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Państwo poniosło 

300000 zł. straty WSTRZĄSAJ CE SCENY 
ij • 

KATASTROFY KOLEJOWEJ Śpiący maszynista na 
pędzącym parowozie 

Pasażerowie z okien wagonu skakali w głęboki parów 
Ministerstwo komunikacji d<> jechat zamknięty sygnał wjaz

nosi, że na miejscu strasznej ka dowy na dworzec. 
tastrofy kolejowej POd Sobole- Straty materjalne kolei prze
wem pr~bywa komisja rewi· wyższają znacznie 300·000 zł. a 
zyjna ministerstwa wysłana dla a to dlatego, że kolej będzie mu 
1>rze9rowadzeniia śledztwa, kto siała zwrócić właścicielom war 
J>Onosi winę. rość uszkodzonych i znlszczo-

W edług dotychczasowych uych ładunków zarówn<> w i>O" 

danych Jedynym winowajcą jest ciągu towarowym, jak i z rozbi 
ma.sz:rnista poclągu towarowe- teg<> wagonu pocztowego w Po 
go Rydzewski, który spał na Io ciągu osobow.Ym. 
komotywie J)Odczas jazdy ł ~ze 

Warsia wski koresp. „Cios!l Polskiego" (S) te~efonuje: 
Katastrofa kolejowa pod Sobolewem należy niewątpliwie do rzędu największych, fakie 

w ostatnich czasach wydarzvły się w Polsce. 

Nieskończone jeszcze śledztwo szczegółowo ustaliło do tej pory, że gtownym sprawq 
katastrofy jest maszynista pociągu towarowego, Rydzewski, który zasnął na posterun lc1 
i wskutek tego nie zatrzymał się, jak powiniem, 11a 15-;r.inutowy postój na stacji Sobolew. 

Znamiennym jest fakt. że w krytycznym momencie zwrotniczy, widząc, że maszynlstir 
przejechał przez stację bez zatrzymania się, rzucał kamieniami w parowóz, chcąc w teu 
sposób zwrócić uwagę obsługi lokomotywy na grożące niebezpieczeństwo. 

Również drużyna konduktorska, zdając sobie sprawę, że znajduje się w obliczu katastro. 
fy dawała maszyniście odpowiednie sygnały. Lecz wszystkie te zabiegi okazały się daremne 

Tut za stacją (300 mtr.) pociąg towarowy zderzył się z osobowym, nadjeżdżającym wła· 
śnie od strony Dębltna. 

Ocalonych od śmierci i ran pasażerów _ pociągu osobowego ogarneła panika. Nie wie· 
dząc, że pociąg stoi nad głębokim parowem, poczęli w mrokach nocy wyskakiwać przez 

1 okna I to głl>wnle powiększyło liczbę ofiar. 
tt.} I Maszyniści obu pociągów ulegli ciężkim poranieniom i trudno było wydobyć od nich 

•.. ::?f I jakiekolwiek zeznania. Rydzewski zdołał jeszcze, mimo odgryzienia sobie w czasie zderzeni2 
~ czqścl )•pyka, nświadczyC, te nie zatrzym11ł się w SO'bołewie na skutek silnego za· 
. 1 myślenia I zdenerwowania, spowodowanego samobołstwem szwagra, ktory w przed· 

dzień rzucił się pod pociąg. 

Widok zdruzgotanej lokomotywy i rozbitych wagonów 

Stwierdzono również, że Rydzewski alkoholem nie był podniecony. 
Podkreślić trzeba przedewszystkiem pełną poświęcenia i energiczną akcję ratunkową, 

z jaką zgło sili się natychmiast po katastrofie felczer kolejowy p. R. Kraszewski, pani Kazimiera 
1 Noiszews l<a i p. Jan Waśniewski, aptekarz z Sobolewa. Następnie dopiero zaj ęli się rannymi 

przybyli lekarze i felczerzy z Dęblina. 

W strasznej tej katastrowie nieocenione wprost usługi oddały wojskowe samoloty sani• 
tarne. Dwa z 1-go pułku lotniczego w Warszawie i trzeci z wyższe j szkoły w Dęblinie prze
wiozły do szpitala okręgowego ogółem 9 rannych i dzięki temu tylko uda się utrzymać przy 
życiu rannych żołnierzy w katastrofie. 

Akcja samolotów jest pierwszym tego rodzaju wypadkiem podczas katastrofy kolejowej. 

Niepra:t:~::.ość Pertrakt~cje pąls~o-nl~mieckie .. !Jacka ~~r.::~:kiego 
0 nominacji dyrekło• posu"!'aJą_ s1!ł w1elk1em1 !'rokami naprzód po rezygnaCJI l Warszawski koresp. „Glosu 

ra Starzyńskiego dr. Hermesa 1 ObJęc1u przewodnictwa przez pos. Rauschera Polskiego" (S) t-elcfonuje: 

W k Gło Pol- BBRLlN1 10.10. (tel- wt „Gt.łlejowaniu w d-Uedz.Jnie celnej, ! kwestia ekwiwalentu w tej <Wie M -1: „.....i..... • 
skie;~~z'cs)o:~fon~je· su Polskiego") In.isiejsza "Vossi- o uregulowanie sprawy opcji. I dzinie nłe stanie prawdopod.ob- k· ~ ek "'"'11llU. P· DKas1n· 
. - · sche Zeitung" podaje na pierw- Niemcy zaś gotoWi są przyznać I nie na ctrodze do pQrozumienia· s 1 w .Y~ał wcz.ora1 do ra o--

Jedna z agencji prasowych w szej stronie depeszę swego war Polsce transport pewnego kon- Vossische Zeitm1g•4 b,""{)ńcz~ ! wa_ dłuzszą depesze Irondolen-
Warszawie podała wczoraj wia· szawskiego korespondenta, PIO- ty1Dgentu węgła. s~~ uwagi wyrażeniem nadziei, Jl cYJUą z pewodu śmie:c1- ~i-
domość, iż dyr. departamentu święcotUt obeOnej fMlie oraz wi- Autor kOrespondencJi oświad że jeśLi sprawa własności nie- strza Jac~a MalczewskiegO: Na 
'ogólnego w ministerstwie skar- dokom pertraktacji gosp0dar- cza, t.e jakk<>lwiek pioczątkowo mireckiej w Polsce zostanie roz ~ebb S• p.K ~alcze~~1ego 
bu. p. · Stefan Starzyński w naj- tli ołsk • h t i 00 • t • ta to . . . . t wYJeC at do ranowa milntster 
blitszych dniach powołany b~- CZYch Polsko - niemieckicll. ! ~ P aklmec ~ 0 e .g .zi- s .rzygmę ' k0:1~ 1~ mer! a- oświaty dr· Czerwińsk.ii, który 
dzie na stanowisko drugiego Na wstępie zamacza kore· a się na wy uczente z imw.r- me na przesz zie~ wY w- . ·""-~ d obem dl . e 

t A- Nie • • · • to ~n k · Ikt h • · wyg'lvi:!d na gir uzsz 
'
wicemniistra skarbu obok dr. sPOtJdent, że pOdczas, gdy w cią u uu nuec swm, ~- nanta wsze c sprzeczm>sc1, P 6 i.o.„.;~ 

:_,g,,,ld • • ta b ó · · • lit h ~„ rzem w·~. Grodyńskiego gu tr7.00h kwartalnych negoo1a są W:J.UV' , ze 1 sprawa e· r wniez 1 p0 ycznyc ~Y 

t Koła rządo~ n których pró- Cłi delegaci niemieckiej pod d7Jie p0myś~ zała.::::a, !. i. obu .!!!!.wami. Porozumienie 
bowaliśmy wiadomość tę spraw- przewpdnictwem dr. Hermesa Pl tk• • d • • d angielsko•amerykań• 

I dzić twierdzą, it wydaje ona im sprawa nie pos?"ęła się prawie o I I praw a o zm1an1e rzą u skie 
się nieprawdopodobna. ~~ ~~= :: przyjeździe dr. ~.artla i ~yjeździe por. w ASZYNOTON, 10.10 ATU. 

Rauscher, posuwają się pertrak . ~~ćw~l,1chowsk1e~o . . . W dniu dmiejszym Biały Dom 
Dr. Barański . •~•, Warsza~sk1 k<>r ... sp. „Gbsu J>Or. Zaćwiilichowsk1 1 zaprosił ·~· ofic' ........ k .

1
•1,a" 

0 tacje wiełklemi lll'U'l\.ami na- Polskiego" (S) telefonui·e: do WatrszawY b. ftl'~k>ra dr. og"'v'Mt 13"'1 .Y • omun n '' wice•prezesem Ban• .-."'d · · -"'t v--~- :.., ku Polskiego ..,.6.V przy energu.ozneJ wsvv - Na tle niewyrai.nej sytuacji Bartla, który odbyć miał kilku wYWau wszystk!ich rOzmów. i 
pracy polskiego ministra spraw politycznej w laaju krąży w • gOdzinne narady z marszał- konfeł'eoo;ii jakie przeprowadził 

~zaw.ski koresp. „Głosu zagranicmych QraZ pczydzielo- Warszaw.ie wiele nairóżnorod- 1 k•iem Piłsudsldm. Mac Donald z kierowniczemi 
~olsikiego" _(S) telefonuje: nych uir.zędn~ków resortowych niejszych Pogłosek i płotek na ! Z całej powyżej sensacyjnie czyooikamJ Stainów Zjednoczo 

~ Na ~zera posiedzeniu i klierowinika delegacji Twar- temat zmiany nądu. W kawiar i brnmią,cej wiadomości prawdą nrych Komunillrat głoSi iż PotO· 
,.rady ~mstirów dr. Leon Barań ®wskiego, n:iaich warszawskich wielk.iem dest tylko to, że dr. Bartel bawi : • „ ' . 

..it..: • n b d · · · n_· "k ź . • ł W • h zunuenite osiągnięto całkoW.i:te 
, ~1 m„~ ~wa.ny ę zie na m:eJ .1F.otenm zaznacza, e nara- powodzemem 01eszyła się oneg w arszawiJe od dwuc dni w , 
sce dr . .F::!ł!Jksa M~ynarskiego, zie choclzi o zawarcie ważnej · daj i wczoraj pogłoska, gł<>szą· f sprawach pryawtnych i żad- i wylduaAna jest mOiżliwość na 
wlicepretcsem Banku Polskie- umowy, polegającej na jalmaj-1 ca, że do Lwowa udał się z po I' nycb :rozmów z osobistościm:!: 1>rzys7Jk>ść me tylko wojny ale 

l go. ~ większem wzajemnem uprzywi- lecenia marszałka fiłsudskiego Poityczne~ nie prowadziit. ~kiegokolwiek bądź zata:rp. ' 



Str. 2 Głos Polski 

Sens·acyj ·. a kradzież biżuterji 
w berlińskiej ambasadzie 

Włamania dokonał portjer b. pułkownik armJi carskiej 
Sensacyhta sp.rawa kradzie-

1 
aresztowano szofera ambasady neralnego. Przyznał się on do szofera, również byłeg,o ofke

ży biżuterji w ambasadzie fran. Ten jednak był w staniie dD-j kradzieży, podając jej szczcgrj· ira armii rosyjskiej. 
cuskiej w Berlinie, która kilka· wieść, iż jest niewinny. 1 ły oraz okoHczności w jak\~h Między rosianami iSt· 
dni temu wzbudzita pGwszecti- Podczas 8-gowhnegi0 prze·, została dokonana oraz moty- 1 niała już oddawna rywalizacja 
ne zainteresowanie nie tylko w słuchania innego pracownika: WY· między in. w dziedzinie „Cher 
Niemczech, lecz talcże i poza wała na barkach portiera oraz! Podczas pobytu ambasaclorra chez la femme". 
granicami Rzeszy, wyjaśniła się sprawa została <>statecznie wy; de Margerie w Paryżu, znajdo- Płk. Michajłow nadłamał biur 
obecni,e. jaśniona. I wała się również większa część ko ambasadora, wYiął zeń hi-

Kradzież została dokonana z Portjer M1ichajłow jest ~>y- personelu na wywczasach, ~ak żuterję wartości 80.000 marek. I 
mezmierniie ciekawych pobu- łym oficerem rosyjskim - by· że piecza nad ambasadą spnc:zy Świadomie porzucił oPróżniione i 
dek. łym pułkownikiem sztabu ge· waa na barkach portjera oraz etui w ogrodzie i świadomie J 

Chodziło mianowicie 0 rzuce skierował podczas przesłucha· 1 

nle podejrzenia na szofera po· nia p01icyjnego podejrzenia na 

sła francuskiego, aby w ten W1'"tos przy1· :.. ł szofera. Aby zaś biżuterji nie 
sposób pozbyć się go z poseł- "I prezesurę znalezb:>no u niego umieścił ją 
stwa. bezpośrednio przed mającą na· 

PoliicJa była od pietrwszej klubu „Piasta" stąpić w poselstwie rewizją na 
chwili po ujawnieniu kradzieży Warszawski koresp. „Głosu Polskiego" cS) telefonuje: scbooach. 
zdania, że dokonał jej ktoś z Donosiliśmy w ubiegłym tygodniu, że „Piast" wybrał po- Szofera musiano natychmiast 
gmach.u ambasady. Jednak gro nownie Wincentego Witosa na stanowisko prezesa klubu, które zwotnJć, lecz nie można też by
n.o osób, przebywających w to stanowisko nie piastował od przewrotu majowego w r. 19 .l6. ło ares~tować p<>rtjera, gdyż 
tym gmachu bYło ogranicrone Po wyborze poseł Witos zastrzegł się, że wyboru przyjąć obie te osoby, jako urzędnicy 
do liczby zatrudn~onych tam u· jeszcze nie może i prosił o kilka dni czasu dla namysłu. ambasady francuskiej korzysta 
rzędników. Wczoraj odbyło się posiedzenie „Piasta ~ na którem p. Wi- ją z praw eksterytorialności', 

Poli.efa poddała pracowni·! tos óświadczył. źe przyjmuje stanowisko prezesa i obejmuje pro- zaś ambasador fraoouski w Ber 
ków amb~sady trzechd?fo:Wej I wadzenie a~en~ k~ubu Wiceprezesami „Piasta • zostali wybrani lin.ie nie ":niósł dotychczas o 
obserwac11, na skutel\ ktoreJ za I poseł dr. Kiermk i b. marszałek Rataj. I areszt-0wante płk. Micbajtowa. 

