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procesu Steigera

NIe obyło SIę bez incydentów między obroną i trybunałem
Telefone~ od specjalnego sprawozdawcy "Głosu Polskiego"

\
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odbył

Skrzyński

wczoraj w Locarno kon-

ferencję

ze Stresemannem

Dyrekforzy bank" na law:e
oskarżnnych

Nasz warszaJWski koresp. te~efOiIlu;e:
Sprawa dyrektorów banku dla handlu
i przemysłu, oskarżonych z adykułu 51 o
wystawianie czeków ' bez pokrycia, została wyznaczona na czwartek w sądzie pokoju w Warszawie.
Na ławie oskarżonych zasiądą pp.: Tadet.tsz Urbański, Wiktor Bereszko, Zygmunt Pawłowski, Leon Mikołajczyk, Leon
Gutman, Aleksander Epstein, Konstanty
Czamański, oraz prokurenci banku: Kowalski, Fijałkowski, Simon i Dzięciołow
ski.
W imieniu poszkodowanej firmy S. Anker w Gdańsku wnosi powództwo adwokat Neymark-Bądkowski.
Os'karżonym grozi kara więzienia do
6 tygodn-i.

Rzekome nadużycia i szantaż
na tle budOWY mostu ks. PoniatowSkiego

NaJSZ

kor e Sjp. MefonUlje:
w dniu
Waltszaw.slki tll!Tl.ąd okręgowy,
W'c.ZiO'l'a1szym rOZ1pakywał SJPrawę Blij.asza
Z~otniddego i Włod.zim1el!"za Bu'1nkkiego.
Sipnwa ta felSt echem g~oślnlelgo pr,oc,esu o rzekOl111e
llIacłJuJżylC'ia firmy RUId!zki
p:rzy budowie mostu Pcmia'towslki,e'go.
W siell'pn;iJu i IWll'ZleoŚiIl.iu 1923 r·oku
w
"EXlpltessde POl1'a.IliIlym" i "Sprawaoh Robotniczyclh" uka~dy się wZlDl1a'llki o'Owocl.z,ą,ce, iż tne·b a wz.nowić spnwę tych nadiużyć, a belz!pośredlllio potem
do {lil1lllY
W1cLMza!WiSki

Sprawooda'Wca "Głow Polskiego" teleW sali
d'
I"
w l )zy
.
lonuje ze Lwowa:
' są QweJ prz~pe ~llente
""~~
~ ...... ~J' przed sądem p.
soweJ 80 przedstaWlcleh !;!azet całe $(1
,
VU_J '~l"""'~a Się
świata.
przySl(M~łych rozpraWia w procesie o zaO godz, 9.30 wchQdzą obrońcy' za ni ,;
mach na p prezydenta R
lit .
,
LT...
DO' rOZl)ł'aw;. po.WQłaoo 60 ~,~SIp() et· wprowadza·no Qskarżonego, który jest bla• I ' ,
S'Wlla ?'W.
• dy, ale spokojny, O godz. 10,30 wc!,,;:,d ~i
Akt oSKarzenla zarzucą Słanlsł!awOWJ trybunał
Steigcl'owl, I. 25 ukończonemu s r u c h a c z a - '
wi praw i urzędnikQwi p.ryw~tnemu fi
ŁAWA PRZYSIĘGł.YCH BEZ żYDóW.
"Colosiale", że dnia 5 września roku 1~~
Z .kQlei nastą~ił,o l{)sowame sędzió'Y
We Lwowie w zaJJliiarze poz-bawienia życia prZYSlęgł~ch. Wsr~d ,wylosowanych znaJp. pr""""denta RzeozV'nQ<'ft"'."t • ~t . ł
dowałQ SIę 2-ch zydow. Prokurator pro- -I
] ~ ",0Ai!\! eJ, u MllSla'W-8
t t'
• k t
t ' dz
.,
\Y'Qjclech()lW'Skiego WŚród . okoUczności obes Uje P'!-"z~w o. emu, •Wler •ąc, ze nle
O1ążającycb i w sposób szczególnie zdra- ~g, onI byc o~Jektywn~, pro~1 o ustale.
dziecko podstę'lmy rzucił na .niel!o bombę, Dle mnych P~zysl~łych nlezyd?w.
"
wypełnioną materjalOOl wybvchowytD, któPr~~,!odni~zący postanaw~a za.d~sc
ra tyLlro wskutek puypadkowego ~bi~u uczymc .ząd:mlom pr~kuratoya l ~a mIeJsce
okol,iczn<lŚci z~ęt1"znych nie e.ksplodQ- dWQch zyd~w (~!lb~gera I Safira) wylowała.
sowano dwoch lllezvdowJ

WCZ

Pewne poszJaki- stwierdza akt oskar-

tak

niężną.

Dyre,ktor firmy RudiZlki zawiadomił o
tem właqze są,dow,e, które wytlo czy,ly ptt'oces z ad. 61 S () szantaż.
Sąd sb. za! (:"ydwóc'h na karę trZlech
micsj~cy więziell
zawiesz.a;ąc jei wykonalTlie ,n a 2 ..l [a.

:J,

l.AKŁAD

KRAWIECKI

Lódi. Piotrliowsha nr. 71.
'l'el. 463.

.o"o.eB

Tel. 4u3.

P.rzewodniczący

odczytuje akt oskarżenia.
oskarżenia zabiera
głos obrońca, adw, Grek:
"Przedtem nim sąd przystąpi do przesłuchania oskarżonego Steigera chcę oświadczyć co następuje:
W czora;, to jest w niedzielę, lwowska
"Gazeta Codzienna" wypuściła specjalny
cI - Latek, w którym oznajmia, że Steiger
planował ucieczkę z więzienia, przytem
mieli mu pomóc tutejsi żydzi. Takie wia-

Po odczytaniu aktu

w ubikacli strychowej,

D-okładn.ych motywów. które kieroWać
m{)gły przy dOlkQnan{u czynu Steiger'em,
zaprzecz8.!ącym nadal swej iakiefki'JJwiek
winie, śle~ztwo nie u;awniłc. Wszy&tk!~ in-

domości wywołaly wśród

które w toku śledztwa
wskazywał}"by na inne źróćło i sllraiW':ów
zamachu, prokuratur·a uznała' za niew1ar'ogodne i nie poparle dowodami.
TrybunaŁ stanowią sęd,'llQ~·vi'?-~ Franke
- prze!WOdniczący, Go.etti(Q.~er, Chla~tacz
i Szwejcer- wo-tancL Oskarża ppr .,;k. Bryniewicki,
Brooi'ą oskarione,!Q adwokad
Grek, Loewensłein, Land att, Rcsenlrranz i
sen. RingeI.

ne

koncepcje,

PRZED GMACHEM SADOWYM.
Przed gmachem na ul. Batorego, gdzie
się odbywają rozprawy, wielkie tłumy zebrały się już o godz. 8 rano, ' Silny kordon
policji kontroluje karty wejścia i dowodJr
osobisł .

radziły

wiedzenie mu winy, chciał zbiec. Przeto
w imieniu wszystkich obrońców proszę
przewódj aby wydal oficjalne oświadczenie w tej sprawie".
Sąd udaje się na naradę. Po upływie
pół godziny przewodniczący Franhe odczytuje następujące oświadczenie: "Wiadomość "Gazety Codziennej" jest zupełnie
zmyślon.a. Zarząd więzienia nie ma poję
cia planowaneej rzekomQ ucieczce Sleigera".
INCYDENT MIĘDZY PRZEWODNICZĄCYM i OBROŃCĄ.
Mały incydent powstał P<l odczytaniu

oskarżenia, gdyż przewodnIcz
plan sytua"YJ'ny mi ,ący
.....
~JSC8
zaJn aChhu nad prehzrdenta, znaJdUJący SIę w
akt ac są owyc ,
Dr. Landau oświadcza że podług re
gbamlnU uchwalonego ;eznania s'w' d'
k'
. L d
la ~w nIe ~ę. ą odczytywane, lecz świadkQ.
~e o$OblsCle przesłuchiwani. Wobec te~o
ze pl~ sytuaq'j~y .zos~ł spQrządzony
z~~dzle z!znań sWladkow, przeto nie poWlDlen byc odczytywany.
T bun I dr
• k b '
rry
a o zuea WDlose o roncy.

chOlał Qdczytać

na

CO POWIEDZIAŁ STEIGER.
przystępuje dQ wysłuchania ze.
znc.ń oskarżonego Steigera.
Na i.y~~~ •. czy plZ}'Z!laje się do zarzu.
c
; mu winy, Stei~er wstaje i mówi:
,,"::zuję się zUĘ>ełnie niewinny", Następ
nie opowiada całą SWQją biQgralję i oświad
czą~ że jest sjonistlł i należy de zwłązbł
"l\bkabeau •
P r zewoc:1iczący: CQ za cel ma ten zwi-·
zek?
.
~iciger: Stoi u~ stan~wis1tu prQgrama
l- '1~!skiego, t. j. ma l'a ~ - "! stworzenie
s~edziby narcdowei dla żydów w Pale!:ty.
me.
Przewodn.: Co oskarżony wie o kc.
munistach?
Steiger: O komunistach nic nie wiem.
~ier~szy raz s::lotkalem sie z nimi w wię
ZJemu.
Steiger opowiada dzieje krytycznego
dnia, dlaczego mogło na nieg<l paść po.
dejrzenie zamachu na pr' -:ydenta. Widział
w p<>wietrzu paczkę; zorjentował się, ze to
bomba, uciekał z obawy wybuchu i w bra.mie na ul. Legjonów rostal aresztowany
według wskazówek Pasternak6wny, tan·
cerki baletu, która wskazała, że on jest
sprawcą zamachu. W rzeczywistości kończy Steiger ja żadnego udziału w
zamachu nie bralem.
O godz. 3,30 zamknięto posiedzenie do
dzisiaj do 10 rano.
W sali znajdują się wyżsi urzędnicy
wojskowi, p<lUty~zni i s~dQwi. Napięcie w
mieście wielkie.
Sąd

I

rytyczną sytuacją
Łodzi

wczoraj sfery 'g ospodarcze

Wczoraj w godzinach popołudniowych
odbyla się w związku przemysłu w~6kien,
w państwie polsklem konferencja przy
współudziale przedst ,:'!icieli stO·,~·R"~:I.·sze
nia kupców m. Łodzi (piołrkQwska 73),
Na konferencji tej omówiono cały szereg spraw aktualnych, pozostających w
związku z obecna katadrofalną sytuacje:}
gospodarczą Łodzi.

Omawiano m, in. kwestję mnożących
w sposób niebezpieczny protestów o-

Sejm

nieżydowskiej

publiczności wrażenie, że Steiger jest winien i w tym celu, ażeby uniemożliwić do-

I

ad

się

I~na~~ POI~~~l~~

znaleziono

DEMENTUJE POGŁOSKĘ.

O RIEi(OMEJ UCIECZCE STEIGERA

przylegającej do za}mc'V.JIanegoonglś pU0Z
Stei~er3 _ okoiku <1"'12 ~ra'().atv l"M7.ne, wy_
p~óżniQtle z materja~u wyhl'chow~o, takIego sameg.\), jaki uwierała petarda.

fi'1"Il1y RtucJtzlki ~osj[ się Qskal1'Ż>ony BUJjrucki i ·z,apropotIlował QdJdanie kHiku dOikUlOlentów dotycząoeydl Sjpl1'awy budowy mOtSW
Poniatowskie,go.
Akta procesu, jak twierdZii, są w rę
kach b)"łeg·o sędzie,g,o Zik>t.nic:kie,go, któ.ry
go,Lów jf'.~t j,e od!dać za peW1tlą kWQtę pie-

TRYBUNAŁ

Jaw,

żenia-które później wyszły na
wskazują, iż petarda rzucona na p. prezydenta.
pochQdz:iła ze śr.od'ov'tSKa o~karion,ego. I

akt~

raz szereg kroków doraźnych i śrQdków
mających na celu złagodzenie sytuacH.

•

•

•

W czoraj o godz. 9 wiecz.

odbyła się

w

lokalu stowarzyszenia kupców w Łodzi
konfere~cja, poświęcona ostatniemu zjazdowi kupiectwa
Warszawie i ciężkie;
sytuacji, w jakiej znalazło się kupiectwo
wskutek niewlaściwej polityki rządu.
SprawQzdanie ze zjazdu kupiectwa

w

odrz~ca

składali

uczestnicy zjazdu, poczem Qao
sprawozdaniami rozwinęła się ożywiona i
burzliwa dyskusja.

•

•

•

Ilość prvtz:..~':w nadchodzących

do Lo
clzi stale wzrasta.
W związku z tem przewidywana jest w
najUiższym czasie znaczna ilość upadłości,
które trwać mają przez październik i listo~
: ad.
ar.

poprawKi senatu

w usta wie o reformie rolnej
Nasz warszawSIki koresDondent telefo-,
nuje:
j Komisja sejmowa przystąpiła wczoraj
do pracy nad reformą rolną, Pracowano
od godz. 10 rano do 7 wieczorem i zała~
twiono poprawki senatu do pierwszych 26
art. ustawy. Przyjęto wszystkie redakcyj~
ne i stylistyczne poprawki senatu. Z po~
prawek merytorycznych odrzucono m, in.

poprawkę, która podnosiła maksimum
władania na kresach do 400 ha,
Poseł Poniatowski w imieniu "Wyzwolenia" zgłosił wniosek o odrzucenie wszystkich poprawek merytorycznych senatu.
·Na tle głosowań pomiędzy przewodniczącym posłem Moraczewskim a przedstawicielem prawicy parokrotnie wybuchały
scysje, albowiem zawsze, kiedy w sprawie

I

poprawki była równa ilość głosów, poseł
Moraczewski decydQwał na korzyść IewiC)'.
Poseł Staniszkis (Z. L. N.) zaczął się
domagać, żeby zmnńejszyć liczbę reprezen..
tantów "Wyzwolenia" w komisji, oświad·
czając, iż povv,inno ich być tylko 3 a nie 4.
Proteslu tego pos. lvloraczewski nie u·
względnił.
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•
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Strejk lokomocJi paryskich

e

to ye

niB

udał się

PARYż, 1: października. (A. W.). Zapowhxłziany na dziosta; stre,pk lokomocyjny w Paoryiu , zR.,iInicjo'wany prZielZ komunIsItów, spl1!lił n,a p-alll'ewce.

