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DZIENNIK POLITYCZNY" SPOŁECZNY i LITERACKI.
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,

Redalicia i Administracja
ł:,ódź. Piotrliowslia nr. 106.
Konto czekowe: Poczt. Kasa
Oszczędnościowa 61.119

i w tekście 40 grosZ7 strona 4 szpalt
Nekrologi
30..,. "
• Nadesłane po tekście
30
••
",,:
• ZW7czajne
10..
strona 10 szpU

• Ogłoszenia zar~czynowe i zaś!ubinowe 10 zł. .e.e.e.a
Ogłoszenia zallliejscowe obliczane są. o 50 procent
• 'lo 'lo zaś firm zagranicznych o 100 procent drotej >tI~

;

"LUNA" "BRZDĄC"
•
Dziś

i dni

następn7chl 'łl''tlI'łl'

~ ,!S!S

600 milj.

:ów~o~:

Charlie CHAPLIN i lackie COOGAN
::yPc~:~:::WYSTA WAW WEHBLEY
•

zł. pożyczki

zagranicznej

oraz 100 miljonów dolarów kredytu stabilizacyjnego dla Banku Polskiego
zaakceptowała

komisja 33-ch tymczasowej rady gospodarczej. '
wą

na cele życia gospodarczego do 600 ju, ale ze zniesieniem dotychczasowego u~
miljonów złotych przy szczególnych gwa- stawow~o rozdziału ilości bronzu, niklu(
raucjach rządu, w danym razie z upełno- srebra i papieru, a 'z pozostawieniem w tym
~ocni~iem do w-ydzierżawiimia monopo- względzie swobody rządowi.
low ?anstw~~h, a. zacuem kredyt zaDrugie przedłożenie, dotyczące ożygranlczny stablhzaC}'JOy dla Banku Pol- wienia produkcji i bilans:u handlowego I
skiego w sumie do 100 mi1jo~l. dolarów,
ł
k 6
'dzł
ty
p atniczego, w t rem, prZ0Wl ano ca
2) upoważnienie ministerstwa skarbu do szereg upełnom()c~ieó dla rządu w zakrerządu.
, emisji dalszych serji biletów skubowych, z sie ceł, taryf, zarządzeń gospodarczych ł t.
Pier"""'- przedłożenie dot z
tern zastrzeżeniem, by wszystkie serje w p., wywołało szereg zastrzeż~ń i ma być
n~.....
yc ące po- k·d
••
kr
ł 100 il"
ół
L d
życzek zagranicznych, emisji biletów skar~ ym czaSIe nie prze acza y
m)'O- Jeszcze szczeg owo z..,a ane.
___ ~ •
now złotych,
bowyc,
h bilonu, zos t a ło pl'zez fAVUUSJę
przy
Trzecie przedłożmie, dotyczące wprojęte jak.o- właściwe w główn ~h &'!}"Ch po3) zachowanie dotychczasowej ilości 12 wadzenia oSzczędności w gOsPodarce paistanowieruach przewidującycr)t,
ł złotych bilonu na głowę ftlieszkańca kra- stwowej i samorząODwej, zostało narazi"
1) zagraniczną pożyczkę długotenninotylko ogólnie omówione.
Nasz warszawski koresp. telefonuje:
W ministerstwie skarbu
obradowała
pod przewodnictwem p. prezesa rady ministrów Grabskiego, wyłOlIliona onegdaj
przez tymczasorwą radę gospodarczą komisja w licz.bie 33-ch człOlll:k6w.
••
'ęła'
•
h
KonuSJ8 za,
Się rozpałrzemem trzec
zamierzonych przedłcżeó ustawodawczych

,

LORD CLIVE URODZONY 29 WRZEśNIA 1725 POKU.
TWóRCA śWIATOWEJ POTĘGI ANGLJI UGRUNTOWAŁ JE.' PANOWANIE
WINDJACH.
200 ROCZNICĘ JEGO URODZIN OBCHODZONO W 'ANGL.TI NADER URO--

riHenó"

Zajęcia I\jdiru
FEZ 4
•cizi nika (P t) W' d
••
• .' pa~ e5'
•
a. 1e om~c
o zaJęCIU AJduu
• wywołała
k
wf we wszystkich
"
k ołach sensacJę,
tóra.z ększa SIę. Jeszcze wo~ec pogłoskf, ze szczepy DJObala
zamierzają wraz ze swym szefem wycołae słę z walki. Posterunek ' francuski z Zitouna rozproszył oddziały nieprzyjaciel•
skie, kt6re zaa takowa łV posterunek SąS1Q·
'
dni Darabbes.
CHOROBA HERRIOTA.
PARY~, 4 pafd'z.iern1ka. (AW). Z Lionu
do·noszą, że Herriot zach. na zapalenie płuc
i będzie musiał przebyć pewien czas w
ł6żu, w zwiąZKU ~ czem nie mógł on dziś
wygłosić na bankiecie w Orleanie zapowi·l?h:.,lp: trowy, w ki6rei miał wyrazić
ek.slp ose rządowe.
Stan Herriota nie jP.st niełle zPieczny.
WYCIECZKA AKAOFMTl{óW POLSKICH ZWIEDZA JJISZPANJĘ.
MADRYT, 4 t>aździeMika. (PA T). Przvbyła tu wvdeczka a~:HJ?m&ków ~()Jskich.
Po zwiedzeniu wszyst1ńeh ważniejszych
miast Hi~z"an;j. Wycieczka była bardzo
sercJecl':nie witana J>t'zez ki'<fa młodzieży
hisznańskiei ;, przez prasę. Poseł Soha6~ki
wydał przyjęcie na cześć wycieczkOwiczów
KA TASTROFA KOLEJOWA.
Dwaj ko'efa~e ponieśli śmiere.
STRASSBURG, 4 października. (PAT).
Wskutek zderzenia się ekspressu paryskie«o z poda!fje~ towarowym, dwaj BcoJe:arze
l'onieś!i śm~erć.

J

TROCKI REDMVUS.
. MOSKWA. 4 paźdz;en,;ka. (A W). MóW1ą tu, że wobec wprovlacl7pnia piedoJetnie; ~ł"7bv wo:·~kowei warwii, Trocki ma
ponownie ob:ilć stano,,,;,ko kOilllilS,a rza armii i marynarki sowieckiej.

I

Wyniki wizyty Cziczerina
Układ

CZYśCIE.

, Klęska

r

BerU
handlowy niemiecko-sowiecki jest faktem dokonanym.

LOCARNO, 4 paźcW.emika. (PAT). re.ncją odrzekł, że zależy to od postępów
Dztisiaj przybył tu Chambedain i Sclaloja.
semann odrzekł. że zależy to od postępów
Po południu odbyła się narada prywatna prac kor-ferenep.
z Chamberla~em, ~ której ustalono poPARYt, 4 października. (PAT). Hemot
rządek obrad JutrzeJszych.
zachOJ'lO'Wał na zapalenie płuc.
Kanclerz Lnther i ministetr spraw zagranicznych Stresemo8lllll przyjęli dzisiaj
PRELUDJUM DO WIELKIEJ GRY.
przedstawicieli prasy zagranicznej. KanI
Luth
odk
'I'ł'
.
zd
b
LO CARNO , 4 października. (AW). Dziś
c erz
er p
res I ,ze ZJa
o eeny
ma dOI1~osłe znalCzeme mełylko dla Europ)', po południu o~były się pierwsze rozmowy
ale i dla całego świata. Porusz
b d
dy;plomatyczne. W ponłed.ziałeBc rano ma
k
.
one ę. ę nastąpić rozmowa Brianda z Ohamberlaispra'!Y pa !u gW~~JDego, paktu o Il!-e~~:~sJę, WDO,! u~tr~ch, OI'az natO ~ą- nem.Co -10 OTwarcia obrad to przypuszczaUiWle $.PfZYDll0l'zencow, spr8lWa ws ąpte• N'.'
d lig' rod'
ją, i,ż możliwe je.st, że ministrowie sprzyma letme<: o 1 na OWo
mierzeni odbędą jesz<:ze przed roZ/poczę
Należy n:l'c pod uwa1.tę - m6wił katl.
ciem konfere11Jcji narady z dele.gatami nieclerz - S!'ecjalne w811'1Ulki w jakich znaj- mieckimi o charakterze ni e oHcjalnym.
dują się Niemcy. Podczas Mv część Rzeszy jest jeszcze okupowana, a Niemcy roz.
FIASCO tOCA p~ A. O'OP()1)ZJ TRAKbroilOne, silni ich s.<}c;h'~t '-!'''t''ola się.
T AT Vrr.1ł ~ &T $]('l.
Stresemann mówił s"leclalme o pobycie
P ARY:l, 4 nafdziernika. (P ATl. ,,MaCZliczeńna w Berlinie. M~l'lster zarznaczył,
że Cziczeńn test istGłnie chory i jecWe le- tin" donos.; z Be:rUn.a, że Czjcr~rin za;!) '0ponl(1;wał Sfr,.~"' ...ann()wi na Wfoadek.
czyć się, ale jako dvnlomata nie mógł po_
wstrzymać sie od reIZmów nolitVC7.1lvch. -- ~dybV '-"n'erpl'"Ja w I..oICa,rD'O ruP, pr~.
W Berlinie omówiooo z Cziczermem wszv- nrosła Niemcom oonnrślnych re:z:ultafów,
stkie sprawy aktualne, a szcze~ól"ie sora- ro1-sllerzeŃe ram łralrfta,tu w Rappailo. Chowy gospodaTrzl1'. O~ąf!n;eto porozumienie dzi tu, "",. .. ~ ~- ~?'(j~.,n.n.-a, o ~awarcle s0w sprawie układu handl~~o. Jest to juszu wojsko'W~o, ł-rt6ry obj .. thv w razie
rzecz ważna i mssdniC'lla, J)<l'I1Jieważ chodzi D<l'łrreby równie;;; PilJ!ikę, a może naswet i
tu o pierwszą umowę I1cSJ)(ld~rcz$ państwa Włochy.
kST/i ł pIh:łvr71'f>.l!o z ~aństwem rosviskiem.
DaleJ DOd2f~ ,.Matin", że niektórzy
które ma mrmJ(\T'I()t łi1ndlowy. Układ rosyj- widcv i='-:"t> .... ..,.'ł~"'--~T rl~rr-;(>c.cv do P1'O,~!{
sko.-nm0m'iecki bp,drle mMł niewlłłpJiwie tu telto ooJll()Sza sie "r'1.ychvmQe, llatOntt,<lst
być ~orem dla in"vC''1 f'~t;dw. tfuład ten
przywódcy polityomi ł wojskowi są mu
nie łęst hynalmnief żaru.., sensacJą, ani też przeciwnł.
bombą, rzuOO\lta w ~ed~ ..f.,iu romoczecia
kOiftferencli w J....~arno. S' psemamt przyGRA N A DWA FRONTY.
znaje, że sa różnice istotne mię~v NiemcaP ARY:l, 4 października. (P A T). "Echo
mi a sowietamł w st)J'l8JWach. tlo.tyczęcych
de
Paris"
sadzi, że Czlcz~ńn, umiejący doIigl Jtarodów, oraz be:rn:ieczeństwa.
skonale J!rać poowójnę rolę, to znaczy prze
Niema mowy - oświa.dr.:zvl minisfer o wschodrliei CT.V też 7Jat'''odn~eł politvce koovwać z i .. ,J,. .....i strOIlV oolak6w o tern, że
Niemiec. Isftlie'e lp.dna tyJko 1>f'l ltvka O1tól. z:mmeiszy ich oUary. jak z drul!iei strony
na, która nie może być t>rowadzona bez niemc6w, że powiększy ich korrtVścl . wyprowa~z.ł w pole zarówno jednych, jak ł
licz<>n;ll ste z ist»;"'''';ł>T11 R "c:łi.
dr~!f;,,1t, ~hv tern więk!1Ze korzyści osiąg
~łrC'~"ł!'''''" . nM<,1."Di~ jak i L'Jtl,e-r,
nąć dla RosH.
norn · .. ,...mł ~n'-,,;"',..",,~~ ",,,':tv"; ni .. ~i~("';pi
i mówił o ~~p>C'7.nnći,.; " .........,.~~·?,.n;a })OJiPismo wyraża nad:r,iefę, że War~awa
tyki ws?e('h?ut"~;sl.dp;. Na U~"tre pyta- będz.i e u1r'lała unrlrn"'ć mebezpiecze6stwa
nie_ czy konłCl"eCcla w Loeamo ~st konł~. i odrzuci wszelką pokusę.