Nr. 231 

. Demilitaryzacla 
Danji. 

Duński minister spraw woj• 
skowych Rasmussen złożył w 
parlamencie projekt zupełnego 
zniesienia armii, zniesienia obo
wiązku służby wojskowej, znis1 
czenia istniejących twierdz na 
pograniczu Danji i jej wybrze· 
żarni. Pozostałyby w kraju je
dynie straż obrony obywateli. 

Projekt ten ma być dowo
dem, że Danja jest pierwszym 
krajem na świecie, która na
prawdę dąży do zrealizowania 
projektu całkowitego rozbro
jenia, 
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WIADOĄOłCI 
Komuniści gdańscy ;D g J k• • L•t • I BERLIN.WNadrenji, • 
przeciwko paktowi ow a ews I I I w now -a szczególniewSchwarz 

KeHoga ZACHWIANI' I w.aldzfe nastąpiło obniże 
me szę temperatury do 

GDAŃSK, 10.10. (A W). W czo dzięki awanturze w ambasadzie paryskiej I 2 st. poniżej zera, wieczo 
rajsze p<>siedzenie „Votkstagu" PARYŻ, 10.10. (AW.). Rojze- wierającą przedewszystkiem ~ą - painuje pirzełronanle, rem zaś spad! pierwszy 
miao przebieg niesłycharnie burz • lk' t ó 6 , iż dzi'ę•·: awanturze z Bte~i- ... 0 .... , śnied. liw man sprawca wie 1ej awan u- mrn stwo gr zb, a p<>zatem in- 1\11 ~ ... .s 

J~~ na dłllższy czas przed I 1"f w ~owieckiem. przedstawi- strukcje, Jak się p<>szczególni u· skim Dowgatewski jest silnie TOKJO. Dzienniki ja 
rozpoczęciem obrad ławy na 

1 

c1elstw:ie w ~a~yzu, .uznał za rzędnicy zachować mają ": ?d: zac~';fany, Wysłał ~ jakoby, pańskie donoszą, że woj 
galerji zajęte zostały przez bez w~~a'Zan~ ?pusc1ć stohcę Fran- niesieniu do : przed tawicieh wY1asnl.~nia. tełegraf1cz~e do ska sowieckie aresztowa 
robotnych i robotników p;0rto-I ~ii i udac się samolotem do Ber wład~ irancusk1ch. • • M<>skwy, me. <>'fymał Jednak I ly i straciły w Peiho w 
wych. lina. • . . Ro1~~an m. in. os~i~dcz1ł, dotąd ~w1~z · . i Mandżurji, na granicy 

POdczas obrad w raz wv Przed wY1azdem Ro]:Zetnan ze winę mcydentu z Biesiedow- Jak się zdaie - skutkrtem n· 1 sowiecko_ chińskiej bar 
buch ł r raz at .: lzgrOmadzit wszystkich pracow I slcltn pOnosi D<>wgatewski. f cydentu z Biesiedowskim za· dzo wiele osób. w' pobli 

a a w zawa. na g en1, _:,,ó . W . h . , h • . ó · · b d 
przy akompanjamencie podju- . ullD. w p~elstwa pairysk1ego, par~k1ch k<>ł~c pOhtycz ·, c ~·ł~ny Jest .r wun.ez ar IZ() po żu Blagowieszczeńska 
dzających okrzyków, rozlega- wygłaszaJąc długą mowę, za- nych - iak w związku z tern I wazime Litwwow, 

1 
władze sowieckie roz 

Jących się z trybun posłów ko· 'strzelały 100 chłopów, 

munistycznych. eha ·11·11ac1·a s·10' ~tr ~1am~ I 1000zaśaresztowalypod 
Tematem obrad miał być i · ~ U U zar:ut~m zbroj~ego wys 

paki Ke11oga, Jeden z mówcó •Y I tąpzema przeciwko So 
komunJstycznych ?ś":i~dczył . Pani Rzepecka oświadczyła że nie są.„ Lahama - wietom. 
m. in. "Jak długo istn1eJą w ' ~ KOPENHAGA N 
Gdańsku na Westerplatte sikła- Warszawski ikoresp, „Gksu sposób ubliżający tancerk!om,' sióstr „Lahama" a wrazie nie e t . d k ź . a 
dy amunicyjne, Pakt KeUoga Polskiego" (S) telefonuje: które miały prawo przypusz- ! wykQU:anii!a tego zobowii'ązania I ereme Ki worch d 

0 
e1ole 

iest blagą polityczną", · W warszawsldm sądzie ape- cziać, ·że przedstawione w po-
1
1 wypłaci siostrom Halama 10 ~o ~ opentra ze poło . . zone5 o w cen um mzas a 

. tacymym maała się toczyć w wieści osoby mają repirezento- '. tys, zł. tytułem kary. 1-w zabudowaniach stare 
Straszna kata• dniu wczorajszym sPrawa zna- wać ich rodzinę. Oprócz tego P. Rzepecka o· go dworca wybuchł groź 
strofa kolejowa nych tancerek sióstr Halama z Do rozprawy w sądzie apela świadczyła, że siostry ,,Laha-1 ny pożar. W budynkach 
SO osób zabiv:ych teatru „MOirSkie Oko" przed'w cyjnym nie doszło, gdyż obie . ma" nie mają nic ws1!6lnegD z znajdowały się duże ilości 

ko p0wieściopłsarce Jadwidze strony p,ogod~!ły się. Porozu- 1

1

. siostrami Halama i oswiadcze· 'I maszyn i samochodów. 
NOWY JORK, 10.10. <ATU). Rzepeckiiej, która w p<>wieści mienie osiąg111ięt-O na skutek zo- nie to wbowiązata. sie wYdru· 1 Liczba wszystkich znisz 

W dniu dzisiejszym wydarzyfla swojej i>;z~dstawiła s~~try bowiązania p, ~zepeckiei, że .w I ko:Vać w trzech PlSma.
1
.ch co- · ~ czonych samochodów do 

się tu ni<ebywała katastrofa ko- pod 11azwiskiem „Lahama w następ. wydaniach swej powie- I dZJtennych w Warszaw e. I; Si'?gnie prawdopodobnie 
ł1eJowa, jakii,ej ni1e notowano w ści Ol>Uści miejsca , dotyczą..:e E 100. 
'Ameryce od dziesiątków lat. ~ 
Poci~g p.ośpi1eszny Pittsbourgie 1 Sł b t • • 1· SAVANNAH. Amba 
Washingt,on zderzyJ się wsku- ' owacy un UJą się -- sador Filipow_icz, mzms 
tek falszywi·e danych sygna-; • t 1• • p •. d kt t du 1· ter Stetson z Wacław 
lów z pociągiem towarowym. I . przeciw cen ra 1zmow1 ragi I y a urze rzą Sieroszewski przybyli dzi 
Skutk·i zderzenia byly straszne.! Prezydent Massaryk podjął się roli medjatora: I siaj rano. do Savannah 
Sześć wagonów pociągu oso-'. I z Washmgtonu aeropla 
bowego zostafo catkowide I WIEDEŃ, 10.10. (ATU). Sło- głasza hasła wyborcze Słowa· i przywódców ruchu słOwackie- I nem wojskowym. Uro 
.zdruzgotanyich. Dotąd wy doby I wacka paria ludowa ogłosiła o- ków: „Precz z centralizmem go z przedstawicielami rządu czystości ku uczczeniu pa 
to 50 trupów. Wskuteik Wi,el- ! dezwę do wYb<>trców, w której Pra~i~ n1iech żyje autonomja w s.Pfawie postulatów Sł<>wa- 1- mięci Pulaskiego rozpo 
ikdoh zwal,ów szczątków zdru-1 oświadcza, iż Po skazaniu po- Słowaków i precz z dykaturą ków· W ten sPosób Massarryk częla dzisiaj msza polowa 
zgotanyich wagonów akcja ra- sła Tuki i dymisji dwu słowac- Benesz..a, Czernego i Udrżala". podjął się roli medjatora i>Omie 1- celebrowana przez bisku 
rtowmi1cz.a natrafia na wieJkie kich ministrów, przechodzi do dzy obu stronamL pa w Savannach Keyes'a 
t<rudno-5ci. Pr.zypuszczalni,e pod o~ycji, PRAGA, 10.10. (ATU). W W'°bec wiełtriej pOpulamOści 1-· Następnie pod przewod 
gruzami ZIIlaJduje się jeszcze .

1

1 Odezwa partji słowackiej zwią1Jku z fermentem iaki pa- prezydenta Massaryka wśród nictwem mera w Savari 
kilkadziesiąt osób. Na miejs,ce zwraca się astro przeciwko cze nuje wśród politycznych ugru- Słowaków ogólnie przypuszcza 1· nah rozpoczęły się_ ,dals;;: 
katastrofy wYiec:hala specjalna I skim stronnictwom narod<>wym powań Słowaków a skierowa- ją tu iż zatarg pomiędzy Słowa uroczystości w ob·ecno:5:: 
komisja śledcza sekretarja tu sta, i zaPoOwi,ada por02umienie wy- nym przeciwko Czechom. Pre-- kami a rządem uda się w dr0~ I ambasadora Filipowicz _; 
n.u do spraw komunJkac}i· borcze z mniejszością niemicc- zydoot Massaryk według doni dze potłojQ.wej zlil{widować. O· · vVaclawa SieroszewskU! 
~~ . .l ką, węgiierską oraz temi partia- sień prasy zbliż<>uej do kół rzą- Hcjalne czyini1ki stronnictw sto- I go, Franciszka Pula 
[zyłajcieii! . mi czeskiemi, z któremi można dowych ma zalJliar jeszc7.e w wackich nawet podobno wyra- skiego i wielu innych • 

11 
Bll <lo,lść do p0rozumienia. bieżący r:' ty~d11: zwoła!.'.: ziły już swą zgodę na odby.;i'J 1·- oraz licznych przedstawi 

„6-LOS POLSKI · Na zakończenie odezwa wy-, wspólną killnfere1: · vbiiny1;h t, -:.!dei wspólnej narady. cieli armji amerykańskiej. 
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Napaści na polskich aktorów 
przed obliczem ,,pruskiej sprawiedliwości'' 

Niesłychany proces przeciw nacjonalistyczny bojowcom 
Prokurator, przewodniczący, obrońca i oskarżeni stanowią Jeden komplet 

Protest przedstawicieli prasy polskiej z powodu fałszywych oskarżeń 

W Opolu na ~ląsku Niemiec ; tyka porozumienia jest roman-j wie dwu.eh innych szedł za nim NAPAśC NA POLSKICH 
kim toczy sie ornces karny o 1 tyzmem. Ten pan dostał naty•c'h i iezo żoną do dworca. Roz- DZIENNIKARZY. 
JYDbkie w dniu 28 kwietntla br·; miast awans na nadwokurato- prawa tirwa w dalszym ciągu. Trz.eci dzień rozprawy DTZY-
artystów zespołu operowego , ra. a c-o czyni niemiecki oroku Po zeznaniach P. Zunv. prze- niósł niesłychana napaść jed
teatru polskiego w Katowi1caich rator? Udzie!H 27 polskim ak- s!uiohano reżysera ooerv. Stęp- neg-o z obrońców na korespon
o.~k1~rżony•ch .łest 20 osób, w torom z~liczek na ~odróż. ~e- ~iewskiego. któ~y opowiada.~~' dentów p!sm polskich. którzy 
~1-e:\U od 16 do. 3? lat. Oskar: by n:ogh z~znawac przeciw J~szcze w czas1~ orzedsta.w1·e zareagiowaH na nią gremjalnem 
zen1 sa przewaz.me cz.tonkami n1ewm111ym memcom i przez to ma słvszał z uhcv krzyki, a apusz.czeni1em sal'i rozpraw 
organiza·cii .. f!iU,~1rowc1ów" ! d~li możność uJe.c or,es'ii zagra- gdy po przedstawieniu ~zedł Przebieg zajśda bvl następu 
. ,Stah'lhelmowcow . Na sah mcv. Jaka mamy dac na to od-I z teatru na dwOTzcc. kt·os . z .i<!'cv: Jeden ze świadków czlo
ro~i:iraw iest obecny ~rzedsta- powied·ź? Przejdź~y d·o kon-

1 
tlumu wyrwat i:nu ~ reki kw1a- nek orkiestry katowicktiej Wen 

w1c1el . konsulat~ polsk11eg-.o w sekwent~ei opaz.yc.i1 1:az~m ze 1 ty i rzuc11ł na ~1cm1ę. W tunelu de ośw iad'czyl w języku ni1e
Bvtom1u. w. d.mu wczora.i.sz~m w~zvs~k:m; ucz-ciwym1 n;em~a- 1