Józ fa Pjls dskiego

III.
si,ał się biedatk mo-cno ~pocić Sw.oją n:e- ko.misjach historVCz.n)"C1h slzef biura historyDlacze,g,o p,an Kwki,e.l cyttowoal mnie I/Pił- I ml\ldlrą gtowa, by talk zbzikować me:.~'aloma- czne~o, ia.kiś KuadclI, a w his,torycznyc,h hiDzIś, w nń:edlzń,eaę, o dma.sią.tej r,a.no,
lS'U:dJski 1. c. 164 str i na.st,"? Mę,c,zyl,o ml!1li e nkznie..
st,orycznlośóa-ch tegoż bj,UII'a l.ami,ast Nawszy",tkie
trBltl1/Wia~e i omilldJbusy m,ia,ły sbto pYltanie, g.dYlffi odczyŁyw,ał ,MIlka razy !'I·k I
Jodno mnie męczYJło i dręczy nie'c,o do- czelrne~o Wodza ma ffiyś.teć i m6wlić rp. Ku128 w Sie'l"pilliowyrn tomie "BelliLony". Nie, tychrCZt'l.s: po co właścilwie p. KukiJeil CYhl- kieł, wychowanek od ull1iwersvtetu.
nąć w tY'ch mi'eljs'cBlch, w k<t16rydl się w
mOłgrłem .się po,g,odzić z my,ś]ą, ŻJem mó~ł po- I je mówią'c przytem wyraźni c, że cytwjE'
Gdy jednalk na chwH~ o.dnmlcałean te daUlej ehwidi maą.dJą, WszY'S·cy p.a'sażero
'pląrtać na je,dneq skonky w sWOI;ej l{sią.Żce I' Pihud'slk,ie:~o? Ni'e pas'ulje ,tlO do posltawionci 1 śmieszne i d:d'NRCZl.no? bi.potezy, IZwiąZJaillc z wite mietli być 7J1llI\.IJSIZlelllJi do apuslzczenia.
północ z połu,dmiem, gdYlffi tyle sMonk hipotezy. A je,cLnak próbuję i to wyI;aŚill'!Ć 'Naczehym \XIo,d-7.~m i n. KUlHelem. p.oz,opned tą 16~-ą Sltr:0;t'1~ą napilS,a'ł o TO'Z:bic1'1.1 Pana KUlkiela, g~y i,elSzcze ni~ był me'RaI.,?- Ist,aw?J :m<:1,tny i b.~rrdzO' brZ),diko świ'adcz~ wozów, kltóre nJasitę;pcie ZI;echa'ć miJały do.
illaszyclh wo~sk WI~a&me n,a północy, gdym manem, uczono 1 to u,czono <:IC1jgle w sem:,- cy D PO'I.~ce fa,kt, ZJE' Nac.ze,]'ny Wódz napl- re·rndlz. tak, aby już w dwiJe gtocłzńl!ly p6:nawet pod:zi'wiał elneIl~ję, t'iolZJwriniętą przez nariaClh hi,storycmych w ul1iwerrsytecie -ey- sał ksią.tkę o swo'iem dowodzeniu., że szef ź>n~i w's·zysitek ruch pf'ZledsięMon;tlW llOikoillietpil'zylacie'l,a w ,.dział,aill,hl zacze!p.nem w t,awać, cytować i cyt owiać j opie,nać się bilulr,a Ms~olTyczm,elg'o wo':,sika poLsk~ego tę mocąi elU.a użytlku pru:b1!i,C.ZIl!e:gro usłiał. We- .
wlęk,szYlffi s,ty,liU" nie gd,zieiltl,dzJe9, jak na na iród~ach i cybow'a j.e w Hc;znY'ch Te·
ksiaż,kę cytował i że cVlt>i:! tę tę w treśd najpM:IloOCY. Nie mo,gę nioe myś,le.ć, że talki Mąd f<lratac'h i dys}nllSjad,. Tak usi<lni,e wHa-c'z,a-spoko;n1l:1,j .sf'ałsz,ował. Naczell'Il~ wodzowie dlł,tlIg danych, j,aki'e zoSlta,ły ZlElIhraTIie w gow myśleniu popebIlii,aj.ą lrUicłizie tyJ,ko pod na w móz~ pra,ca ~ozosta!e potem ja,ko nie- na całym ,~wiecie maią to do E,jebie, ż-e ich dz:ilnruch popołudtniawycb, me W)'I.e,chałO'
w!Płvwem afe1ktu, Iliamięrt,n.ośd lllllb w ,po- od:bita lwnie,c'z1!O'ść. Je;;:,eli me~a.lolID<aIlll,a i szC!nujr:,. Gdy zaś z im::?,n1em któregoś z I ze !ta'cji tyllko 10 'WIo,mw, pIOł2Ja/tlem 'WISIzytne,bie pil'zy\podohanqa się· Sielbie o te:n 7.wią.Z1ane z tern rowwo!,e'ni,e Qls,olbilStośd fest tyC!h naczelnych \V'od:zów związane są ZWY'-I sey urzędmcy i fl111lkc~ooat'jt1S'ZJe byla na
aferkt ,oskarżyć ,ni,e mo,gę, chyba pa'na gene-I rho.robą, tO' o:bserw,o,wlad'em f.akie Jlaprrzy· I cięst'wa - slz.anluJją iab w dw6~nra'sób. Kie- swooch milel;s.caOO i wlS!Z)'1Sltk1e wozy w TUa'ała hrygady z biur>a h~lStO'rycZlnego przy kład fe,j cb;,a '(Iy. Jeden bada,ny obrjeikt tego dy zaś zwyd~stwa k'ończyfy się llwYlcię.ską
ohu.
szł,abie geillel'1a:lnym 'w Po1s,ce, autora l.lItw,o- rodzaj,u vvyobraŻJał sobie., że b)l1ł wszechmo- wojną,~zanulią ~ch w t'ró7nasÓlb. W POilsce
I!'U w sielrpniowym tomie "Be/la'ony".
. cnym, ,nie prz.eS'Zikadz,ał.o, mu t~ je'~nla~ je,s,t inacz,elj. Jakiś Kurkiel, wyc.h?~anelk .{)~d
W związJk.u 2: łlilrusik~CIlll sifltletjku cLzmeqGdVlm skonkę 128-ą przebrnął, wZliąłem 7.bi~·rac po. kąt,ach .okurlkl od p~!plerosow 1 u,n1:wersytetu. ma p-rzed ~oba kw~zke na'PI- I sZiego jes.t pra.wdOpOOIOlbrue, t..e i ~01Wi'0-0
się z !peWillą n,ie,chęcią do s'bwnioc 129-e!j i loacl,ą~ae slę,dymlJ..oern ,z o,grYZ1olllY1ch ka- s.a,n.~ przez ~ac,zeanegO', ~'od!z,a - ~obt'1Z'~! dzi,aillY na j'mo, dlntila f~ b. m" s,tJrel1k !te.
130-e,j. Sloukałem siebie. DOZJIloał'em dlOipraw- wałko,w p,apllelru.
.
I .
Moze o~nosH..~ ~lę, d~ me, t~I~, czy ma,cze?
dy trwo6i i z nie'poko,:'em obe,jrZla,łem się
DZlwlaClzna tla Wl1oa,n,a ·Nac2lellnego Wo- Ba! moze uwazac, ze mysh Na c 2lellne'go lI1!el.'a'lny me dJojdlzńJe do slkwb.
doknła. Wvdlalo rrui się b,ow~,em, że się roz- dz;~ n.a Kuk~e~,a od bil\.llt'a , Mstorycz'ne~o w Wodza były błę?~e~ by'ły g\1luipie, ~,!lkt mu w
dw'oi,łem. porz.)'Ipormniałem z tl"Wlogą si,eb1e Na,;jgene:r:alme'i~,q;m S~a~L2 - ,bo w Po1.sce, ~ean prze,<;z.ko~zlc n'e jest 'W stame. Jest. to
Smierć \V
samelgo w owyc.h cz,a,s,aoh siel1'1pm.iowyc'h p!'zy:p·omma mu. o,S1tJr~e!Zeme, ktOlI'e dałe'?'ll-e- 1e,go praw'o fio!e!~a,?il"~eczOln.e. Le'cz 7.I1"olbiw~dym samo.tny cho<dzi,ł ,po polw';'u w Belw,e- gl'?~lS ton: n.a, ~ezdJzle te:gorocz1!PJl!Il. ~llano- sZY, :y:ti~ tę z !{'SląZ~<l Na!czeJne~o Wodz:a,
Cała rodzina zglnęla - Ił trupy
de>l'Z~ i męcz,ył się t.ak s'W>o;ą bezs~Inoś·dą, ,,;'c1e. tw'I;roz[~ean wt.e,dy - gdym )'e'slocrze kesc ,Je'l, zam1t.c.zec, rP,r.zerrobl'ć Ją trak, ze
We WM Kęsce w p<lfW, Illknlerndle'W~c'kim
ze jak ,piszę na str. 17 (ta n.aloeży do cytowa- me wledzla,ł ,~.o wyc~owla.ne~ od .u.mwel!'sy- wyda~ .SIE~ mU:Sl ,temuz Nacz~ln.eill1lU W'r: z niewmdomei P'1"ZY'Clzyny SIP,aJli&la się 2la,grolIlych j,aik,o "JlJast.") mo.jeq k,sią;Żlki: " tein Ilion- te,tu Pan Ku~~e,l nap;l?ał o. S1e'1",prr1'.ow~ ~o- d2lOWl sma':szną.l t? o tyile S1rndJC'fl~n:ą, z,e da, 'Il'a,le~q<ca do Jana Ma~a i 'l"Odzill1Y jegO'.
se,ns założenia męczy,ł mm.ie talk nńez.mierrnie ~m~ "B~M,~t;y.•- tWl:rdz,l.łcrm ww c ,. z.e Je- Z1:nllllszo.ny lest p1sac tak d'1u.goo otlcl'lal'11V1111
Pożal!' wynikł oIk'o~o p6Ił1nocy, gdy cah
że dOlplf.awdy nietkiedy WJ'Ida'w,a.'ł,o się że Z1e zeh le'gJo,ms,c1 1 sz,ail1iull3,Jcy prawdę bsio'ry- bsŁory1w Nacze1tncgo Wodza, mc,żll:a t)'Ilko
roodzi'oo
Ma~a byłla p'ogrą~'OtlIa we śIlik
w~.zy.s1ikich ką,tów -c,oś ohichocze i k'pi Z1e C'Zln.~ nie "':.eztmą s:l!ę do ~rlacy, to. WI!m'ó~oe ~ n.a1"oct~ie i w bi,u,rz'e M~lto'1"rcznem w~OIj:sIk,a
nie
gdy
Ilion.settllS
i
W"V'raźn~
4unotę
b1odOWlemy
suę"
że
Plłs,udlskl
wca1~
me
I.s~mał,
meSZaiIlUiją.ce~o,
am
sztandaTow,n.a
ktorych
Z pło'l1ącego domu roąży41a wy$,oozy(~
m
,
.. J
,,!'..
~k
t.o, co n1e
. kt&rzy p.rz)'lp!lSiUJją
,.
.
has,a
} .. H
.
"
.
'tę za Po.ddawę rn.or.ej TaocnUlby czy mo:elj
a ż e W'SZyS·l:O
'W1'lplsan,e
są
_onlor 1. Oi,c'zyzna
, an'!
żona Maql/\, 72 ...1ie1Jl~a .Józ;ef,a, Lełc.z 'Wslkutek
"
de'cyzjri". Męczył z~ś mn~e tak si,lmd'e 1l1lUS Pił<md",k:i'elffiiu" ZJro1;>i~ ~~,orsiki: Kt~ wi:, ż,a,r- krwi tych. ~o pod itozik,aZlami .te,~o,ż NClJCze~ ciężkire'go p'OIp'alrZJen:ila. ~all"~a, w mFe.~-eo
bczenia się z trwolgą stoilicy, ską.cl W)'Ijeż- towaH me,gdys ,legJJ,oms~:. 7;"1'~ld.1l Sl~ rastOtl'y- iIl,ego
od~a za t;ill. honOll' 1 c'r,c~yZ>nę lą wyro s!Zlpitdu, POZloslbaJll ml1oatk,owiIe ll'Iodzi.
diali posłowie mający żebrać o pokój, wy- cy, kt6r~y s,t,:v!,el1"dz.ą, ze ~Lbsll'dslkl . b~ t~ plTzelel'i .. NlewątiPhwle sm'Ultny o?;.a,w! Ale ny: 70-1e;bni Jim Mruj 0l'IaJZ cOOki 2Q...leŁn:a ,
ieżdżaH Zlaś dro g,łówlllej Ikw,at,e,ry illd'eqJ1"Z)'Ija- IPse,ud,onmn SlIk.{)I!'S'klego. NIe! tak me )e&t. WI~bet:: .~i'~~y~ smllltn~c? obna-wow s'Pr6- JÓZJe.f!a li 14...]~ Anltioln.iIna SjpaJ1iijy saę
citlr-kiei.iark zw)'lkde bywa ,przy p:rZle~,ra.nlej na'l"IlZ1'e za"tąąJnć ma Na,cz,e,lill,eg.o Wodza w bU!1my Ise da.1oe~ w aill·alme.
żyWICeIll,
- - . ' ~ ~!"'!!"!!!!!'!!!!!!!!!
wojnie. No,n.senlS zaś 'Pole~ał Ula tern, że z ES
tej trwcgi bał się z ock,:"k,u p'as"YW'n>e~o.
Usłyszymy
przeznaczone,g(} na .()br~mę, WY'ciąij!,nąĆ WOI}s,ko dla kon'lra{laoku i ma.neWlI'U, g.dy:ż sił do
tego manewru bra,koW'a~o. COlprra.wna, byłla
zakażenie
Program kORcBrtdw, odczyfdw 1 f. p,
to cróba O·Etkrzv>rl!j"'l;a je.dln'OI",t1'o.l1i1lIe~o, manewru nie "wedh.lJg wz·oI.ll1 Caooae". Nie
na 11.10 b. f.
BERLIN, 12 października. (pat.) Znany dudmji zranił się w no,gę gwoźcllziem. ~ally
byłem Ha,nn~balle"" l!
atleta Zygn: ·nł BreItbairt zmarł tu na za- teij ni.e ool\Jł powa,Żlnie, i j.a,kkOllwiek ,cl'uł się
Paryż, fala 1750 m,
Za.sadn~oze.go te~o mot)"Vru tr,wogi o
je$!2'JCz-e t.e@o. sameg'o dnia osłabiOiny i go12.30 koncert, 16,45 koncert 20,45 koncert.
kaienie krwi.
państWlo i je.go stolkę 1llIi.e mla ten roroWloLondyn, fala 365 In,
•
•
rą'CIZlkował, Wytje,chał na dlalszy wysŁę;p do.
lony mój o.sohnilk, którego p,o'U',Ulk~w.ał'erm
20.00 koncert. 22.30 "Die Meistersinger" opera
Zgon 2lfi<meg'o siłacza, Zygmunta Brei~- Kldc. Sh,n je!go zdrowia bwt.aj POlgoil1Szyił
dokoła siebie, gdym od,c!z)"Ł)'TW1a.t na str. 129 batt'ta, w klHnke berlińskiej, wywołał nie- I się i miał Z1amiarr nie w)'lStęoowa;:, ?e.cI:nark
Wagnera (wyj.}.22.45 koncert fortepianowy Darewi 130, jak ten inny Nao'leJ,ny Wódz, co s,lę m.ałą sensację" nie tYlle z Po.wodu s,amei j.e... nie cff1dał się na to 7J~ocłzić jelgo iIlllpresa- skiego.
hist,oącz-nemu bil\.llt'u t,atk podalba, myśli o go śmi,e'rci, H,e ZJe WZ1gJlęc:Lu na O'kol~c21ności, t1j.o i p'od gl"Ozbą ndlf"lowi·edzh'.,c·f.ci za 2Jł,a
Rzym, fala 425 In,
sytul8Jc,ji. Jest 1.0 slanlowcZJo, ilIlrny cz:ło-:,nie~, jakoie 10,wall"zYlsz)llły telffilU tngicznemu f.atk- mani€ konh.akw, Breit'brurt dał ptt'zedst,a20,40 Koncert.
bardzo ma.ł·o mi 2ll1any, baJl'ldzo dzti>wm,e od- towi.
Zurich, fala 515 In,
wieiIli,e, kt6re właśnie z pow:odlu je!!o :zjl,e~o
nDszący się do ohowiąz.!{ów Nactdlll''Zi~O
17.00 koncert orkiestry, 20.00 koncert aymioB:re itbad, zwailly pO!plllllarnie "k,rółem sbnlu zdrOlwia nierodowoHło pllll:)iH. czn ości"
Wod.za, ktfuy ohclk -teg.o był '~Blc7Je/Ln~'k~em żelaza", ciesZ)'Ił się niezw't1kłą pOipulamo'- Na dr.Ul~i ,dlzkl. nog.a w miejs,cl11 ZJra~iel!1ila niczny.
Wiedeń, fab. 530 In,
p,ańiShva . .1an- inillylm kst ten o&dlziellny os.o- ścią, MÓlrą 1eż potr,afił wykorzystywać dila bM'~z,o nac"1'zl!~l1a,ła, w,ooe'c czego Brelt~M"t
bnJJk, mOlŻlna S>ąidlZ1Ć z drobne'go sZJcze,gółu, swe,go dobra. PoOsiada'! on WIcale ładny ma- cihrclał .wda.ć ~lę do lekaxl')a: WÓW.CZM lm1.(,.10 koncert, 20.01l koncert (slinypce, ~"'''i'' l'
Mianow:icire rua sir. 130 "Bellony" w wi,eT- jąŁeczek, wSipanialą wiNę pod BerJ'inem, a pt",elS:::··'. ') o~ W1ad'ozył mu - z,e on sam s:o/?- e- 1-, klarnety, fagot, trąbka, bą.s).
Praga, fala 550 m.
szt.: 1S1-tym od dolu tet11 i.n:ny oso,bn~k mó- WIS'z)'\StJm to za pieniąó;e, zdob. y. t.e na a'r,e- wad:l '":::r7~,
hot~I;U'
~zelf'F>V'ls'01e
17.00 koncert, 20.00 koncert.
wi o sobie: "Wódz Na'czellny ocecia z,razu naclh cymkowycrh, na ktÓ<!y1ch p'cnisY"\Tał się, pI1"Z)'lS ze 4ł. lakls ,J etgomos c,. . kt~y Zlbad:a wBerlin, fala 505 m.
to, c·o może 'k,zi'ą.ć hez n,adlmi,erneljo 'f)"zyika ni'ety11 Ie fen,QmeiIl'aJ,ną s:i'ł"" ille dop.rowad1ziO- szy B~' [bada, ",ryc'ał 0''''';1,~, ze stan Jeg.o
16,00 koncert, 20.30 konc~rt.
z po,ł'u,d;nia, na jedną hrYiRadę, pie~hoty, za- ną do pert·e,k'cii, te,chnlka 2',~Lnani,a sztab Z1cLmwla p.ozw.a1a ~. na dla,1sze w~tępy, a
Lipsk, fala 454 m .
pewtne m}"ŚLąc o teci 6-ej dy",vUIZlf,1 ,p1eClho~y, że:1az;nydh.
POIpisy w Niemcloe~h Spi:'izy-' r _..'l~;a " }as,t 7·'-·,e "~:e hez Z'Il8.czema. ,Wo. '.
"
,.
.
.'.
'
, t k',·,.
.-----;
11.-- 1•.' ,6" •
20.15 koncert orkiestry symfonicznej.·
któr~j p'oło'Wla waJ,czv juri: n,a pół,nocy, oraz
k7rl~Y ~:e }":z r:'t.l'bol'CZnOEcl h,mte']szel 1 wy_
L,ec a..IC • ~ "or
. ., a "c.."rSIK!e.",?
' 1~g.ars,tkę jalkąś kawalen:,f'. No. pfOFt:> , Nalw-ert
Wrocław, fala 418 m.
stępy BreitbEl'rta n;'e de.szyły się tark licz- p'1"eEal!;~ popnał Br,e:f'hara do. dwo.ch lUl17.00 koncert, 20.30 wieczór grotesek m\Uycz·
ten m8tdl!'y sz,cz,e,gól jest ZiTIoany. D:z:i'WmYlffi ną fre,k w e,TIlcl!oą, ja!{ dawn.:~,i, to te:ż BiJ'eH- I nYlc~h mnast~'c,ze~ w Kon~r.esówce, ~,z wil';ezbie'giem okOllkznośd slZlcze,gół ten ZlCJlpdni-e bart pcs1arno-.vił udać się dro P'ols,ki, gidzie SZlC1e znalezh. Sl~ :'" KaJ1SIZIU .. ,!,uta) Bxelt- nych.
niezgodJny je.st z tym ilsto,tillym NaczeJ1nym spocfz:i,ewał się ~ntI111':'as,tY'czne'&10 Pl1"zytję'Cia bart, c:'w, .c SI- i~ • ba,rdz'0 o- - • ,ell. poS'łtl!TIOWlł hez wz,ględlu na slku,tkl, zerwać
W·o::::-m, który był Nacz.("],'vkiem OJń P,rzez Ż.,dÓ'W polskicIh.
]
k t
t O·d· ~. eS'
•
6
.
__lo
s twa i 'lllazYlW,rul oSię Józefem Pilnsuldlslkri,m. Reklamow.any prrzez SWle,~o. im'Presańa,
onl:-:.:. . Ja~.. le.,cs zna·c.;ne",o poZ)nCZV'1
Ten w swoąej ks,iąŻJce pod t'V't.włem ..R.ok ;.alko .,.na'!,;;;l,..'":,,,zy żyd na świede", pr,zy- 100 Z11n~y'ch: ll'Cle~lr do Bel1"hna.
1920" nla sk, 172 (więc D,a,lefŻącei dro kate- był p.óźną wiosną t'e'go roku do Bolsrki i
Gdy przy'był do Berl,jn,a, Breitb.art jiUJŻ
gorji nast."), zaclzyna:ią:: ,od 3-go w:ersz.a z .roZ1pO'czął rz,e,cz;Y'wikie tryulII1{,rul1ny ob:azd
• i m;.. s:~no igO z dwo.rca
góry, pisze wyr,aźni,e: .,Ws:zys,tilde więc po m:asfach porlskkn. WystCjDo()wa1 w W~ L . ~'. ~kokj'owe.~o
pn,ewieźć
do kl~ni,ki. Lekarze
kombinacje, ldóre w h~ry wi!'laś,nae dz;ledZlil!l~e szawie, ŁO'diri, Kratk'o···ie. WHnie, Bie·lisklUi,
stwti'elI'ClziM
sr
bko
postętpUlją,oe
zaka,ż,enie
w nocy z S na 6 sierpnioa 'i,obiłem, dawały Tal!'oTI'ow!e, RacVomi'tl i t. d.
Dziś wspiniała
krwi i nat.ydhmiast pl'zytsrtevpioruo dlo opera~
mi tyllko moż:ność W'ycią®ni,Ę.'cia z po,luld'TI1Ia
MOTTO:
Imlpres3 ... _, pędził go z jedlneig miasta
'e było j.U!ż W;pÓŹDO. bo ran.a u- jeś.!i me chciałem z,anadto ryzytk,ow.ać O, pola Francji pachnące
do
d,mg!e'go.
z(81l",niał
do
sw,~j
kieszeni
casię
po.więk.sz:ała.
talk,
że
dOlkosbwircz,nioe
jakr..cM dwóch pu~ków niE',::hoŁy i In,oże j,arozkwitłe jak o~r6d!
wydz:t;,lał tytlLo
na.no jesZlcz,e kHk,a oiperaclP,
za każdym I
1-dej bry!!ady ka·w,ale,rii". Gdy z.aś crhodJzi o łą k'!isę, a BreHharlow1
O, miast ogrody, barwami
wezbrane i rojne!
n,ume,ry d'Ywi,zr~, to nieh,,'n,o !lie mYJślałem drobne kwoty,g,dyż w my,H :kO>:1'ka.kt,u, ho- razem z wynikami Uijemnym~, Breit:barŁ zuPorwal, stratował, zgni6U
o 6-ej dywi'ząi, l,e'cz m'YlŚl1 SW,Olą Zlazma,ezY'łem nor,a*lm mia,I otrzYlffi,ać dopielro po u~oń pełnie oSllahł i z daWlne,go siła,c2la, s:Łał się
nas najeźdzc6w armjl kołowrót!
llie,cl!'lIeinem drieddem. Le'karza mieH naba,rdz,o wyraźnie na str. 173, zaczyna;ąc cZ/eniu całego toul1"nee po Polsce.
Ki1:ka
tYf!odni
t,emu,
Breitba.i!'t
ppisydzieję
u-trrzymania
~'o
przy
życiu.
JeclJnl\JK
. od wi,et'sza t,rzyn'a,s'te,go z d,olu s1,owami:
Oskarżam
z,mog'la sHa'cz,,-,
,natomia.st n.rulmZlałeJn, yako kon.ieczn,ość, wal się w Ro.domilll. W czas·je SWYl::il pro- oh 0"•
Oskarżam
wycią;gillięcie z fronŁu południowelgo d'wóch
dywiZJji 1-ej i 3-e<j, dla wmn'o':;,nj'en.i,a konŁ.r
a1.aku ahark,u,ją.ce,j gmpy". I d'Ja każdeł~'o znaią-ce'go mó,j s-Łoounek do po,g'z-cze,gó.!illych
częŚtc.i wogsooa, j.asnem jest, że żądałem,
abym mi,ał dna kontrat,a.ku te j'eooos,tki, którynn ,n.a,f!xudziei ufałame.
WARSZA WA, 12 poaźdzńJernilka (pa,t.- Sprawa zost,we sokierowrraa do woj.slkoDopra\-\ldy, kwoga o t·Q, że jestem rO'z- Na dZ!l'lLc~szelJ11 pos'iledz.en~u se1m'QIWle1 ko.· we.go sOicLu okręgow-e.g·o, celem prZJepwdwo:ony, st,al~ wzr.astał,a, Mym ozyial 129 I misji wOllslk'owelj pod prz,e'W1ocin:idW'em po
wadze<nila i'Ozprawy,
1 130 stronice "BeHony" i gdym sie zagłę s1a Mączyńslkire,go, geneJl'la,ł'OrwWe Żymir'ski
~'
Posoeł Am.UStZ w h"a,kcie obrćlld nad spra$!ignntyczny d r a m a t na tle o!ltatn l e,
bia,l w tlotwór histoll'yczn-e,g,o szef,a Mstory- i Lilbwmwkz sU.tłaalałii. &J,s·z;etMe i !l"2)oozo·
wą prze'ffiytSlłu wojennego, zwrócilł U'WIagę,
wojn), ~wl(\t(jwei, zrealizowany przez
CztH'~O biu.ra. Zd:ołałem je,dIloak .zaraz u.stawe wyj śrue:rule VT Slpnarw;i/e ;za.gadn1.e;l iiŻ dyrektor firmy "Poci.sk", p Le.sIlci. otrZy~en;H ne~o reży!lpra francusldeąo
lie hipotezę, że to nie ja jestem rozd'WlOjo- pi:r~emysłu WIO;el!lil.lego.
muje
25
tysięcy :zJlo.tych m1lesięez'nej pensji.
ny, Ie-<:'z 'est nim O;Hn p. KukieJ. D',,~-~.r,Óż
Na\Stępruoe pooeł Anusz (("WyzwoJ:em,e")
Nal$tę;p.me p.udlkownłk Petl1aaycki odb\r nic? Dosyć sDbie wyobrazić, ~c talk jest,
n~fel"OW1a~ S'P.rarwę zaliczek, udzielonych
\V roli gI6\Vlll'j. naiwybitniejszy Iragik
powoi,Bldał na 23 zgłos.zone m1ecrpeIacje, doże p. KukicJ T02ldwoił się i że w pewnych
tranC:Isl<i
78Vl-l
Józefowi
Głąbińskiemu na dostawy WDityczące dzi,ed'zm życia wojskowego.
mC1mrmtach lvcia ie.st poprostu p. Kuki~
Zapowiedz~aI!1e na wt'orek - środę polem, a w innych nar,le wyrasta w s'wych I skowe.
Prowadzone w przyspieszonym tempie siedzenia komisji wojskowej z.osŁały ocLło- I
a::zach i sLaje si~ Jó!efcm PiJsudskim i
ezdaynl WcJ:dzem, a także i Naczelnikiem clochoozerue w pro.kur3.wr~e :e0Slbatn.ile. u- ż<me z powodu powaŻJnej choroby referenpańlst.wa i lU,ż 1S!piraJW1a jest wyjjaśndon,a. MukończOM porzvpuszez.alnie w ~u b, m.
ta, posła Stefana. DabrO'W6-~~.Q"
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lata g rządu z Sejmem zlikwidowany
Wymiana listów' między premierem Grabskim i marslo Ratałem
p~ Witos łączy się Z

II

. P. Briand Z radcą ministerstwa spraw zagranicznych P.
Bertholełem przed hotelem w
Locarno

..

e

Warszawie

Wyrok

śmierci \V
Hta bandytę, kfdry uciekał z więzienia

Nasz warsZlaJWlSki kooesa>ondJenJt trelI efoou1'e :
W d'nJLu wC'rot'.ru;s2JYlIll sąd 6Ip'eJ!aCV'~ny
w Warsza:wje l1o~pa:trywa~ sprawę hamdyty F rrundsZJka Nowwcildleg,o, oswżone,go o
zbr~ ucileczlkę z więzń1eniJa. mokot1orwSlki,e~o,

Przy udeoC'zC'e teg Nowic:ki wrnz IZ brlZlema mY'mi więmiJami \ŚmńertleU.'l1Iiie lt'Iam.i:ł
p alf u dozorców W'ięz:iJenillych.
Sąd okręgowy sika.mł go na kalfę śmielr
ei. Sąd 8ipe1J3JC'Yinv wyrok ?JaJbw~erdJ:dł.