I

•
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BENESZ I KRAMARZ WYJADĄ DO LO.
CARNO WE WTOREK..
PRAGA, 4 października. (PAT). Minł~
ster Benesz wyjeżdża we wtorek do ~o-
camo. TOWI8ny!!l'T.vĆ mu będzie profesor
Kramarz, oraz sekretarz osobisty. W s0botę prz~d południem
BeneslZ złożvł
przedstawicielom parlameniamych stl"OlDMctw kOlailicyinych poufne sprawozdania
o przygotowaniach do konfęrencji i o sta.
oowisku rządu czechod-owackiego. Narady trwały dwie godziny.
BRIAND PRZYBYŁ JUt DO LOCARNO.
LOCARNO. , 4 paździemi'ka. (AW). Wczoraj wieczorem przybył. tu Briand,
który był oczekiwany dopiero w niedzielę.
Wraz z Brianaem przybyli Bertelet i Le..
gere. Zamieszka1i oni w hotelu "P a1las t".
SOWIECKI OBSERWATOR.
GENEWA, 4 października. (A W). Do
Stresa. mie;sr.owości położoneJ nad La,go
Ma~iore przybył, sl?kretarz sowieckiei am.
basady w Paryżu. :Rędzie on śledzić prze,
bieg konferen1c;i w Locarno w ch.arakterze
obserwatora.
'
ECHA WIZYTY CZl~ZERINA W ,'WARSZAWIE.
LONDYN. 4 paźd2l\ern~"'ll, (AW). Czł
czeńn oświ.,.<f"zvł kolt"esoondentowi Manchester Guard:ian, że wizyta jego w Warszawie nie była aktem «em:ywy, skiero-W'8!Ief przeciwko 1>aktowl.
Wizyta ta miała jedynie n:a celu POIrOzumienJie poJsko-~eckie, któreby przy..
czynUo się do usfałenil8l pokoju na wschochie, wu do z.bliżenia ~ecko-francu.
skie~o.

Na zapyf..:M1;-? , czy odn.ośnSe dol I!ramc
wschoonkh PoJslIi istniei~ ja~ś trudno.
ści tak, iak w stOS'11\ktl do 6ramc zach~
dnich, Czicz~ńn od:oo'\\-deM!iał przecząco.
Czicz«1n stwi/':'rcł,1ńł rń'\4l'nJież, że grain lce te
zostały ostatecznie ustalone na konferencjI
ryslriei.
Odn'ośni~ do dłt'i:fów sowieckich we
Francji, Cziczerin stwierdził, że rząd Z. S,
S. R. chętnie zgodzI się na ich ur~ulowa.
nie, jeśli tvlko rząd francuskl okaże skłon
DQŚĆ do r~o'Wa6 w tej $prawie.

•
S,X - GLOS POLSKI. -

1925,

!\fr. 212

1M

Sp'ołeczeństwo
Książka b, posła włoskiego w Warszawie Franciszka Tomma.sini'ego, p, n, "La
Risurrezione deltla Polonia" (Zma.rtwy.chwstanie Polski) zdobyła szer'o ki sukces Wie
Włoszech i ni,e mQgła nie wywołać rozgło-I
su w Polsce, Stanowi on.a pierwszy,
na
dużą miarę za~rojony, a s.tlJmienruoe i starannie wyk'o nany obra.z dzie}ów pierwsze.go <:zter.olecia naszej niepodległości. Obraz
nakreślony przez świadka naiX"znego, częstokroć przez u<:zestnika zdarzeń: na tem
polega właśnie w,rurtość ksią,żki histor)'lcznoa, warto~ć jej, jako dokumoentu ~pokL
Wsoelako znaczen~e l{sią.::1ki Totnmaslniego nie ogranicza się do jej W'M't oś ci historyczneą, Poza wymową doikumentŁu ma
ona wysoki,e ma'c zenie poli1YlCroe. Zna::zeni·e watlkie,go ay11lJIJ't.omatu, a jednocześnie druzgoczą.cego świadectw.a dla całeogo
szerelgu przesądów, kłamstw. szwindlów i

olskie

zwierciadle

ta nieohybnie pozwoli sejmowi pol.skiemu
nale,ily przeto
spod7Jiewać się, że nie zapadn"ie ż·adna uchwaołta, SIpl"zeczna zaorly1k'ułami traktatu
z dnia 28 cz,e,r wca 1919 r,", Jakoż projekt
został pogrzebany, jakik olwiek min, Sipraw
zag'r, pol,skie uMzymyw,ało, że Poincare n~e
miał zami,arou go krytykować".
Gdy c7JYta się kady taki'e w ksiąlwe
,obcego pisarza o Pols·ce, tJt"wdno 'oprzeć się .
pytaniu: ko,g·o endectj'a chc,e j.eszcze oszukiwać? Na co przY'da}ą stię jej mize.rne i
żakowskie ldamstwa?
Pamiętamy przoebie,g intrY'gi endeckiej.
"Numerus Cll.alUlSlUs" wysunięty zos,tał, j,ako
,głę,biej wniknąć w SiplJ"awę,

a'r gumen'! przeciow gabill'etowa.gen. Sikorskie,go cie s zącemu się Zlawfaniem cał,ej
ówcz,esnej lewicy, Ende,cja wńdzia,la niedorzeczność i he z;pr a wie pa-ojektu, a jednak
parła do . niego, a by klamaną t1"oską o interes ośwcr.aty polskiej ,ptt"Z)"S:pOlfzyć sobie
lau>t"ów pall"tyjnytch,
AJl,e Zlaled'W,o, poo dOljściu do Władzy, uTUc'h omita s'w ój p'r ofekt,
dostała po uszacih old sw,eg'o prutir ona Poincare'go. SchowaI~a więc Iproj.ek-! pod sUlk-no,
a trzepni ęcia po uSZlach się w)'lparła. Demagogja, pOlliewie.rka imienia p olski.ego,
spekruloada na przedwi,eństwach rasowych,
t1!PokOlrzenie ~ol knięt<e w milcveniu, wres~cie ktamstw'o na końcu, jako wY'jśoctl,e z

myśli

obcej

sytuacji, - oto pil"óblka tY'ch świetu:ycn ry~
sów, którymi endecja odbiła się w zwiet?
oiadle zagrankzneg,o dypl'o maty.
Jakże
niemiłosi'eI1'nie obna,żona stanę~a 'Pr~d nim
t,a mizerna dl\.1szyczJk a na-cjonalizIIlJU ,p olsldego: ZUlc:hwała WlOibec słiabszych, skora
do upodleń wobelc tIlIoiny<:,a i s i,lniejszY'ool

I

ipOlIllyśl1eć., że by walją

ludzie,

_TIoający

do nas Żlal ZJa t,o,
że pii'ętooją;c !JJiUlMicmioe
ła j dactwa endeckie, s:zJkodlzimy imioeniowi
pols ki,e mu za,granicą A,leż zalgra.nica, w 0sobie byostrzejszych obs~rwatott'ów., przeziera nędzę endeClką dOI g!l"UIIlIbu i mi.er21Y
wCl.'r tość naszą - siłą nasze.s!o buntu porZleciw niej!
J. Prz~ysk:i.

z

szantaży, które pust, os, zą i zatruwają pol- Co to jest "American Institułe" - Ctl oroba amerykańska - Urząd, kt6ry w dwu latach mial
skie ż y c i e publiczne wł, aśnie pod 15 dolar6w dochodu Nieco słałvsłyki - Wynalazki przypadkowe _ Guma a oł6wek<:>słoną naoo,żywanegiO imienia zrugll"anilCy.
S
I