1 dwopcowym .uaerzono g:o twar mieckim. że cofa swoje zezna
PO odczytanm aktu oskarzema, m1• Ze.idzmv w szereg-i memiec dem narzedz1em w g-łowe. nie złożo·ne w śledztwie iako
PTZvs~aoiono, do przesłuchani~ k!ego ruc~hu w?l~oś•ciowego ~':"iadek Szerb~k1iewi·cz. in- by· z1ostał pobitv i jakoby po
oskarzonV'c'hz ~oczei:i .nast~P'l~ hrttlerowcow .. Wv.id~.mv . ceJ.em sp1c1ent s.cenv. w1dzac ze?rany gruohotano mu instrument -
ło, przesłuchanie swiadkow, maso,we.i m!_lnifesta•cu. w środę P.rzed t~atrem H~m,. wm~eszał hąbę. Wende twierdzi, że do 
ktorych wezwano ok?l-o 40.. 9 oazdz1~;nrka. Patrz słupy re- s1e w mego tak. ze mepoznany falszyw·ego zeznania namówi'l 

Rozprawa odbyła si~ .w n~e- klamowe . . doszedł. do d".Vo~ca., . go b. inspektor orkiestry tea-
bywałych warunkach 1 1est Ja- Po odczvtamu ulotki proku- Na uh·cv w1dz1·ał sw1ade·k le- tralnei P. Józef Kwiatkowski. 
skrawa komedfa sprawiedłiwo · rator zastrzegł się przed w po- ża·ca baletnice Maleszkównę, obecnie zaietv w Operze war~ 
ści. Osk31I'żeni zachowują sie w dohnym aktom. które mogą ty'! która vrosi·ła przechodzącego' szawskiei 
sposó~ worost cy~"Cznv. Na kq wD'tvnąć na . nieko;rzyść wv of~ 1oeora. o pomoc; le~cz. ofi.cer Wobec.· tego rewelacyjne,go 
ovtan1e orzewodniczace1Zo od- m1aru kary. Nasteome rzeczo- m1a·t 1ą kopnąc. mow1·ą·c „ty, oświadczenia Wendeg-o zastęp
oowiadają ironicmym uśmie- znawca dr· Tomiak. lekarz z polska Ś\\"i nio. orncz z Niemi·ec' ca stronv poszkodo\~anej dr. 
c~em. trzymają rece w kiesze- Katowi'~: zgtosil ~ażale_nie z po- Simon zażąda1l z miejs·ca. aby 
ntach. wodu, iz 110 ukonczenm wczo- BEZCZELNOśC OSl(ARŻO· Kw:iatkowskieg-0 wezwano na-

raJsze.i rozP'rawv trze'Ch mto- NYCH. ty>chmiast telegiraficznie na roz 
OSKARŻENI WYPIERAJĄ dv1ch 1-udzi wolalo ood icgo a- Na ulica·ch na ocza·ch poilicj.i prawę w charakterze świadka. 

SIĘ WINY. dres.em: .Tego przeklętego po- rozdawano czeni.,one ulotki. o Ponieważ nrokurator bvt zda-
Wszyscy wvpjerają się laka musimy także zb i ć". który>c'h wspomniano po\vyżej. nia, że takieiro w.ezwania doko 

wszelkiei winy i odwolu.ia swe GROŻĄ BOMBAMI Jak stwierdznno, w sali sado- nać może tytko strona poszko-
zeznania, z'łoż<>ne poprzedn!o · '-'·ej rozdawali te u'lotki przed dowana. dr. Simon zwróci't s~ę 
w śledztwie. Twierdz~. że zna Zastę'P'Ca ~tronv poszkodo~a rowrawą sami oskarżeni. Na-1 do przedstawi•edeli p·ism war-
leźli s·ie wtedy tvlko przypad- 1'.Y•Cih: dr: Simon .z :V~ocla w_ia, strój na ulicach podniecony. sza wski1ch z prośba o wysianie 
kowo na ulicy i nie braii żad- sl~arzy się są~owI .. ze 1e~o ro:v j Vłielu mfodvch 1-udz•i zehralo i telegramu do o. Kw~atkowskie 
n ego udzia1łu w napadzie. Naj- 1 me~, . wczora.1 wie·~zor em po. się obok ~machu sadowego, ob go. Wówczas obrońca oskarżo
bardziej charaterystycznvm 

1 \\~YJSCJU ~ sąd~ ~el_zono ~'lo\Y.~ 
1 
serwują.c eskorto\vanie kato- 1 nyc1h adw. K1iewitz oświadczyJł, 

faktem. stwierdzają·cym, jak m~: P. Simon zali się. takze. tz \\·k:kiiego zesp·ołu operowego. iż sprzeciwia się temu. s.!dYż w 
cyn1cznie została zaaranżowa- dz·is, przed rozp.oczęc•·em roz- 1 Policja na sali sadowei zwróci- raz'ie interwencji dzienni1karzy 
na ta cała komedia sprawiedli- Pr.awv: oskaTz9ny Centner la się do Dolskich dzi·enn111rnrzy polskich Kwiatkowski przyje
wośd, iest. że wśród oskarżo- imał się odezwac. przed ~ma- i ofiarując im oJYiekę, z tern. że eha·lbv z górv urobiony, .iak 
1wch ieden tv\ko 11rzvznaie się chem saclowvm. ,ze ~a :v ku- 1 w orzcciwnvm razie nie ręczy ma zeznawać. ażcbv zeznania 
ot~arcie. it bił artvstów ool- ierk~ bombę. kto~a izuci :v I za ich bezpieczeństwo. Isto.tnie jego wypadły na k?rzy:ść stro- 1 
sk1ch. . . s~dzi.e. ~d~., dr. S1n:on zacznie ;·uoLcjanci eskortowali dzienni- n~ ~oszkodow~ne1. Ad\vokat I 
. Jest to piew1en 1.7-letm robot t~ lko .mo\\ ie. t.ak. ze caty ~ąd 1 karzy D'<>lskich z sadu do hote- K1ew1tz za·:zuc1! poza tern I 

mk. o twarzy zdecydowanego "ylec1 w powiietrze. Naty,,,h- ! lu .Formsa. przeclstaw:c1e!om orasy wl-i 
:d\·l)tY który uczęszcza do miast zarządzo.no przeslud1a-/ . sbei . że utrzymują kontakt ze' · ' . I · · · dk' t · o Wznow'!Ona rozprawa zaczę- , . · . . . szkolv di!a umysłowo medoroz \~ie swia ow . e1. r,, zm~~· m · . h . , . d- sw1adkam1 oskarzerna - pola-
winietvch i zachowuje sie na in. red. „f!I'eiheit Biemaka. ! !a, sie od !"r.zes-Iu:c ama swia kamj i urabiaia zeznania świad 
rozprawie. iak skończonv ma- poczem przewodniczacv wvdal ! ~ow, P?lskJ.ch .. ktorzv rozpozna ków. · 
tolek. zarządzenie, oelem zapewnie- ! ~1 ws~·?d. o~k~zonvch_ tych. co PROTEST PRASY. 

n'ia wiekszeg-0 bezpieczef1stwa 1 ich brli 1 lzv!J. Obroncv oslrnr-
osobom z Polski. 'żonv·ch zarzuca\li niejednokrot- Pon·ieważ mz·ewodnicząicy 

De'klara.cfa ta brzmi= 
„Przedsta wiciele prasy po,t 

s'k.ie.i na orncesie opolskim 
st\vierdzili jednomyślnie w 
3-cim dniu rozpraw sądo
wych. że dalsze pozosta wa
nie iich pny stole spra woz
da wczvm ni-e ma na.łmniejsze 
R"o celu . 

Tam. g-dzie za:równo sąd • 
.iak i przedsta wk,ie1e oskar
żenia publicznego ug-inają się 
pomostu •pod terrorem czyn
n1i1ków zewnętrzny.eh. tam. 
irdzie stronnktwa poJity,czne 
traktują oa.!ac sprawiedliwo
ści. ia·ko trybunę zajadlł·ego 
nacjonalizmu. tam, gdzie nie
tylko iednostki. ale i masy 
obywateli otoczvly wvmiar 
sprawi·ecil'iwości trufą:cemń 
wvzi1ewamj pl•omiennei ni·ena 
wiiś1Cli, gdzie tuszuje się i oru. 
ina-cza fakty, - dz.iennikairze 
polscy nie mają nk do robo
tv. Wreszde nie mogą dzien 
nikarze polscy zgodzić się na 
S'J}e~nianie swoii1ch obowiąz
ków za wodowvch w warun~ 
kaeih, nie hcu.ią1cvich z pow
szechnie o.rzvietvim~ w cy
w.illizowanym świecie zwy
czajami i obniżających ioh 
godno,ść. 

Od Pi·erwszei chwi'li przy
bycia do Opola. otoczent 
przez mundurowa i taina po-

liicje, pilnowani na każdym 
kroku, przychodzą do prze· 
konania, że pracuja w wa
runkaYch poniża•.iącyclh i w naj 
wyższym stopniu niezdro· 
wyich. Gdvbv nawet ta po
licyjna kontrofa i opieka mlia-. 
la na celu iedyni'e ochronę 
ży'Cia i zdrowia, protestują 
przeciw niej kategorycznie 
jako obywatele Rzeczypos
politej, wykonvwujący za-

wód woJny. 
Wobec powyższego, przed 

sta wici1ele prasy o·o!skiej na 
procesie opolskim OPiUSZ<czają 
gremja'lnie salę sądowa· ZACHOWYWANIE SIĘ PRZE

WODNICZACEGO· 
Niebywałe i1est za·chowan:ie 

Ś . ni.e szorstko. ni1euprze}mlie i bez nie vrzvwofat adw. Kiewitza 
PRZYJAZD WIADI(OW zasadnie świadkom. że nie mó- do porządku. nie wzfal w obro- OŚWIADCZENIE PREZESA 

POLSKICH. W'.ia orawdy, przez co się wy-' ne goiłoslownie oskairżone'j poi- SĄDU. 
także przewodni.cząceg"o roz
Dra wy d-ra Christiana, który 
zupetn-ie spokojnie przypatruje 
się. iak oskarżeni robia popro
sru widowisko z rozprawy, 
śmieia sie zlośno i rozmawiają 

Dalsze przesłu•cihiwa:nia świad rabia na sajj nastró.i wrng-i dla skiei tawv sPTawozidawczej i 
ków niemi1ecki:ch :ni.e przvnio~-, świa·dków pols'kich. Swfadek wog-óle nie za•reagowat na ni•e- Po pirzerwie poludniow~j 
ly nowvich szczegółów- Przy- I Mistrzyk, wskutek odbicia ner sly.cJhane wvstaPi•enie nLemiec- vrzew-odniczą,cv odczvta~ w ję
by'lo 34 świadków polskich z ki. bvł przez mi-esiąc na lecze-1 Jrie.g-o adwokata, dzienni.karze zyku niemieckim p.rot·est d'zien
Ka to wie, t. j. część pobiitego 1 niu w szpitalu. a przez następ- po!scv irremjalnie opuścili sale ni karzy PO·lskiich. 

P.rzewoctniczący stwieirdziil. 
a nawet iedzą. Prziewodniczą zespołu. Przystqpiiono zaraz do J ny miesiąc musiał przebywać są·dową· . dl . f .. · 

ich mzestuchiwania. Świadek w uzdroWisku. Swiadek dr·· Następnie sprawozdawcy ool iz we iu.1r ieg-o m ormac1i me cv stawia pytania w ten spo
sób. aby zaciemni•ć swawę. 

I · zas.z·edl żaden wYPa<leik. aby Zuna. dyrektor Ope•ry katowiic Wolff. lekarz kolejowy, orzy- scy utożvli tekst dek arncJi, . Lslk"dh 
!dej, rozpoznał pośród oskar~o- znaj·e, że mógtl JYOwiedzieć, i•ż, któ.ra wre-czyli przewodniczą- ~IYf awozdaf'cv_ PI'S:iu~~an~dh 
ny·oh iednego, który go. bit dru skoro n1ie widać krwi•. ni•e po-

1
· cemu rozpora wy i wyjechali z, ~n ?r~~wa' 1 ~1!~:!rach na sal'i 

Gdy który z os'kair·żonyich po

g1·e·go zaś, któ.ry w towarzyst- trzeba opatmn'lm. OpOila. r sw~a w 0 "''"' 
. ' Lr-Otz•maw. 

wie nieopatrz.ni1e za dużo. prze 
wodnkzącv zaczyna mu wy
jaśniać i tluma·czvć p·ostawione ••• 
Pvtania w ten sposób, aż z ze-

fi CP* st1 ?W&• llM'*tMer+•M *'*' Odnośnie d1o zeznań Wende-

znania oskarżonego ni·c zupeł
nie nie zosta1nie. Stronni1czość 
Przewodniiczącego występuje 
jaskra wo podczas przes<łuchi~ 
wania świadków, którzy na-

Amanullach odzyska koronę 
Pogrom wojsk „woziwody"-Kabul zdobyty 

Habibulach uciekł aeroplanem 
ogót pod WJ)llywem stawiianydh 1 im prz,ez orzewodnicząicego ovł LONDYN, 10.10. (ATU) Dro- do Kabulu. P<>nileważ Nadir · ropy by swą decyzję zakomu· 
t.ań zeznają na koir~y~ć os:kru:-łgą telegraficzną przez lndje na Khan uchodlzt za wyri:<>tiowane ~ nlikować Amanullahawi. 
zo~y~h. Na!W~t pok~Jan~i n~e 