Sprawa p.
' '';llS

W spraw~e powst/ał'Y'ch ostamio niepowZiwmJ.eń między rządem i se1l!llem i różn)'lch na ten t·emat kOl!Den~ a;rzy , pre z/es mini·s.frów, p. Grab.~lki. udl'ieHł l'aki.cb wyja-

śnień:

.
w Lo.:arno me potrwa
wedł'lllg n,aszY'ch lDfo'1mac ~ poro 20 b. m. W
ci~gu pneiI'wy w ob1'adach se';mu ~ędę si.ę
IStar~ł w iI'o2lIllowach. ~. p. m~s'zalk: em ~e:I mu 1 pll',eze's em kOIll1:SI;1 brudlżetoWe/ ) W1~jas, . , . l'
t
.
.
--'t ' J.
, ·nrlC, w 'la ~_1m s opn'lu mozn/a W-yJKolł'zys.ac Lę
; prz.env:ę dla pTlzy€pieszlelIlia następme 0br~d k~mds'H. i ?l'en'U~ na·d ustawami sana( cYJneml, Wlll'ieslOnel!lll prliez rząd.
Czy p. premj.er b~cLzie bronił .c al.oi S'Cl mllecih 1l'st/a w slanacY'mY'oo, czy te,z poI

I -

.

Ko'lllfelfen~I'a

I , .-

Traktat handlowy sowincko'ol I lub
PL zest~ie na pos.Zlcze.~M/nY'C'h iClh częścia,:h
lelZ tylko na lednel z u/sltaw. a :nianonlemlBekl POdpISany
wide n/a któi'ej?
Układ o 100 miljonowym kredycie I
- WŚ'ród UlStaw sanacy(nyclh są pilniej.
dla Rusji
sze i mniej pilne. Na/:ipian1e,jsza i·e's t ust.a•

••

_!9

MOSKWA, 12 paźd.z~eil"ni:ka IA.W.). _
po połucLnńu pocIJpllslany 2Joslt/ruł 1!utCl!j
"'aJk"a"
-"nIWV
• _ ._L
•
•
k' Z e
t ' L ' ~ h-aIIlIQ;J_ .. ]
S'OWN:'CJK'o-f11el!Il~elc 'l
·
·
Al..,.' ." t L.t"
b'
st rony N leiIlll'e c pO....pllSall lt'alll:l·a'L aml ,a<s.a~
dor nilemi'e c/k i w MosIkwi'e , hr. Brockd'orHRanuz,au, :zJe strony RO/Siji Liltwin ow, z.~.
b',ę
k
.. k
.
s t ępUJ<łCY a'W'ląceoO na. UJr:a.c}1 OIll1sarlia do spraw zagramicZitlych, Cziczeńna.
Podpisano równie i c/ały sz·ererg umów
szczegó}.owy.ch, co dlo Mórych osjągnięb(\
p~lfozUl!lli/elll~e dop~elfo w osvalt'11kh dnila,ch.

Dziś
L'

:!;:!;l::~ówkc:;:, :'::~.i,::~~

"s~ez, egó:n)'lcih ślt1od~:ch Z1lag.odZl~nia

II ~rzesl:len1.a
WJa

o.

~mans~'e/go ,

z/awl~T.aij ąiCa

s'l'odlkl dZla,ł/Mlla dOl1"a2lThelgo. Wszy.sltlkll'e częl. Ś'C1 .t ,e'j wtawy są ważne i Ikooieczn-e.
P.o-uie..
.
; waz ]eldnak dlotY'Clzą one bllk,u dz'cdzJn,
ltThO!g~ być Ulchwal.ane oso~no i w osobnych
I t/elI1ll11'ooch. Dw/a lillllle plforyekty sanacyjne

1
:
;

l

I '

k yn

•

I

profesora

Eksperf wojny gazowej zatruły gazami
LONDYN,12 października. Rzeczoznawca rządu angielskiego w sprawie woj~
ny gazowej prof. Lefroy, znaleziony został
w swojem laboratorjum w stanie ni eprzytomnym. Profesor zatruł się gazami podcz a s prac nad n owym gaz:m trującym.
Jest to drugi wyp a.dek zatrucia się p r ofeSora podcza prac labora!oryjnych w cią
I~:U 6 miesięcv,

•

l

na dalszą
metę. Je,ż· eH p.an zapytu.je, czy nie _.16glbym prze'p:rowadzdć zam~'elf z,eń pi1'z'e.d udhw,a leUliem UlSt.awy pnez s.e~I!Il, 10 odlpowiem, że prlZygotowarua
do zaciąlgnięcia
poży<cz'k.j zagJ.·,anic'zne\j ni·e wym'a~ai.ą O'czywiśde ustawy, ale ;u± podpisanie przedws~ępl!J.ych uikła·dJów z konsorq jami za~lranicroemi.
jest nielffi.oi;Hwe
be/z uchwalenia
.
p1'zez se"jm arrtY'ku'llU p:erwsllego
' us·t'. a wy o
"sZJczegollll)'lch s,w a,k.adl złagodz.ema prze~
sihmia finansowe/g o".

pożyczek kr6tkoterminowyoh

i od udziela
nia nowych kredytów, W wyn-iku tego oh.
ser;'m;~my bra ~-t kredytl! {!"e. przzT'l ~rsł'U ł
handlu, Ten pi.e/rwi,astek zł.a,g odnia~by W
r.a.zie dod.rutaiel1.'o dla n,as wyn ilku k.onierenoji w Locarno.

prze 2 s1awriaJą Ślro-clki działalllli'a

-

Ni'elwąt'piliw~e

ewentu'allIlY siUik/c.elS m~
n·isŁr.a Skrzyń~kiego w Loca~l1lo ułaiwi z.dlobyde pożycziki z,algtt' an1cz.n.e~?
-

Sukcesy polityczne nieza1\vsze pODla-

g8Jją pożyczkom za~ralD.icznym,

na~omiast

niepowodzenia łatwo mogą im przeszkodzić, Co do wpływu Locarno na sysiem goS?ooarczy, to zauważyć należy, że nad syl1!acją gospodarczą Europy
w znacznym
stopniu ciąży niew,L au ka.pHału z,a,~raoicz
nego w tl"wałlQŚć stosunków politycznych,
Co do Polski, to ciąży również nad nią ten
p!erwiastek~ co W}"l'aż.:. się w ostatni.c h czasach powstrzymywaniem się kapitału zag~anifcznego od prolongat udzielonych już

b

rz

\II

Czy nast.ró,j nieprzyd.yl'11Y dla rz.ąiparę stll"onnictw .se,j..
. za SZlk o dl'
-'~I
m,ow)'lch
'\.1Iw·('
LZ,a p. p,r e'In'elf
I ~ wy 01111.
ci a I,7'2Q. O t Olk u s.alIl·a·c,)'l",ęoOSpo'd arczełJ.
.?
-

dru t wy t w·a nz,any pr zez

I

'

-

- Pożyczki zagraniczne zależą w sil.
nym S'topniu od pollityki finansowe; i gospodaa-czej państwa. Ważne jest, aby atmosf~
ra, w której poiyczkli będą om&!W\ane, gwarantowała trwał·ość i ciągłość polityki fi·
nansowej p'aństwa, W ohe.cnym momencie ł
w TIlajlblHższY'Clh mie.siąc·aCih PolSika powze.
brulj.e prz.edewszys+kiem S,POIKOj·U.
Woberc
tego ws,ZleLk1e po sunię.cia,
wyrtW,8rMąące
,poil'uszenie tlJIllysłów mogą u1j/e mnie W1plynąć na bieg pro·ce.su san.aCY1;,ue:go W myś~
p'm.rze/b y t.e.go s'Po3mju stoję wY'raźnie na
grunde pOIl'ozwmi.e'w ania się moiJl+wile bliJż
szel~o i wzmocnienia wspóbpra'cy Z1a.rÓWn.O :lo
p. ma~slZab1dem se jmu, jak i z innymi czynn~k.al!Il.j seo;mowY'ffii i pragnę wytkorzytstać W
t)'lru ki.eru:nku na,pbHż.s'zy tydzień:

ze stres! Innem

Ch~~i~ż n~e:fIliecki minister starannie iei unikał

cizy komisalfljJaJtem dJa handl'U re,g'l1ankz- , , : }.:i ::-~RNO, ~2 paz~e~ika, Wlelk!e
ne~o, a szeregiem banków ni.e-mil0ckich z z:, .. -,~r_Ie wyw..:łai tutu} !a<i:t t.łomaOZe!2!l
D ., _
'''
.
' S I" • Strc .. emanna z p <nvodu
meprzybycla
, _u bsche Ba:Illk lIla czele. KredY't ten
n" :::" ~~l'-~!!ci~ z :ninist!'(~!i:'. ~?~n:.·;':lldm do
ma wstać spł. acony w końcu roku 1926 Brianda,
..
.
z sum, otrzymanych przez Rosję ze sprz.e
Według tłomaczeń Stresemanna szofer
dażv pszen.icv i żV'łJ;l.
jego zmylił drogę i dlatego minister niemiecki nie mógł przybyć na godz, 6 do
' d
d'
'ł
k
Bnan a, g Złe rela społ ać się z minis t rem Sk rzyńsldm.
śmierć

Tragiczna

Izbę

Nowy wywiad z prezesem rady ministrów

Diwje:
W dniu wC'z'o raiszym W1płY1ll.ęła do s.eiIDJU OOIpowiedZ minisbra sprawiedlliwosci na

Minis!{,er -~"'iI'awie.dHwośd
oopowie'1t'
w
dzi oświadcZ)'ł,
j,ż wszystko w Sp'l'aW1,e
MaJksymcruka duo się we.dłwg ścilSlłych
\Vymagati u.stawy i ptr\Zez to :nikt za krzywdę wyrządroną Malks)"tllozulkow.i n1Je res.t
odpowiedzialny.

mem

za nieKtóre ustępy swego ostatniego wywiadu

~ warszaWISki kore'SlpondeDlt teLef.o-

int<ed1P eolacÓę w sprewie U!1'zęcLnilka ministerspraw wewl1lę-brzmyah Ma kLsymc2'JUlka.
Jak wiadomo .wrzędlnik ten 'Z'ostał n<ies.łusz;nie posl\Jclz.ony o sZlpie~ostwo, a nasŁęl1mie od zanmt6w zwolnlODY,

NalSz ~1a.r'S/:z.aJWIS~i koreslP. te'l.efolllWPe.:
! rozumieniem ~ w ten spos6b za.t.Mg został ZW1I'acano uwagę na fa·k t rzadko LachoW dJnllU wczoraJszym roątOOZęla SIę w rupeło~e zlikwidowany.
dzący, iż p. Witos Me opuścił Warszaw,
stosunku pomiędzy l'IZądean a sejmem nowa
Mar:szałek sejmu p, Rata.j wystOSOWlał na niedzielę, Nie pojechał do LwO'W'a, gdzie
era.. Wywiad z premjel"ent G~abskim, kt6- krótkJi list do p, premjera, w którym. prosi w, sali, tamte~szego "Sokoła"
miał z~po.
ry podajemy n·a
miejsc~ UlWaz.any
, ",
do t-.~-~
'd
ł
~ledZłany Wlec, a zostaŁ w Wa.rsz.aWle l
"
o wyrasmen1a co
~lU W)'Wla :u og 0- Ciągle koofe.r()JV, ał, zresZiłą nie w gmachu
~est w ~oł~ch S0J,?cwych za sweg~ ro~a- szonetgo w sobotnich ~ennikach, a miano- sejmu, a w różnych I-okalach na mieście z
JU eksptaCJę prcm~era za pOpll'Udnle wy- wicie co do tej części j!dzie premier n- p_szaególnemi osobisł>OlŚCiami z pal"tji
wiady. Tra.k towany jest jako podstawa do świadcza, że ledzie m~siał pracować sam własnej i Ch, D
nawiązania stosunk6w,
bez sejmu
Między innemi w sobotę jeszcze odbył
.
. ,
' '
"
,również na terenie ,.neutralnym"
długą
J uz w dniU wCZOr"aJsiz ym przybył dyPremJe!' Grabski na hst ten odpoWIe- rozmo:we z p, Kcrfantym.
rektor departamentu p~lit:('zne.go minli- dvia~, że iS:-oin!e, ~vł tah-ie1!o ~a.że~a.
Z drugie.j strony fak t opracowania przez
stentwa Slkarbu p. Kal\1Z1k l konferował z ale ze byna'J>mn!eJ me '''1'rzeka SIę WSiJ oł- EP2C"jalną !mrnisk rzeczo.znaw-;ów ekonomarszałkiem sejmu p, Ratajem w kwestji pracy z eejare'D, a p~,:;;eciwnie, n,a wet chce micznych "Piasta"f posłów: dlł'. Byrk i, 0na~bKwzych prac sejmu, Nię ustalollIo jesz- s:ę co d/l) tci wsr.. ół:T2racy bUżci porozumieć, siec,k iego. Szy~łO'\vsldego i dr, Kh"Tll!ka
'
p aw.J_' .J_!
'~.J_'
I
Na ten list marrszałek Rata~ oopowie- 9t'-c('ialnei ustawy o salllacii, przeciwsta..
cze w r ' uz,1e WJJla poS>l_ema p eJl&rn-e,. " t
ł
'
. '
d "
k ' " d~ał no-wym lis:tem w którym kOiD1nŃkt!.j-e
v!aJąceJ SIę us a'Wom :z~.oszonvm przez p.
go, kt ore mUSI poprze ZlC
prace cnusJl.
, , "~
"
.
!.l
.,
Grabskiego ma slużyć jako d'Jw6d,
i(
nad projektem sanacyfnym, ale w !rałdym ze w Yl8snlcma, premJera uw:~za. za d~sta- sh·ol1ln i.ctwo p. Witos a pr~"ciwsta!Wia <' ~ę
razie uł,oeono już zasadnicze wytyczne teczne. a cały lllcyde-nt ~a zh~r:widl{lwany..
pr<ljektom rządowym i Wł/3~n~c w celu nł6
współpn<:y rządu z sejmem i w ciągu dni
wywoła/ma "'! h'Taju wraż~i." iż ps~ie ro
najbl!iższych data tego Dosiethenia plena!'PAN WITOS KONFERUJE Z CH. D,
botę S'anacYJną p, Grab~lrie~7' Zgł{)SI wła.
A
b d '
Nasz warsza~ki kot'espondent (Bl te- sne spaso/b y na.! lrawy .svtua{:l~,
ne.o ę Z1e wyznacz{)na
Iefo.n!lje:
W opustosza.łym serI,'mie przedmiotem
"ECHO WARSZAWSKIE" ŁĄCZY SIĘ
WYMIANA LISTóW.
Z "RZECZĄPOSPOL1T Ą",
rozmów był wczorajszy j~zcz.e jeden wyDowiadu~emy
się, że julŹ w na~bl1iższY'cb
Nasz wars.zaWlSki korespondent telefn- wiad premjera Grabskiego, kt6rego sens
dlnia.dll
OI1'l
g
alll
partji
.,Piast" w Warsza wi(
nuje:
zdaj~ się Wf~ra.zyv/a~ na d:qĆ wycoiania się
'IEciho Wa'l'szaWlSkie", zostaje zwinięty \
ProjektQwana wynrlana lisiów parnię- p. premjera z ostrego zatargu między nim
plTzY'ł,~czony do wyda wnidwa "Rz.e.ClZlpo,
dzy mar8za~kiem sejmu Ratajem a premje- a seimem, jaki wybuchł w rezultacie wy- S1po1i~a". któlfe wznowi wY'danie popolu<L
rem została w dniu dzisiejszym uskutec.z - wiadów soootnich, Jednccześme jak zwy- niowe.
kle zresztą p.odczas niepe.wno~ci ł-osóvr ~aOmaczałoby to ś.ciślers·ze p.orollUl!llie,n4e
niemą.
binetu uwaga ześrodkowała się na osobie
p'omięd'Z)' p. Kortantym i p. Witosem,
Treść listów ustalono za wUJjemnen po- p. Witosa,

Grabski przeprasza

rąaksymezuka

sŁwa

p. Korfantym przeciwko rządowi

Ciekawe jest, że na Stresemanna, po
przybyciu z nieudane; wycieczłd, oczekiwał w Locarno Benesz, z kt6rym Streseman miał godzinna konfei'encję. Konferencja omawiała całokształt stosunk6w i za~adnień europejskich.
W nieldórych kołach politycznych
twierdzą, że przy~oda Stresemanna mIała
6
chai'skter dyplomatyczny, Niemcy czuJ'ą
się obrażone, że Polska nie postąpiła tak,
jak Czechosłowacja f odnosząc się bezpo-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petersburg pod

RYGA, 12 października. Burza, która
szalała przed kilku dniami w zatoce Fiń
skiej, wyrządziła wielkie szkody w Petersburgu. Część mla!ta od strony zatoki znajduje się pod wodą. Kilka tysięcy robotników pracuje dniem i nocą nad zapobieże
niem dalszej katastrofie.
Na linii kolejowej w kierunku Oc.htv

wodą

woda zruszczyła tor kolejowy. Według
wiadomości prasy sowieckiej wiele os6b
skutkiem katastrofy poniosło śmierć.
RYGA, 12 paździemika. Burza na morzu BałŁyckiem wyrzuciła 12 wielkich faJllowców na brzeg. Żaglowce częściowo ulei,!ły zniszczenitL

I średnio

do Niemiec, lecz szukała pośred.
nictwa osoby trzecie; - Bńanda.
, ..
,

SOI·USZ rOSY'I·sbo-niemiecko
·
n
polsko-wioski"

PARYŻ, 12 październJka. Znany dzia.
łacz na polu niemiecko-francuskiego poro~
zumienia Arnold Rechber~ wystew ił z k o·
lei na łamach paryskiego 6"Ec1alr" ze swoją, sensacją o proponowanym rzekomo
~Z~ Cd~ft~a w ~ilin~ wo~k~ym

sojuszu
rosyjsko-niemiecko-polsko-wło
skim dla odebrania Francji Sabaudji, Niz·
zy, Alzacji, Lotaryngji i terytorjów kopal.
nianych. Tym razem Rechberg dodał, że
Cziczerin jakoby do tego planu dołączy?
jeszcze Turcję, która przez wypowiedzp-.
nie Angljl wojny o Mossul miałaby rzucić
sygnał rozpoczęcia akcji . Sowiecki przed~
stawici~l w Paryżu, p. Krassin rozesłał do
prasy energiczne- zaprzeczenie .