Pr:z:.ez usta Tomilllrusinwgo, pqprzez karPocząłki Henryka Forda en wyna azcą maszyny do szycia
ty jego pracy, zagnni<:a prZJemówił,a wł,a(Własna korespondencja "Głosu Polskiego U )
snem swojem niesf.ałs'Zow'Mllem słowem.
NowY Jo.rk, WIe wneśniu 1925. , oochody urzędu p,atent,Q'we.go w tyoh dwu
Mimo , iż amerykańskie usta .. y ,patento~
Wsłuc,haimy się w to SłiOWO, Powt6r:L94-ta. dorCiCZtla wystaswa "Amer;;can In- latach wynosiły 15 dolarów, Gdy urząd w
we w'Prowadzone są w życie dopiero od!
my J'e innym, ponieśmy }e cLaol.eko z k,ra.ń- słitute'u" gdzie zehrane są WszYst'kie nowe roku 1890 obchodził stuletnią rOlCZnicą
135 Iat, Stany Z~lne udzieliły do, glo ro k u, wY'K,aza
L
ł a l'J u W
swego istnienia, wycLano 26.000 1_patentów a bchcms wJięcej parlentÓIW,
ca w krani·eoc Polski. Może, nalt"eszde, po- wyna Iaz k t' ostatmel
J
1 et DIii:
l' jajkJilkolwiek
,
· d
h 1 d' . f L
h przychód urzędu w tym rOKlU wynió s ł inny kraj świata.eże i o 1CzyC paten-ty.
S
b
Z
ł,oży {)no kres oroyna.rnemu oszustwu tych, i tana<:'
Je·
lIloczonyc'
u 21 meacluowyc
1
8
037860
d
l
'
t
'
i
250000
d
ul
d
zl'eLon"
w
doml'nJ'ach,
t
,
n
n.
p,
Wielka
niewyklSztałc'onyclt technicz.nie zajmuje
. 4.
,
'o.a.row , o leS'L () ' , Q ~
którzy od szea-oegu lat podają się w Pols<:e się spraw axru , kt&-ym teorełycznie albs.olu- larów więce j . niż rozchody,
Brytanja wyiClała dotyclLczas ohąglo 750
za jedynych p1'zy}adół FranlC'ji, za }edy- tnie n~e dOl1'{)ś1i.
Od p'o wstania "Patent Office'u" w Wa- tysięcy patentów, czyH połowę te,go, 00.
n'Ulf'h s-n,rzymieneńców w:łodh, za wył<ąICz"Każdy uror..,~y amerykamtin choll'uje szyngtoillie w:-...aalloO
dotyohczas okrągłOI Ameryka. Na trzeciem mi'ejscu stad Fran<:~
,- r:z.eczników
~'
z około 500,000, na <:zwartem Niemcy J;
ny<:h
ZachodJu eUlropeojskiego. ł na gorą~ę WT?alalZ~ÓW"., pisoe, " N ev.: 15"'0000
• .l,
pa t ent'OW, W r. 1900 bł'
y o tc h
Niech nll'7JelC'7N.ł,,,.t.. sobie poświęcone kaTty York. J:Ier~}'d Tnlbune , a 1 natura!tzo,~aD1 26490, w 1920-39.882, a w 1924 okrągło 365.884 patentami.
• ~-. ~J:""'f'"'t
. b'
zarazaJą SIę tą clh.wolbą bardz.o łatWI() . · 40.000. Zwy'k1e zał,atwia się przychylnie
Potem liczą; Bel!gia 321.998, Wiochy
w d~leIe lllte,l~,~,e~'łJt1e.go 1. e.2J&tn:()~,ego ~u- Istotnie twiel1'dzenie to popierają dolbitnie
mniej więcej poł.owę wszys{,k ich podań. Do 166,065, Austrj.a 115.350, Szwajc,a'1'ja 94.610,
ropeJczyka c~cl·creole patt'l11ęCl EThi.gjrulsza Nle- cyfry, opubJilkowaille przez urząd pailento- te~o doclhodza nadt,o nie.z,1 icwn,a Hość wy- Wę.gry 81.145 patentów, da1e'j i<d!ą Hi.s.z,p1lwda.domsk~~ol NieoCih przeczyta o s-obi.e wY Stanów Zjednoozonych,
nalazków ŚW1eżo ZlgłlOsz<onyclh , które spo- nja, Szwecja, Rosj,a, JalP a.nja , Dania, NorPictrw~ pcńmt wy~OOlO w roku 1790, <:zywają jeszcze nk'rozpatrz,one lPo biu.r- weg:j,a, Austra1ja, Nowa Z elaoo:ja. Meksyk
P an Mrur'an Seyda, i KJuchooski, i Trąmp~
l
i
k
'
..1
k lI.'
t t _li.
ArńenŁYna i t. d,
<:zyński. i DmoWlSki, i ~en, SZe{Pt)"cki, i
poczem w następnym ro 11 jeszc:z.e Glwa, a
aCI!l 1 woarsza aan.
6
WJ'lla~art:ków po.twstało li tylko
Szereg
Głąb ińsoki , i Stanńsł,aow Grahslk i i ci wszy~ięki przypadkom, lulb z.awdzięcza swe PDscy, którzy w peWIDej chwi1i, zapomniawI wstarue o'koli<:Z1t.Ośdom przy:padkowym, szy że są polla kami, chcieli być 1e;pszymi
Ta.k n, p. pewnej amerykatlCe, raz przy
'V

I

l " Glosu PoJs",'~ P,"O"
lU '
l urna Ie mou' Ił dl a Cl .
Bo nnr. 2. z dnia 5 pa... Zlern na on nr•2•

vtełn'lcze lt

kanC1Umlmi, ni'ż fI1'.aarotlI'Zli, 1elPsz,yt!llIi włochami, niż włosi, Nieoo sprawdz,ą, ile budzili
szaeJUllIku, i na .j akie Z8.T.aJbiaM sobie imię u
obcego d'Y'Pl,om,aty, gidy klucthe'llltlemi 5lchodarni, no'ka-y'Jomu, llJadn.t~jąc jego u.
.~
b'
pt"lzejm.'ośd, W'ŚH.zg.iW!a!li się d,o jego ' il\.11" 1
salonów, alby zalkmać sdę, ż,e oni tY'lko
prawfdz:iwie k'oc'harją wtoohów, ŻJe oni tyilko oddani są włochom i FIl'IUlC;i, że z ich
tytlko r3,!k gotowi .$ą !p'rZ)"jąć wł,adzę, NielCih

przej.rzą się

_

.cd'

ze

ci WlSZ)'\Scy nad-narodowi pa-

Imię

wierna a bezlitosna obsel1'wa<:jal
Oto mały, a i'akrże W'Y'ffi0Will'Y, ;aklte
"swojski" O'brazoek z okresu bIll()gosłar.va,o;nyclh !rządów eoote,eji, pOikryiłej firmą i kap,otą Wi,tosa, z owe,g o o1m-estt, gdy to hasiem dnia
premj,era: "Jest tle, alte nie mM"Łwde się ;esZoC.ze,
bo jutro będ~ie gorzej".
,,Po ZRlgajen.iu ni,eZ4'ęcme~ poHtyki szy-

grUihijań,ski bł~

politYOl.1lYI

I

gd)"Ż

_I

:~::; ;:~iecz~:~::~ o~;:~aC;;i:az!t
dla

się

Poi.n.c':łl1'egoO,

prawa ofic. II

wejście 1 piętro

nazwisko:

Adres:

października

o

na piękny parlofon i 14 pbrt

do pompoa.g.a ndy prZle!Ciw-p'Qlskiej zagranicą, a ponadto wywołał pe~

2. protestem do
który
od'Powiedzi swej oświadcz)l1ł między mnemi:
,.Czuję się w obowiązku ozna;mić "
panom, że, wedl~ wiadQmości, taktie otrzyma,l,em w t.ej sprawie , mZlprawa sejmowa
nad projektem, wY5'unię'tyrn prlez komisi~
ośwrece~ową, Ut!~ tXlr~ Zwłoka
'W

62
Piotrkowska łł r..

bł. łt

~

w szk>alnyoh z,akłoatdaeh
polskLch jest iedn')"ID z nłUjskut,ecmiejszych
środków ku sŁ,opniowej RoS)"łtl.iltacji żywiołu
semklk~ego. Pif"ojekt ten 2l1'~~tą, d'Oshrezył

5pos'obności

A.

_

nisteT Głą,bińSilci oświ.adczył. że r~d uwazał g'o za Zlgodny z kOIliStybUJają i nieod!roW'ny dla rozwoju oświaty, J.oon·Sikowoż, w
rzeczywis,tości, proiekŁ te'n stanO)V1ił ni.etylk,o nruruszenie praw tnll'j.ejszośd, atle po-

kszŁalcenie się

składu żurnali

Trzecia premja jesle~na"
'·
Gt osu POISk'lego "
4
on nr •
BOn nr. . dnia S

sta,~o si'ę sływte wyznani~

nadto

117

na. udział w losowaniu 15 żurnali mód

łtt1joci w 7JWietrdadle, które im prosta,w ita

kan pr~edw Ni'e mcom - czytamy w dz:iele włoski<e:go dw}ooll),ały - ga,bin-e-t p'f'lawi<:y W')"Stąpdł 7: projektem p'l'awa,
wed! e
którelgo s tu.d elllCi , należąlcy do mniejs7JOści
narooowycl1, nie mo~li z,apd.sywać się do
........."z,~, J. od tej,
S zkół polskich w ....~.r~or,.,;,;
"'~ -)"" ,~
jaką ich narodowo5Ć ~edst,awiaba w zespoole całikowitej ludn'ośd pańs·twa. W rz.eczywistośd. prawo taBde, t. '1;w, ".nUill1'eortlS
claulSus", wymienonoe było giłównie pne-ciwko żY'dom, Na pnsied':oonw k01llis;i oświeceIllioWleJ', ktÓlr,a p'mjeM uchWialił.a, mi..

I
I

ze

składu pałeionów 'łMUZ""

Imię i nazwisko:

ul. narutowicza

18
o

Adres:

li O R
O

..

A RZ
R

W roli

R
S
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.