1 
desZiły tu szczegółowe sprawo- go zwolenmka byłeg~> króla LONDYN, 10· 10 (ATU) Zde· 

umi·eia 9becme ~ow 1 ~dz.~eć me! zdania z sytuacjt w Afganista- Amanullaha, sPodziewane jest tromzowany król Afganli!Stanu, 
pozytywnego. W:1el~ swiad~ów 1 uie W nierwszym ru;dzie po- powrotne zoiiarowanie mu tro- Amanullah Oświadczył Wenni-
cofa swe zeznama, z.łoz;one : v • . . 
przed sedzia śledczym. Dz.iś I tw1erdzoną zositał«t w1adomos~ nu przez Nadir - Khana. Nie- karzom, tż wiadomość Q upad-
rozpocznie s·ię orzestuchtwanie li 0 zajęciu stolicy Krlbulu przez zwtocz.nie po przyjeid.7Jie .Sa- ku Kabulu napełniła go wielką 
::>o?Hych członków respotu poi wojska Nadir - I\1lana. Miasto . dir • Khana ma ukonstytuowai! radością i niewątpliw!ie syitua-
s.ktego. KabuJ zdobył i całkowicie osta-1 się rząd, który zwoła zgir<>ma· efa w kraju przybrała jalmaj-

NIESLYCHANA ODEZWA tecznie rozgromił oddziały Ha· dzenie narodowe, zadaniem któ pomyślniiejszy obrót. 
~ • 

1
. • I bibulaha brat Nadir - Khana, regio będzie wypowiedzieć. się Ex - król 1nie m<>że jednak pi<> 

_ '""t drugynod dnttuł ro1zptkraw pro szach Wahl~ w sprawie powroitu Amanułlaha wiedzieć iaikie będą jego plany 
ń.Ura or · czy ai u o e. roz- . ~ · . , ki ~ć ..,~, t kliedy 
rzucona na mi1eśde. które.i .ie- I Stwiierdwnem zostało row· na trOlł1 afgans • . na ~ysz,~ • ~PY any, • 
den eg-zemplarz JJOtożono mu nież, iż Habibulah aeroplanem W razie gdy zgir-0madzcn1e zam1er~a wrócić do Afgamsta
na sto}e: Ulotka ma nastepują-! wojskowym zbiegł w górzyste wypowie się za pPwirotem nu, ~a111ullah oświadczył, że 
cą tresć· , . ' okolice Afganistanu, W ci<igu d-0 kraju AmanuJlaha, wówczas musi czekać na dalszy bieg wY 

wl~T~~vprr:,awci.:~~·oa~tpr~l~~i 0sf~~ bieżącego tygodnia spodziewa spacjalna delegacja zgromadze- padków i d<>lieiro wtedy ogłosi 
' 1 l I o \ I } ' I . d • d E d • żyoiiel w procesie Ulitza. Poli- ny jest przyjazd Nadir • ,bana wa narodowego u a się o u- swą ecyz1ę. 

go dr. Simo.n stwierdzil iż tu 
pr.zed fego wejściem na salę 
i:nze·dlsta wicii.ele pism „Ostdeut
siohe MorS1:1en Post'. oświadczy 
li: „Jetzt kommt die girosse 
Sensation" (teraz przyohodzi 
wi-elka sensacja) co świadczV"" 
foby o tern, że Niemcy wtiedzi:e 
11, ia'ktie zezinania z1łożv W1ende. 

lnn1i świadlkowie z grona 00-
bitych orzedstawial'i ponury: 
obraz z.ne1canfa się napastinii!
ków nad bezbronnymil b1d:źmi. 

Słabe kobiety katowano bez 
litości. p0wo<lująic oi'eżikie obra« 
żenia aia'la. K11ka ofiar tei ma
saik:iry musia~o J)'Ozostawać 
przez dtuższv czas w szlP'ilta; 
Ja1ch i J.ecznkaoh. 

śi:»ewacz'ka Pi1c:hlova ws:lm: 
tek obrażeń wewmętr,zn:ycti 
przebywafa w leczni1CY przez 
7 tyg-odni. a potem na k;u·raiejif 
w ·Kryinicy o'kofo 4 miesiią:ce ~ 
obe.cmie ,i-e5zcz·e nie jest zdolna 
do wv'konvw<l'nia pirncv zaw<> 
dowej. Zezna wata ona z pła
czem j: drżac na calem Ciele. 
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ś. p, • 
Jacek Malczewski I I 'w·ęto 

okazji 350-ej 
im. Stefana 

au po skiej 
z 

syt etu 
rocznicy założenia 

Batorego w Wilnie 
Korespondent specjalny „Głosu Polskiego 11 (KJ donosi z Wilna: 

WIELKIE SKANDALE 
'N SĄDZIE JEROZOLIMSKIM 

Komuniści przeciwstawiają się 
próbom zakucia ich w kajdany 

dziai!aczv - wygnańców i roz
pamiętywać id1 żvde. 

Do l!rnbów tv'Ch należy pro
wadz1ić mr.imJ-0dsze pokolenia 
Polaków. bv od ty;clh grobów 
uiczv·łY się bezi·nteresowmire pira 

OTWARCIE „CELI l(ONRA· 
DA". 

Po południu odbyto sie w 
murnch b. klasztoru oo. Bazyl
janów ooświręceni.e nowei sie
dziby Związku literatów i o
twarcie „celi Konrada". którą 
władze rza.dowe oddalv Związ 
kowi literatów do użytku. 
Poświęcenia dokonał ks. bis

ku'J) Bandurski w obecno·ści 
min. Czerwi·ńs'kieg•o, przedsta
wiJCieli wfadz, śwliata nauk·O
Wrego i l'iternclkiego or.a~ li1cznie 
zebcranei pub·liicznośici. 

Przemawia.U prof. Uje·jsk'i, 
woj, Racz!Jciewicz. prof. Pigoń, 
Andrze; Stmg- i bis'.k'llJP Band.ur· 
ski. 

_Kongres prawa J Odkrycie nowych terenów 
mH~dzynarodowego j naftowych w Persji 

w Rumunji I • 
Donoszą z Teheranu, że w I rzystwo angielskie nieraz pró-

pobliżu Semnanu (w Persii p(jl I hował•o wvwrzeć presję na 
Z Bulkaresztu donoszą, że dru nocnej. na ws·chód od Tehera- rząd teherański. aby otrzymać 

gi międzynarodowy kongres nu) odlkryto niezwykle bogate' kon.cesie i na nowe tereny. U-
JEROZOLIMA, :ł.lO. w m!ej-: ma prawa tak postępować. Sę- prawa karnego rozpoczął tam złoża naftowe. w których nafta sHowania jego •jednak spotkały 

swe prace w obecności delega ma się znajdrować 1uż na głębo sie z kategory.cznvm sorzeci-
scowym sądzie okręgowym od- dzia stwierdzH, że w tej spra- tów wszvstkidh krajów i mini- kości 400-tu metrów. wem ze stronv samego szacha 

b ł · · k 10 k d w · k t dk · Reza Chana Pahlewi. Y się proces przeciw o o- wie ecydować winny organa strów pełnomoionyich firancfi, zwiaz. u z em o •ryci.em 
munistom oskarżonym o udział I poJkji. A·resztanci s-tawi.J.i opór, Jugosławiii. Ni·emiec. Portugaljii rządowi perskiemu poczyni·ono 

I 
ze strony kapritalistów cudw· 

w n~:'l~gaLnej demons.tracji. Ko- rzuc·ono W'ięc ich na po·dłogę, i Grec.ii. ziiemskiah I:iicz;n.e propo.zvic}e dla 
mumsci Ci od 2 miesięcy prze-

1 
::iby prz·emocą zakuć w kajda- M'inJster oświaty, Costacesco eksploatac.ii nowy;ch t1erenów. 

Jednak rząd odmawia ,iuż iod 
byw.ajrą w w:ięzieniu, p~n~eważ I ny .. w związku z hałasem na po~vi~t _uczestników n kongres~ 1925 r. udz.ie'l~nia w_szel·kk.h no odkrycie naukowe 
proces z powodu wypaakow na 

1 
sali sądowei przez okna 1 w ,miemu rządu. po ... zem orze wy·dh koncesn amdik-0m i wo- W 1 • , • • N ' '• ·• ' , ma ial" p of T d (R 61 b k ,· · z d .. 

1 

edług w1edensk1eJ „ eue 
lestyńskkh został opóźn'ony. 1 drzwi. wpadli ua saie oficero- W. I.~ r · eo ~resreo u g . e 0 ~o draiowcdo~. ~ugi;i Freie Presse". dwai lekarze 

S 
. . . j . . mun.ia). Car ton de \V1arr, b. pre strnnv 1 zą sPo ziewa się, ze · d _ , d tt ff . S hil-ąd 6-crn oskarzonych uwohur, wie pol1q1, którzy z rewolwe- d .. t , B 1 .. Urda mu sfo zor,gani•zować eks- wie enscv .. r. 0 

. . 
1 dr. c ·. . . . I zes ra Y mrnis row w e g11, . • • de, dokonali na khmce psy<::h'Ja 

4-ch z.as skaza! na 3 m1es1ą.::e rami w reku rzucili się na więź !I Garofalco (Wt ochy) r~appaport I ploatacJe nowvoh. b~gaci w. na- I trvcznei doświadczeń wykazu . „ . . , . . . . · . · . 1 ftowy1crh wlasnem1 siłami f1nan 1 . " • • 1- · ' „. 
więz1ema· I niow : iednemu z 111ch us1lowal: (Po·lska). Constant1mde~ (Gre- ""OWemi i teichinicznemi· Podob-l .1~cy~h. z~ mo.z iwe ,iest wzmc. 

Ga'y r · · ·1 1· 1 ' 1- bi ć . I · ) p l n.1 •t· . (f · ) ·'' . d d . • rnenie dz1alarna mozgu prze , po.ic.ianv us1owa1 s.rn-1 za,'-ne owa usra. Dopiero '.)C c.1a . au iv a~ nec ranc.ia 1 ne zarn1ai'v rza owe wzbu zitv l' , dd · 1 1 , „ 
h 

' O' · (J ~ · ) I · l'k" · k · · k J,o anie go ee (trvcznym 1 1 
zanyc zakuć w kajdany. cl o- I dział zlożouy z 40 policjam,}'v 

1 
iovanovicz ugos·iawia . ;vie' ie zameoo oi.e~·i.e W. o- mieniom cieolnvm. 

t · 1· . , Wszvscv mówcy podkreślali fa.eh Angl·o - Pern1an Oil-Co. 
s atn1 zaczę 1 ostro urotcstri- ?dolar o;~ano\Yać sytuację ; o:J· i • '· • ; · . , , które posiada iak wiadomo. I W ten spo~ób udato się 1 n 

, . I I dOli!OSlosc zarraJ111en ktore be l . " „ . V , wac, ze w stosunkn do w l';ź- 1 prc,wadzil ar~sztowanych d· . d . .„ . • prawo wy ączne1 eksploataq1 l raz p1erwszv wolvnac na d a 
niów polityrcznych policja nie- ł w:ęzieni J a POI uszane w obi aclareh kon-, zlóż n~fto"".ych w. całej Persji talność m?zgu ooorzez nieus1..!.() 

a. gresu. polud1moweJ· Potęzne to towa-1 dzone ~osoi czaski. 

&W A #ff 
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Powieścio\\ry dodatek codzienny 
:-: „GLOSU POLSKIEGO" ~-: 

• 

Młodego ar~stokratę e~ip- •

1

. sonierze„. Ale ~aką _ ordynarną-. b~rg~ zapalił się przelotnym pło I hardość. Na próżno będzie. s?bi~f Potem zabieramy pana,. dokąd 
cjanina, lbrahim-Beya, wciąg- zemstę zostawiam opasłym epi_I mieniem. pan dodawał otuchy, mowiąc. pan zechce. Uprzedzam, ze ma· 
nęla w spisek przeciw władcy sjerom, którzy popełniają swoje . -:- Nie ra~zę ~~nu próbować . 11 J~~o pog~óżk~ są ~mieszne. i my dwie damy na .pokł~dziet 
dzisieiszei Turcji, przypadko- zbrodnie zawsze pod opieką pra 1e1 zobaczyc, . Ko~zt~~~łoby to orozne:„ Nic. me moze przeciw- miss Dafne Costello 1 panią ~e 
wo poznana kobieta. Od wy- wa. Przypadek podsunc\ł mi du- pana grubo W!~CeJ. mz i est wart 

1 
ko m

1

?1e.„ Nie umrę 5 czerwca Montrechamp: P~zypuszczam, ze 
roku śmierci, na który. skaza- żo elegantszy sposób zmuszenia pocałunek_ .kobiety. 1929. . . . roz?1owy z ~temi,. ~o towarzy· 
ly go sądy tureckie, wybawia 

1 
pana do ekspiacji. Nie ja by- - Po~oz zatem lrn cały ,>o- I~rahim1~ Bey, pros~~ spoi- stw1e dozor~ow w1ęz1ennych, .hę 

J1o nieoczekiwanie czyjaś prze najmniej wymierzę panu spra- darunek· . . • rzec na mnie: mamy dz1s 6 czer- dą panu miłe. Powtarzam 1e
możtta władza i pieniądze. ; wiedliwość. Ręką, trzymającą - Skazałem pa~a. na smierc 

1 
wca 1928.„ Bez .świadk~w, t';a.rz szcze raz - jest pa~ bezwzględ 

Ale warunkiem odzyskanej l broń, będzie pańska własna rę- w oznaczonym term~~ie, a.by pan,. w twarz, w te1 same1 .kabinie, nie wolny„. Może się pan ulot· 
wolności jest śmierć dobrowol ka . odpokutował z kolei 1 mo1ą wła- 1 w której przed panem piękne ko nić na pierwszym postoju, jeżeli 
na, którq musi sobie zadać ' - Ibrahimie Bey, nie wiem iną krzywdę. \ biety marzyły o fantastycznych życie na statku pana znudzi. Ale 
lbrahim-Bey na yachcie, który czy słowo honoru znaczy cośkol . Głils .Schomberga zaostrzał ; podróżach do Eldorado Miłości we własnym pana interesie, nie 
go wiezie w przyszłość tajem - wiek dla pana. W każdym ra- ę stoWpmowo:ł . . . - oświadczam panu, że umrze radzę iść zbyt wcześnie w pa-

. . . . . . - targną pan w moi e zyc1e, d · Od k t · 'lk N' h · nzczq i nieznaną. zie. na wypadek gdyby pan się k ł ·d . . . k k t Od b ł pan tego ma„. po u u1e pan szczę wi a. iec pan me za-
l d . d . . lb h' . . ,a z o z1e1, Ja a . e ra , . b d . d b ·a mi . . ł . . . oto owza u1e się ra im zawahał z wypełnieniem warun- , M . l'ł . wowczas z ro mę o e ram pomma, ze po ozenie pana nie 

Bey, iż tym, który go z wię- ku, muszę uprzedz.c pana , ze mi pan arkewt_ę ~ wypa 1. midw Marewy, a ja będę miał satys- jest normalne, i że byłoby zuch· 
d b. . sercu ranę, orej czas me z o- f k · · d t g· · · · d l · ć · ł zienia i z po szu ienzcy oca- mam pewne środki, wystarcza- ł . d , Dl h . k' a cię, ze o rwo i sm1erc1 o- wa stwem naraza się w asno. 