-l'adeusz
4

13. X. -

KęJściuszko
Wolności

az iB może

na Placu

sili

przypatrywał obskurnym
słupom tramwajowym
P;race, zwiąZlane z ogł.oszeruem ikook1.lIrSIU na romnik Tacdeusza KośdtllSzlk~, 7!O$łały ;UtŻ lJJk,Qń'CzOOle. W pieil"Ws,zych dnia<eh
\\·.f,z;eśnia 1". b. komiiŁeŁ wykonaw'czy budiQwv romnrlkla T,adleusza Koś,,..illsziki roz'e'sł,a~
d~ 10 a.rtystów - ll"z,eźbia'I'zy, kt6nzy ZiadeklarowatH swój ud7 i ał w Iko'-h'rsi'e, ISzJki'c
S1 tuac)'ljny P~ruCil1 Wolności, OIfU foblgil1a~je. RówU1o,cz,eśnl,e kasa m~eljskla przelk,aelab. ni:'~wsz,ą ratę n,alleiŻ,nośd za plrac,e, zWią
l,ane z Z1awOlj.elldowaniem pOlIl1lt1ika.
Dzień 15-,~o g,rudnia 1". b. rost'ał W"z,!lIaczony, jak,o oSIt.aie'c,z:ny t,erm1n nadsyłania
prac, pocZ'em odlbędzie się iPosiecLzeni~ są
dnI ko,n%Ulrsowe,go i wystawienie !p;ra'c l!lJa
widok pruhliczny w mie~skiei ń:t.12~;i szt,uiki.
bę~ziB

Jak

Jedynie

•

W d!niiu WoCZ()1'l8Jj.slzym

ŚWiJel1'lcz.e~'iJe.go.

W pTZtełll1Ó'Wil emiu swem m. Św.t.'ler
cZleWlSlki p'odik;r.e,śtjlł zna.c2'iemie gospoooarcze
i palństbwOlWle a'OZlWlQ}U ga2'JOIW.DJiclIwa., kltóry

Najpoważniejsze

•

>t1aJS1trofabe.

nJa dzień.

W ubie,giłym milelS.iJą>cu SlLrun oodulkClji. w I
prZ'elIll)"Ś11El baJW'ellinilatll.'ytn wytIlosił 22 proc. \
W pIl"ZleIIllyśle wefuiamytm sy.hLa,ctja jest
mruc,2'JllUe g,orsm. Obok W'S,Z'ytstlk1clh n~edomal~Iń,
pmeiŻywarn)'lch
przez pt"2Jemysł
hatWlełnLaIll.Y, pt'ZJemYiSł Wleiłntiall11.y IliaJrZle.ka
flJa mepnop'OO"Cijoonailirui,e mnUe~s:ze w por6wlIlJanlJU z pr'.!IeIII1YiSłtem balW!eił1n.ila:nym dyslkonto w hatt:tlklructh. P~7Jelmy.sll: we:JJnjjal!ly,?Je
wZJgll,ędJu na wytslolką wal!'lt,O'ść 'su;rQlwc,a, po~
ilt'ZlehUJj,e ZI!1alczn~e więlk'S'z)'lch wajpiltaJłów
owtYt.olW)'lCh i zmus'7!ony lest sipr:z,e,cLawać
S'WIe w)'lI"Olby na wtaJl'unJ~ruch ~algodnileijszy.ch,
ponosząc pitlzeło większe ryzyko.
A to
tern b~nei, liż Francja i Belgja w oba-

P. Ro.zentbaUlrn z,ostał de,le,gowanv do
Ik cm. slzlaC,1nlk o N e,i p oda K.u do<:hodlo w>e~o
T,ak,o za $tę.nc,a.

Kto z w©~skowych winien

natychmiast

zarejeslrować
Stl}ój ~drBS
w zwiąZJku z rozporząd'reni'em o re;e-

$t.racji a'cLresów afiJcer6w i SlZle'l'oegowyoo
1"elzerwy w w)'ldzi,rule wojsk-poiła. ma,gisŁtra,tu,W)"j,aśniamy dJLa unDkruęda nWetPotit'Zlehnelgo tlboiku i dtłu.grilCh ogomlk6w, że
natychmiastowej l'Ie,j'es~raJcdi ad!r<eIsów podl'e,g,wją tyliko ci ofi.c,e;rowllEl i slZlere'g'owi rezerwy, kt6rzy po 1.X b. r. przeiS,zrri do t"e'Z:eirwy, zmi>en~li s:wój ad'1'lEliS lub zami:elt"z,ają
w)'lje.chać l1Ia olkl'es dił'UiŻSzy, n.ilż 14 dm,
wszys'cy mi, maJją,cy temeacLres w I~ią
ŻJeoczc,e w'QlF,skowery, jalki ohę,cnie ?Jrum~elSz
kują, rei,estrtliCii ni'e pochl,e.ga,ją.

.

ukarany

Cały

s,zelre,g rezelrwisŁów
rocZl!1ik6w
1899 i 1900, ktwzy m~eH się st,awiiĆ nJa. ćwi
czenia, odlbY'Wlaąątce się w roiku bieŻtą'cytm w
m~esiąlca,c.h od Iklwietnia do wrz,e>Ślnda
lilie
sta wiło się·
Obecme roeze'rwiści w)'1ż~} W's'Pomniamycih rocznilk6w są dOiprowadzani ptt'IZymu~
sowo do ,pUKÓW na Ćlwkłzenia przez or,gJan,a władz adlmini ska cyjm)1lcih.
Rez,erwistów tycth sto.cownie do § 478
rozlpoorządz,eni.a wyikonawcze,~o do ustalW'y
o pow~Zlech~ynn obow1ąJz1k,u sbUltlby W'oljts,kowe,j doW'ódlcy p'UlIlków w wtpsnym .!Ia!Kil1e-sie
karzą w my§ll wojskowv1 ch ~rzepis6w IklaTn)'1ch (dyscypl'inarnycdt) i 2'JWa~ni3ł}ą po o,d,b;1Cittt kary do domu.
Re1zeJ!"w:§-;:, kt61'zy w tym rolk,u ćwiczeń
nie odbyli I będą pow,ol1ani p,a ćwkzen&a w
pie'rw\Szyun UUi!'tllusj,e rcibl 1926,

cud pewnego ra ul

Budżet
bądzls ullhwalony
'rlld rozpoczęciem się
budlr:tOUłUgo
Pll'Ia,ce ws1EM>ne n,ad bu,dżetem miejskim
rw de~egaca;' wydlział'll fina.m·owero zna~.dl'.!
ją się na uikońlCzeniu. W koń>cu b. m. bud:het rniejlS!ki we,jdzie porl ch~-h" c1islratu,
A następnie po 3-c1h czyt,ania :,h p'riZO~
~.eJt - plTZelSł,am.y zosta.nie do r-a<w

- ••kl,.

z d!niIa.

P11'IZIemyts~ i haJIlldiell zam1eq.
&aik g,QlŁów.ld, s'za~OIIly głód lIlJa rymku
p1JeI!1IilęIimym ~ Il'1OIZItll>ilalry IW\pil"IOISt ka.-

<:złc.,:1dem.

roku

firmy nie mają na
robotnikom

SytUJalC)a g'os;podJalt"cza LOOlz:i po,~Cl!1'ISIZa

cu,nilwwe,j aI.a iPodatUw d,ochodowego, ptrz,ez
frakc,:ę ży;dowsik'ą, le,cz 2Jrzeikł się mandatu
c;:!c-r.lka, g.d)'1Ż posie,dz'znia tej komilSdi zibi.e~,alv się z posi'edlzeniami komisfi dla szacuńku podalIku przemysloW'e~'o p!l'Zy izJbi,e
ska,rhowe'j,
ktÓirei p. RozenlbaUłll1
;est

mieJski

Ja k to

Lódż po~oli ZaDllera

sdIę

się

do wzrostu

w Polisice Sltioi ;eóS2'iClZie na. b. ndlsIkilm po- \ gaJZIO'W)"C'h są brurd:ro IPOWIaJŻnJe i talk np. coe·
Zli.orn.1e.
IIJa kuchemiki g8JZlOw'e<j c'zbeil'opłomi>etll~()wej
-....
Eo_ • ...!.
s/k'
~--, -,,.
k
~walha stę ?omlię,dlzy 150 7J1'. a 2S0 zł., p1eI'1M. \YWa-etrC:lJew: l WSIKJUiZJCIII. na ' '01lt1tt:C zoo gla.ZlQIWlelgo 80 - 120 2lł., Żte.la:2'lka 20-'
lIlJośi5 bucLowy IIJome!j gazJowci co jest w,a30 zJł., na.czyttlia do p1ecZleJOdJa 16-17 ził.
'l'ttIIlJldean silI'Jle qua !IlJOO p'dbruniemila klQSlZltów
By więc umOlŻlUrwliJĆ l!7JełOOkiim sf.ett'1Otl1
prodluJkcH galZlU przy;c'z,ellll do oZaJSU ZlreailizalSt ooowarule garru, g,a2iOW'lllia mieJ)sika
z'OWJanńJa 'belj ~eSlt.)'lC~i cemy gazu wrony
w1ma umo:~lVwić nabyci!e t'yIch prZ)'ll"ząd6w
być cthoć meZIlJaczme OIbnilŻlO1lle, gdyż pll"zy
pr:ooz TlOIzłoż:eni'E! tydt naJleżnJości !l1Ia Cfugo'Oibe.cn:ydl Cletnacl1 nie m()iJe bY'ć mowy o
lbetrmmowe :raiŁy.
Z'Wlę.IDs'lJemint si'ę konsumcM.
Po&reś1i~ Il1JUIsiimy 'l'ówmńl0z, 1!Z konPo 1'r,z.eanówi'elllu d'ylretkvom Ka.pus,ty sumcja ndJe W2l1"OŚlnlŚJe., dlOlpOiki ZM'ząd ~a
ZlrucLeIIll'Oil1SWOWlaJl11.0 7Jelbram.')'iIll pokaJz ~ot 0- :l)ow,nli n.iJe 2JIlJiles ile tak zw. QPtltat .rudlIniJni.WIa/1l.ia i p Lec ZleIlJi.a l1lJa glwe.
s-tIraq')n-ydl, które wtPłynęlł'y l!lJ8. maJC21ne
Pokaz Ibem ~ i.ż pIl"ZY z,a!StOtSowa- OIbn11Żeil11.oe się 3:<JO!lJSumctFi g,aJ2'JU, gd')'i2: aba'l'nnil1 CaJbei&o SZlwelgu SIp.eąaffinych tlI3.tCzyń, Cza.I)ą one oodltn.i'eTttlioe clroIbnych 1k0łlllSume:n
pailinrltkÓ'W OłSIZCzęcLnośd()lW)'lclh gavow amie,
'tów.
Oto dwa pOlSw,laJty, od kthSrych 2lreaJi:p1e CZlel!lile i t. d. na g,aJZilEl kailikuil'Ut;e się tlaZJowanria Ztallietży W'2i1"ostŁ konsumcdi gaJZ'U w
nń'eU, ~ gtYlOWlam.i>e i plleC.Zlea:llte na węgłu.
Łod!zd:.
A. T.
Jed.nalkŻle. kosz.tla ~YlClii UJr.ZąI&eń

•

iM,o;rlllJl.tlj.ą, cził,onek ,zarządu st()warzyszenia l1wlpców i ptrzemYiSłiowc6w W,OjewódlZ1twa ł6dzlk'ielgo p. Le'opoM R,oss.eonbe.wrn nie zosItruł 'W)"cofany z ikomisói sm-

&Ial

się

c

J"3.k nas

będzie

luksusowy.

kułem

................................

wkomi-

czenia

uroozy-

Alktu pOIŚlw;i'ęcei11±a dJoIkonał J. E. ks.
MsikJua> T-y11llim.1leclki w OIDe'CtlltYŚ.ca przedSlba!w~deH ~ctz iP'ruństJw owych , WI~Is.k,O
wydJ., 1JWią,zk6w i O1'Ig,ail11Z13.JC'ji Sjp dłeC2'm;ylCh ,
c2lłocmJk6w m.al~llslbraltu i tpme,dls~aIWldeH
pl"iaJSy.
Po UlrtOC,zy;s,ro,ści pośrwIDęc,eniJa ~'o.szo
J!lIO c,a1ły slJelt"elg pl1"ZiOO16w1leń, z kit6r)'lC'h na
uwagę Z.aJ~IUjje mOW1a (b. d'ytr. ~~
ł6dJ2'1lde~, a obe'c~o id)'1r.e:k.1Jom g'al7!owni
WiaJrS zatw8ik,ilelj. jetdJnJelgo !l; o2iod1OW)'iCih pd.omerow gl8!ZIOW1l1li!ctlWla w PtOcrlS>Cte, lP. m.

ohowią'zek przed.stawianńa Zle2lWłOIve.n1Ia.

..
.,
It·
KIDllę Dm stawI na .,UlI-

dJbyłi8> się

s'kliejpu ga;rowtni m~e'i
sild>eó prłZY ua~cy P1ob1'1kolWlSkńled 40.

zagranicę

sii szacunkowej

art

ceny gazu może przyczynił
. konsumcji

stość pośw1ęceU1Jiia

wysyłać pieniądze

przegrupowań

zniżka

być

Na marginesie pokazu w miejskim sklepie gazowni

Gooel1al,rua ,dyr,elklCja pOlClzt i terr,egil1a{ów
2iaw,i.a,cLomHa ult"zędy pO'cmowo-t,e,leg,rafic:z,..
ne, żoe przepisy o wpłata'ch cze,lw,W)"ch do
100 zt dziem,nlie na konto cłzek,o'we w P. K.
O. o'3ób. l'Uib firm maqąc)'lch mie~5ICe Za4ll~e
sZlkamla, bądź sied'zihę zt8.lglrlMllitcą, meruone ZJOISltały w tetll S/polSób, iJż wY1Płały taikń,e
n.aletŻy przy)jrn,ow,ać bez pn-z~d'stalW1ilamda 1'0'Z1wo,lel!l~a Dla w)'lw6z wlaJJuty Zltotoweij.
Na wytSy1kę Wla'Juty lis,t,ami wal',tośdo
wymi i pil'zek.az8J1lli - owzyttl1IUIjoe się nacLaa

Echa
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wypłatę

ścią palIli Witelik,OtpOwan, natomiast 2'Je skony p. Wilellikopol'aoo. nie był-o ż,aooych aI'któw gwaJbtu Lub oikrudeństl'Wla, przy;c:zem
w z,ajśdu 'POIW)"żsZlellll pOlUcja 2lU!poełnie nie
i'11ltei!TW'enJj.OłW'ał1a, a pogotowie Wptt"8lwdzie
pl1Zybyło :na mielj,sclEl ZtaJjścia, llecz w rzecz)'lWlisbolŚd zu'Pe.łndie nie było p~lbne.

dziJł.a.

Staln redulktoji w U!U dz.iJe,dJz:iatiJe pt:Zlellllyok·albo 21 proc. M.Wą kry-

słu SItlrunOłW1i

tyczn;eij sy'bua!cji pa'z,emysłu łócłZlkte,go je"! t
falktt., ŻIe w u b i e g ł ą óS () b o t ę jedina
z :ruru;w±ęhtzyeh trubryk hatwełnilam.yoh nie
była w s,t1amdJe W')"pł:aJctĆ fiOlbM'llIiIk,om po rlaz
p1ea-wS!zy od 20-w Lart.
~awod.ow.runJe tl() mstiaRlo
oczyrwista
11Ii.emo:Z.nlościa, roolbyda dOS\tlaltec'2'JIl!eq U!ości
g'otówiki, a zxDaJ1'I.ZIyIłIo sdę bodJaJi, ż,e pc tlaZ
II' Lell"WS zy.
SanUJbnem hatrd!ZlO sii&nUJIl1 uelJll/porll<; lest
'Pogłlo'Silm, iIż ~edlna z hUJr.Lowru wló1lcie.nniczych nie pIŁaci ztYhowiąZ1ań, prolongUJjąc ie
t')'ld:zilElń,

dJwa.

ar.

Kob'elom nie wolno praco~
wać Ul restauracjach
i piwiarniach

W DlumerZte wczorais,zym "Głos<u PolskiJego" doa:M'elŚłl~śmy o sik.alI'JlcLalu w "Tea-braJlntelj", wywotanym prZlelz aJl'Io-gam,cryę wł,a
śdcle~a Ziaikł1adtu II' St'ani\S~atwa Emiglle~a.
Dzitś :mowul. n1lUlS1rmy &ooileść o podO'bnynn wyp.rudlku, ikltóry się zdJaJrZ)'lł fuż nasiŁę;pil1elg, o dln~ 'bo Test IW n~e.dlzJiJellę wi~,czorem.
PIlWY storr.ilku, Sit()ljącym bffiisd{o <>Ikl11Ja s~edz1rułlo lOOzme OOWlalt"zysłwo, ikt~TIe :PO sp'oŻY.c1JU k()lla,oji, Zlattn&wi.łO maiszynikę kaJWy.
K'el1nea' WlPflatwdlz.iJe 1Jam6wi.erue wyko-

nał, jalkLeż ~e.dnalk b-yfłlo ŹJdzhriel1i~ goIŚci,
gd'y OŚ>wlaJdcz)'ll im, ill. z polooerua wł.aści
c,teiLa Ujprt2leldza ~cth, ż,e w >Ciągu 1S-tu minut ka/WIa mUlSd być wy;pi'tą, w [pIrZleciwn,ym

lTaJzi'e, będriie 2lll1iUS2IOłlly ZJaJbr.a:t lII1alszynlkę.
Poza ttem OlfJwtor,Zył s2ie.r,oIko oikItlo, wyohodząlcoe na UlI,kę, ~t3.ik ŻIe zimny wiatr
w.ila~ t1Ja Si,ę'dząc)'lC'h, IIJaraiJaljąc idl na p,rz>e!.i,ębi1e'tltiie.
'
P.onieważ koelll11Jer oIk.na Ulltlldmą'ć nre

Materjał

gości

Clhcl;ruł pr.zywQłIaJl:i oni p'. Eruglietna, by

11a.ć

ZaJPY-j

go o przyczytt1ę.
W odJpOlWlite,cLzi jecLnalk UtStł'yts21eli ~_
biJańsilcite satow,aJ, z ~<JłWiaJl'zys.zJem.iJem wymOIWID.e.go g,elS'bu, ż>e mas.zyniki są zabiielI'ane
po u,pływile 1S-tu minut, bo to jesi C21B.lS
wystta1'1cz,alją.cy na WJ'IPilCoi:e ktWWy, ZiM odmo
pawlIllIltO być o:tJWlalI'lbe i j,elŻerrli się z.aJŚ ,t'O
gośdom nile podloba, mogą opuści>ć Iloik'ad.
P<łil1 En~ UIW.ruŹ,a. w~cLoc:zm.iJe, iJe ru,e
"ilaibaJkite.ra dba nosa" llecz "nos d:1.a tabak,i'eil'Y", slk,Oil'lo ptoz'W'da sOlbi.e nla podobne
t.r~t,owanie gości.

PodOlbne ?JaJjśda tak często miJały miJ~r
S'C'e w "TeaJtr.aJI!Ille~", iti: pawmy być WifoeSlzciJe ocłld'aJIl,e pod ptt"ęgiiett"Z opimii pubiU'czIlielj.
Nrulety pt"zy'lpuśc:i.ć iż rpowtt3J!'Zlalją>coe się
częs~.o podobIIJe W'YlPadlk~ n,l'e przysporzą
dochodIów W'ł1aśdc~ellowi "T,ealtr,aJ1 noe j" ,
M611"~j gościle tlSlt'aJwl,cznrue są nat1<a~eni n-a

S'zy.k'ail1y.