J

PA WEL

D.
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J.j

A Z y G F. RY DA ;u::,
n
R "NI
G
I"
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Z
li
Iro
S
Z - 1\0 S tIL""'l\,
At:
Z
'I.
nieśmiertelny odtwórca

BWEolbraUzil1

1
;'\,'

nacz-yń
zerwała
się kawaq.ek
łas1emlk.a drutu,
przy
Podniosł.a
z ziemi

,

m yciu
fartuchu,

prz.eciąlgnęiła ~o

u góry i ubrała fartuch. TCJ
poc1dalo jej myś1 i wKrótee poczęła ~tabiać fartuchy, które wogóle nie IPosl?-d'ałY
t asi emki, a natom1ast u góry miały Cienką
snrężynę stalową. Fartuch taki jednym !U~
ohem można zdjąć: łatwo i szybko n. P. gdy
nies podzianie wchodzi 'ktoś z wizytą. Amerykanka w.zięła patmt na ten wynalazek i
ma dziś z nieg·o dość zna<:zne doc~ody. Pewien ksiądz wynalazł ołówe!k z radyrką na
końc.u; za c omoco, n'alego te,~o wynalaJz1m
sŁał się alowieki e m bardw bo,~, atym.
W stanie ~ichi~an żył syn pewne.g o far.
mer,a , ktćrego u1ulb1,onem zajęciem były
ma~ zyny. Oid"c n!e,chętn}e patrz~ł Ula te ,
jak mówH, z,ab.avA{1 1 I~ll'plł .syn,owI kawa:
łek gruntu. by się na nIm OIStedht Jedn,?-l\.
Henry!' sptTlcdał grunt, a za \liT-Y~ pie-

::~~:~~:f:~~:~~::::J:a~sztat, gd~łe Iron-

Wreszde prz,eruósq się do Detrolt w zamiarze zbudowania samochodu, Jd?rYby
był tak tani. że ka;żdy mÓl!łby go sobie !1a.być. Odtąd · każdy amerykani,n o~arclęty
g.orączką wyDoa~.az,czą, myśl! o Hem;yku
Fordzie gdy robota na,potyka na .p,roe:sz~of
dy, lulb trudno mu zd·ohvć potrzebne 'PH~Dlądze na uzvskClnie patentu,
Lub myśH o Karolu GQOOyC!lM'f który ci~rpiał g:ł6d i nęd. zę, Siprzeda~ał szlk:o.1ne kstążki swego d'zieclka 1 chodZIł praW1'e w lachma na<:h, szukając jedno.cz e ś'1lie oowę; me..
tedy wulkłl31'i~acji kauczuku.
Alho wvn.a'!azc,a amerykański ma przed
oczyma p<1'~dścia Elja..~a Hovasa, wyna1!l2cy m.aszyID'Y do sz1cla~ który bez!le1l!Ile noce
spę,dzał w s'Wei izdebce na pod,daszu, :ny-,
śląc beruslta'1lnie, j'aklby uli,<epsozyć J:?I1"akt~-;
..11 '"
c.zni'e ilg'ł ę w swe)' maszynte. I raz m 1".ł
b. (]I ",-wny sen: śnit.o tnJll się, że napadli nań 1000-'
żercy, którzy ~o cią,~ą Iprzed!, swe:~o ~róll/i;
ten skazał go na śn:w.erć, po'1l~ewa'Z me 170trafił stworzyć maszyny, Ik-t6raby cLdb1"~
szy'ła, Po.dczas gdy W dłiwższęm 'P'rzemo~
wie.niu b{a.gał kr6ffa o łaskę, zauwitżył, że
włócznie dzikich tuż jpO'1l1lżej koń~a mal~
podłuiŻifly otwór. ~~zlł się z Q~rzykizm
radości - poolbnem ~gfy w maSZ]'U1e ~{) szyda był ro01.'Wiąz,a'1ly! Nastę'P'ne~o dllla ,Hoves uszko ilgły umi' eścił n,a ostrzu, z.amlast,
jak dotychcz.as, n.a Ikoń<:u i DOIWa maszyna

do '4zycia była wynalwiona.

A. Z.

IDr. med. N. Goldblum I
I
Piotrkow,sk ~

"OWr9CI
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Dziś

i dni

"

następnych!

14 wielkich
aktów hipersensacji. ~tfI'"

Początek ." dni powszednie o godzinie 5.ej.
w soboty i niedziele o g. 3· ej. ostatni seans o
godz. lO·ej

W roli

Ceny miejsc do g. 6 znitone.

Wł.

głównej

--

Rene Navarre
.niezrównany odtwórc&

Fantomasa i
Zygomara ::

P. S. K. Lechfi1ma w Warszawie. Bilety ulgowe i wolnego wejścia oprócz prasowo i urzędowo niewatne.

brn

Zn esienia kary SDl- erc-

Ile podatków placi obywatel
polski?

De il'odJzaj6w podatków płaci dziś obylwatel pOlIs'k i? Mamy tu na myIŚli tyLko podatki b.ezp-OŚrednie, państwow~ i a.utom~.
tyczne, a nie pośred'n1e opł,aŁy na .ZJasad,mte
ceł, akcyzy i t. p.
Łatwe to 'do za.da,n ia,
a,l e trudn€ do
rozwiązania zapytanie!
Jeden przemysłowiec,
ktÓiry posiada
także fa.lwark pod miaostem, obHczył, że
plad 19 [dziewiętn,aści€ l r6Żi11')"oo p oda t·
k6w. Inny obywa tel, wła.ścidel księ,g,a:rni i
kami'enicy w mi'eście i na prowinc~, stwier·
d ził , i;e pła.ci kil crlerna>Ście.
Ale to są - powie ktoś - wyjątki. Te
19 czy 14 rodzajów podatków i optat, pł,a
cą b owiem ludzie zamożni,
posi,adSJfąoy
maj ąt ek róin'orodny.
Chodzi nam tu jedll1ak o "oprzeciętn€go"
p od a,tni ka , o zWY'kłego mieszkańca miasta,
in teligenta, żyjąoe~o z pensji, o prz.emysłowc,a lub właściciela realności,
Otóż każdy z tych podatników
płaci
p odatek osobisto-dochodowy,
a jeś~i jest
przemysłowcem , także ohrotowy ~ 1 u SI w y kupić patent. Każdy mieszkaruec mLa:
sta uisz<:za dalej podatek na ro:z;budowę 1
będzie uisz-cz,ał podatek kwaterunkowy.
Pł aci także poootek lokatorski i podatek

domaga

WRAżENIA

OGóLNE.

'

Na zpazdl prz)'lbY'łe 'OIk·olo 100 deł,e,gatów
ze wszystkich z,alkątk,ów Polski z sędzi:..
wym, 9O-cioletnim nes.t-orem s.~cjaH~
pols'lueg'o, sen. BoI,est Llmanowsklro, dale1
tPoslowie KW.aJPińsk~, Pużak, ~,ete1'ail1i z r.
1863 i sZlereg W)'Ibitny.ah dZHlIłalczy społe>Cznych.
Sala r,ady miejskiej PITz;yibra.na zosta,ła
ziel'enią i czeTWIOD.emi s.ztandlatrami.
.
,
U st?łu ~~zy,dla,l'nego 2'a~leSZono d:v a
o!or~Ylme W1e.nce z ;rst,ęgaml. Po za,gajemu l' UC2')Cz,en1U panuę.cl zma.ro/'cb ?Z!ł,onków UkOiIl'stytu,owdo SIę 'Pl'ezyd lUlIl1 Z,l18.zd.u.
. d
t ł
t
P,rezesem 'h'cnIOTow'yn1 zJlaz :u zos ~ s·ena.
Bolesl. Limanows~~' , J!rezydJilUll objął pose,ł
Kwapiński. OtwleTa'Jąc obr,ady przew od•
•
'_.J
ł··
. _.J'
t l"
lllCZący OSWla.uCZy, lZ ZjaDa mewą 1,J IWl'e
Z całą sumiennością i rOz,lwagą
pode jm i,e
dys,kus ję i pracę nad sz,e:-.e'l:Hem na i'Po w alŻ niejsZ)"ch za,gadnień.
Myślą pa"zewodruią
być musi chęć stW'or z" -ja znośnY'ch w;al1"U!Uków istnienia dla ty.ch, którz-y ~n1H w
t.a.ig,a,ch Sybiru i w kazam.ata'ch tortelc znych.

Wła>śdciel rec:!tt:,ości pł.aoci

n a dt o podatek od ni-eruchomoscl.
Wreszcie kat,d y obywatel, posiadający
p ewien maiąt'ek wY'ższy nad ustaowowe ml·
n imum, opł,aca podatek majątk:owy, który:
pa,n minist,e,r skarbu zamierza, lak onegdal

o'

'Oświadczył, "st.abili~ować".

Do tych podatków państwOlWy.cih
lub
MOWA SEN. LIMANOWSKIEGO.
a uto~omicznY'ch dochodzą jesZ<:lie stałe {}.
Pierwszy wHał zjazd s,en. Umano,wski.
płaty na <:ele sP'Ołeczne, które ,,:iszczaja, Czcigodny boja.wnik wiell kie; Spi!!!wy wolw szyscy przemysłowcy, na ubezp~eczen!e n,ości wska'z.ał na doniostość 2')a~adnień spo.
emer ytalne , ka.sechorvch , ubeZipleczenIe łecz.nych, stoją.cyoh przed ziazdem.
od '''vpadk6w , na fundusz bezrobotnych.
.
.
.
's'7óego zest,awienia że
- Mogę SIę u\vażać za naJ:itarnego z
W I'dzuny
Z powyz ...
' . d t
b
h b
." ó
lit
prze mysłowiec posiada;.acy w mieści-e r e- posro
u o ecnyc . . W1ęZnt iW po yez.alnoś ci , plad ' dziś na;mru.ej 13 r()ctza- nych - n;ówił SędZIWY se~ato(, Jesze~e
ió w podatków,
(Musi naoc1to uhe'Z<pi, eczyć pued. rok1>l~m 1863
pode rtIl>owałem ~kClę
'z ~o.
ni ent'chorność w p,aństwowoej d'yrekcj:/. u- prz~clwkko z.aJb~rc~~~
wówczas
bez-pieczeńl.
mal,em a~aklI!:t y. W1ę Z ~nnke! P-howaem .!eneż potr~eba
"naka,z,ów płaotniezyeh", pacflY rosyJs laJl 1 aus qaoc l'C .
'akiegoz le'gionu urzędników, 3Jby ściągnąć
A prZJecie'Ż W1ięiniOlWie polityc~ni der·
tyle róin-yob po~a1Jkówl Ue pra'Cy llUżywa
olę tu nie-produkt)"Wn1ef
Reforma systemu ,EOOa,.tk,aweigo jest w
P ols·ce spr,awą pihą. PrlY mniejs7!e; ~lości,
ale lepiej ~a.l.'ł(lli.onyc'h poda:tk6w, OSl'JCzę.
iziłaby państwu sporo pracy i grosza.
I