. . . k. a mg y latrzec a zac cian 1, d ł d . . cl lit /est mąz 1ego kochan z, jące do zmuszenia go do wszyst- . . . . 'ł . a em panu crescen o sw1a omo wolnie na skrócenie rocznego 
'. . , - . dla 1ednej więce1 m1 osne1 przy-

te1 wlasnie, ktora go wplątala kiego. Jakież to jest pańskie d . k' . k . d ści. urlopu. Dla całego świata, !bra-
w obce mu sprawy spiskow- stanowisko prawne? Skazany na g

3
o y w ~a~sł tej . adrierze. ~n - Zapadła cisza. Walka niewy- him Bey powinien był umrz~ 

, k' h uana, zgasi pan 1e yne sw1a- . . h .1. cow turec tc . śmierć wyrokiem trybunału ke- tł .. d d 1awmonyc mys i. tego ranka. Ale już wieczorem 
b . o na mo1e1 ro ze. N' d tk · · t · Jest to znany uczony, a- malistycznego - me podlega Al . , 1 Gd b M - ie o me mme wo1a międzynarodowe organizacje ro-

d t · · · dziedziny ' · d - ez me. y y arewa I zemsta myślał Egipcjanin ześlą w1'adomos'c' o pan'sk1'e1' u-acz a1emn~czke1 1 D pan wprawaz1e prawu o wy a- kochała pana, odepchnęłaby Ł d . ~ h . k . · 
magnetyzmu z o u fyzmu. a- waniu zbie~łych przestępców, . Al d 'ł . I u z1sz się, ac ' Ja się łu- cieczce. Przez kilka dni będzi• 

. , mn1·~--· e ona nu z1 a się z d . 
'jąc wolność skazanemu na ponieważ jest 1asne że popełmł '! z1sz„. pan największą sensacją dzien-

b d . 'd. l't panem. Była panem zmęczona. _ Ten człowiek spłaci mi 
śmierć kochankowi swe1' żony, pan z ro mę z powo ow po 1 y- l ników. Powoli ciekawość opad· 

h I . t b . Zjawiłem się w chwili, kiedy po-
1 
dłu<> w ciągu roku - myśli 

Postawił mu ów straszliwy wa cznyc - a e mimo o ezp1e- K d "' nie. Zacznie się mówić o czem . 
ń t . k' . t d' . • t trzeba jej było miłości. aż Y • Schomberg. Męka jego ostatnich runek roku życia zaledwie. cze s wo pans 1e Jl!S osc wą - , . t no . . . . . . I innem. Tymczasem jednak życie 

Czemu wybrał ten sposób zem pliwe. , Zemsta dosi~ga i na ob- t~ny po ra .1 ky' Ją uwiesc 1 row- j miesię~y ~ynagrodzi mi moje możliwie dyskretne jest bez· 
, . . · d 1 me łatwo, 111 1a. 1 lata c1erp1eń. 

sty i jakie dalsze będq koleie czyzmc„ Jest w1~c 1e en ty - Nie oto ,..hodzi Zabrał mi pan . B ł b . d g g t względnie konieczne. Niech pan . . -. - I ~z s owa, ez ie ne o es u, .. 
losu lbrahim-Beya?.„ ko sposob zdobycia względnego właśnie _ i dosięgnę pana 

1
. b' . . dobrze przemysh to wszystko. . . . ~ · rzuca i so ie wza1em wyzwanie. . 

Adwokat zajął się za- spoko1u: zachowac zupełne m- Pańska zemsta jest niere- . D , 1 t ł . No, zostawiam pana samego. W. 
f , M t - ' I wie wo e szamo a y się w wę- f' . b' ł fl I łatwieniem pewnych szczegółów, -cogmto. ogę w em panu po- alna Ludzi się pan co do swo- , d 'dł h lf t l Kt . ; sza te 1est ia y ane owy gar-
1 • • • k' „. , z1 ac se -con ro . os przy- , . . . 

rozdał parę mniejszych czeków moc. wręcza1ąc syry1s i pasz-
1
. 1· ei' mocy Wyobraża pan sobie t • ł , ł l d k' d . ki l mtur kapitana Woodsa, ktory ma 

1 • • • • • rowna cia o u z ie o pie e - , . . . 
- wywiązał się z misji znako- port, ktory mamy 1uz przygoto- że mnie pan tu będzie więził , h' kt. . . d · podobną figurę do pana. Niech 

. . . . p . . . 5 1 ne1 mac my, w ore1 Je no ł . N' . . 
m1c1e ... Epilog: znalazł się pan wany. rzypuscmy teraz, ze przez rok na tym yachcie aż do . . . d ł . d pan go w ozy„. 1e wątpię, ze 

• , • • • 1 ' spoJrzeme, ie no sowo, Je en . . k 
1 

. b' 
1
. d b 

7drów i cały na pokładzie An- czerwca 1929 r. cotme się pan„. chwili kiedy mi pan powie. t d . , w te1 mepo a ane1 ie i z o ę· 
• 1 • • • • • I ges - mogą sprowa zie wy- . . 
dromedy. ' Coz wtedy czynię? Przedewszy- Mói' drogi trzeba teraz sko- b h? W t d ! dz1e pan natychmiast serca Na· 

1 • • T k " • I uc . epoce czwar orzę u, . 
- Zdrów. i .cały na przeciąg 1 stk1.em wskazu1ę pan~ ur om 

1 
czyć p~zez b~rjer.kę". . . Schomberg i Ibrahim Bey rzu- I 1ad z Andromedy. 

dwunastu m1es1ęcy.„ - 1 tem samem odda1ę na pa-, -· Nigdy me miałem zamiaru 1 Tb . t · b' Schomberg stał już w otwar 
- Niech pan zaczeka„. Po- stwę ludzi, którzy dość mało ce· trzymać pana pod kluczem na ł ci i y się pdo~ros ~ nag si~ 1~ - tych drzwiach kabiny Nagle- . 

· · · · M ' I samcy, po mecem pra ruemem . 
rzucamy dziedzinę faktów rze- mą sobie cudze życie. ogę tez . Andromedzie„. Ma mnie pan jednej samicy. Cywilizowani przymknął je znowu i rzekł pół-
czywistości i przechodzimy do skończyć z panem na własną rę- · chyba za· warjata? Ponosi pana h 1. . . · b ·1· · g' głosem· 

· · · b · l 

1 
c owa i p1ęsC1, a z roi i moz 1. . 

kwestyj uczuciowych. Istotnie, kę - zapomocą 1ak1e1 rom, to wyobraźnia, Ibrahimie Bey! Bu- S . . t b 
1 

t . . . . _ . . . I umienie częs o ywa po em a- _ Jeszcze jedna uwaga Anł 
nie byłem wspaniałomyślny bez JUZ moia ta1emmca - umieśc1- duje już pan tajemniczy romans I. h · d k' t .„ 

b · . . . · 1emnyc po1e yn ow, s acza- pant' de Montrechamp ant' Dl1°SI zastrzeżeń; zamiast wyrwać pa- wszy o ok na w1docznem m1e1- o sensacy1'nych tytułach rozdzia h b . · dk' · ' 
k . k . nyc ez sw1a ow, na niezna- Dafne Costello nie są zbyt silnie 

na z: pod szubienicy na normal- scu de larac1ę, torą pan pod- łów· Yacht-upiór doktora Z„." I h 1 h · • · K · k' S b . . . . z · " nyc po anac 1azm. omor i obwarowane. am pan zo aczy 
ną resztę tycia, ograniczyłem pisał w w1ęz1emu. gryzoty oso- albo Zbieg z Bosforu " Niech d t · · „ 

. . d b.. " „. nerwowe os arczaią amumcp, wkrótce, że hrabia Montrechamp 
cokolwiek czas trwama mego btste pchnęły pana o samo OJ· pan pamięta że nie należy ni- 1 t g lk k ł · 

. . . • a os rozs rzy a wa ę. oncentruje ca ą swo1ą uwagę 
podarunku.„ Ale pan me przy- stwa - cóz prostszego? Zosta- gdy zbytnio lekceważyć inteli- N gl S h b g t ł T t d' h h Id h . · . k" W h a e c om er ws a . war na s u I ac era ycznyc , a p. 
puszcza chyba, Ibrah1m Bey, że me pan eg1ps im ert erem, a genc1' i przeciwnika Nietylko o- d · · · ł ł · W lt B f' · l fl' t . . k' k . · . e napięcie ryso w rozp ynę o się I a er aerenz, o lCJ a ny 1r 
mo1em przeznaczeniem na tym 

1
. pańs 1 romantyczny omec puści pan pokład kiedy tylko · · ś · h z k , D f · t b ł t · · 

b · d k' h ' w ironicznym u miec u. a on- a ne, 1es a wanem w rzecteJ 
świecie jest nadstawiać głowę i wz udz1 reszcz u wszyst ic będzie pan mógł wylądować bez ł · ł · · I t t d t · t . · ł 
wyrzucać pięćdziesiąt tysięcy: piękności z Shepherd i Semira- piecznie ale nadto dołożę wszel czy na1zupe me1 norma nym o pt o ę. zet, ot Jeks , tze. 1ego g żupo·. 

' · C · . d ' nem: a J es rzy ro me wzmo ona 
dolarów po to tylko, aby pana! mis„. o m1 pan moze na to o - kich starań żeby się pan mógł - Teraz, kiedyśmy sobie po- · 't · 

. . l . d · '? ' przez Jego pre ens1e„. 
ściągnąć zpowrotem na ziemię, j ~owie z1ec ukryć i zniknąć, gdzie się panu wiedzieli wszystko, bez zdraa S h b dł Ib h' 
z której się pan szczęśliwie wy- Ibrahim Bey słuchał wywo- spodoba„. Nie zobaczy mnie pan i w-ubiegów nie wracajmy JUZ c o~ erg wysze . r~. im 

'ł · l b d · S h b g t · k . . . . ' ' Bey usiadł na brzegu łozka. nosi ~ 1 to w tym ce u, a y ow c om er a z em wię szą w1ęce1. Nie usłyszy pan o mme do tych spraw. Niechże odzyska . . . 
, ł d 1 · g · 'l · · k · · . . . . 1 Czuł potrzebę skupienia się p~ pan mog w a szym ciągu za- uwa ą, tm si nieJ spo 01ny 1 u- aż do dma,. wymienionego w u- swoje prawa światowa komedia 1 • • k ł d · k 

b . ć . . . ? w· l ia k a ton t teg d . . . . I tej rozmowie, ta p o ne1 w 01' 
aw1a ~ię mho1ą1 zd~ą „„ ~e u ~ ~l'ł o W ny ł. am M? ·to. -mowrn. Bo.wtem całą mo1ą zem- i przyjacielski ton. Przedstawię sekwencje Usiłował zebrać myr 

było świętyc u z1 w pier- res 1 wagę s ow. owi me stą będzie wyznaczenie panu pana moim gościom jako pana ! . . · . 
· · · · k · ł · d . . ' sit, ale wzrok jego podążał bez-wszych wiekach, z1aw1sko to Ja mąz, P onący zą zą zemsty, zgóry chwili fatalnego skoku w Jamila el Khazen. Jest pan mo- . k b' ł . 

d 'ł · ·' · · h le · k d k t kł d ·ą . . b ustannie u ta emu garmturo· przerze z1 o się w poz01e1szyc a Ja a wo a • wy a aJ cy z meskończonośc. Gdy y pana im przyjacielem którego przy- l . . . f' B' ł 
h F 'l t · · d d k ł · · · śl' g ' l w1 w mahomowe1 sza 1e„. 1a a czasac . 1 an rop1a, oprowa- os ona ą 1asnoscią my 1 ene- powieszono, czy rozstrzelano w padkiem zaskoczyla w Konstan- . . . 

d d t t · · · d · zę procesu K . z . widmo w połmroku„. Widmo, zona o os a ecznosc1, wie zie · onstantynopolu, przeżyłby pan tynopolu rewoluc1a. aprosiłem oł . 
1 

k' ł 
· h · d d · k k . . naw u1ące da e im g osem: swo1c wyznawcow o omow - W ażdym'. razie - za oń- tylko kilka godzin prawdziweł pana na yacht i zabieram do Sor . . 