N.

dla rady miejskiej

przygotowują

komisje radzieckie

we wtoreik, o ?ocLz. 7 i pół Y. :e- ny oboe:janJu~oe: 1) lZI1!liany w budlŻecie wyczp.oom, ,odlbędzie się p·O'sied2.1eni,e komiiSii działów bUlctownktwla i Zidlrowouno':1 pUlp'l',a'cy, któlr,a lt"OI~'r~t'·v nć h~1zie s rawę Miczne~i 2) slPlI'awa .lJlbwGIl'cti dla 110 )utwo,l1Z1eni·a p.aro nowY'ch etatów w wytdzi,a- otwolI'lzo"e:10 gilIIlil'l.,aZJjUlrn h.ul1lllB.ni'sty,czneg,o
,Ile ad:minis~l1'alC1'iJn,o - g'osr;od:at'c,zynn i wy- w Lodlzij 3) siPlI'.awa odldaruia gl!'u~bu !pod
daIi!l.l'e zda-,owo·mośd 'P,wblkznej. P·oza t-el1llh bUJdowę kolonii mlie-!zik1alned - spółdziedni
łą.cZU1~e z kOl!IlisÓą sik.M1howo - budlie,tow,\ m~>e~2'lka'Dik>we(i pra,coWltllków za.r,z;!\!du m1aa'021PMtq7lwana będ.zie sfPI1">a'wa ,p,a-t'YlOi1 mi~ sita Locbi.
oZYZ'JWoiąz:kow,e'j komi>s~j praJCOWl!1ilClzeli
w
Na środlę, cLn~,a 14 b. m. o gQdzinie 7-eq
p;T\zedlm1od.., fumd!tllsZlU zap:o:m'OJgQwe~o w w,ie,cz. wyzna'czone z:05ta,lo pot;ie:l":2,n:e
wytSo<kości zł. 100.000 . dlla bezroboŁnyclh misM do $lPra w o~óll l1ycih.
Na po.rza.d1k1U
pncow,ni,ków 1.lmy~l1ow)1lch.
\ dziennY1l11 snnwy: budow~Iane, p.rzemianoRównietż woe. w~ore~ o ~~?dzinie. 7 i .p~. ł wania u~ic, o,ralz p>1'7c~iesi,e.ni: w s~a.n ~po.
W~8;C1<Q'\'effl ocl:będ;l;l.e Slę p()sled~e.~e iloo:::ni-~ C1lYtnk.u l.edlne.go 'Z p-racownatkow mn.e~krob.
• ska'rbowo - ,httdłżetOWIe~ POol'1z,ąd!e1k dzi·eQ.o

Dziś,

ko-I

l

w

dniu wczorajszym inspektorat pracy III o'kr., opierając ruę na rozporządze
r.:iu ministerstwa pracy i opieki społecznej
wystosował pisma do wszystkich firm
handlujących na.pojami wyskokowymi, aby
w przeciągu 14 dni, licząc od dnia 11 b. m.,
usunęły zatrudnione kobiety, spełniająC(!
rolę kelnerek, a na ich nliejsce zaangażo

Wierzyciele "T eatralnej" w niebe~pieczeństwie .
P. Engler nietaktownem traktowaniem
wyprasza ich ze swej cukierni

u p. lelkopolal\

7Ja.ljśc~ międlzY małżonkami W~,eiill{()łpolan
było spowodowanoe llJ8.dm.ierną neil"W'OWO-

wie ewentualnych strat, wstrzymują się
od dostaw wełny polskim przemysłowcom
na kredyt li ;etd'ylnile tyhkQ AIIJglifa żlanln:Y1ch
'W tym k~etrUJI1iku og;t1airuilCiZ'eń n~e 'W(p1rOW!a.-

IIJa

było

W z,wiac2'lku z wiladomościa. pod t)'ltutem "Mątż rozbiia na gltowioe żony całe goSlpocLail'IShV'O", spieszymy wy;j,a,śnić, iż całe

wały mężczyzn.

Po dniu 25 października wszystkie restauracje i piwiarnie kontrolowane. będą
przez delegata, wysłanego z ramienia inspektoratu pracy i związku gastronomicznego, przyczem gdy w restauracji lub piwiarni znajdzie się oporny zarządzeniu. da- •
ny właściciel pociągnięty będzie do ocpowiedzialności. (p)

Z Polskieuo

łow

•

czego

krajoznaw·

W piątek, dn. 16 b. m. o ~odz. S-e,i
p unlktu runie , odbędzie się w saH po~s<kie
go towarzys,bwa lm'arrOl'JIltatw,czego (A1e}~
KO'śdus,z.lci. 17) Zle'brtand.e s,~kc;ji przyrodnic2'Jeti P. T. K.
Na p.orządlku dlZti.el!ln')'1lD :re~erai p
~ol.,eńlsikiei P~ tyŁ. "Sp~'~ozd.anie z XII
Z}CI!rou leiklalTZ:y 1 p11zy'l'odtnilkow.

za OdOV1BgO
handlowców polskich

Ze

związku

(Piotrkowska 108)
W ŚI.r,odę, ookt 14 b. m. o

godz. S-e)
prez.es 2lWią2'lku p. ŁaJdetWskl
wygłosq ~eIf,el1"aJt o l'lządowym prOl~cite us1'a!Wy o Ulhe.zpiec:z.elllw pr8JCoW~ÓW umys,ł'O'wyoh. UstlaJwa nimoejsZla normu&e ube'z.p1eczooi,a p;ralcoWtl1i1kórw umysłowych:
1) na wypa,cteik braiku ipl',!l.IClY'i
2) na W)'IPa.dJek n1ei1JdoLnośd dOI wykonywamia zawodlu;
3) na s't®rośćl
4) na Wł'lpadlek śmli.leflCl ubezp.t'lecrowreczorem

tw<go.
Weiśde

dGa

człoruk6w

i Wlpr,QIW,aazo-

nych gości be,z"płatne.

Dział

rozrywek

w

umysławych
S,rosło vanle

medzi:ebny;rn tl:umecze "Głosu Pd\skie:go" do dJziału If'Ozryweik umysłowych
dodattlku Hu'St,rOlWane.go, nasKuŁek ni>ecopa,tt"Z'el!li,a E:iklada.cz:a, zakradły się dwa
błędy, a mi'auowkie: w bi,Jdach wizy1owych 3. miast "Arsa,gi" wi,nno być ,,0:satgi" i 4. miatS,t "Cetlltna.rski" powmrllo być
.,Ce~".

,

.'

~

- \;\

__

__________________________

~_._~

Smierć ' Kazimierza Bigi
byłego dyrektora 1. K. K. P.
zmarł

Osobiste

Ławnik-przewodniczący wydziału handlowego magistratu, p. Józef Muszyński,
powrócił z urlopu wypoczynkowego
z
dn. 12 b. m. objął urzędowanie.

67,850 widzów

Ul

teatrach

tyła w klnBmatografach
zapłaciło 310 tys. zł. podatku

I 10 razy

Według sprawozdania wydziału podatkowego za n kwartał r. b., w okresie tym
wymierzono orl6łem
podatku wddowisko6
wego na sumę zł. 319.936.82; z tego wpłynęło do ka's y tniejslkiej zł. 311,789,78.
Ilość sprzedanych bilet6w wynosiła:
Teatr miejski
32688
. k' l t .
3275
" mlejs l e ru
.13916
popularny
"
opularny letni
4584
P
"" Scala
8811
......
;eckt·
4563
.e
nl """
" Ciniselli
Cyrk
9333

________

__
. __19_2_5_r,____________________________________

~13~.X~.~~G~t~O~SP~~,

Narzędziem

litóry

w

rękach

usiłował

Niezw'ylld.e ciekawa sprawę rOZIPoznaw dmiJU wczor a,j'szym sąd olk.ręgowy"
Któremu Ilxzewo.dnticzvł sedzia Arn.old w
asystentC~i s, o. Zie11lldewłcza i SztaJ.ewa.
Wlał

W lJ'olku 1919 Jian Kow,a'hsiki. z,ami,eslzkały we wsi W'ola BucZJko.wska powiatu
ł1aslki'eJ!o wSltwił w zwiąZleik maJFżeńs<ki
li;
A'IlIton~ną Szymc'za1k, lIlielSzkanlka wsi O~et
sków, l,eż.ącelj OIbolk WOllł.

mał,ż,eńskie nie byto szczęśt'iI we,PożY'cie
rld'V'ż
K'owalska
sltaJe rolradtzała męia
...

z ftaToblkaiIlll,
a dzied,
które powila
1:'
Kowailsikiemu były ni e z'b yt pewne&O' p,ochodzenia i KowalI'ski ni.e ba1l'.dJZlO };l'r.zyznaWlał się <Lo Oj.c'OWlStW.a.
W 6WClZas zdecV'dował KowaJski ods'e d
LI.'
•
IJ)la,rować swa żonę o pM'OUtl\.OW t prz·e prow--'zl'ł
Sl'o
do
inne·
]
'
wsi.
le'oz
żona
J·e'I1
•..:O'
Cl.IU
'"
kilikaka.-.o tnie uciekała do Woli BuczlkoWlskleij, gdzie pOZJnałla siostrzeńca swe~o męz· a .x>-'I
'010 ,l tnl·e ...
Ó o Stanisława 'KIrzV1Czik,owskiee
go, któ,ry z biel.~iem C1Jasu stał się i,eIi oHc,j.alnyun k,O'charukiem.
Ogółem 77172
Ni,eWY'godnie bYlł' o K,owal!Sikie~ pod atl'Do 19 kinematografów sprzedano w gusowem sp'o jneniem męża, pt!1~:to
tymże czasie ogółem 675,851 biletów.
prtawiała swelg'o małżoruka Zla rozmyun1 In, t.elresami do jla kna;dalslzycih olko.lic, by mń,,,

lI

.w.y-

'd . t
' ! OW SK3 oncp.rlY l za awy
ł

I

~

kochanków
namową

za

był

brat niewiernej

krolku swe'j niewdel!'Jlleq małiż O'niki , le'c z nie
kroków rozwod,oWVdl, PIl'ZJ1P llS' ZICzają'c, iż naode1dzie wreu'
de cz.as, ki,e,dy Żlonla jelg o p-rzYlPomni sobie
'o o.bowiąZlka·ch matki i gospodyni, i ZlaIPTZieIStame wie .Śoć hUll asz'clzy łtrytb żyda.
Le'ClZ Kowalls'ka ahsOlLutnie nlie my.Mała
o t-em., a naw,et z'nal,azła O'S obniik a , k,t órv
lPodjąlł się Z\~ladlzić z'e ś-wi,ata jei męż,a.
OsobnilkieiIll owym był rodzony hrart
Kowalski,ei JuMan Szymczak, który nad~
zwytczary k,och.ał swą si'ost'rę, a ?,dy ,Z'a'częba
iIn' zed dm sika1l',i;yć się n.a tyranję męża,
milody SZylIIltczak pr~e1,ątł się los·em słostrv
i podijął się 'Z1&ła.dJzić ze świata s'We~o S7JWIa-

t ,\

TEATR POPULARNY. Ogrodowa 18. D~!ś, we
wtorek, Óllia 13-go b, m. o godzinie 8.15 Wlieczorem
ni ezwykle ciekawy i silny dramat Montepaln'a i
L. Dornay'a "Roz,nosiclelka chleba". - W roli tytułowej z p. Wandą SZCLepańska. TreścIą sZJtuki
są traglc7..ne dzIele kobiety niewinnIe s.kazanei za
zbrodnię nlepopetniooą. Udz;lat biorą panIe: Bartoszewska, Bronowska. Brandtówna, Zielińska,
Postańs.ka, oraz panowie: Bielecki, Balkowski, Góre cki. Moranowicz. Puchaiski, Zawieyskt i inui. 'Reżyserował: M. BlełeClkI. - Orkiestra pod ki erunki\:l)11 Z. PilarSikiego. Jutro, t. j. w środę dnia
H-go b. m. "Roz,nosiClieł~a chleba".
Ka~a czya1ll1a codziennie od 12 do 3 lod 5 do 10
wieczorem w l1.'l11a;chu teat,ru przy ul. Og,rodowej.

oa

, . .

ctał,a Kowa~lSka
•

do

z,amordQwać,

\VI dniu wczorajszym przybył do naszego miasta genjalni it;tysta skrzypek Vasa Prihoda i wystąpi tylko raz j~deD w sali FiIhannonji dziś we
wtorek o g. 8,30 wieczorem na 2-gim koncercie z
cyklu "Mistr1lowsldoh koncertów". Przyjazd tego
nienówn,mego skrzypka wzbudził w mieście naszcm Diezwykłą sensację, gdyż koncerty jego na
obu półkulach są przedmiotem nieopisane~o entuzjazmu tak ze sh'ony krytyki jak i publiczności i
słusznie nazywa:~ go "Paganinim 20-go wieku".
Publiczność łódzl,a również rozchwytuje bilety.

t'ezo-

WIECZóR ALEKSĄNDRA MOISS!ĘGO.
Alckuntler Moilsi wystąpi w czwartek, dnia
15 pa::dziernika r. b. o g. 8.30 wiec;!:. w ~a1i Fil.
h~nnoltii z włe.snym wiec:I;orem w jęz;yku nieJjlieckim. Program tego artysty światowej sławy obejmie arcydzieła poetyckie zarówno z literatury kla.
1ycznej jak I nowoczesnej. Mistrzowski odtwórca
wiersza jakim jest Aleksander Moiui, operuje rozlt4łą skałą głosową: od ulsubtelnlejs,:ych Izeptów, aż do potężnych wstrząsających audytorjum
.kórdów. Przybycie Moissiego do Polski jest pra~ł dziwym ewenementem dla naszych miło śników
tywego słQwa, to te:6 naleiy 5ię spodziewać , że
;wblic:
ś ć nasza przyjmie lnakomitego go ś c i a entu::jastycznie. Słowo wstępne wypowie dr Jó-

•.1 Wit'tl!oQ.

cy umysłOWIi

uwruż.a:ją ZJ3.

klQ.nioeozne ponowne t"o.Zczy1D.ruków w c,elu uzyslkaltlJia. ptrJalWa kor,z')11SltaJni:a
z pomocy k,alSy clhorych i
2) di()(mru~alją się Wls'zczęcwa sibwań u odn'OIŚI1.)'lch wł'adlz, w celu prz'Y'Ś'płles' Zleru'a
wypłtaty 4-eJj raJty z,alpamóg, Otra:Z :re~lwlia:r
JlIelgo ic,h wypł. ruooila w pl!1zysl~~śd w dkrepoczęoie kroków u wiliaśc.iwych

sŁowych.

W

S

L

M_

AdWloklat Laslri, oOll'oIka zymlCZ,MI.a,
domag,a się jak,na,)la.godniersz,e,go. wymiarl'
k3.J1'Y, motY'wIUjj'ąJc s'we żądanie wielkim a4
f,e,ktem milosnym, talki t1lc~uwał ffiiał'o~eltni
btt1at do nj.eszczęsneÓ si'ostrv
Adiwolk at Krokowski, obroń'ca Ko'Wałskiei wnOlSl r6wnież Q ła~odny wymiar ka~
ty.
gdyż i tu miała m1eńsce miłość kin

Krzyczlkow~kiemu.

Adwokat Lipiński
do.ma' ~ał się cL},ą
Knyc;d'owsdde,go uniewinniemilR, gd)'1Ż nie
b-J!,
. d . przy ll'SlCl'WamU
'ł'
Y'l on b evpOSil"e.mo
zaL'
1._~
l
bÓtjstwla i dzia lał rÓWlnież W a f elKC1e
KI\!
K
., k' •
owaUI< J·el
Są!d po nalr aazie skaz,ał Antoninę Ko..
l:alską na 6 lat ciężlcl~ więzienia z poe
, zbawi~niem pra/W, Juliana Szymcuka 1K
4 lata cięilrie!1o Wli~~ienia z pOl.hawieniem
praw, Stefana Krzyczkowskie~o uniewiun.ił.

Odzie dwóch

się kłóci

fam policja i pogotOWiU

mają robołe

(~b) W,C 7ICJl'Ja j DO pO'lll1dniu
pan i ~dzy
woźnicą .Albran:, ~m K - '''''anowic,z:::r''' ,"- .z-

tksam..cl'1')'1jslka 15,
o.r az Stanhbw,em Somme;rf,eJdem, Balzarna 1, tra.~a'rz,em, wynilktla
bó;ika, kt6r,a się dJla obydwóch fahulni..
slkończyUia, @JY'ż ffiJU.si,a no w,e2Jwać po.gotowie tr1attUmlk,owe.
Po udZJi.eJ.enw im pll'zez l'eiklaJl"7Ja dOlt'aź..'
nelj pomocy, zaopiek,owa~ się ?_w", nt.u1l'nik,a.~
mi łUnJk'c,j,omamjil1lSz p. p., ikił.óry oo,prQIWadlziJ}
kat do V koomisal'iiatu,
gdz.if' spisla no im
pro1,O'ktuij: za zakłócenie ipoOrzą.dlkl11 pulhlicz.,
n.ego.

Tragiczny skok 'z tramwaJu

(.rh) \VI dJnitU WCZ01'rujszym, z,nów zda,
ll'Zyll się noiesZJczęŚlliwy wypade·k , ~lpolwodo.
wta;ny niestO'sowani'3iIll się do pJl'Zepisów o
uJ1lI0I'tmo.w.a niu n~,:h'.1 ko'ł,owlego i tp'iNlzelgo w
naszem mi'e,§cie.
Oto 17-1lle tnia ulClzen'k a semtinall'd,Ulm nruu..
tC'ZJ'IC; f; , ,lr;?t5 r EUI~eonl:la Małel!lkó W'n " .T)O'\Y'ra·
caJj-ąlC ze s:z1k o'h, trC!lTl1 w1 a'lem,
w pewn.~
ch wiH spo'sJtrz,e,óI1'a n,a clh od'- " ",~~ ~ wro zn,ruj.o.
Obeondte, Wlobe,c je·~,o pQ/WlI'otu, OIbawia- mą, l wyskocz'VJa z t1'"mwe~u,
sn"Oll{ t,rrl,.,.,k h vł fata l'j1'V, ~vri; ,byt
jąc się, by w dJallszyrrn ciągu nite oddziałv
póź n o - .1f~,:II"l 'l' a r'71" c;.> w'c~'E"C clze' ~io to'lamwalt na 1Uę7,al, KępOWla p'Ostalnowi<ł.a ~'o walr rz,.,~i~ ;~ 7 . ,~~ ą ,, ;·lą (} m-UI1(. iż u:Je,gtl,a
usunąć i w tym t'eż cP-Il u ZJa;prosNa I!o do,
7'ł" ,m," nint r ęP;;ti.
rueob.:'c nla u<czotę·
PltZ)Tlbyły lelkal1'z V'" .- .. '~ "O '!Ulllcoce..
W perwruelj chw'i[i, g'cLy czc:ść towailizyniu
'o pakt'l' -ku,
tp!I'z,ewiózł ją do S21"~lt ,~.~a
sf.oWla wSlt'aJła od st'oIbu. KępolWla pod'Meg'ła '
do LEl!n.~ow'skte,go. i zadla·ba m u~tra1Zny cioi Anony 1łll aorji.
nożem w ba;-zulC'h :
NiletS7Jcz ę śl~l\...-y miJd tj1l:e jes,2'JC'Z'e siły, ~
#
wybiegł na UtHc ~ Wldl1ać naltJUnku, liecz
W. Lipińskiego
pr zed s amą broamą pad1 na Zl1;'mitę i skoEwangieUeka 11
WSZ1lStik~e 1'letZlol1tU.c~e

ptt'zYljęte ZlOIStały

pa-z..ez alk.1malc~ę,
Wll'elSZJcrue 'P!1zYlS:f8JP~onlo dla wylbolt'U no.wego Zl3.J1'Izą,dlu, w sik~ilId kt6treig'o we:s.zło
14 os6lb.

$lach 5 ześcruO'tyglodn401W)"Ch;

Szczeg6ły

umysłowych

3) domrugalją się zwlOilruilenda be1JI'ohortnych od pł1aloelilita. p0'daltków p.ańtst'W'oiwych
i 'Wls-brzym3.Jnila eg~elkwoWlrurue.~a ~cdt clio cza'8U
ucnwaaenoiJa pCZle,z soeIjm;
4) dOJIl1la,~a~ą się od wydzilaJlu o'P~eki
s:po/lielc melj wrelguiliOJWlaJIlli'a SlPMWy (),b~ad6w
dLa 1Jn,hełl~geillJclłi'j
5) uwa~1ą Zla k'omruecZltlle 2'JWl.'ÓC,end!e się
clJo po~'silcilch zwią.zJków Zlalwodowych o powobrunle dlo żyda be1JI'OIootn,ego k<lmllbetu
!l"()ibOitni:c~o, z którym prcowalłby r·ru7Jcm
~omti.teJt he'ZTOIbotlIl)"oh prtalcowni!ków umy-

Zgroma;cł!zem na w~ecu w ~iu 12 pa~

1)

Zbad~ny w charruktene świa~a J!8il1
K'owalsil n :oe łz,aoffi~ w oczlach O'powIad a o
.'
'.
klIk
swem. Z'\~CJU,
ąc,. ze przez
a
' . Z1aznacza'
. . •J.
lat nte chclał
roz'Wodu bprz)"
.
,. udz~e,hc" zomelkir'
•
p~sz~za'Jąc,. IZ .ta zoffil,e n\ .w otc'e~. h-Y' ~v
CIa l tllcz,w}e Slę praw d ZIWą mlafoJ(ą·
PIl'·oklwrato'r Jan SkaMczewski caJle swe
1P'!1zemćwi, enie sk'oncen1t1'ow,ał wolkół mat!'·
tyn'ololgJ;i Jana KO'wals.kie,~o, ktÓTy truk dla.
leCie k, ochał swą żooę, że nawe1 po usiłOo-'
waniu z,amordowani,a ~o nie ohdał ie,j o..

I.

pOIllOC!

dzńJeoernilka 1925 roiku be7Jt'Oo.ofru pnaiC'OIwm-

DZISIEJSZY KONCERT VASY PRIHODA.