I

r

i
t

Musi:rny

I

pieli 2')a wi'e,lką sprawę, za dąiZeruoe do zdo.
byda wo1noki dla narodu.
- Jeżeli mamy dliilś wolną i ruepodle.
głą Polskę - ciąg:nął dalej mówca t<>
t)'llko dzięk,i tym, którzy wall czyli i derpieH, którzy nie dali narodowi zgnu>śnieć w
niew,oU swem dą'z~miero do niepodległośd.
Polsk.a ta j-ednak, nie jest taką,
o j'ak1ei
marzyliśmy przez d'ługi,e lata.
Walka więc o tę prawdzifą Pols·kę jeSlicze nie joest skońc.zona!
Wa.lczyt o ndą mus,i my i będziemy, tą
bronią, którą nam daye konstytu'ci,a 17-go
mail'ca. Konstytucja nasza ml\1Si bowliem objąć tych w~z~stkiCi~, .ktOO:zy w Polsce ży}ą.
Zagadnleme mmejSZOSCl trzeba rOZW1ą·
Zlać radY'kalnie. Przecież i my mamy naszą
polsk,ą mniejszość, choćby na Maz1lil',aoo,
która jęczy w oocem jrurzmie.
Więc o tę wolność wla llk ,a aż dlo zwy. t
Clęs w.a.
Wa.l'k,a o Stany Zjednoczone Europy w
myśl has,ł,a: "Woln:i z wolnymi i ltÓ'W'ni z
ó
."
r wnYl'::U .

razy wzywano wczoraj

płacić

,w

pokłosie wypadk6w.
(r) W dniu wczorajszym pogotowie ra ..
tumkowe wzywane było do 24 wy.pacIlków,
Agnieszka Karwicz, za.111iesz'kała przy
ulicy Szopena 16, bez.rolbotna, napiła się w
celu samoD6iczym jodyny.
Wez-wany lekarz IP'O,goto'WIIa ,po przepłu~
kanju dęslPerake żołą,dka, pozosta,włł ją
na miejls cu w stanie otSbbionym .
Nowo-ZarteWsHa 21,

będąc p odahmie,Jony napił się prze.z omvł~
kę !;UlbHmatu.

powitalnych,

imię Juddrości.

o.bie il"eZJOIVutcje zost.a.ły przyjęt~

del

SPRAWY ORGANIZACYJNE.

W dalszym ·dągu

od c zyt,aUio dep e-s,ze od
\WlJrsza,wskiego okręgu P. P. S . .od Gusta
w.a DamU,owskilelg o i o.d ok>ręgu wneńskle~o
PPS
Po odczyta:n11U p~otokułu z I zjazdu, zrubraił glos poS. śle-dziński, który ilożył sprll;wozda"nie
z dJz.iataln· ośd zarządu <:entraoa,
z,ruzna.cz:aja,c przyt'em" i,ż b. więźn~'owite polityczni ZibY't maJo z.a,i nteresowama okazują dla stOlW,ar zys zen,i a, eze.~~ ~~wod'em
f,a kt, ż,e na kilka tytS1ęcy b. wu.ę~1lJl6w, je.
dyn'e 1200 jes,t zrz;es:z;oo'Y,C'h.
jZ tok~ S!praJWlo~dań ~,aną.du ,addzi.aMw,
oka~alo Slę., że ooJ'l"llchhwszym Jest zuz~d
okręgu ł6dZlki,eig'o, który przez urzą,d~nlle,
r6żne'go rodlz.a:ju imprez, :z;d~brł ,moznoś.ć
podjęcia budlowy d!om'u b. W1ęzruÓW po14.tycznych.
. .
.
Roboty wstępne maJą .slę rozpocząć Jeszc z~ w ble,żącym roku.
Na t,em. obrady piterwszego dn.ia. zosta.
4

ły zakończone.

P,o ohrad'aJch, wszyscy zgromadzeni. autami udali się nad mogiły poJ.e,głyClh boJOW\o
nli k6w o WlOIlność !; 1905 troku .
Po zł'Olż'enń.u ~a grobruclh wieńców, ue;.
stą'Piły olrolicznościlow.e p.rzemówienia.

K. R.

TeATR MJEJSKI. D~iś, w ponied7Aalielk po ~.
IV·ty "Sen nocy lę!tIłeł"·
.
JI\l1ro, Ofaz, w czwart~ wJlltWOII'II1lł; dcwel,u
ł ..
k01tlecóa de flers'3J ł Oroi~elt'a •.NowJ p8I1MV e r
W piątek drugie w sez.onle pr~taw'ten~e dla
uzeszeń iJlŁeHgencl<.lcłt. Datt1a bedzie 1)0 OM8.ch
zniionyc!1 - l>rzyezem eeifln.ik nńe>isc n8. skwtek
sf>uszl1wh reftclaanac1ł Z6 strOOY Zlrze.sz;eA / wstał
s'kórygowany - z.:nakemi.ta komedia Stehnl terams1dego "Udekła mi p~órec7lka". 13Heł'9' U
te przedstawienia motna jIqt z;amaw!ać W Qraillc!'
Hotclu (&td~ "M!f,g1l1on". te1. 43-00 04 10 raM di)
7 po poll.\dn&u),
W 5oo01ę po polł'udn!u iirzede P1"~edstawłemle
db mloozłeży sZlkołneą; wJeetore411 ezw&'r1a premjera sez<l>nlll: "WłetIra kislęWI I chłC1)lee hotelowy" Alfreda Savoi r-PozlI1ańskie.go. Bilety od śro
dy nabYIWaĆ będrJe mtJtna w kalSie z,ama.wta.ń.
Premdl!\fa "Nłelteskleł kMte«ijl·' Z~ulllta Kra',
sit'tskie::o we wW1fCk d.nda 20 b. m.

Dobrodziejstwo monopolu

ma o tem

donieść

dni przed rozpoc~ęci~ handlu
skarbowei.

Da

harntrzy

oddział~

wi kontroli

Zapalniczki do wagi SO gr. U. 'PN. kie~ k()We) podlegaj" podatkowi po 1 dot.
a wszymJde inne (i. zw. ściemte) po 5 złot.
od sztuki; do z.a,platy tego p'odatlru obo-wlą~any jest wytwórca ! SIpil'owa.dz.ają.cy
zap::tl'nic:rki z: z,agraotWl0"

na.-

pis: Polski monopol lIapałcZJaIllY,
tudz:iet
godło R P. CMta Sipr2leda,t y IIkrzyni upa.

Ant~~onstytucyine podw~zslenie opłat uniwersyteckich
Spowodowat

C,b aim MendeIs , RokicińsJkl!,. 28, przeemodzą c ulica Główtr1ą , został ugodzony w

",oże

powszechny strejk akademików.

Wielce kfZY"ł'dz,\ce młodzież aka.demlcką rozporządzenie ~ z'Wyice opłat egu.mina-cyJlllycb na. uniwersytecie, uniemożliwiająlce wielu słudh·ac.zom da1slie k&nŁynl\1owaqie s budjów , do żY'W~'gp oburzyło
akademilków stoli<:y, Widząc Z/l.,ś beZJskuteczność "pokojowycih" cLą,ź.eń ~ałagodzen1a obestrzert, na dernlistej jurż; ł tak drodze do w1edzv, nasi S'tudtetlllCi prawłe, że
bez wz'01lędu na l'o.l$ą.dys.połec~e i PQHtyczne jakim h()łdu1a., stkierolWaH Slprawę na
forum publiczne, of,ganiz1.1Jj ąc w dniu oneg.
dajszym wlec , na który staWl'lli się słudltnci wszystJdclt wy-działów ru.ezwykle licznie.
Ucze.sinicy WlCzoraj'S'Ze·go wiecu. zgochle
domagali się znil?sien ia do datik o wy ch op łat
egzaminacyjn ycJl, co wyrazili w dek Iara! c,ja·ch, z.głO~~MYcdJ J'ł'~Z tny ol':gard zacje :

I

,
.
Sród czasopIsm

..ISKRY",
"Iskry", n,r . .w, za wierają bard2!o Cleka.wy,
srkle blografietny O słynnym połakq • auzłlku.
Józefie Coilra.dloie K()1Zeniowskim, pióra S. Radomsld ego , d. C. p&wje~cl E. Slotlsklego Polowa..

I nie na

wilkł I T. C. Bridges'a Napowlętrznł teglarze oraz w$,"Jomr.ieni 1 Z doliny ŚwiCY E. Gro.

komitet akademidki, .z:wiązek
nłezależne1 tnłlOdzłelŻY lI~aIi~t'Yoz,nei i or·

deckieJ, prr;&pI$'Y kucha.rs.l<ie dlą mloqych gospoś.
Naste listy I stałe rubryki rouywkowe.

naczelny

ganiza,aję

I

.

Widowistu, toncerty i zabawy

podatek.

zapałkami

przez

akJ.amację.

pr2lewodni-

Pl() 1 p.aździ'ernika zami~za rozpocząć

Na kaMem pudełku zapaŁek z fabryk

nia ciała. oraz złamanie nogi.
Przybyły lekarz pogotowia po nałożeniu.
opatrunku pr z ewiózł ni~zczęśli'Wą dlO sz;pi.,
tala św. J6zefa .

3-Ietn i synek kUWt:a , Właa,zio GOlltat',~i , Ogrodowa 19, pozostawiony bez opiekI n~ schodach, spadł z wysokości p6ł pię
tr a I złamał rą<:zkę.
Przybył" lekar z pc gotowia, po nało7:e'
"lU ooatr u'l'k u , pozostawił g,o w domu pod
opieką ma tkł.