noclegowych, więzień, w najlep- czył - niech się pan nie trapi męki„. Dzięki mnie, męka ta bę- rento, Capri, czy Barcelony, za- - Jamil el Khazeml... Jamil 
szym razie do lepianek„. Ale zawczasu. Na wszystko przyj~ . dzie w 'panu rosła z każdym leżnie od tego, na co nam przyj- 1 el Khazeml.„ 
wrac~imy do ~zeczy: ~ab~ał mi dzie kolej. ma pan przeciez dniem bardziej, a rok strachu dzie ochota„. W Pireus wysa-I - To ja! - szepnął Ibrahim 
pan zonę, ktorą uwielbiałem. przed sobą trzysta sześćdziesiąt bę.dzie panu wyżerał mózg po- dzamy dyrektora więzienia, któ- Bey. 
Z?hydził pa~ ~ unicestwił. n~j- cztery dni rozrywek.;. woli ... Wiem, wiem! Jest pan od ry aż do tego czasu będzie ja- l Drgnął, przesunął ręką po <>-
większą miłosć mego zycia. - Z żoną pańską? ważny. Umiał pan dotąd opano· dał w kabinie. Obiecałem mu . czach, a potem zerwał się ostro, 
Mógłbym był przyłapać pana w Ibrahim Bey rzucił te słowa, wywać dreszcz trwogi. Ale w korzystny udział w pewnem 1 jakby chciał odpędzić prec2. 
objęciach Marewy i powystrze-. wyprowadzony z równowagi ga- ' miarę, jak data będzie się zbli- ~ przedsiębiorstwie budowy stat- · zjawę. 
lać was oboje w rozkosznej gar-łdaniną doktora. Wzrok Scham-łżała, kurczyć się będzie pańska I ków. (Dalszy ciąl! jutro), 
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w CtlWILI 
Pii1sma szwedzkie drukują 

nie1slychanie ciekawy list. na
desłany do Szwecji z wyspy 

n R. DZlłłY I\ GIBL KIEDD IPIPERJUPl 
Tabor na Oceanie Spokojnym, Jesteśmy śW'iadkami rady kal· kwestja. czv rez.uHaty będa po j J)lfzeważmie emerytowany1ch 
a zawiera.iącv iśc ie romanty,~z nei zmiany w polity.ce koloniał zytywne. czy nie okaże sie i•ż admirałów i g-.enerarów, ·Czasa-
ną opowieść 0 królu jednego nej Anglji. Rząd Mac Donalda, rację miat słynny francuski mi nawet ludzi pozostaja;cych 
ze szczepów polinezyjski·ch, jak to bvto do przewidzenia, minister finansów. Turgot, w niezg>odzie z Drawem. D'J-
Szwedzie z urodzenia. którego zrywa calkowi·cie z polityką twierdząc iż kolonje. podob- ohodzi'lo do tego, iż przyszły 
lo1sy zagin.aly tak daleko i za- bez.czynności konserwatystó~ nie iak owoce odp,adaia z d:rze-, władca kolonii musiał pokrvJO 
:razem talk wyso1l{IQ, a kórv o- i śmiafo wstępuje na drogę do- wa, gdy dojtfzeją. mu lądować. s!kitadać przvsięgę 
hecnie wyraża w rzecwnym koń,czenia procesu 1nzeobraże- Zna,czenie koion.ii ni·e zawsze 1 ażeby w ten sposób uchronić 
Jiśc.ie pragnien.ie zrnzygnowa- ni~ państ.wa kolonjaln.eg-0 An- bvt·o w angielski1e~ ooin.ii poli-1 się przed aresztowa~iem. „ 

nia z wysokiego swojego do- glJ1 w W'Ielko-brvtv.isk1e 1·mper tyczne.i dostatecznie doceniane. K'oszta utrzymania kolonJt 
'.itojeństwa . ażeby m6c powró- jum. Wystarczy przypomnieć bn- bytv iak na owe czasv ogrom
cić do o·iczyzny. Początek tego procesu sięga szurrę ekonomisty Bent'hema z ne. przekraczałv s.u1111e 2 milj0-

polowy XIX wieku. kiedv Bri- r. 1789 zatvtufowaną „Wyz- nów fantów szte.rl'ingów. co 
Ka~ol Pettetfsen, jak ~r~mi tish Notfth America Act z mar- wólcie wasze kolon.ie". w .kitó- bv.!o przyczyna pow,s,zechnego 

nazwisko bohatera oP 0w~es.:·. ca 1867 roku Drzyznał Stanom re.i wvstąpił gwałtownie ;nze-j niezadowolenia. Ogarniafo ono 
był marynarze~ na oktfęciekó! Kanadyijskim orawa samodziel- ciwko oosi,adan iu orzez Ang-lję 

1 

równi·eż i oarlament. gdue wy 
G P:z.ed trzydz·1.~stu laty ule~! nie rządząiceg.0 się dominium. kolon.ii· To samo ztosH :nny bitnv mąż stanu Disraeli mógł 
r~zb1~1i11 w. PC!'bhz.u wy~.rzez~ Potem prz'YSZfa kole.i na Au- klasyk James Mi1l1, który wska 

1 
w tym czasi.e ośwJadczyć, iż 

No,we:1 Gw:ne:. ~ całe.i ,:czn7J stralję i Nową Zelandię. na z.ując· na przvklad rozwo.tu l~ an ,,te nędzne k.iolon.ie sa kamie· 
za1·og1 on .1edyme uratowt Silę związek pa·ństw połudn'iowo - dlu ze Stanami ZiednaCizonvm~ n'iami u naszej szyj.i". Może si•ę 
9z.ięki wv.ią~ko~vei uim~iejętno- ~ afayk.ańs'kLch, teraz w r. 1929 Po i1ch oderwaniu sie od Ang-li' to WYdawać dziwnem a jednak 
SCll P.lywania i .zdolnosoi wy-' na 'Egipt, Indie i Irak. Rządz.ą- giłosH. iż posiadanie kolon'i.i nie wa wda iest iż zaledwie 100 
ti~wama na. POWier~chn1 _fal w I ca obe.mie Anglia part.ja robot daje krajowi żadnych korzys,~i lat mha od chwili, ,g-dy Angl;a 
ciąg~ długioh god~rn. W, ten! nicza. Labotllr·Partv. zda}e so- a tvlko budzi niecheć wśród na wkrnczyfa na drogę planowej 
~posob udał·? !fl'U sie d )Stac na: bie spra we, iż w epoce rozwo- roctów i domagał się oddan'.a po!ity'kli kolonialnej_ Dopiero w 
Jedną z mmeJ~zvch wY':sepek 'ju siamodzieJ!nośd narodowe.i u kh dobrowoln!e. zanim się nie roku 1830 opira:cowuje Edward 
Oceanu SpokoJre.R"o. g-dzre od-? wszystkich ludów świata, w oderwą od macierzy. • Oibibon Wakefield swo·ją pra:cc 
razu ot~c~·onv został. p-rzez lud epoc.e odrodzenia rasy żóHej i Na tak,i stosunek ekonomi- zatytuJowana „Sz'IrLc planu ko
ność m1eJsco~ą. vtozona ze czameL cal'ość angii·ełskie~o te- stów i politylkiów do kolonji, loniziacjli Australii'", która wy
szcze·pu ludozerców. Pod,c~as rytorj,um da się jedynie na te.i .iaki oainowal w Ang-Ui okofo Wat.uje nows·zoohne z.aintereso
przygot?w~ń. do uczty. pod- dif'odz.e za-clhować . Jest to ostat roku 1830 zfoży,ly się lkzne wani·e. Literatura pro1mlonjal
czas. kt~r.e·i z.i·edzonv. m.ał być ni1a próiba. 'którą czvni Anglia przyczyny. Na stanowiska gu- na. jako wivraz rosnąceg-o z;ro
z w~elk:Qemi ceremonJami. cór- w ohrnni.e przed atakami „Bu- bernatorów powoływano za- . zumienia dla tvich zagadni,el1, 
k~ króla wyspy,. któr?- Po r~z dzą1cego sie Wschodu". Inna z wyczai ludzi nieodpowiiedn:·ch rnzwUa sie. W roku 1849 poja
PJerwszv w zyc1u miała moz-
Jl·ość ogil~ania b'ialeg.J czro- .,,..-«:'!"'!!!!!!!!!!!!.....,__,,!!!!*!-!!!*!!*~*~ifi~'!ZW~!!!!!~~!!~!!W~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!*~•~ 
wticlca, zaichiwvicona p:ęknem • 
jeg-0 k!sztaittów i jasnością skó
ry, zalkochata sie w nim na za 
bój, dozmawszy prawdziwego 
couip die foudre i dzięki temu 
wiezi>eń został uratowany 

LIST Z LODOWATĄ ŁZĄ 
pozostał rodzicom jako jedyna pamiątka 

po synu, który zginął w górach Królewna, UJkocihrun3 jedy~ 
naczka ~óla. wvspy, la:wo u
zyskała od o}c.a Dozwolcn:e po Jalk co roku. tak i tego lata, w którytm wpi·sywaił swe• wra- 1 śmierć, zanim rane1k nadejdzk 
ślubLenia Plett€rsena. który góry, a szczególnie Alpy, po- żeni.a aż dG chwili śmierci. 1 Potem opisywat burzę z pioru
nie wlidzac inneg-o wnsc1a. chlonęly szereg- żyć ludzki.ob. Z tego pamiętni1ka dowtiedzia nami. która rozszalMa się nad 
zg.odzi't sie pojąć ia za -nalżon Najbardziej wzruszająca tra~ no sie. że po wejściu na szczyt lodowcem. a wkońcu zWTróoil 
Bee ipo'dlug miejs,~owe~o obrzę- gedją byfa śmierć w Alpach ty Orossloeffler. kiedy powracat się ze słowami pożegnania do 
du i Wlkrótce takit z ·,iskał iro}skich niejaki1ego Hansa Lu- nadół. noga mu się pośld.zgmęta rodziców· 
wśród ludności popularnoś~, tza. studenta ipoliteohniki w i soadl. ~o prziepaści, lodowej, _ Kodhana matikio i o:tcze _ 
że po ś'tl1Werr1ci króla st.a! s '.ę Innsbrucku. glębo·~1eJ .na 60 me.tro~. pisał _ prnebaczcie mi moje 
faiktvicZIIlYll11 władca wyspy. tt L b ,. . ?~ał10 si1e to w n~edz1ele o go szaleństwo. iem się wvbrll!l na 
'Jalko czf""".' ,;ek nr_ a,\.~ h'.:'z ,n« ans. Utz wv r,al s.ie . sam d Ina 5 otudn1 Pot•uc7 e 

"""' v -·• - , 'k ~ · e oo P . „ '?· . l · „ - wvciecz:kę i że wam sprawię 
zda1t soMe o<lr.azu sp·""n\·ę . z na ;vya1'e;cz ę W. gory I me. p·o- n!2 b~·lv t.ak c1ęz~1e. ~~ Lutz l takLe zmartwie111i.e moją śmier
hiandlhowe.i wartości :iatural · I ~rocil. Po ~~u~·t·~ih pos~ukiwa~ rne mogl s·Ię mszyc, pomimo to aią 
nYoh b01gactw WYSPv. ::;ieha- I rniach znale;;.ono iego cia•to po- spo\kojnie pr-owadzit dalei swój „. 
wem też zmie1JJi'l sie ca v jej) kryte rana 1 1 zesztvwmale pamiętnik, leżą·c na brzegu roz- Na kar:te,czce pod temi slowa 
,poziom P.konomiczn:r, bowiem· od mrnzu padlinv Jodowej i ut1rwalając 1 mi było klilka ·perełek Jod'U. \iVi 
dzdękii WProwadzonenm nrzez . Lutz najwidncmie.i do ostat- swe ostatnie wrażenia. I docznie w te.i ostatniej chwil1 
n'iego handlowi. zrazu zam:en- nie.i chwili zachowat przvtom- 1 Lutz zatem stwierdZ'ił, że nie,. na mvśl o rodzicach z oczu ki0-
oomu jedynie. naiubo7s~ miesz- ność. bo w zmarzJvC1h na kość 1 czttł żiadneg-o bólu, ale byt prze naią•ceg-'o. pomirrpo cafog-·o hartu 
kań,cy zazina[J ;yclhto dobro- rękacih tkwtl1l jeszic·z.e pamiętnik konany, że zamarznie na· jego duszy, sPlvinelo oaire f,ez.„ 
dzieiistw dobrnbytu · wvgód, 
~wli.azainyioh z nosiadaniem nai 
romiai.t.sz.ycli ,pirzedmi0tów i 
narzędzd, uilatwi.ających prac1;, 

· ~1 ekt~~K~~ dotv·~hczas ani !m ! Mar ja Orska odnalazła si~ 

wia się książka znanego teore
tyka ekonom.ii John St. MiWa, 
której motto brzmi: „Bez wa
hani·a można Pświadczvć. iż w 
obecnvm s·tanie świata koion1-
za,c.ia jest dla kapitału star,egl> 
i zamożnego kra;u mo7liwie 
najlepszym interesem". Ten no 
wy duch w polltycc ko!onj,al
nej doprowadza do 5C'iślejsz,e· 
go z.espolenia ich z tr.ac~erzą, 
czego wyrazem sa stałe konfe 
rnnc.ie imperjalne; zaDoczatko
wane w roku 188'7 zjazdem w 
Londynie z okazji 50-let:l'e.:?;o 
jubileuszu Króll).vei Wiktor~1. 
Dla utrzymanh :ei;o c:ągtośc; 
powołanv zostai :-1sob1v sekre 
tarjat. w roku 19ll-1 opabJ:ko
waną zosta.ie Di·envsza statysty 
ka całego imPer.:u ·11. w roku 
1908 pow.staje Imperiial Intel
liKence Serviicc czy;~ ha1dlo
\VY i polity.cznv 11lfząd i 1nfu~ma 
1 ~·jny dla czterech 6wczesny.;h 
dominiów (Ka'1?.uy. Au;;tralii, 
Afryki Południowei 1 i';owe.i 
Zelandji.) 