Kowalska nie przyzmała się całlkowici~
d o _w~ny,
.•1
tW1€tr
' d ząc, z,
. e nie
. W1(!1Z'l,aa~O
,-,. ł
k.t
cl'
ł
.
n rupia n.a męoza.
Os'ka.rźony Knvc,zk<llWski oświadcz,·l
' 'YOJ,
że o n:ic:zem nie wie,

D'
. ~. 1925 r'()lK,U
L
go d Z'lme
..
>U1a 22 k wu,e'lrua
Q
K
LL
ł . ,.
,ski:1rżoać .
12 w nocy owa'llSlK. a p,o.OZ)1!a S1ę spac,
.
. '
pn)"Czem nie zamknęła dlrzW'i prowadząPr·okJu,ratOO' dQJl11.a~a SIę dla WSZ;YS.t'klC~
c)'lch do slde,pu, którą to dJl"ogą dostał się oskarżonych 1aknajsUJt'owszego wymia·rtJ
j'ej brat Szymczak, trzyma;j,ątC w ręku ,pil- kaTY, nie wytkdtUtcz.aiąc dożv'w<otnie~o wię-'k
z1enia,

•
l

prze,g:l~os'o1W.aJllh

tp;rzYZIIla(
ca.JJkowicie do winy, wYlj,aśnilaJją'c, że .z,a
zalb ide sZlWla;glra miał dostać od siostry ro ..
wer i 100 zWO't)"ch, w)'liaśnH rÓW1!11e:i:. ż.e
do wszystikielgo. nam.ówiła go siostlJ'a a t'alk .
że KrzyczkO'ws:ki.

swemu

•

I

(ib) W dniu wczor,3.Jjs~ odlb~ się w
1o/kJallIU ZlwiąZku hand[,o\,/,cow pOlLs'k1Ch da.'lszy citąg ~etbra,nita sp'l'1a,,'Voz,dia'Wc~ego bezrobo,t nych pra,c,owniikćw uiIll'y'słowych.
Poo;e1Wruż dtwJa pun\kty p·orzącLku d!zńlętIl.
'll!e'go wycZleilipl3.JD'Q na pO\ptrz;etc1n~em 2lelbTla.lfllu

pt"zytSta.,pa'otllo

Oskar'żony Juljan Szymczak

\Się

br.attu kl.ehs:oek 1aikl'egos p'ł)'lnu, prosząc go l
bY dł"
. . dIQ w-ytpl,.
'
a Je? mętzow~
Cla, lec'z b Y me
_1. d
J_
"
m.6·ł
W1 SlKą
go owzymall..
M~ody Szyrrn,c;zak wz1ą1ł truciznę, jedL'
" J U1Zyun.U,
',-,,1,
rl'~,,"'
nalK
nle ulczyn ił·· z nl'e'
ó'u-y'Z W os~atnieli chwiH iakaś nłe'Wytłoma· czona si'ła
ociwiod,ła go od te.g'o zamlaa-tU. a nawet wy,roa~ p,rz,ed sz:wag'r em, że ktoś chd.al go.

Rezolucje bezr obotnych Pracowników

JUClji, których tt>eść p'od!aIJemy:

Szymczlalk w tP.j samelj oh wili,
wy1btt
Jl'Ę,ką sZ)'lbę i wyskoczył oknem, udał się do
domu i obmytł sobie zalk'rwawioną rękę.

IPtr~e.dlSięWlz.iął żadny.ch

grnpeWltle,go dnia

żony,

siostry zamordowac szwagra

go w międzycz,asie zdtradzap.
li. ~
• ,
Ten stan neczy prz.etol"wał cLo roiku 1922
TEATR MIEJSKI, Teatr miejski daje d~iś we- I kied.y to Kowalski 2lll1U:SZO'D.y był wY'iechać
wtorek, środę I czwartek barwn~, sensacYJną kod Powania a w mię.dzyczasie
med1ę Alfreda Savoir'! "Wielka księżna i chłopiec ~a p~cę o
d .'1\. ' . ib'd mo... -1n t:r"b m.
hotelowy" z Izą Kozłowską I Januszem Warnp.- Zlona 1,e1!o prowa lZ'll,a nllez v'.
,.au y~,
M~otdy Szymczalk dos'tał się 1PJl'JZ1e,Z stk[.elP
ckim w rolach tY'turowych, w Inny<:h pp.: Rodowi- \ życia.
.
do mieszlkan1a swe~ siostry i dOISZoedlł1s,zy clo
czowa, Rozwadowiczowa, Komornicki, Gralicki,
Pew1Ul~,~o dnoi.a wiI'ódł Kowalski z Po- łóżlka tlldeTz'Y'ł tpiJ1JnilkieiIll w grz-bie,t sz'W'a,gll'a
KJiszewskl, Mroziński, Dębicz, Ja TOtckl , Krzemleń- mania, a dQIWledzialw'szy się jtaki system sw,elglo, który spalI na UilżtktU. plle'cami do
sk i. Wielk!e~ powodzeniem cieszy się w akcie III żvci,a pa.-owad:m jego i,ona, pOICzą1ł ,czynić i'~i góry.
kabaret ros~ lski w wykona4l11l Jaroeldego, Krze. • v l
. bił'
. 3.JŻ ba'1"_II..
1 K
~ _L!"
mieńskiego, Ławrowei, oraz kwartetu śpiewa- wymOWlK.1, e'cz me
z<?ny, pODlew
W pietrWSlzery ofilwi i ow<\u;:;\K.J me W1eczego.
d:oo. ia k,O'cnał.
dział skąJd padł dos, le·cz .z;eJl"wał się z łóżW piątek przedstawienie dla czlonków zrzeszeń
Wówczas zdecvdO'wał KOWlaJlsffci wy~e- ka i pO'cząlł ś· cigać po de'ffilIlJe~ izbie nai:lteligenckich po cenach zniżonych, 'l każe się Wy- c.hać na stałe ze wsi i za!łożvć sobie sktle- I pastnikta. ktt6ry w między-czasie za,d,ał!IlJU
tworna, finezyjna komedia-satyr? de flers'a ( pik w iIlln~j OIk,oliocy, lelcz i ten polan spe,łzł I ieu1cZie ki,llk,a ude:r~eń :helazem w głowę·
. Croi ss~t'a "Nowi panowie" z Stefanią Jarkowska.. na niczem, g, d)1lŻ żon,a wszędzie UiIll1ala doW pewlIlyttn momende napa:stnik i na·
Konstantym Tatarkiewiczem i Jerzym Woskow- brać sotbi,e ,,~oWarZ)'1StwlO' •
- 'na
,1
'
lPad,nięty UiPaulJ1
·ziem1ę.
skhn w rola,ch Ittówny~h.
KJrzyc z1k'ow ski bYlł nadał kochankoiem
W te1 sarnetj clhwili zetTwaJła się z łóŻika
W sobotę o godzinie 3.30 popoludniu czwarte
~'
k
.J'b· ł d
;;I'ledstawienie dla młodzieży szkolnei po cenach KowaollSikieq i 'WÓwczas POc,zę'la ona sn:u~ Kowalska, zł,apoała sie! ierę i pOl!! leg' a o
lIajniższych, dany będzie po raz o~tatnl "Sen no- plany pozbycia się m~.a.
w,akz.ąJcydt n.a ziemi, zadaj' ąc mę1Żowi kHt y letnIej". Wiecz.orem "Wielka księżna i chropiec
Plan zamo1l'dowania męia powstał ~ kia uderzeń tOlplorz;yskieiIll w rękę.
Wówczas Kowalski
2Jła'Pał z,a ~ardło
hotelowy".
s,tatetCzmie wówtCz,as, gdy KowaillSiki 7JabroW niedzielę o godz~nle 3.30 po południu po 00- I nu Kn-yczJ{ows,k iemu prrzyc!hodz;erua
do napastnika, a gd.y ręką dotlknął jelgo twal1 ach znIżonych dana bedzie znakomita komedia swego do.mu.
Il'zy pomał swego s~wia~J!',a, kJnZy1klIlaJł więc:
społeczna Stefa,na Żeromskiego "Uciekla mI proLl'...
KOWla,Lsiki bYlł in!f,ooIJl!owany O kalitclym "Jud,elk., to ty'"
pióreczka".

Wf 'ł

~.

Kr . awa tr gedja trójkąta małżeńskiego

wczoraj przeży
łłszy lat 65, ś. p. Kazimierz Bigo, b. dyrektor naczelny b. Polsk,iej kraj.owej kasy.

W Krakowie

~~

mprderstwa przy ul. Ale ksandrowskiej

lllumwze wCZlora'; szy.m "Gl,osu POl1."

<1oru;,e~liośmy

Q mo.rdeX'.stwi,e, popelł,ui,onem w
przv UIl. Alen{ ~.andT'owsikie1 76.
Ohecn~e dowilad~yemy się o s21Gzelgó-

cltOIIDU

łlalch mordu.
K.rytyC2JIlte;~'o cliruiJa , w mi,es z.k.at11~u pa'ry

liłodz:iJellS1k~ej, Kęp6w, AJ'eks<all".&rowstka 76,
odlbyW'a~a się 1iIbaiCja zebranych tla m mętÓtW sp-ołecznY'ch,
Wk6d ZJebranycb zn~owa,ł stię rówoiei ZaiIll OO' dolwalIly, który ipT21ed pa1l'l1 nlnhmi opuśdt wi ę·zite ni E' , gdzi·e od:su,adywał kare za kra,d z1'eż.
. Lanóowslki ml,al wieliki \\ ph IV n-a me ża Kę,p~wej, który 7,dtolatł P!l"z,ęd,' ska'Zianiem
p:orót!1lić ~ z żoną.

l
lI

SZKOŁA

I

nał.

TANCA

No we I'ornpl e t ~' (początki) ora.z IwrR nl a r;aaDcch or.Zle··iłe w t'elj spra wie lnro wadzi : wansowanych
r ozp oczną Się 12 I I) b. ITI. Le·
- ex: - .. kcje prywatne i zapisy przyJmowąne Są codzientJoolliiCJja p'ruń&tlwo'Wa
nie.
78~-t

.

'.,

uQŁOS

POLSKI"

Z TA S

tódź

13

października

1925 r.

RTO . A

"CiŁOS POLSKI"
t.ód~

• 13 października 1925 r

uga aza walk puharowych .w Łodzi
Ł.

T.

s. G.

-• .R. T. S. Widzew 3:2 (2:0)
,~Siła" i "Widzew" odpadły od dalszych rozgrywek
Utarloe ol.~ó:lnie mn~eman.ie, ja,k'OIby łódz,.\
kie pO'drzędnie'jslze A-Ik,l,a sowe kllu'hy oclig!ryWlać ni'e mogły pO'Wla.ż'lldeljsze? roM w wa,l..
kacih mi s1rzo,wskicih, wz,g,lędnie puharowych - nie ma w roklU bieżąjcyttn n lajIIllIl'1e:;'
sze,g,o uzasaJdnien,i a, ze W1Z1~lędiu na wyIl'ó'-V!lany pOlnłOl1ll gry W'sZ)'lStkidl pieWiSZlokJlas'O'WY'C1h zelSlp'ołów.
Na Ilćłkt powyższy Ziłożyiły się dwlćł CZ)'lnn,jiki: slpacLek ~ormy czobowY'clh drulŻyn i
w)'Iżs zy, w stmsrt1l11ku do l,at u:bi' e lgłych, poZliom g,r y p.od.rzę,cllni, ej'szych A-kl1asowycih
nespOlłów
Ju'ż mikroke,sF'i'inl€ zwycięstwO' mistrza
n.asze,go d.o "Siły" (1 :0) dow~ad~o, ż,e zelSzł:oroczny kopciuszek A ...M a sOIWy , mimo ultraty
k,iIku UiaJjd€:plSzycih pibkarzy - nie będzńe,
taJk dotąd, d'os1a'1"czYlC1eilem punktów dJ1a

z,e'społów cZOlłlOiWydl.
Mentycnn~'e się Sipt'laWia plt'zedstawi,a i z

telg orocmym A-kJiasowynn Be'n1amit1fkiem
- R. T. S. Wi,dlZewoem. Mim o, iż "m.i'stlt'Z"
widzewsikd gra jeszcze bez systemru. i styllU
- ZiUipełnie surowo - zelSipół podJmnejS1ki
prod'Ulkwje się twarao i ambHl111e , dzięki
<:,Zel!11U wielIki jedy,n ie W)'ISlił, ~k czołowe,f c1rużyny pokonać może ofiarną je'd'nlostkę 1'0hotniczą.
Sp01kanie mdęd'zy . Ł. T . S. G. i " WjdzeW'eI!11" Zlapowiadało się n l3JcLelt'
-ciekawie,
obydwa te bownem ze'8poły ~aóą bez systemu (lHami,e i ambitnie, ChDĆ niM nie
\. f,+pił, że rutY1lla i i'll.QywddlUalne wyczyny
}ednos te!k biał'o-cza'rnyc'h przew,ażą os,h ateczni e n.alę Zlwyoięstw.a na ich s1't'OI1lę.
• Ze tknęły się zatem ~va zespoły, które
o każ,dą pHk E: walczyły zacięcie - aż C::O'
up,ad~,e~o; mOlID,el!1t ten , , 2iWąciha~,a" pilllbli"!zu c ść SP Oi:O W~ Łodzi i j!romadtnie przy'byla na hoislk,o pl zy uh'y W odlnelj.
P.rz;r:mać nale'ŻY, że żą,dna sell!sac~i PIUblicZlność nie ;vostała zawiedziooa w nadziei tl~'1"ze'lli'9. nad wyUiZ dekaw)'lcih 2'lI1lagań: emo,cljonowano się na zawodach pow)1lŻ~ry'ch do syta. a gtra, mwo, iż by1ła prymH)'Iwn.:e prow8J(),z,oIlla, byfu baTd'zo inte.res.u~ą;ca. .
ObY'dwie dlrużymy w)'lStąjpi,ły w 11!a~le'P6'Z'Y'ch s'W')1'Ch skladtadl.
R.oZlpOlczytn'3 g't'ę Ł. T. S. G., aŁakllliatc
ene'11gi'clZi11ie" dtzaęki jedlnak swte1cZlIlei 1111teit"We'tlIClji obrony "Widz,ewa" pie'rW'Sze za,-.

oZ€lpne aIK!CIJ'e
bez efektów.

U_ , ,
JJliiIlIO

h

~ CZ,aIt'illyc'

prz

1tatniego

punkt.

Odtą.d pooe w,a:lJki

Ł. T. S. G.
Po 2-ch minutach omzymuje Milde piłkę i
gło'wką u"'''d
' 'aW1"a J'a nn raz wtóry w siatce
.
~
. r~
apClJnOWUÓ e

"Widzewa".
Biało - CZlelt'W'Oru '8krt.ljpiaią się jp'od bram.ką, ClhCąlC przebyć okr'eIS sn-,a:bośd belz ut.r a,t y dats'Z}"Ch ip'U'tl,ktoÓw.
Ł. T. S. G. jl\.1lŻ po kwaan-ansi,e e.nelt'gLczn>€lj wa,l/ki t't'ad n,a alDi.mU!sllJU. POlSZlc'ne lg611J1i
nalP'a-stni'c y !pQlLUlją odtąd iill:dywd,dualln~,e na
goaJe.
" Wid<zle w" a1a~rulje dorywczo ww a dlami, HkiwMowllłl11yttni przez WHdIlle:ra.
W drulgiletj pot,owic !tIy OIhrn.z waillki z
gll'Untu srięmnriel111a. "Widinew" iest ozę'Ściei
na f,ronlCie, ni,e może ie'dtnak przebić tIllll'I'U
- W~lldnett'a i Pilic,a.
Ł. T. S. G. a{~ erujle 'W'9z)'lSił:kie pi,Jtki do
HCI!'lx<!.tr ar,'cha , krtóry est p1'zedątżony pracą. Ptr6cz P,ogodlz5ńslkdelgo W8'l-Y''frCY iIl~alSt,.

r

Sokół

..- G. M. S, 5'2

Interesujące

zawody kolarskie

"Resursy"
(Własna służba sportowa "Ciłosu Polskiego")
W niedzielę odbyły się w Zgierzu dwie kolarzy, porueważ jednak szosa

nader interesujące imprezy sportowe, acz,.
kolwiek nieprzyjazne warunki atmosferyczne ujemnie się na ich frekwen,cji od-

I

później

29:17,4 sek., II - Fritz.
Startowało 16 je'źdźców, przyczem paru z nich uległo lekkim wypadkom.
Bieg główny na 25 klm.: I - Cered~
(Rudzkie T. S. G.) w czasie 49:10,6 sek.,
II - Zerbe (Szturm).
~ieg ten by,ł niezwykle emocjonujący,
pomeważ zwyclę~ca mIał otrzymać szcze-

koła".

Po przerwie gra się wyrównuje. A1ak
Sokoła b. często podchodzi pod bramkę
gości, wykazuje jednak w sytuacjach podbramkowych słabą orjentację i brak celnych strzałów.
Bramki uzyskali: dla G. M. S. Szor 3,
Podlaski i Cieś~~k po .i~ej...
.
. Dl.a "SO'koła : Kuhlckl 1 Zlelmewskl po
Jednej.
R
lt t . 'I' h d .
b' rf rf
ezu a, Je&l c o ZI o pr·z e le ó 5ry,
najzupełn~ej zasłu:bony.
Zawody kolarskie "ResuTsy" odbyły
się za Zg,i:erzem na szosie warszawskiej,
przyczem start i meta w Krzywiu.
Poranna ulewa urozmaicona silnym
północnym ' "wiaterkiem" porządnie ostudziła zapał zarówno organizatorów jak t

Bieg turystyczny na 10 klm.: I - GaK1imke
(PTC)
Startowało 11 zawodników. Czasy na-

łęcki (Bieg) w czasie 22:5,8 s., II -

ogół słabe.

Bieg klubowy "Resursy" na 15 klm.: I
Zybert w czasie 33:10,4. II - Placek.
Startowało 10 jeźdźców. Zwycięża Zybert, prowadząc od startu do mety. Cnsr

-

sła;be.

•

•

•

Naogół zawody "Resursy" należały do
b udanych. Jest to zasługą zarówno ko~a

rzy j.a k i organizatorów, którzy mimo prze
szkód spełnili swe funkcje doskonale.

Jur.

spotkanie o Duhar Przed I. rundą roz·grywek·
PZPtł~u na gruncie łódzkim
o mistrzostwo kI. "B."
Wniedzielę, dnia 18 b. m., odbędzie się
la. Z. D. P. łł.

:-~ :-.nie pomiędzy Turystami a Unione.m
Sf.
z
~1 rozgr) wek o puhar PZPN-t.. w okręC łódzkim. Spotkanie to b" dzi wielkie za-

ci
.. : :!nie, bowiem obie drożyny
••
d' . ł ' f
•
p~::- w Q S' - (!' a eJ ormie. .

zn(l.jtłu-

turnieiu.. lenniSowym \V MeranIe

Dubieńska

na

WIEDEN, 12 pa'ździerni1ka. Jruk donoszą z Meranu, rozpoc zął się wielki mię·
dzynarodowy turniej Łenrusowy, w którym
biorą udział najlepsi tenniSliści kontynentll. Między innymi, w konkurencji paI1,
bierze udział znana polska sportsmenka p.
D ubieńska z Krakowa, kt6ra w pier.
wszych rozgrywkach wy-szła zwycięsko z
angiel'Ską miss Tiedgne-s 6:2 6:4. W koń
kurencji pan6w faworytem jest mic;trz
Niemiec, Froitzheim.

!
j

nader nieszczęśliwy wypadek
zdarzył się na zawodach mistrzowskich w Colom bo. Oto
not:'weskiemu sportsmenowi
Hoffowi złamała się tyczka w
czasie skoku i spadł on na
ziemię z poważnej wysokości.
Aparat sprawozdawcy uchwy=
cił ten fatalny moment

Kronika
WALNE ZGROMADZENIE P. Z, P. N-u.

KRAKó W, 12 października. Jak sir
dowiadujemy w dniu 15 listopada r. b. od·
będzie się w Krakowie walne ::gromadze.
nie Polskiego ~wiązku piłki nożnej celerr,
ustalenia siedziby związku na ro'k 1926.

. PARYŻ 12 pl3Źdz1ern~ka. _ Donoszą
tUJtaj z No~e,go Ji01'ik.U, że uchybjący. ~i~

dot)'IChczas od walik i o tytuł mIstrza sWla·
ta w'szys ttkilClll waiR z tIllllf'zynem Willse!lll
Jac Demps·ey. wobelc grożące~ mu utrat"
t)'lw'bu, zcLe·cydo~,ał się . pa'Zyi~t ~ezwanie
IDlUlt'zVtOO i robow!azał Sl ę na roWln1 z.e swo·
I im przedwnilkiem stana~ dO"walki w cią~u
1926 roku.
O He .. r,:!Strz De'lDlPs·e v me
W)<1lllY'Śli QZiegoś nowei~'o na zwlOlkę i mecz
ten doidzie do skutlk ,tl. będzie to naiwiększy mecz bokse'r ski . iaki dotV'chcZlas notoI wano w kroniikaoh s,p .ortowych świata . a to
1 ze W'Z1l!Ję.dlu
na przedwnik,a Dempsey'a;
Will['sa, MÓIt'y Ulcho,dz1 za nari~n?ie!sz,e.t!o '
na~wV't,rwadsIZleI20 bolbe,r a w SWleCl'e.

rozl'otą nagrodę.