2) ' Z~d byłych więŹtrl6w politycmych
protest przecl!Wil{() 1!lWał.
tom stosowanym wobec więźniom politycznym - żąda za,prresłania tych gwałtów w
wyraża uroczysty

r·

państw, monopolu będrie umloesJ.Czany

. 12-letnie. Ka,s ia Mika, Si,e~kiewl~za 72,
pnechodząc ulicą. przeje.chan~ zos.tała
przez samoc~6d. OOIflOSZąC eg6Jlne obraże ..

Poznań ski ch.

Jednocześnie zjazd domaga się miesie-

nra senów Gonionych.

lek m'cmopolowy.cih., zruwl'e.r,ają'c,ej 5.000 zwy
kły ch puddek (nie P'QWY'i-ej 60 Ullpałek)
został.a roZ1p. tem ustalona na 170 rlotych
loco fabryka. Osoby trt.lidJms,CJe s-łę ha.ndlem.
z.apałek, które z.a.mi'erZlają nadal handel bell
prowadzić, maią do 8 paźd:~Iernika b. rok'U
q.O'!lieść o tem pi,semnlę (w dwu eg~empla.
rzac,h) oddziaf,Oiwi k,ontrpli skubowej, Kto

u-

Bobę.

Po przepłukanill mu ŻlOłądka pozostawiono go na miejs<:>u w stanie o,sła,bionym .

Uderzenie było tak silne, że nies2'C!ę
śliw y z alewają'c się kxwią, osunął się na
chodnik
O wypadku spisano probo:kół, do r,ąnp.e
go zaś wezlWano pOlg otowie, któte pnewiozło go w stanie o.słabioo.ym do Sf1PiŁala im.

st,(}!Hywaniu tej kary.

?l'I{T'!! 'Ś ć KARĘ śMIERCI.

lllyś:l ~oa:.p'or~ącL~en.ia. mtinistra skarbu, fogłoszonego w nr. 100 "Dziennika
sł.aJw") monopol ~aipałc:-.aą)y wnedł w ży..
ele z dniem 1 października b. r. i od tego
termin.u nie jest dopuszCZlalt ny wyrób zatpałek w prywatn')"ch fabrY'kClich na rachunek
'pry'watneg,o prz'ed~iębiorcy, Odi·ąd mogą
wyr.abi.ać zapałki tyl'ko fClibryki, stanowią
ce włas,ność państw. monopolu z.apaJł'czane.
go. Z dn1'em 1 p.aździernika b. r. ~()8.tał zakazany przywóz zapałek z zag.raonł'cy i z;
ohszaruw, m, Gdańsk.a - podróżnym welDO przewozić po 2 pudełka zapałek na ()..

Bogate

głowę cegłą , która spadła z dachu.

W'aJllia kary śmierci i żąda bewwłoane>go
z kcdeksu karnego paragrafu o

uSlLuięcla

zapi!1łczanego.

POlotowi8

Stefa'Q Kaliński,

KwaJpiński, zgłosJtł w imieniu pr,ez-y-.
djum dwie r'ez,olu.cjJe o na.stępującej treści:
1) Zjazd byf;ych wlęini6w politycznych
wyr ~i:a urocz!'my protest z powodu stoso-

Z kolei wita,u zj.aro im. "Bundl\l" r. Milm.an, im. NPR. _ pos. Michalak,
który
stwi.e1"dz:ił, ~ż więźniów rpolityczmych OOel'<:hnięto od pracy, wyrzucono po~a n,awlaiS
i un,iemożHwioUio iplr,a:cę dla Polski wi.el'klemu więźniowi, kt6ry s,z,a,blą wyr8,Jbał Wlt>Ota wolności - Józefowi Piłsuds.ldemu.
Dalej powitał zjazd dl!' Drohn>er imie.
niem niezawisłych socja,Ji,st6w oraz przedI stawi.ciele ni emie cki-e; p.a·rtjl pracy, sto
WJarzysl!)erua wolnomyślicieli i t. d.
P . Sempołowska porusz-yła w po,witaniu tragi czną sytuacj ę więin16w politycz,.
nyc1h w Polsce , kt6rzy np. w W,a,rsz.a:wieo
od lipca nie w j,d,zIeH rOdziny.
Stwi'e.rdziła ona, it .poru pierwszy W'Y.
.stępuje w t,eIi sprarwi,e pwMkznk

Po mow,ach

pOlitycznych.

czący

PRZEMóWIENJ.A POWITALNE.

Od zapalniczek kieszonkowych. -

Z4

więtniów

rezolucja 2 -iego zjazdu

Wo:ror8Jj ramo rozpoc~ł w Łod1ii ohrady IJ zjaIz.d b. więiniów polity.cUl'Ycb, tych,
którzy w okr'esńe d~alWiąoej nas obcej ptr;re.
mocy ruelŚH
w nMód zar~wie buntu,
szczytną ideę W\!I.lki o wolność.

n:

w odociągowy.

się

utycie",

Znacma większość tnł!ldz:ieży obecnej
na wiecu wYPowledziała się za rezoruc;ją
złożoną przez Zw, N. M. S., kt6ra hrzm;'
"Stua,ellld wszystkich wyższych uczelni
w~rtSzaws'ldch zebrani na wieoo w dniu 3
patdziernika 1925 roku żądają:
l) Całkowitego znięsienia antykoosty..
tucyjnych oPłat akademickich, oraz taks
egzamilftacyjnymi
2) wydatnej p()mocy ekonomicznej od
państwa , oraz sam o.rządo,w , za1)ewn i ające j
młodz ieiy studj ujące j byt i sp oko!ne stu la,
Zebrani p oJe·ca,ją komitetow i w ybrane>·
mu Fr LEZ w i€c pn::ep.fowaÓzenle pow yż 
szych postulat6w, w szezegM.llOŚ(:j z;niesie-

$UD

•

-

nia antl'ikonstytucyjny,eh opłat akademiddch , pr:i:Y zastosowaniu Wlszystlld>ch rezporząd,zalnycih środk6w , aż do og~enla

strejku na wszyst~h wyższych u~eWach

Warszawy.

I
i

Ponad'to ttC'hwalono następujący wniosek: Wiec poleca ko,m itetowi wybranemu
%'W!'ćcitĆ się do wszystkich stro'llnictw s.e j.
m o'WY'C h , alb y apehlJą.c w s,prawi-e nie~o ..
dnej z a r tykułem 119 k tJnstytU'Ciii u stawy o
7k oł aclh ak2cle mlck icJ-J . ooprowa,~hjły do

, mie!icnia rOIl.llor;:ąd~ń o 0l'łat,acb oparl łyc:h na wyieJ wytDIiIeJiop,ei ~".

GAZET

"at.os POLSKI"
5

P8ŹdZi:r:~~ 1925 r.

SP

.

ięciob ' j O
Bo.gat.;1. w wy,darzenia do~sł. e nied-zi>e~

bo-I

wspanLałeJ

lekkoatfety imponow,ać może pDd kadym

~;fl~de:;k;~~~~:i~o~~:~z~;;t~;~hjl!~n~

'Y

li. K. S. -

Siłs

~rę

stojącą

wyr.6wnvwuią

z kam~..

CUliS Rej - 4,54,6j
krywa trasę wy.żej
Mistrzem więc
1925 został Cejzilk,

Oszczepem rzucił Dohr,owo~gld--46,44

mtr.,
BuchaŁa - 43.59, Wasiak -- 42,62,
Cejrik __ 42,31, Rej _ 40,01,
Ka,rollkdoe'Wl'CZ II __ 31,"1\.

kt6w.

~

re'Szw. zawod.ników po.
5 minut.
Polski pięcioboju na r,
osiągając 3259,405 pun-

Drugie mi,e-j&c,e Zlajął Wasioak. zysku ;ąc
2949,328 P'UnktóWj III Rej - 2939,835 puns'ki w czasi'e 23 sek.j Cei,zijk w 23,2 s-ek.j ktQw; IV Dobrowolski - 2905,735 pUITlkRej - w 24,2 s'ek.;
Krurolkiew1cz w 24,4 ł6w; V Buc'hała - 2423,595 punktów i VI
sek.: W,alSi,~k i Bu;hałlli -:- w. 24,8 s,:~.
Karolkiewkz -- 2380,7 puruktów.
W nUCIe d~em oSlą~aJą: Cerllk-Ol'ig.mizruc;a zawodów w zupełrośd za39,87 mtr., W,~s~ak - 34,25 mtr., B~a do.wIOJ'iła. .'1 cz.asie Ziawodów - był ob e::ny
r - 32 mk., Re.) -- 31,74 mt;., ~aroJ.k:J.ewlcz na bois,k u przedsbarwadel P. Z. L. A., kt 6- 28,23 mk. l DobroWloIski - 26,87 mtr.
l1"Y wręczył zawodnik'om n,a,grody.
W biegu na 1,500 mir. osią,gia n.ajlelPszy
Dent.