W XVIJ wi,eiku rozp..x:zęła 
Angl.ia zdobyw::i.pfo koleni!, w 
ro'fou 1763 opanowuje Kanadę, 
w r. 1783 stawia pi·~:·wsze kro
ki w Australii. a w r. 1882 za1-
muje Egi·pt i to rozszerzan~e 
władzy wielko-brvtviskiei s:ę
ga DO czasy wo.inv §winowej. 
Ale planowa, swoi..:!1 celów 
świ1adorna oolity.ka k~hmiaLna 
rozpoczvna się dopiero oo ro
ku 1830. Jej rezultatem jest 
przebudowa państwa k,olonjal
negio w imper}um. zapoczą:~ko
wana nadani1em praw dom1a· 
Jum Kanadzie w roku 18fi7. 
Obecne posunięcia rząd.u an
gielskie.~o są kontynuowa·11:em 
te.i polityki na najważniej5zvm 
odcinku frontu, m\anowi:Cie w 
Indiach. którym mają być rów
nież nadane prawa dominjum. 

Warto orzy tej sposobnoś'Ci 
wspomnieć. iż terytortum. nad 
którem Anglia spra wuie tvlko 
protektorat obejmowa'1o do cza 
sów wojny 1 i pól miliona ang. 
mil kwadretowvch z 17 i oó't 
milionami mieszkańców, zaś 
imÓerjum obe.imowafo 11 i pót 
mil.iona mil! kwadratowych z 
400 miUonami mieszkańców, z 
czeg-o na same lndjte Brvtrl
skie priZypadlło 300 mibonów lu 
dzi. Woirna św~atowa I"Oisz,e
rzY1ta władztwo Ang<lji zarówno 
w dzi1edzinie mM!datów ((Pa
lestyna) iak i kolon.?e (kolonfe 
niemiec'ki·e w Afrvce} . J. B. 