--------------------

Najbliższe

J

o

na'stępujące:
'
Bieg na 15 klm. dla nieposiadających I
nagród: r.:---Beck Teodor (Pogoń) w czasie

Spotkanie piłkarsk,ie pomiędzy miejscowym Sokołem a łódzkim G. M. S-em
nale żało do niezwykle interesujących.
Od samego początku gra ostra i prowadzona w szybkiem tempie, obuśtronne
ataki kończą s ię najczęściej interwencją
b
k
o u bram arzy. Zaznacza się wyraźna
przewaga łodzian, których Hczne strzały
doskonale trzyma Pelikant w bramce "So-

l

j

NAJWIĘKSZY MECZ BOKSERSKI
MISTRZOSTW~ śWIATA.

nieco wyschł.a wszystkie biegi, za wyjątkiem "aamskiego" zostały rozegrane.
Rezultaty poszczególnych biegów są

biły.

'D ~ą

~skują bi~o - cqmi pierwsrz;y

!

Niedzielne imprezy sportowe w Zgierzu

e'dh ci'

"Widzew" oWZoąIS'a się z dhwno,w>€ą deprelSlji, inńiCIjl\ljj<ąJC
kiJlIka ,za,c!~€iP'Dych akicui
prawą stll'Oillą. Pięl1ma kOl1lllbilna.'Cl;'a WI8.JJter v
1 /k' L '
•
,• ~1"
~".Iowa' ęlW'S ~ 'K!Onczy SIę n,a OSw ylm,
pI"(U'Io' .
nynn strza.l,e os1at,m,eg,0 - styl'OlWo odJp'all"'pwane!go, przez Pilic.a.
Od:tąKl Ł. T. S. G. iWs'adlawi,a si'ę lPew.rue
na polu kaTnem rp:rZle ohvniika , atakrutją!c he'z
y
ptZ'elt'w :
. . .
Łą, czn1cy: Herbsbra'lC'h 1 MIlI de bez pTmrwy SlrlUIt'mUlją br.amkę " WidJzeW18.", bramk.alt'Z jeoo:a:k SiPoko,jnioe ~ pe'wn.~e inif:erwen~u
;>e. W 8 minucie po efektownej kombinacji Francman - Herbsłrajch - ze strzału 0-

nicy Ł. T. S. G. gIlirują elgoast )'lC:zm1e, Clhc<\,c z;wyc1na1j .pll',a.cowHy Wńl€HlSzelk i oosk,ooały
z:a WlSZ'eilką cenę .tl{poLow.ać bramkę.
S)'Iku~a. WoLfa.n;g,eJ - rued)'lSipOillOW13.ny.
NClJgtły wy,pad lewelj st'I'Oilly a1,aklU "WiP'Uidllal1z l11a ślI'O'dlku ip'ollnocy ...W/j!dz,ewa"
dzewa" likwic1u6e WieHlszelk faull em na po- sł.wżyć mOŻle W'ZlOll'em 11ako g.ra,czofiarny i
IlU krurnem; jedenastkę skutecmłe zamienia . ambitny. Sk,ra,;ni pomocnicy ,.,Widzewa"obmńca "Wlidzewa" w bramkę w 22 mmu- IP'fZedę'tiIl1.
cle.
W atakJtt Ł. T. S. G. w)'Ibiljał sdę l1JadeObydJwńe dr'UlŻyny iPlt'2JelProwad'z'a1,ą sZle- W'szystlko He'l1ootrruj,ch na praW')'lIll ł<ąJcmh.
relg atalków - beziSlk'1.1lt,ef::zn1ie.
Grrucz tenzasłlUigiwałtby na m~ano naljlepW 42 mJin. w zam ieszaniu podbramko- s'z e,g o 'I1Iapastnilklćł Łodzi, gd)'lby nie choroWent uzySlJwje d~>il "Widzewa" wyrównująbHwa s'klł, onn,oś>ć ,jelgo do 50,Lowe Ó ,gItY.
ey punkt.... WolfangeI ze samobójczego
To samo t'ZlelC mOlż, emy o MiMem, klrorestrzału.
go woleli byśmy wi:dzlieć na sial11owisk,u oTempo wZlt'asba. Pozostałe 3 mtUnUJty brońcy.
razs1.l"Zygcr1ąt mlUSW, .o dOi?śdu dIl'UiŻ)'In poWlUlj,a s zd'radza sp'a,dek ~ormy.
wYlŹlSz:yclh do dJa!lszych wal'k piUJharowY'cih
Na FlI'aill1Cil1llanile i Pogo1z'ińslkim wid,DCz,.
(system o l:impiljlskD.
ny j.es,t brak ~lt'eI!1iIrugu.
W IlIaJpadJzie "WidZle'WIa" wyhiljał s~ę
Ł. T. S. G. n.adelt'a enelt';gicmie.
Wailter inŁe:ligentn.em ki-elt''Ownictwem i KoUzyskany w ostaUt~ej ohwili korner u- WlMelw slk i s'lmtltec'zn1' ą gl'ą. Reszt,amGŻliw5a d.ruż}lllie L.T.S.G. zdobycie 7JWY- pi1'zec~ętria.
cięs1dego punktu ze stnału HerbstTajcha.
Sędzil8. lP. Ot1o mi,ał Ulła,twtiooą lPl"acę, ZIe
WlztgilędlU n.a faill' gują.ce zespoły i z ~adaOCeil1Ja gnozy.
lilia wywiązał się dOIb rze.
BramL1{arze i OIbIt'oń.cy obyd:wl\1 drużYrtl
Na prze,dme'cz.u Slpot/kały się !1'eze:rwy 0staH na w)'lsolkości zad,anda.
Wy:bi~ał s:ię hu drwŻ'yn. Zawody te sikonczyły S1ę Slł1liSZ
WHdlne!1' na,dzwyczJaJj CZ]"SJtynn1 wykqpaani i ną ,pOiraiŻlką jllliDl'Oirów Ł.T.S.G. w stos,unlku
PiliC, ;.aJk,o doskonały hramlkatt'z.
4:2. SędlZliOlWiCłłł dohrze lP. Sz>€lt'.
W pomocy Ł. T . S. G. wym.j,aJł się n3'dDent.

l

W sobotę dnia 17 paździ' emika rozpoczynaJ'ą się zawody o mistrzostwo kl.· "B"
(I-sza runda). Na pierwszy ogień idą GMS
.
.
I Hakoah, którzy w sobotę na bOIsku przy
ul Wodnej rozegrają pierwsze spotkanie

z .se~ja r~zgrywek o mistrzosh~o ~l. "B".
W ruedzlelę, dn. 18, odbędą SIę następujące spotkania: Bo~sko WKS-u: W. K. S.
-Szturm. BoilSko Zlgicrskiego T. S. w ZgieTZU. Zgiers·k ie T. G. - P. T. C.

SekCja atletyczna W. T. Z. S.
Jak się dowiadujemy, Towarzystwo
7
" nnrk6w sportu zorganizowało sekcję
lek Koatletyczną, której członkowie pod ok: ~_11 fachowców ćwiczyć będą zapaśnic
tw o i diw~l!anie eiętarów.

SUSANNE LENGLEN WE WIEDNIU.

WIEDEN, 12 października . Przybyła t u taj na międzynarodowy turniej tennisowy
mistrzyni światowL francuska ?an."la Len·
glen która w podwójnej grze mieszaneL ~
hr.
Salmem po bardzo zaciętej walce, H,
N'
legła parze p. Noppach (mistrzyni
Je·
miec) i K. Kożeluh (mistrz świata zawo,
dowców) w stosunku 3:6, 4:fI
LYżWIARSKIE MISTRZOSTW A
śWIATA.

BERLIN, 12 października. Mi ę dzynar o.
dowy związek łyźwiarski ustalił następu
jące terminy mistrzo ;:;:w świata i Europy
na rok 1926. Mistrzostwo świata w jeździ e
sztucznej panów i parami zos!ało. prz.ekazane do zorganizow ania zw. memleckle!:'1;'
w terminie 13 14 lutego w berlińskim p ałacu zimowym'. Mistrzostwo ~uropy w jeź.
dzie szybkiej organhuje Francja w Cha·
monix 22, 23 stycznia. Mistr zostwo świat a
w jeździe szybkiej odbędzie się w Norwegji 20 i 21 lutego. Mi's trzostwo świata dIs
pań dn. 7 i 8 lutego w Sztokholmie.

MISTRZ ZAWODOWY NIEMIEC W
TENNISIE WYZYWANAJUCHA.

BERLIN, • p~dlziernJka. Ho p,feooe l l
mist.rz teMw z3Jwodowe~o Niemiec wyZWiał nla mecz mainego poij1s.k.iego teJD'l1its~s,h
w Ni,emczeclt - Najooha o nieotktjaJLny tytu~ milSltlrza zaJWDdOlWle lgo.

Pruł. F.Halpern
PIANISTA
wz n o w i ł

swą działalność
pedagogiczną.

Sienkiewicza ZO, II p.
515-c
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13 pdd~ierniłla 1925 r.

13 paidziera.ika 1925 r
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Z -jaj

a

. POIfeszajmy

się'

Depresja gospodarcza w EuroplB

Ze wszystkich lwaj6w e:u.rOiP~ljski,ch
tylko wzy (Fra!ncja, Crochos~O'walc'Fa i Jugosł<aWi}a)
p;osiac1ają czyrmy MClJns handlLowy;
pozos·
ia1ł,e ka-aje cechuie naiClwvżka
przemyśle
dziś
przytWloZJU, często1kt:<Jt ball"dzO' zna'c,zna, a
Jak to wynika z urzędowej statystyki, tatem szeregu czynników. Do najważniej. miernie, że ludność tego cieżaru udźwi!!- więc Allig'Lj,a w rOiku ubiegłym pdk.ryla
wywozem tY'liko' 62 proc'ettlt swojego przyPolska jest dziś n · jdrQŻiZym krajem w Eu- szych należy zaliczyć:
nąć nie może.
ropie. ':my hurtowe podstawowych artya) wysokie koszty utrzymania,
Mamy mnóstwo przedsiębiorstw pań- wozu, w roiku bie1żc(cym sytuaci'a g'MpOkułów produkcji i pierwszej potrzeby są w
h) niezmiernie wysokie odsetki od po- s!wowych - w zarządzi~ własnym. Dn- dJaJr·c~a AIlij!lii ule,~ła dalsZlel!Ilu po~orsz.e
n~u: bidans ham,dl,o wy za pie<rwS'z,e 5 mil?.
r 'e w porównaniu z zagranicą o wiele życzonych pieniędzy,
płaciliśmy do nich w r~ 1924 z pocłatkasięcy :r, h. wykazuje, iż Anglfa pOlkryra
iwyższe.
c) i wygórowane u nas ciężary podat- wych Wpływów 99 milj. złotycb.
wY'woZlem tylko 59 proc. przywozu,
I tak płacono za 1 tonnę węgla górno- kowe komunalne i socjalne.
W r. 1924 przybyło sto tysięcy nowych
N1e lepi,ej prz,edlSt1:.awi1a się sytuacja gośląskiego 30. 9. 1925, w Polsce - 24 d • . ..J
Polska cała żyje dlZiś nad stan. Wmó- b - .JbotDych. a dziś obliczają znawcy ' spod!rurcZia N1emi,ec: w roku ubi<egłym
gr., podczas gdy w Niemczech - 18.52 zł., wiono w nas, że jesteśmy bardzo bogatym bezrobocie u nas na 250.000 osób, t. j. na Niemcy pOikryły wywozem 71 proc. swoje,go przywozu, w pi,erw,s~e!IIl pół!l'ocZ'u z.aś
we Francji 20 zł. 69 gr., zaś w Stauch krajem. To - nieprawda!
1 40 proc. osób czynnych w przemyśle.
r. b. 65 proc,enrl:.
: ~~~~~ ~bl1d15~ I!!!~R~o~~~b~u~~~w~a~n~o~~~m~m~'~W~~~ę~~~k~ru~'e~~~-~~~~~~~~~~~~~E~.~W~.~
Austria w roku ubiegłym pokryła wvRobi to olbrzymią rubrykę w kosztach,
W'02'em 57 pr()Ce:nt swego przywozu, w
p~elrw~zOO1 ZIaŚ pół!foCZU r. b. 74 pr,pc.
produkcji i niesłyehanie lltrudn~ eksport.
W~ochy w r'oIku ub. pokryły wy~ozem
- . , kgr. cukru·krys~tału kosztuje u
74 proc. pl'ZywOZU, w pierwszeI!Il nółf'o
Ilas 1 zł., zaś w Czechosłowacji 71 groszy,
cro wku bi~ż. 60 VT()(' .
we Francji 67 gr., w Stanach ZjednoczoPolsIk a w roku u.bj,egłym pokryła wyiężnym
ny ch 63 gr., w Niemczech 91 4r.
wozem 85 p'roc. swe·go prZYWOZl1. w pi,e rNasz W'aJrsZ1aJW\Ski koresipondlent dow.iJa- raikte:rze tych kud'OO~ci św,iwczy falk't, iż wszych zaś 8-miu m1 e,gjacruch r. b.61 proc.,
Masło kosztuje w Polsce w kr.aju
snreg ba1llków, które w o!ku:-esle ll'un'11 2'Jgło od wtrZleśnDa zaś P olsika wkroczyŁa w
dJUi~e sJe ze sfer oficiailinyteh:
rolniczym -- 5 zł. 36 gr., zaś w Czechosło
PowoballlY ptt'rez mi,rustlfa sikacrbu komi- siły S1ę dlO' kt{)lffiit,eltu o pomoc. pod:an~;! OIhes 7lrównowruż,one.l!o bilCUllis'11 hoo.cLl,p.
wacji tylko 3 zł. 75 ~r., we Francji 3 zł. 14
we.i!o.
swe nast1:ępni,e W)'Icof,a,ly.
teł, ntaJjć\lCY na oeffu pomoc i sail1JaJC,ję ban~~p
~ ni ~H:1 w Nieme: ~ :h-4 zł. 62 ~r'f z~ś
-xox-ków, ukończył pr'acę nrud ba.damern stanu
Komitelt udziellalł pomoc k.ood'y't'orwa, z
w Stanach Zjednoc.tonych - 4 zł. 86 gr.
filD aJl1S'Of\VleI20 więkJS zych insltyhlClji b aIllk 0.- l"elgU'ły w fonmi;e r!edyski()n;ł!a we.klSli odKażdy, kto był zagranicą w ostatnich
wy;cb - i Domorą dla tych h atttk 6w.
nośnych halIl!ków w Banku GosPQicLail"StWlll
ty~od~iach, potw'
. ,:::; wszędzie żyje
DaJ.s!ZJe pr,ruc,e komi,t etu, dzięki popra- K.r<iJjowego. BalJllki wykazaoly dużą zdolsię znacznie łatwiej, aniżeli u nas.
wte, falka już OIbecnńte ILaJStąpidl8. w s1:JOS'llt1- ność do uplł)'lTht'lua'llia s'Wych a[{,tywów: w
W cum szukać należy przyczyny tego killCh h a11lk owych , mogą być slk i,elt'owane ku c&resi'e runu baniki mu ~ały ścią~nąć część
:arslaw~ka giełda
'1'" _ żądane;;: zjawiska ~.f'.
.•
uSltale.ni'11 zalSad weWl!1ęt<rzne~ sianalcji ban- udz1edlooych kredytów i pomimo wy.jaftlkoWARSZA WA, 12·go patdziernlka Wat). Na
dzisiejszej $!ieldzie urzędowej notowanIa byty
Wet IDepomYŚhlych wlatt'U1Ilków r')'1!llku pi,eufrt:dnia wytrwałość i życie w Polsce? ków
następujące:
K00111tlet sltwilemzhl:, tż pow1a'Żnte bamiki niężne·~o, Zldobały prze'PJ:1o/Wladzilć te ope ..
N ajwIŻniejszym, najgłówniejszym powo·
dem tego zjawiska są wyllórowane koszty w P,olsce ma1ą dobre podstl8.JW'Y r01zwoiu, :rrucąe he'z trudltllośd. Zmni'ejiS<:renie jecłru3!K.
Dolary - . Franki franc. -.gdy,ż st'aJn mćlljć\lt!k,owy j,Clh i'e&t pomyśLny.
'k redytów w tych hamika.ch musJla~o odlbić
produkcJi.
się
w
pewne,j
mi,e'flZle
ujemni1
e
lIlIa
życiu
Truooośd,
w
jaMc'h
się
banlki
mlIaft.az.ły,
Produkcja ropy jest u nas w stosunku
IliOsdły cnaJt1alkber wybitni;e prZieś cilowy i
gos'PodlaJrczem. ObeclIli'e, gdy ones paniCZETO.
np. do Rumunjł o 30 proc. kosztowniejsza,
wyrób juty o 28 proc. Jakżeż my wobec były całkowidie 2JroZlumiałe, gdyż lwwstta- ki prZlemiltlął i wkil1ady pOlczyna1ą wracać
Belgia 27.45
tego możemy konkurować z ropą rumuó- ły wSlkut.elk silnego wycofywan1a wikłl8.,dów, do hanJków, będą 'One mo~ły wkTóf,ce podHolandia 241.13
Jlios·zącego chal11ł.!kt~1f runu, a nielLZJa.sadnilOjąć na'll'tYWIO aJkc;e ikJ:1edvtowe, co w zn1!JCz ·
ską lub z jutą niemiecką czy austrjackę1
Londyn 29,05.50
neJg'O runi WlZJględJrumi gos;POdrurCZ)'TtIl1, ani ne; miJetr'ZJe wp'łyrui'e na popr.arwę stos<udc6w
N. York 5.98
Te wysokle koszty produkCJ1 są rezul·
Pary1 27.64
s)'ltu,ae4ą batnlktolWoś,cL O przedśdOW}'1!ll ohagOSlPOd!Mczvch.

Po~ ska test obecnie naidroŻS2ym
40 proc. osób czynnych w

krajem na kontynencie
jest

bez pracy

I

z·

Sa acja naszych banków

Poprawa sytuacji na rynku pie

1

Rynek

pieniężny
urzedowa.

--:--

SpOdziewane zmiany kursu
dolara

Historia dwudziestu p. ęciu maszyn
zabranych przez firmę Allart, ousseau et Co
od firmy Kacewicz, ' Endweiss i Ska

w

dniu ' wczorajszym kurs dolał'a na
rynku prywatnym w Lodzi ukształtował
się w ten sposób, iż dolary były w płace
niu po 6,14, a oddawano je po 6,17.
o takłm samym poziomie kursu donoszą z Warszawy i Katowic.
W Łodzi ruch był mało ożywiony, przyczem zauważyć się dało wstrzymywanie
się od sprzedaży ze strony wielu posiadaczy dolarów.
.
Naogół spodziewają się zmiany kursu
. związku ~ przesUcn~em rządowem. oraz.
mającemi się zrealizows.ć pożyczkami za·.aniczneml. (rz)

Obniżony

podatek obrotowy

Na osrhatnLeq sesji wydział hrund!lowy
sądlu okręg,ow·e~o 'W Łodzi l'ozpoZl11awaJł
ponownrue !SlpraiWę z powództwa "Comgooe:raJl,e dte etrublilSlsement AUari,
Roths's;earu eJt Co", przecilwlk,o mrusi'e upadłości Hrmy "l{,/lICewDC'z, Endlw.rujss i S-Ika
Ses,ji prr.z-ewod'Illk,zył sęd!zia okręgowy
Da11g, w aJSys.f,enoji sęclzi,6w hamdllowych
Karus'eif'bre:cMa i Sa,chsa.
W powódZJbwlbe firma A1ij'arl wniosi o
ZlolbowiązaJt1lile S1"1ldtylków do wydcunila jej
2107 kg. przędzy, oddanych upadłej fir~
młe do sprzedaży komisowej.
Na poprt2Je:dJIllielj sesljl s)'ill'dycy wnosili
pru~ruiJe

fi .

o odldaJJ.enLe pt'le1belnJsrji powod~:re w:~gUędl!
na bo. ż,e umowy zawarte Jl11ędzy fumami
iłozporządlzen~em z dnia 7 paiazierni- r były fikcyjne.
ka 1925 roiku, wyda1JJettIl na mocy a,rt. 7 g
N
.
d
. '1' .oL
ustęp 2 i alf'f:. 125 USw.wy o pańSiłJwowym
.
'astępme S~' ytey~ wm~s' 1 ~aJr~ę w,zaporua,t ku pifl2'Jemysl,owym z dnia 15 lipca ]I~ą ~ Z1obo.W1lą2'JaJIl11l e fmny ~lJ~lt'~ do
1925 rOiku milIl,ilSłeor slkaJrbu w poro7JUll1i,e- zwrocem;a maSie
maszyn, wywIeZ10nych
niu z miTIlisltrem pr:oomy.słu i handJlu OIb- z fabryki KaceWlcza.
niżył stopę poda~lku przemysłowego do
Sąd na poprZ!e,dJnileq Il'OZIpT?w1le poSltal11o1 procent od obrotów, wym1 enilonych w wił obydwve SlPJ:1a:wy rozpatJrywać ł~czrue,
punktach 1 i 4 aJrt. S wslkazaneą ustawy, i wyZlna!czył elkspef't,a dna Slkonł'floJlolW,ania
II. osiągaJllych prze.z sattnQis,tne
prtZledlsi~.
ksia.g hamldllowY'ch obydwu firm.
hiorstwa han,da1o!We ze sp1l"zedrużv hurllOwe'
Na oSltaliruilelj s,e'S'ji. rwcmilcy fimmy Alsze1"(~,gu tow.arów.
llalflt, adlW. iell alZlowlSki i Adamorwllc'z doLi,sŁa Łych t'O'W\B.IrÓ'W obe.jmul;e:
wodziGl, Źle maszyny we W!ze·śni'll 1924 ro1} Materiały budowll/l1l1Je, a mi,alIlowide : ! ku 7losta~y na,by'te . o~ Hrttny K~iCle'wilcz i
nbrob1one d'1"7J0WlO budul.oowe i małedał , J ;::oz,os>tawll!one. TIla m'l e:]s?u, WIZ!~rnllcł1n za co
przemysłu t3Jl'!ta,czne~(), podlkł.ady, kopal. 1 f:~a ~a~eW'1lcz wbc:'w;ąz.ała. ~H~ do ~~ni,alki, ce.[!ła, Wap'IllO' .cean-elnt, dlach&Wb , ma dZl~zalWY za uzyJt,l{()wal!1'11e k ·h ,
papa dachawa. blta,oha 7Je!1ruzna i &Z.yl' ·
Umowa jednalk nte zosł,ala dotrzymana,
oldenoe.
1 wo'OOc OZlelf:!o filrma AMarl malSzyny z fa.
r-ry'k i wywiozła
2) Worki.