Bieg na 200 mtr. pokryrwtają: DobJ'lOWlOI-

l

J

Zachodzi ścisły zwciązek pomiędzy nie- ! meczów -- wodd seńes n,ie mo.żna w Am-eznaną w tym stopniu Europic moralnością l ryce, w tym kraiu D~ławlD'llyttn bussmessu,
młodych poJ{oleń amerykanek i ameryka- , nielitościwej walki D byt, niemiłosiernego

W 's porcie znajduje ul'ście wrzątek f
nadmiar prze1,ewają,cyah się sił tego naro.
duo Na .gJ."uncie SpDrtu 'S1aie się koihi,eta k,).
Ile·gą męż-czyz.ny, w.zmacill~a się ten ko,le.
żeński stosunek, iaki stara ,się wytJwor tyć
ze swOljej siTo,ny szkoła amerykańska. __
Do te~o n,je.słychanego, iak na stosunki eur,olp ejskie, iposzanowania kobiety pr~e7.
mę·ż·czyznę, t.ego c1Jys1ego stosunlkru. panu-

I

nów, niespDtkaną u nas, a przynajmniej współzawod,nictwa wszyst'k<ich z.e wszystrzadko, czystością żyda i myśli młodych k,imi - o ni.czem lnn.em mówić poważ!l.ie,
ya,r J-esów , co [-!"ortem.
I jak wyłą' cznie tylilcD D szans'ach , jakie ta
SpDrt jest czemś TI'ie. odłącznem od życia lub c,w a drużyna pDsiada.
ame!')1:anina, tDwarzyszą-cy mu od lat
Ten zapał dUa sportu przyPomina żywo
pi.erwszej młodości aż do. śmierci prawie. a starożytnych greków, a przedeż wiadomo..
nie jest iak u nas przywileiowaniem nieia- że ze szkół za?aśni, czych~re.cki.ch, zwła- jącego między młodzieżą, ,pnyczyniła .\!ę
ko pewnych ty1kD warstw,' naoewszystko szcza ateńs'kich prz-ed 2300 laty wyszli nie- zres,ztą, należy być ,g prawie.dHwym, p.rzezaś 'pewne,go tylk,o wieku, t. ;. iakkhś 10 tylko na!więk~ rzeźbiarze, nietylko aHe- dewszystkipm tradyc:a. Przyczyniło się Ło,
.lat od 15 do. 25 roku życia. Taki .. baseb3.;/' ci, ale arazem na;.pjf'kniejsze. jeśli c,h odzi że w oia<1u kilIku stuleci kobiet było w
jest poprDstu wy'kladnikiem amerykani- o n.armDn' :ę myśli i formy, dz,ieła myś1i Amery-ce bardzo nie,wiele, że kto sympatię
zmu. jest wyrazem charakteru te.~o narodu ludzkiej.
kobiety z,dobył, ten był naprawdę _ "wymłodego, a tak tęgiego.
Być mDże, że i ten wlielki z~p'ał amery- brany z wienu", ten b)'1 dumny ze MobyteWystarczy przec,zytać p,ie.rwszą leps.zą kan doprowadzi do wynilk6w IPodobny.;h,~o "s.karbu" i chodził okoł, o żDny niby (jkog.azetę amerykańską, a p,azuaje się to (,d- do usvlachetnienia rasy i prawdzil\vej <:ywi- ło Dbrazka.
razu. Pisma amerykańskie rDją się, iak wia. lizac:ii ducha.
Dziś stosunki Hczrhowe pomiędzy ~ie.
domD od tzw. wiadomości "Dso.bistych".
Istotnie też amerykanin d amerYkanka ma- płciami u/legły wyr6wnaniu, a w nieOtóż na pierw~zem mawie miejscu ,.żywo to naj,silnięjszy typ człowieko 'WlSpół- których Stanach istnieje iuż kobiet wię-cei
ta poczdwe,g o", czy- to jakiegoś profesora
czesne~o. Nic w tern dzi'W1legD z te)1o. .Cihoć niż mężczyzn, niemniej jednak stosunek
który awanso.wał, czy dyplomaty. który by wz~lęcLu . że przecież nie wyclhodz,ili d,o gentlemański wobec płci pięknei istnieje w
wyjeżdża ceff·e m obię.cia no'wej placówki, Amery,k i z,dec,hlacy, że naDTawdę nli ezwy- całej sile nada,l i nienaruszony. Młody ameczy kupca. któremu urodził się ohłopa~. kle pod każdym wz;~lędem były te kobiety. I rykanin, iak lUŻ .pOiWiedzian.o wyże i, nadwyczytujemy stale i nńeodmiennie iako na;- które nie lękały się dzielić z mężami, ~ra- \ miar swych sił .,lo'kule" w iSlporcie, na 1{0większy tytuł do chluby, ż.e taki to a taki ćmi i o:,cami nie~hnc'hanyC'h tru·d&w, z ia -, bietę patrzy i·ak na istDtę wyższą; mnóstwo
X. Y. w roku takim a takim ... należał dl') kimi połączone było Ż'ydi, e wy-oho&ź.cy do jeoSf lOatomiast małżeństw, zawieranych
drużyny llWycięs.kiej piHki no'żne'j, czy kry- Am-e.rylkij że należał do rasy hez.warunko- ,pr:zez ludzi naprawdę młody-dh. Inna Mecz ,
kielul
w'o silnej kt~ zniósł .straszJliwe życie pi.er~- że młDde te małżeństwa ~o~w?dzą się ta'kSam prezydent Stanów uednolczonych szych osaclmik6w amerykańskich w Clą- że nader często, ale gdZ1lez ruemaodwrorzuca zazwyczaj pierws,zą piłlkę, a wszvst- głyC'h walkach z czerwDnos'kórymi i z na- tne~ stroruy medalu!
Sp.
kie ,k ina wyś.wietlaią nastęDnie tę wielką turą, którą trzeba było opano.wać w dęż
ohwi'lę "historyczną". W dniacJh wielkich
ki ej walce ...

I
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Kronika

1:0 (1:0).

na
nGżs:zym JXll'lliomie aadżeli dnia poqlrzed:nie...
~. Pierwmlla bramka pada z ceniry Edelbauma Pf'%ez "kiks", bramkan.a.. Goś,";",
zaprodukOIwali

5,98 i Bu-

Amerykanie ćwiczą się od kołyski aż do trumny prawie

Turyści

l

ny pun:kt.
Wypa·d wo~.slkl()rwyclh przynDsi wOljsloowyro z winy Kahila jooen.astkę - ni.ewyzy-

ski.Po.to.nia _ Komn,a 6:0 (3:0) Polonja z ~
rez,wW'owymi. SędJziował p. Gr,ahowski.
Po pr,z,e11Wie gra,jący z wiatrem WKS.
Wanz!lJW1,anka (reze.rwla) _
Ruch 5:!
gnieci~ przez ł101k~i'nut, po.dl.czas .którvcdh ',' (3:0) WaJl"szawia.nka z 3 graczami I d,J:UżV'
gosip0kcar:ze uzy~ ·~~ą z . zaml,eSZ!lJn'1a po - ny,
b ram owego wyroWl!1al1l1e.
ł
Turyści odtąd nadal cią~e na frOOllCię.
LWóW 4
źdI'
'k _ PDtSIOń _ tS
Kubik Oą,ek nie wyzys.k uje rzutu karO P' Pń a 6Zlerm a.
."
.
p. p. 1:
ogo z reZ1erw'owyml.
ne·gwo. ZamlleoSZMl1U
.
• po. dlb ramKowem
L
Cmrn.i -N' Le-chj,a 6:0 (3:0).
Zaw'Ddy {)
s t rzel a
Kuhik O. s.amolbój.czy . goa~, który z~de'cy- pUhHa
·a,r PZH.
<:-aifta 4:2 (3:1).
.
dował o mez.a,służol!1e) przewadze fjoletosmonea
~ł"

skaną.

l

,-u._

W'y'c~,

.

POZNA~, 4 pa,źdzde.rnika. -

Sędziował dobrze p. Pi'otrowski.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~
- ~~~~~

Druga

brar;+;;,
dla gośoł pada ze stma!u pmwe~o łąCZl\lk....

LOKAL
FRONTOWY
na Piotrkowskiej

Po prurwie mmo

(sklep lub biuro) mi~dzy Przejazd
a Cegielnianą

p. Otto.

Oferty sub .C. D. 10· do Adm.
.Głosu Polskiego".
579-

obuSiłr<mnych ' ata·k ów
:b~n~ z drużyn JJiie u~je się zdobyć d-'l:szych p_łów. 'SędrzWwał bardzo dobrz~

,

·
poszuk lwan=r.

li Oołoszeniadrobne I;
•

+
•

••

Po 10 groszy za wyraz.
Dla poszukujących pracy
5 groszy za wyraz. Naj·
mnieJ's2:e o"łoszenie
50 ~r
...

Lokale. mieSZKania HOODO I
, pokoje, kuchnia,
przedpokój w
Rudzie Pabjanic ·
kiej, blisko przy·
stanku, wogro dzie
Ił

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
W WARSZAWIE.
Pobicie trzech rekOl'oow polskich.
WARSZAWA. 4 po.źd'2)iernika. W
dnm diisi~iym odbyły się tuta,j zawod1
l ekk oatlety.c zne , któ.re przynńoOSlły . cały
$.ze-re'g Soeills,a.cyj.nych wym<ków. Bi'e,g na 200
rotr. z ipłotkami:: 1) Ko'sŁrzewski 27,2 sek.
biją<: tems,am-em rekord PolSiki. SzŁaf.eta
olimpijska (100, 200, 300, .4()('):
ZwyC1ęza
drużyna AZS. w składzi,e: Dąbr~w.ski, K?strzew~ki
Weiss, Ma,lan'owskil' w cz,asle
2:6,5 ~,ta.na.włając nowy re-kor.d P.olski.
Najlepszy wynik osiągnął po~a kDnkursem
MaciaJSzczyk (Ł.K.S') uZ)'1Sku}ąc 2278 pkt.
PięciQbój dla pr.I!: 1) Wojn.ar'O'WISk,a (AZS.)
uzyskuj~c 2779 pkt. - nowy roekord Pol.
ski, 2) Gorloiówna.

.~ i Wydawca: HarceU Sa chJa.

Centralne Słowarzysz. Kupcdw
I PrzBmyslowcdw Wojewddzłwa
ładdzkiBgo Plofrkowska 10.
prosi swych cllonków oraz przedstawicieli or9,anlzacli zrzeszonych w Centralnym Słowar:z.ys2:eniu Kupców i Prze.
mysłowców Woj. Łódzk. ~ łaskawe
przybycie na k~nfereDclę kU~I~C~ą, która odbędzie SIę w dniu dZISIeJszym o
godz. 7-ej wlecz. w lokalu Centralnego
Stowarzyszenia Piotrkowska 10 00-1

W. Lipińskiego
SzkołaTan'ca Ewanglelicka
17.
W

poniedziałel<.

dla

5 b. m.

rozpoczną się

oraz w
Slrupie .NOWOŚCI·. W programie:
BLUES, TANGO MODERNO. FLO·
1?IUA.-Zopisy codzlenn'e.
1018-1
wykłady

początkujących

w drukanli

WARSZAWA, 4 p.aź,dziernika. - War·
,:,z!lJWiaillka - Legj.a 1:1 (0:0). Legia z 1 ~
W,a,rsz.ruwiam.'k a z 2 r·ezerwDwymi. Bramk ~
dla Le,~jd uzyskllił Łańko, wyr6wnywującc
s.trzeHł Fij,ałlk,owskt SędziDw,ał p. Krwkow-

-- W. K. ·S. 1:2 (1:0).

Zawody Q p~hę.r PZPN przymoszą aanemu misirzowi nieznac:z.ne zwycięsbwQ
nad Siłą w st'Dsunku 1:0. ŁKS. wystąpił bez
Je,dnem z na.jładniejszych 6ipotlkań uie.Jańczyka, Radomskiego. i Ałaszew,sociejjo,
dzielnycih były zawody bowaf'Zyskie mię
Siła bez Kirs,c hibauma w tllbr,onie. JUiŻ od
dzy WKS a Turystami.
tlo·czątku dobrze dySlponowany CilCihe.cki
Wo.j~o'wi są wzmocnieni Magil!1.em na
stwana wiele niebeZipie,cZ1nycih sytuacii środku ataku, Turyści natomia.st na miejp6d.QramkDwy>e'h, le·ez słaby Durka, hądź s<cu s1wntuZJjlowanego w Poznaniu FrydmaŚledź II, które,go debiut na pozyoji 1 łącz.
na' II olbsadzają pomoc prawą ko.ńcową
nika wypadł bardzo słabo, z~,prze,paszcza- Olaski.em. .
.
.
je. cały Sn!reg -.. ml1.lrlowanycn moment6w.
JUIZ w pler.wszych mllJllUtaoo gry UWlJedynypookt db ŁKS-u u2:y.sku,je . Miller. . dac~nia się .miaŻ'd'żąca pl'le.w-alga fi.Qlet~
Wyró'Z.·niH Soję w ŁKS-osie: Ckhelcki, Jasi-ń- j wY'cn, kt6r~ bez prz.erwy lbomlba1'ldu1ą
~ki i Kowalslkj; W n5IPo.]e Siły .d'obre tyły. 1 b1'amkę wOJs.kowych.
.
'Zawody prowadził p. Izra'e l w zB.lstę'pstwla
. Dru!Żrna Turys,t~w. g;:a ?,adlSpo.dzl e",:, ap. M'a iczewskie,go, bardzo. dobrze.
.
nIe ładlnie w każdle) bnJ1, n1e pozwalając
W'o;skowyttn dojlŚć dlo głosu.
Mimo ci.ąl~łei przewagi _uzyskują TuryREPREZENTACJA PALESTYNY -.:
ści przez doskol!1ałe.go Tadeusiewicza jedyREPR. tYD KLUBóW 2:1 (2:1).
Goście

1

Sport z"ro' dłem SI-ły, I- 'bogactwa Amery1i)·
11

