za wierlJ milimetrowy t-lamowy (strona am.., \ Z. tcrminoWJ druk ' ogłon.d. komlftlikat6w ł 00 .. 
~!a ;~~~!t6w" - .. ~.~ Za tekstem , 30. •• • • • 4. admini3tracl. nie odpowiada. 
... g i· •. Nekrologi 30 • •• • • ... . . . A ..... kuły nadesłane be. oznaczenia l1onOl'ął1lm aw .. ~~~ ..~ ~'Y , 

.. ł.t1dzl Echo Mea· l"Korjer lddzki" łąnnie Ił. 7.50 ~:;:!~:;: : . ~ : :: : : : t:: &aD. R~:;iS6:ZP:::~o utytycb lak i odrzucoDych redak-
Odnoszenie do domu 30 gr. Drobne 10 gr.. poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz - naJmnleJ.ze ogłoszenIe 50 ~oszy. eła oie &WTaca. 

- Wydawnictwo: "Łódzkie Echo Wieczorne". - Ódhlto w ' drukarni Tow. Drukarsko-Wydawniczego .. K·trjp.r Łódzki" ~ Za redakcję i wydawnictwo odpowiada: 
:WYd. .Jan Stypułko:\VskL .,' ul Zawadzka Nr. l,.. Wladl'sław. ,Ulatoiwskl. 