CharaJkterystycZlne je,gł, ~e W1S1półiwłaścidewe Hrnny pp. KaicewIDcz, O1dettlbuil"g i
l{,ettl;ig.s,berg, w czasie QpileoczętowywalIl1a
s/lcl1a,dów, wsJkruzyWlalH zakafŻdynn rwem
OOl'll:e źródbo i tytuł 'Pl1aJWny firmy Al111arl do
maszyn.
Talk naJptrzy1kfa:d utlJ:1zyrrnywali oni r:az,
Źle iJstn!Vel;e um'OlW,a rej,enl!'aftlJlJa" i:11IIlym zaś
l'aJZletIll wSlpomjJnaJli o Zlwykll\ejj umowjJe, gdy
tynn'czClJs,em OIkaza,}lo się, ź>e wogó1e iJacltuKq
umowy ni1e byto.
Na:siępnW Hm1a AUrurt WyWDOI& ma·
szyny już w t~ltmi1Il.i;e <}twiail'ciIa uprudłQŚ<'i.
W jl8.lkirm celu 7'asadnicLO firma AIJ'art
maslzyny kupi,łla skor,o handlI'erm mruszy.nami się nie zaljmu~e, cllla włrusne,go zaś ;e-j
użytlku okrągłe maszyny do W)"f'()fbu ilrykotilIlY oczywj,ści~ są zupełni, e zbędtJlte.
.
KupnO' więc p'I'zez fDrmę mruszyn, a na, Sporna pr~ęd~a. natomlaiS.~ zos,tała od- st~pni,e odda,n re ~ch w dzielfŻrwę był,emu
1na do kom,tStOW'el] s;prZledruzy' : I IC
. h w'ł'
"
l'
L
.
d·0 b·.i-·
.
a·s C ]C 1l(~j 'OW1, WISIK,aZl1J~e
~ Ul1~e , ze
W końcu r~ec~ni, cy fmy AIII.a.rl przed-, mamy dlO' czyni'en.i,a z fikcyjną t~aJIlLZalkcją,
stwwiili downdy pi.s'eml11e, z których wyni- oblkzolI1ą na s~lrodę pozostałych wierzyka, że maszyny zostały nabyte za przędzę· cieli.
Powołują S<ię O1Ili na art)1lkuł 445 k. h..
Re.rusumUljąc powyż,sze, melc. Neumark,
kt6ry opilew.a, żealkty spoOrządzlorn,e na st,alIlowczo przedwsrf:alWi,a się zaiku.som Hr ..
dziesięć dni przed upadłością są podei~ my AU;aJrt w kileiTU11Jku stW1orZJel[111a Slobie
rzane.
pr.zywileąu pl!erws,zeństlWa przed D11IIlymi
Umo'wa pomiędzy fil11II1·ami zo&ta:ł,a;e - w ie'fzyóełami.
dnalk z,arwrte na pół mku przle d upa.Wyrok s ądu hćllnd~ow€go poruamy w
clbcią, kiledv Me wiooziJaJTho ~es,z,oze o
dnw jutr~jszym.
- raw -

:5

1

3) Na~zę dl zila rolnitcz,e: płlu~i hlonn,'
hr,ony, si.e'f1py,' kosy, [!·ra1bi,e. kuHvwa.'top
L
mtoca!'"!lic , k'l'e,ra,ry, wila,lni!e, sLelc2'1KJrumie
łlrJ,wiarki, ko\~ia~ki i siJelW.niJkJi..
4) Nawozy S2J1UCOOie,
5) Surowi,cc żelaza ora,z ż,e:Lal2X> sta~,
w sztabach, bc.Ilka'ch i szynach
. 6) P"zędz'a wISzelik a _'VYTobu ktl"ajowe.go
i) Tlrc:nj'ny wyrohu kraiowego.
W'sD omniane r oz p or;r.adi.~nl,~ obowia·
zuie ('...~ dniil 1 wr ześ-nia r: b

tern, ~ intelresa filfmy są talk IiladlstZlalrpgrozi jej upadłość.
Ni'e j~1t winą Hrmy, ż,e dClJtę u,pla1 d!}1ości
oo~nJęt,o wsi€,cz, Wtoibelc c:~ei&o zrudhodzić
moź,e pod!eljlfz:e:nile, ·j,ż UJIl1lowy b'Yiły fikcyj1lJe.
O to Hnmy A~IM"t pOIsądZlać I[1Te mOŻiD:a.
Syndy1k 1lJp.adlłydl firtm aldlwtOlkat Neuma.rk w rejpliJce o,świl8JdcZJa, iż eH:speTt
stJw:ledzilł, jakoby w talk pow.ClJżne!j Hrmit>
jaik Allrurt, k.siążJki 1lIDe bytły prruwiiClil1OW'o
pacowrudzone, na co wSlkaJzuje faJkt, iż nie
pOISLadaią!c rlaJchuIlIku z ddk'onrunei <brt3.1nzak CI}i , wp is.ru1 i umQJWę zruwarlą we WTI7Jeśnilu 1924 roiku dop~elfQ po UlJIlllkm,ięcLU
ksiąg z 1924 r. TQ wy'kazuj1e, ~ż r'Z!elkoma
ł:a tlfla!ThZruk,oja była Z1awaJr,ba Dla nmedi'orZ}/'ść
ilIlillych w~eizyde,Ji
nJęte, że

l

Szwajcaria 115.73

Wiedeń

84.60

Sztokholm - . Praga 17.80
Włochy

24.03

Pożyczka

dolarowa 63.50
lO·?roc.potyczka kolejowa 8S.Pożyczka konwersyjna 43,50
8 proc. pożyczka złota 70.4 i p6ł proc. listy zastawne ziem-

skie 17.00
5 pr. obI. m. Warszawy przedwojenne 16.25
4 i pół proc. oblig. m. Warszawy
przedwojenne 13.40

Hotowanla

lłntego;

W dniu 12-ym paźdZiernika 1925 r,
Za H)(l złotych:

Londyn
Berlin

Wypłaty
Poznań

29/0

84.00
68,75- 69.45

Zurych

na:

69.02-69.5P
n8.92-69.2B

KatOWice

69.0~-69. :18

Warszawę

Gdańsk

Wiedei] czeki
banknoty

86.02-86.25
11l.95-11745
11670-ld7.70

557.-

Paryż

Rotowania

ulełdowe Wlondynie.

LONDYN 10 października (Pat)
cie Slieldy.

N owy .. rork

Zamknię~

4.8425
12.04
105.(:(
106.45
121.57

Holanrlja

Francja
Belgja
Włochy

Niemcy

20.5.'"

25.10
250
19.87

SzwajcafJ8

Portll::!alja
Danja

Szwecja
Norwegia

l t).Oj

Plaga -

2405
1\l2.25
163.25

Wiedeń

5436

HelsinQtor:<

29-

Warszawa

flotowania
PARY Z , 12

glełduwe W ParyŻu.
października

(Pat)

Zamknięcie

g iełdy.

Londyn

Szwajcarja

105."2
21.71
99 .20
515.5(;
86.90
420.00

Holandja
Danja

5~7-

PrU I' a

585.28
64.10

N. Jot\t

Belgja
Hi!;zpanja

WIochy

Szwecja

Run;'unia

870.00

10.3S

I

13. X.

GŁOS

OSOBA

mloda inteligentna, milej powjerzchowno~ćj, lu·
biąca spokój. zaj rnie się gospodarstwem u samotne$!o. zna reperacię. może się zaopiekować
dziećmi. posiada dobre ~wiadectwa. Oferty, pod
.Sympat}lczna" do adm. " <..i!osu·.
7882-5

nASTĘ.pny

SŁUżĄCA
wszystkielio UCZCle"l. skromnych wymagań
znająca się dobrze na kuchni, potrzebna Jest do
pojedYńczej osoby. Świadectwa wymagane. Of.
7R75-'2
do .Glosu" pod HSlużaca".
do

LUNASILAGIER
TO

NAUCZAM

"(Monsieur
KSI~l~Beaucaire)
KRWI"

roboty perskich i smyrneńskich dywanów. Ceny
przystępne Al Ko~ciuszki fi9 m. 15,
7877-2

POTRZEBNY
chłopiec

na
Tytoniowa.

czoło~ch

VV rolach

Pomorska 4C1,

.Nr. 280

.

Hurtownia
7874-1

§PAPIER BI t
O
O

:>

AGENT
zdolny, branży pończosznicze i potrzebny zaraz.
Oterty pod "Agent" przyjmuje adm. pisma
78S5-2

PREMJERA!

I

doskonaly taoro, konwersacja, Ipomoc szkolna.
Sienkiewicza 51. m 14. od lr-l~ i 7-9. i887-5

OQQQOOOOIIIOOQO 000
Romana Praszkierowa
..

MATURZYSTKA,

specjalistka do polskief.to i matematyki. poszu
kuje lekcji w zakresie szkoly średniej. Cena b.
przystępna. Oferty do Adm "Głosu" Bub .. P. G."
7895-1

PIANISTKA

coors de lebtres

lekcje gry fortepianowej.

suknie jedwabiem i koralami, mereżki, toledo apIJkacje na bieliznę, tal(że
znaczenie bi elizny oraz fIlet na tiranki, story,
kapy l poduszki. Ceny niskie. Warunki do.
godne Mar,,,ulies, Killńskiego M 46, I p., front.
i'893-1

Sienkiewicz~

(j6"O- 1

dOl!lne lecoo.s

9.

857-3

MUZYKI
grunto'wnie udzielam 'na skrzypcach, 'mandolinie
i gitarze oraz zasady l11uzyJti. Amatorom systemem skrócol ·yJ'il. Instrumenty ! nuty są na miejscu i do sprzedania Ul 6· go sierpnia (Benedykta) 18. m. 14.
7797-2

następnych!

3-5 pp.

37 m. 40

fra,ncads, lIJnglals
partkuliere et pa'r grouppes s'adr. Cegtielt1Jil3JTla
19 log. 8 frOlllt. III et., Rydel. VoiJr 2 - 4,

DO HAFTU

i dni

wznowiła

Zapisy przyjmuje od godz.

przyjmuję

. Dziś

(dyp!. konserwatorjum muz. w Lipsku)

fidet6w udzielam. CaJkowulty kurs (6 lekcjrio) _
30 zl. Oferty sub. "P. L.' do admiuJJistracii .. Glosu
Polskiego"
871-2

8 ręcznego

c

do nabycia w administracji "Głosu Polskiego",
Piotrkowska 106.

ABSOLVENTE

FRANCUSKI

C

i MAKULATURA

LEKCJI

R~~ VALENTINO
j. BEBE DANIELS
Jutro

posyłld.

't.

000000011100000000

CIEl' DA PRACY

I

1925

POLSKI

Kursy Śpiewu Operowego
.
rozpoczęła
śpiewaczka operowa-członek

7784

Z. A. S. P.

BRONISŁAWA OLECKA
Łó..lź, Al. I. Maja 68, parter.

Zgłoszenia:

Po raz I-szy w Polsce! '

Ą

ZIECKO

iechaj

Z 1..

9 alitów miłości, cierpienia i sportu'. . Dramat kobiety-wynalazczyni, która kochała 2·ch mężczyzn.

Początek

w dni powszednie o godzinie S·ej.
'v soboty i niedziele o g. 5.ej. ostatni seans o
'.!Qdz. lO·ej Ceny miejsc na pierwsz)' seanS zniżone.

Rol~
główne
graJą: -_

LEE PARRY najwięks.za ~rtystka .świata

ANGELLO FERRARI

SPO!-

towego l p lęk n y lak marze Ule

.

z•

OCEAŃÓW

W rolach

głównych:

W rClllach

głewnych

~ygfryd
__ R·l chter Nieza?omniany
. NlbelungóW· o r a
P aweł

7

!

i KORSARZ SERC Aud

Egęde

Nissen

I
"

;łJ~~w~ÓWią
Główna,

róg Piotrkowskiej.

Rzecz dzieje

7880

się współcześnie.

Tylko za

Szczegół,,-

gotówkę

w afiszach.

&2!$2!2!!! -

Zaraz do sprzedania

SALA F LHARMONJI
Czwartek. dn. 15 paidziernika o g. 850 w.

Wieczór Lywego Słowa

Fabryka Try kutaiy
kompletnie urza dzona, pędzona motorem elektrycznym, składająca się z 9
rundmaszyn 1!6 i 28 fein i Jednej 24
szpindJoWej szpul maszyny oraz urzą
dzonego kantoru Oferty do .GlosU"
sub: "Trylwfażarnia ' w śródmieściu·.
. 7771-2

. ALEKSANDER

I

Slowo

świata.

wypowie

W programie: Szekspir, Heine, Tetmajer,
. Rilke, Verhaeren, Goethe, Dehmel, Kaspra.
wicz, Staft, Chamisso, Andersen i inni.
nabywać

wynajęcia

4-pokuj. mieszkanie

aktor

wstępne

Do

Dr. Józef Wittlin.
Bilety jut

mo1na w knsie F lbarmOD,li codzien-

nie od g. lO SO do J.UO oraz od g . 3.90 do 7'ej wiecz.

z wszelkiemi w y g o d a m i między
ulicami Traugutta i Narutowicza.
uferty do Adm. "Głosu Polskiego"
sub "B. 1."
7879-1

"

E.ZABŁOCKA I
Pracownia SukIen DamskIch
Ulica Zamenhofa 17 m. 29

powróciłaprzy)'z mowanie
Paryża i roboty
rozpo·

6iuro Porad i ZlEceń Prawnych Antoniego

"
WIEDZA
Ś

Lokale, mieszkania

Łódź.

Kozaneckiego

w dniu 16 b. m.

Piotrkowska 90,
Ostatnie nowości paryskie.
prawa oficyna, losze piętro.
78'l4 _ 2
·
b'
WI a clc.le~
lura,. rutynow~ny znaWca prawa, dyplomowany na stoplen n. otar}usza, udZIela porad prawnych we wszystkich
'>prawach: HIPOTECZN \' CH, NOTARJALNYCłi, MAJĄ TKOWYCH,
MIESZKANIOWYCH,
PODATKOWYCH
ADMINISTl<!ACYjNYCH, SKARBOWYCH l WŁO.)CI~
•
JANSKICH
BIURO załatwia ZLECENIA PRAWNE We wszystkich mias-ł
7814
t~ch ~zeczypospolitej i zaS1ranlcą; wylicza komorne i podat I
Ue;
kI; pISze . PODł>~IA, REKURSY, wszelkie PHY WA'l NE Choroby skórne i weneryczne.
UMOW.Y l. hON1RAKTY, tl,umaczy
z JĘZYI~\. OW OBCYCH N
.
t 7
T l ftQ 07
I prZepISUJe na MASZYNA CI! (także tekst rosyjski). Szyb
awro.
e .
'.
. ko, solidnIe I tanio
7691-1 Przyjmuje od 10-12 i od 5-7.
Dla nIezamoz~ych porady prawne bezpłatnie .
Wystrzegać SIę ulicznych doradców 1 pokątnych p;~ h rzv.

E

o

ubóstwiany przez cały świat, zwany
powszechnie Paganini XX wieku i
wystąpi raz jeden

W Są.li Filharmonii
·S' we wtorek, dnia 15 paidziernika.

dZl

° godz

8.50 wiecz.

7892- 1

Bilety spr~edaje Kasa Filharmonji.

!o~~f~~!~~~ jIF.! Ogłoszenia drObne ••;
~~d~. ~ir~~~:ćl:ac!:
f;ro~~~ZU::j~~:z. p~a~t i
Po 10 groszy za wyraz.

weneryczne.

dniennie od 5 - 7'I
pól po poł. w nie·
dziele i ~więta od
11-1.
2'12-1
11144111
_ _ _-

!.------___,;.;.,;_. ,; . . . : __
Dr LUdW·Ik FaIkstU Z· ĄCA
P owr,,!i,.

..,g-

legancki pokój z
utrzymaniem do
wynajęcia. NowoCegielniania M 12,
m. 7
7822-2-m

•••

czyna

t

jazd ;:;6 m. 4.
7890-1 k

wypełni:

Program

Największy

iecyki szamotowe

Po k a z y j n i e do Interesy ban~lowe
sprzedania. Prze·

•

do wszystkiego

K

upię

plac w ~r6d·
go·
pod

mie~ciu za
tówkę. Oferty
.Kupię plac ' .

7881-1·h

Zauobione dokom.
isowski Ludwik

Lz~ubil dowód o ·

soblsty. wydany w
7835-2'2
edna stancja lub Łodzi.
pokój z kuchnią
poszukiwane
od
zaraz, może być w
odległej dzielnicy.
Wiadomo~ć do biu·
ra. Przej azd 15.
Gdańska Nr. 49
,876-1 m
tel. 14-5ti.

J

D!:Kłuszyński

P

rzyjmę

Choroby we-

na miesz·
wnętrzne.
kanie dwie oso'
by. Targowa M 14, Przyjmuje od 5-6
7625-1
Zatorska. 7872 I·m po pot.
il oszukUję

pokOjU
, nieumeblowane·
$la. Oferty .Po
kój".
7894 l m

Dr. Uled.

E. EKKERT

Uoniesienia rozm. ~!~~~~i~~nói d!~!
ó

mniejsze
50 ~r
!.:.!!::._
_;....__ogłoszenie
.;.._-~:---~;;; posiadam

lok a I weneryczne
r g
frontowy na. I.m
moczowych.
piętrze przy ulicy PrzYjmuje 12-5 I
stanie za gotóW!\ę, Głównej, bltsko ul,
7 - 9 wlecz.
Oferty do Admin. Piotrkowsl(!eJ', po·
Panie;) - 4.
Gl
" A A"
779- El
• osu . . ,
szukuję WSpÓlllicz·
)7799-5-k ki-fachowczyni. O·
maszynę do robie · terty sub • WspólD
nia s wet ró W niczka" do .\.llosu·
sprzedam. Wiado ,
7788-d
mość: Aleksandbl kl · ·
rowska N 4'ł, Biel- V~bo~e~m~~?' :~s
•
ska.
71'ló9- ,o k de brać można za
'
telef. 22-11
Motor benzynowy wynagro d
z ~ l1Iem;.
o sile 2 H~ ku. ul. Nowa oNe 7.
pię. Napiórkow78i8-1·d
powrńcił.
ski ego _\; 40 m. 7,
::;IJ\verski, 7' 8()·I-j, m-~'ffi;';~~
7587- 4

n
h H
' Uplę pianinO uźy
aoka i wJe aw. wane, w dobrym

Enlishman
giVes
l
essons, conver·
sation and corres
podence. Wrlte to
the reduction. sub
.Britlsher".
7791-5-n

_
..
z' d o b re m 1 ~wla
'sDrled~i
dedwami p o s z u - "
U
kiwana.
Zgla·
ć'
Ud'
Tanio sprzedaję
sza
Się :
anmeble. S k l e p
ska M 45 m. 1
z mIeszkaniem do
odstąpienia. Z$!ierska 8i.
7883':i-k

Honno I

Al

r.
GROtszpan

ni

~Ji

Redaktor j wyda wca:

Marceli Sachs.

W drukarni .Głosu Polskiee;o·. Piotrkowska 88.

Redaktor odpowiedzialny: Władydaw

Magalski.

.