~~~e~~~n~a'~~~~ky:t~~l~jtechs.toonny,
f~t-en
o
postawl,e

kurencii mO~'ły jedyn1e wzbuch.a,ć podzilw;
Orok Cejz,i ka w)"bijał się Dobrow'olskl
l AZS.
Acz nie1'ozorny' z postawy D;,.browDlski,wykaza'l . nieoospolHe 'i'3.1.ory "'! PC;szc;::cgólny~h l<onkurencj,ac.h, slPc-c.alme
zaś w rzucie CSLoepelm i w bie,~u na 200
rotr., w którym ~sią~·nął do'skonały, }alk
n.a \1i\!'ze stosunkl. czas 23 s,e,k tlndy.
.
ł~~emniej ef.ektownie zap.rodU'kow.ali s,; ę
W,,~i:lk i Rei.
., •
St!lJrtujący poza konkU'r;nclą ło.:IzLame
wY'Nol.ali mił'e r02Jczarowame.
I tak 3~mańlski z WKS. osiąl!nął ~oz.a
~on~urencją OS'LC~elp~~ 43,02 mtr: mwo,
IŻ me zdr.adz.ał 'l1laJmil1l'eJsze~o techmcznoe,go ,
~rr"· "'~w,an!.a.
. •
biegac.h na 1..500 m,,:trów ~kazall! SIę
todil.anie z,upeł.nym~ ,zwy::lęz,c:-am1 , zal~~jąc w dwóch przedble·gach plerwsz;e ml<eJsce majek i Starosta).
.,
S~ok w dal. nie "vy?~.dł ~a~zwy-czaJm;,
Z,,:yclęzca bO~lem Ce)uk nJ~l~dnokJ'lotnJe
oSlą~a~ zn.aCZJD.1-e te~'s z,e wymkI; tos·rumo
rz,ec możemy D W,asLa,ku, kt6ry w z.eo 7 łym
typ:Ddn.:u osiągnął na zawod.ach W. O. Z.
L. A. przes;:lo 6,30 mt.r.
•.
_ ..
W rZUCIe oszcz,epem Ce12ilk zaWIódł.
st.artujący poza ~onJkurencją Szymańsild
w
,:,6wniet Dk,a,z,ał się nied'ysiponowa,ny,
ubiegłym tygDcLo:iu bowi'em osią,gnął O?
pr:zes:do 47 mtr. pod,czas ,gdy. na WCZMa)szych zawodach rZ'llcił zale-clwl'e 43,02 mk.

!1ak - 6.05, Karolki>ewicz H -chaJr.a - 5.59.

ści j.ego - w rzude dyskiem, w którym 0siągnał on 39,87 mtr. (relwrd 'poliski tegaź

szereg atrakcji, z pośród który"h "pl,e,.ciop l k"
k 1925 był zawodnika wynosi 4Q,95 mtr.)j reszta zab6j o misŁrzdostwo. ,o s 'l na /,0'
wo.dników nle mogła w,o.be-c Cejzi'ka w kOlnpien. . uz.c,rzę. 'pym ev,eneme-n em.
' k " t ' dl
.
. ..
. l'
Do zawodów stanęł,o 5ześciu z,aJwDdmUJ'lenC)1 ,el o e'g rac p.owaIZntelsz;eJ ro l.
ków: Cejzik. Kal'olkielWl~cz II, Dohrowolsk,i,
Naisła.biej z,apre·z;ent'orwaH slię gośde w
Wa.saak, Rej i Puchała; poza konlkure11Jcją bie~u nlli 1.500 m~r., żaden bowuem z zastartuje kill ku llawodników z Ł. K. S. i je- wodników (p.rócz Rej'a i ł,odrian) ni,e oden z W. K. S.
siągną~ cza.su, niżej 5 mal!1ut (r,ekDrd pol's ki
Mimo. wsz~stk~ dumni być winni~. my z wynOS1 4:15 1 pół).
rezultatów, DSlągmętych na wczoralszvch
.
zawoda,clh, lekkoa·tleci nalSi WY'ka<ZiaH
PRZEBIEG ~AWO~~W.
. m w,e wszystkrich konkurencj.ach na dW skoku w daj osląg·a Ce)Z1k 6.30 mtr.,
;~;czajny pDstęp, -czego d,owDcLem s'ą re- Rej -- 6,19, Dobrowolski -- 6,15 i pó'l, .Wa%ultaty, zbli;-one do. średni.Dooropeiskich.
Na czoł,o ws,zystkich zawodników wyZą.",w,odnik

L6d~

5 paidziernika 1925

mistrzóstwo Polski na rok 1925.

Tal·ent Cejzika Zlabły.snął w specjalno-

la WC2Jorajs23. przy;niosł.a ŁodZ1l rsp.ortoweJ

TOWA

"GŁOS POLSKI"

polożeniepfękne
wynajmę Oferty do

.Glosu· pod "Zaraz".
7626 -o m

OOmeSleDla rOlm.
kuszerk~ Pi'pikoA wa przYJmule za-

mówienia pan.
Piotrkowska 152,
m. 14.
5U~-6·d
I
nrzYJmulę SUl:.lle I
r różn" taIbankI
do plisowania I
karbowania oraz
mereżki, PIotrkowSka, J'f! 87, lewa ot.,
Ill ;We jSCie, parter,
m. 2iJ. 8594-3-d

.Głosu Polskiego· .. Piołrlwwlka

abinet

•
•
•

Makk.a!bi -

Spa.rta 4:0. ZasłiU!ilone zwy'

dęst~'ło Makka.bi.

sorzeuai

dębowy

o.

Gkazyjnie ao sprze

dania u stolarza.

Ul. Jakóba 15.

7d572-k

Zagubione dokom.
ildeman Józef

Wzgubillegityma-

od paszportu,
wydaną z fabr L.
Oaiera. 7645-5-z
udek Helena zaDgUbiła dowód o·
lobisty. 7689-5-z
cję

naUka
I Wy[bow.
i e m k a udziela

ngruntownie nieliIieokiego. Naru·

IS•

-KRAKóW, 4 ipaździ,ernik~. - \7ie~eń.
ska drużyn,a bank,owa "Credlt AnsŁalt "Grurharni.a" 3:1 (2:1) w sobotę i 1:1 (0:1) w
niedz.ielę.

••

towicza J\! 40 m.
front,
7663·)

Wail'ta -

Po.g·oń (K.atowice·1 8:0 (3:0). Wyr~żnił się
Przy!bysz., sŁr2Jel.a.lą<C <cztery .hramkI.

7.
II

KAT()w[CE, 4 paidziernika. - Koleiowy K. S. - Wisła (Kraków) 3:1 (1:0). -'
Mecz na Dtw.rurde bois~a k,o.leiowego klubu
sportoweg<>. SelllSaJcyjna por.ażk,a Wisły,
kt6ra wystąipruba z czterema reZler,W'~ymI.
Amatorski ~lub sportowy-- SlavLa (Ru.
da) 5:1.
!FC. K.MDw100 - D;ana 5: 1.

WILNO, 4 p.ażdJmernika. - 1 p. leg .....
Ma.kkaibi 2:1.
RepreZlentacja cywilna - Reprezenta.
cja wojskowa. 3:1.

IDr. -med. N. -Goldblum

.I
.

Piotrkowska 55

powrócił.

I?edakłor odpowiedZLQln:v: Wladł'5ław

7641-2

Haaa1slli.