Brunatna żona ?ettersena j 
~~~1~.iwV: dlad~~tic~~~tI~~ zatruta morfiną w pociągu Kolonja-Wiedeń H k 

0 
d „ 

żyiai•u. Wówczas ~<lat si? Pet- BERLIN, 9.10. Wedłe ini<>trma wiadomi-Ono otem urzędnika ru wołany natychmiast lekarz B-01 an a r OnOWRa 
tersen do SzwecJJ, gdzie za- „~ ~.... i h .at · • • zachwyciła Wiedeń 

'ślubil niejalka. panne Simpsoin, c.Y' •• zas.:ąg~.ętyc w dyrek.c,. 1 chu. ~,1edy ten w~zedł. do jej '. ~lflO stwierdził ataik bisterji i 
która n:ie zaiwahara się towa- r J>Oliicii w Wurzbrnrgu, ma:łez10· i przedziału, znalazł Ją lezącą w · Łaitmoie Dl()ffiną i kazał prze- swemi występami 
rzyszyć. kiróle~skiiemu . s'W'.uj~- i~ 2 paździ~,ika artys,tkę Ma- stanie nieprzytomny~. Na st~n- l wieźć do swiltaJ.a. 

1 
Korespondent Ag. Press do

mu matz<>nikow1 do T~łh)T i m: : 11ę Orską, Jezą~ą bez ~rzytom ; k? koło okna znal~z.1000 dz.1e-1 Wersia, Jakoby Orską :zinale· nosi z . WJe~nia: tt.anka Or<lo
b~ wd<em 00zvsika~a W!Soróo p~d ności w przedziale pociągu po- 1· stęć ampułek morfiny, z któ- llii:w> koło szyn na torze, nie n6W111a odmos-ta w1e~k: sukces 
W'la ny. um!eJetnoś»)'ą pie- · '""' • , , . 1 d · · -
lęgnowarui1a chor~nńk O"atrv- sv.iesznego Kołon13 - Wieden, rych J)1ęć było pustych. Przy- I pOtwierdza się zatem. PO .'cza.s. orem1eirv w. na1w.v 

. . .v'""'1 ' " · . t · W" b . • w l kwmtm·eiszym kabarnc11e w1e-
wairna ra111·ny.ch 1 wY·Choiwvwa- uz przect urz urgi1em. I d • k" . p "Il " D · ··1 · · d · · · · . · „ 1. W" b „ b „ ens 1m. . aV'I on . z1enm n 
ma. ·~1~c1 memme.isza . a~1z,e 1 ~ urz urgu zawezwano n1a~yc 1 zapow·iedziaty g-ościnne wvśte-
mąz )e.1 JYoPUfarność. Kob:ety- ; miast lekarza kolejowego ·i nie- , Gorszące za1·s"'c1·e w sądz1·e ; py P'OlS'ki,ei Yvette Gui'lhert. Pu 
WJl'.SPt~rk1 zwlasz.cza. któryd1 przytomną pirze•wiezłi.ooo do ' ~ bli·czność wi·edeńska. prasa i 
męzowae dotyiohczas okrut1ue I . . . l p d ł k f•k ' f t t 1 t ·,1 t atr 
Sli1e z n:iemi ohchodz' li uważa- I SZP11tala JulJusz.a. Szpltal ten aser u erzy rucy I sem Is ery ·ea. ra ne wvpe not vd e 1, 

• . . . „ I : < . • r odmó 'ł j . . • <>bee oo brzeg'! Razem z r OUl\.a 
1 ą.q ie z~ ~wo.ie . niie~o.n!·Cc . 1 · ' wi .przy ecia jeJ, w. . przewodniczącego święcili ttfiumf Ja!fo.ssiy i Bocz-
n~idr?bn . :1s~e pir~·ewrn;.e1.1:a me I czego umiesizcrono ją w khmce Ze Lwowa donoszą: kowski pforwszv Jakio autor 
~ilosie~ Je. katowa1.1 1 stale: psychjatrycznei untwersytetu . . względnie ttoma·cz piosenek na 
'51~ ?ad nui~m1 znęca!J, ubóst- 1 wiirzbursk,iego Stan wrowia I W czasie rozprawy o paserstwo w tute1szym są-1 iezvk niemiie.cki drugi l<\iko kom 
W11aJ~ kswo~ą wladiczyn_ię. kbó- i •• b ł to' k '1 Idzie grodzkim oskarżony Ryszard Niemiec po wyslu- ooŻvt~r. Wlel'kiem. Powodze
ra, Ja 0 d ·TY}rwszy swoi czyn, JeJ Y we w re PomYs ny. I chaniu wyroku chwycił ze stołu sędziowskiego krucy- niem cieszy sie kreacja Ordon-
~1. '!!/eowarzzi a tsur?we , kary z~ Biuro prasowe dyrekcji kolei • fiks i rzucił nim w przewodnicząceńo trybunału dr. ki „Kniag:inius.zka" oraz piosen 
u "" P ez uzrnmcow zon 1 W" • . . 5 k' p t b k" o ·d , -dch d · · Ob· · t k' w urzburgu komumkuJe, ze Tomaszewskieńo 1 e ers uirs 1ego. I .onow zi1eci. ecme s oisun 1 na • 5 ' bedzie wvstępowafa w 
wvsm:e. j~k ~isze autor listu, ?rska, i:zucita na p~rsonal kole . Przewod?iczący uchylił .się ~ uniknął ciosu, krucy- d~i,aoh na,bliższvch w ,.Thea-
karidVllla!nn·e s1e. PIOd tym wzg!ę JOWy m~ędzy kolon~ą i Frank- • fiks zaś rozbił szybę w okme i wpadł do ogrodu. teu- de Komiker", a równoc~eś
,~e?1d zmien,ll~ 1 wY'S'P'Iarze. pr.d j furtem P<>de1rzenie, że jej u- I Niemca, przytrzymanego przez 3 policjantów usiłowały nie impresa.rlo iei prowadz·i per :;;IJ ~~.wzg ędem uicywilllo- ! kradł pięćset marek i ztoty ołó- ·i' odbić dwie siostry oskarźonego i jakiś nieznany osob- trakt~c.ie dla z.aan.g~żowa!~~a ar 

· wek. W drodze między Franik- nik tystk1 do wrie!'ki1e'1 rewJ1 W 
Król Pettersen, który liczy , • W" . _ r • p k"lk 'b b d h li d ł „Stadttheater"· Z końcem mie-

obecaie 65 lat p.ostan , :• b- tUrtem 1 urzburg1em zacho I rzy pomocy 1 u oso , ę ącyc na sa u a o . . s·ę odb·nć s....,,,.i·aJny . owi.i. a . . . . . N' d d . , d . . . s· t s1aca ma I ·' IJVW, V 
dykować i powróc;ć do rodzln wywata się pode1rzanie i po się wreszcie iemca o prowa zie o więzienia. ios ry koncert Ordonki w „Musiik- et 
neJ?o miasta .Govheinbu,rga. ,: . przybyciu do Wtirzbur~a za- ' oskarżonego zatrzymamo. reins-Saail". 
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PIĄTEK Wschód sł. 6.12 

~------Zachód sł. 17.20 

* • • 
Wierzę, że przyjdzie 
dzień długo czekany, 
gdy zniknie z świata 
i nędza i ból, 
gdy z,11lknie przemoc 
ł zniknę kajdany, 
a ludzie ludziom 
chleb dadzą i sól„. 

Nie będzie wielkich 
i małych nie będzie, 
kto był ponlżon -
tego wzniesie świat, 
I równy z równym 
stanie w jednym rzędzie, 
człowiek z człowiekiem, 
jako z bratem brat.„ 

I przejrzę wszyscy 
I oczy otworzą 
ł w dusze wchłonę 
wielkich tęsknot żar, 
i zachwyceni 
nową życia zorzą 

przeklnę świat stary. 
śwłat duchów i mar „ 
Wierzę. że przyjdzie 
dzień długo czekany, 
dzień jasnej prawdy, 
a nie mętnych złud, 
drogę torują mu 
ducha tarany, 
on wciąż jest bllżej, 
on stoi u wrót ... Les. 

Głos Połsl~i Str. '7 

Pl\ft lfJl\KS KO W OBRO IE SWEJ KASY 
ZAGROZIŁ LICYTANTOM REWOL WEREK 

KREWKIEGO DYPLOMATĘ NATYCHMIA~T ROZBROJONO . 
Sensacyjny epilog burzliwej licytacji 
W dnJu wczorajszym w są- P. Maks K<>n w pewnym J11J{r ! Na ławie oskarżonych za

drle okręgowym rozpatrywana mencie licytacji, gdy dokonano , siadł red. „L<>dzian:ina" radny 
była sensacyjna sprawa praso· już sprzedaży kasy ogniotrwa- 1 Aleksander Nowakowski, oskar 
wa ,,Łodzianina", będąca epilo- lei wyciągnął rewolwer 1 pO· iiOny o szerzenie fałszywych 
giem ujawnienia przez t<> pismo czął nim grozić licytantom· wiadomości w druku spra
przebiegu licytacji w firmie Rozbrojony Jl!l'Zez policjanta i wę rozpatrywał w trybie po
„Widzewska Manufaktura'', w sekwestratora p. Kon otwo- stępowania u1>ro.szcz0inego sę
trakcle której p. Maks Kon, dy- rzył kasę, w której znajdowało dzia Kopaczewski. Obronę wno 
.rektor tej Mrmy i wicekonsul się 6 miljonów zł. kwota ta za- sit adw. Hartman. 
duński • zagroził licytantom re- jęta została przez sekwestrato- Świadkowie p· Somme·rfełd, 
w0 lwerem. ra na po.krycie wszystkich na- urzędn : k skarbowy, bracia Ro· 

W świetle informacjJ ,,Loclzia leżności J)O'datkowych. dak<>wscy i p, Bienias - stwier 
Dina" d~ieje tej licytacji przed- dziili, iż 

0 
fakcie tej licytacji 

stawiaJ·ą silD nastęnw'ąco: Wówczas p, Maks Kon od-
.,,,, "' • ~.i: • • wiele mówiono w urzędach skar Wobec tego iż ,,Widzewska wołał się tel~i<>llllcznie do wyz-

Mmwłaktura" nie wpłaciła w szych władz skarbowych, lecz bowych. 
term.inie ro.złożonych fui na ra interwencja ta nie dała spodzie Jeden ze świadków był na
ty podatków państwowych, wy wanych przez p· K.0 na wyni- wet obecny przY licytacji, w 
delegowano d<> tej firmy sek- ków. czasie, której bawełniany dy
westratora by należności te Jedynie echem tej epopei Pl0mata wyciąg·nął broń i zagJ.\) 
ściągnął p~z~ sprredaż zaję- j krewkiego dyrektora Widzewa ził lkytantom. 
tych ruchomości, między inne- ' bYła wczQrajsza rozprawa są-f Opierając się na powyższych 
mi kasy ogn~otrwałej. 1 dowa. reroaniach, sąd Po przemówie 

fu '* *MMM& 

• „ 
ECHA NADUZYC WYBORCZYCH· 

W SĄDZIE OKRĘGOWYM w ŁODZI 

llJiu adw. Hartmana, red· Nowa· 
kowskie~ z braku d<>wodów 
winy uniewinnił. 

Niewątp.Uwie wynikiem tej 
sprawy będzie wytoczenile oo~ 
chodzenfa przeciwko zbyt krew 
kiemu dyp·l<>macie, który sprze
ciwił się czynnie dokonywaniu 
czynności urzędowych. 

T. B. 
y w 

TEATlłY 
TEATR MIEJSKI. 

Skrót wojny, u.ięt.e.i kapitalnie 
Przez Andersona. Stallingsa J 
Zuckmayera, w orzekfadzie .Je· 
rzego Kosisowski,eg·o wzbudzii 
zrozumiaht sensa,cje wśród naj~ 
szerszyich sfer. 

Dzięki iniic.iatywiie dyrekcji 
Teatru Miejski,ego, która po raz 
pierwszy w Pols•ce WV'Stawi'ła 
tę sztukę. „Rywaie" wchoctzą 
11a afi.sz kH'ku teatrów. 

Ceny popularne. 
Jutro. w sobotę. o godz. 4 po 

I 
południu po oenacih najniitższych 
(od 50 gr.) „Miira Efros'' -
świ·etne widowis'k,o z ży.cia ŻY 
dowsikiego. Obsada p1remiero-
wa z t> łforec'ka w PODiso~J 

iilll§31Mll§31•3111§31~iil W diniu wczornjszvm Sąd O- 'stalita na podstawie zez.nań ; - gdyż numer „Łodzianina" roli. 
=-1 RADIO I lkręgowv w Łodzi irozważaJł świadków udział urzędników I zawieraiącv Łnkryminowane ar w sobotę 0 godz. s.30 _ar-

Sensacyjna sprawa prasowa łódzkiego organu PPS. „Łodzianina" 

. -. sprawe r1ed~kt?ra„ odpowiedziial admi1ni.stra.cyjny,ch ,j policvfa~c~ 1 tykułv był s'k~nfokowa_ny ~ ałcywesoła kmto·Cihwi'!a W. R~ 
Eilmlllilll!Tlmllml!ll~~~ nego „f...odz,1amna . radnego A- w wYborncih. na co rówmezl tem ·samem wiadomości w mm packi·ego (svna) „W cz·epku u• 
m11111rrm1111111111111TI1111111111111!1TI111111m1111TI111111111111rrm111111 lek~andra No,vakowski1eg;o, o- wskazywał Lnkrvm:i,nowanv ar zawarte nie mogił'Y, być rozpo- rodzony". W mH p0pi1sowei 1'· 

skarżonego na podJStawie usta- tykut wszechni•one. Dale.i obrońca od Tadeusz Krotke. 
Warszawa. (1411,7). wy p·ras,owei z powodu ~miesz Następnie poseł Prag'ier czyta•! szereg ustępów S'J)'rawo- Re•żyserowal K. Tatarkie-
Godz. 11.58 Sygnat czasu z czenia a.rtyikullów „Drozyzna, stwierdzi~ faikt całego szeregu I zdania foomis.if adminis·tracyjnej wicz. 

warszaws'kieg0 Obserwator-§ nędza i bezrobocie" omawiają- napadów na członków PPS il dowodzą,cego niezbicie o udzia 
Astronomi•cmego; he.ina1l z wie~cego svtua'cję gospodaricza i po 'k'JasowY1Clh zw. z.aw. "te władz administracv.inyich w TEATR KAMERALNY. 
ży Marjacki,ej w Krakowie; jl'ityczną Polski oraz a.rt. ,,Zbro- Nastęip.n'ie z.eznawa't św. A- akie.ii wyborczei i ·O zaistni•eniu p . K 1 . A " 
12.05 Konoert z ptł<yt g;ramofo-1 dnia i bez\lrnrność" oma wiają,ce dam Walczak, seikretarz zw. za- faktów gwaHów wvborczvch. remJera ·· aro a 1 nnv · 
r,owyoh~ 13.10 Komunikat me-~ go napady borówek na człon- wodowego włókniarzv. który Dziś piątek, premje.ra czte.ro 
teorologicz.ny; 15 Komunika,t ków PPS i klasowych związ- sam padt ofiara bojówkarzv. o- W konkluzji adw. Hartm~1 aktowei wspólczesnei sztuki 
gospodarczy; 15.20 „P·rzegląd ków zawodowvch. a będącego raz red. Polecki. pmsit 0 uniewinnienie oskarża Leonarda franka .,Karol i An~ 
wydawnictw perjodycznych'' pirzedruiki•em z niesk.onfiiskowa- Przed zamkn·ieciem przewo- nego. na" <Powrót z niewolii). Zapo-
omówi prot li..M.ościic~i; 15.45 nego „RobotniJka"· du sadowego adw. Hartman pro W czasie mowv obrończ~j wi~d~ wvsta wienia !e.i. rewe~a· 
Komunikat Glównego Zwiaiku Sllrawę rozważał w trybie sil sąd 0 właczeinie do akt spra adw. Hartmana - przewod'rn- ! cy1ne.i szt.. która dz1ek11 swo,ej 
Strażv Pożarny.eh; 16.15 Ko,n- posteDowani.a U'J)'roszcz.onego se wy o.ficJalnego druku sejmowe.i c~ąc~ Drzeryw~ł mu kdlk~k~ ... ot · m~cnei frapuiace! tr.eści i. olbrzY 
cert z Pl·yt g.ramofonowych; dzfa Kopaczewski, oskairżał pro komis.ti administracyjnej, oma- n!e nie oo~wal~.1~,c na o.m.0~ 1 e-j m1emu rozg-it.os. ia~i sobie zdo• 
16.45 Rozmaitości; 17 Trans- kmato.r Jeż.ewski obronę wnos~ł wia.ią.cego nadużvcia wvboricze. m7 pew1n.e 1 czę~c1 zeznan swiad , ?Y~ na wszvstkdch . s?~nach 
misja z Sali Rady Miejskiej adw. Hartman. Sąd odmóW'Lt iednak żądaniu kow . . k~or~ miatv. dla sp~awy 1· sw1ata wv~otal w m1~sc1e <>-
Uroczystej Akademii ku czci Oskaroony Nowak,owsikii do obrony. I zna,~z~me istotne 1 wyświetla- g•rnmne zamteresowainne. 
Kazimierza Pu'laski·ego; 18 wJnv się nie przyznał· Po przemówi1eniu prokura to- tv zrod1!a ora~ fakty, .na któ-! R:eżvserowaJ sztuke Leopold 
JV!.uzyk:a. taineczna w wykon~- Pierwsz.y z.e'z~awał .iako ~w'!a ~a .. k>tóry podvrzvmvw_!lł askar I n~cih , opi~rat. s i ę os~arnonv. u-1 Zbłuck1i •. De:kor,~cje Df'zygoto
mu orkiestry teatru „Morsiloe dek posell Prag1er (PPS), kto- zeme. zabra~ ,gfos obronca .adw. mieszczaia,c mkrvmmowane ar wat E. P1etkiew1cz. 
O~o"; 18.45 Rozmaitości; 19.10 rv wskazał iii :komi·s..ia admini- Hartman. 'który wygfosiil ob-1 tyłkulv. . I W sobotę i ni·edzi·ele pow· 
Oiel'da rolni1cza; 19·25 Muizyka ~ straeyjna sejrnu rozważała ca~;y szerne umotywowane i kon- . Sąd PO _naoradzie ~ydaq wy- tórz.enie „Karola i Anny''. 
z płyt gramofonowych; 19.58 szereg wvpad'ków. nadużyć w'Y sekwientinie zhijająice tezy o- rok skazuiący oskaIZo~e.1ro na RZECZYWISTO~C". 
Sy;gna•ł cza.su z warszawsk1j,e- borczyiah, co między innemi o- skarżenia. przem6wi.enie. ~OO zl. grzywnv z zamianą na W" . d . 1 5 r ko-
go Obserw. Astr.on.; 20 Poga- mawia~ iniIDrvminowany arty- Adw. Hartman wskazał w tyg;, aresztu. . . me zi;1 ę , 0 PCf0 ·z ń· 
danka muzyicZ!la; 20.15 Kon- k1u'ł1• • „ . pienys~ym r~ę.dzi;e iż oskarż.o- Adw. Hartman zapowiiedziat m~dja B . ~sla~a „„oro i'a~ 
cert symifomczny z Pi1ha:r- Poseł Prag1.eir zeznall 12 komi ny me .iest w'In!1en roz•powsizech wniesienie apelacH. skiego. „Rzec yw ~osc ~·eń· 
monJi warszaws'kiej. Po tirans s.ia adiministrncy.ina sejmu u- niania faltszywvch wiadomości s. p, okstatnMt z1. KozC. tows ą .... u 1 " 

1
• „ k ·,1. t 

1 
s ą e, 'Ina einv na1mzsze ou 

~i·s]i omun~!l\.a .Y: me,teoro ,o- 1 zi. do 6 ~t 
gi1czny, p,ohicv.ll!lv, sportowy, 
wiadomoś·oi Meżące, oraz Ko
munikaty Po1skiei Ag,enc.iti Te
\egraficznei. 

Dyżury aptek 
Dziś w nocy dyżurufa nastę

pujące aipteiki: L. Pa wfowsikie

Na 12 lat ciężkiego więzienia 
skazał sąd mordercę żony i 7-mio miesięcznego dziecka 

Skargę apelacyjną - odrzucono. 
go <Piotr'kowsika 307). E. Ham- W swoim czas.ie gfośną by- nieszczęśliwej kobiety zbiegli pamięta bowiem był k;Qmplet
bu;ga (Główna 5~). B. Glucho:v ta w Łodzi sprawa 28-letniego się sąsiedzi, jednak za.póimio już i de .y. Na pytanie dlaczego 
~ieg:o (N~ruS tk-0wCK·cza 41·.n!· 

2
S
6
:t)- Fel'iksa Graczyka, który pod- po0tłeważ Graczylrowa, jak rów I w ciągu całego J>Ożycia małteń 

ewJJCza 1 ..l a operrr11il\ia > • klót . bn.t . _i!I,,.. 7 • j j d łe k 1~· 1 A. Po1asza (Plac K-05c,emy lO). cza~ ni z zoną z.arą ~ i.ą ta- ivK;z ·lllllo mes ęczne z c o, Sl\1ego ma tretowal swą żonę, 
A. Oharemzy, (Pomorsika 10), sailnem, razem z 7-rmesięcz- Genia, nie żyły Już, skutkiem Graczyk ,odpowiedzfa~, że był 

KONCERT -ALFREDA nYm dziecklem. „ od.tt'iesionych kilkunastu ran za ~'l'Y na żonę, ?onieważ widzialł 
HOEHNA Grnczy'k naif.ogowy PI'Ja.k od danych tasakiem. Ją, całującą srę z t}ego bratem. 

Al!fred Hoehm. którego kon- pierwszego dnia po ślubie przy Zbadany w śledztwre Gra· Na rozprawie sądowej, która 
cert zosta1 zapowjedziany na chodz·il do domu za wsze w sta- czyk tłumaczył się, że nic me ·odbyfa się w Łodzi Graczyk zo 
nadchod:zący wt?.re~ dni'!- 1? b. nie nietrzeźwym i bil i maltre- stal skazany na 12 lat ciężkiie-
m. w P.1!1har~o~,11, .1est mam~tą towaJt swą ż.onę, która cierpia- go wiięzienia. 
w którvm mewradomo co w'!ę- ł · 1 <l k' ki w d . : w · · 
cej podziwiać: czy is.krę bo- a .rn~ u .z' 1 ~ . mę, · rugi Lekarz•dentysta dniu. wc.zora;sziym rovpra 
żą, rozniecony .'IJltomienny dz1en W111elk1e3 Nocy r. b„ p'l'zy- wa p>rzec1w1ko Graczykow,i od-
temperament. CZY skoń,czoiność szedlt Graczyk do domu zupet- L. Prussa. kowa byta si.ę w sąd~ie apelacyjnym, 
techniczna. czy to bogadwo na nie piij.any, a gdy żona robiła na skutek skargi wuJiesionej 
tury artvstvc~~e.i. która P·~!rafi mu wymówki te nawet święta przez niego, Sąd aµela·cyjny, 
tyle odrębnosci uwvpukhc w . . G powróciła. . d . 
charakterze każde; d · ·"'ł I me potrafi uszanować, raczyk pod prz.ewodmctwem sę z~e.go ,.,o Zl"' a. h • I . t k • Przyjmuje od 10-1 i 3-6 w. p ~. 
Jednvm s~ow.em .iest to 1p'iani-ł c wyc1f ezący na stole asa I Zielona 9 , tel. 13_60• oznamdewi,cza, wyrok pierw-
sta z łaski Bożej. flZUciił się na żonę· Na krzyk Leczenie zębów. jamy ustnej i dzi•seł. szej .iiDstancji zaitw~ddł. 

T.EATRY POPULARNE. 
W Teatrze Popularnym 

(Oiwodowa) o g. 4 PIO. i w nie
dziele o .Ir. 12 w pot. gorąco 
przez dziatwę przyjęta - efelk 
town.a i barwna uirozma1icona 
tań·cami i śpiewami bzjka dla 
dzieci B. ft.ertza ,,ZAKLĘTE 
T1RZEW1CZIKI". 

Dziś, oo raz ostatni wesoła 
k,om.ed.ia Mo111.t,gomere'go „Całv 
dzień bez kłamstwa". po cz.em 
d<>s'.konała ta sztuka schodzi z 
af,~sui. 

Juitzro. w sobotę dana będzie 
pelna humoru. werW'Y i 'PTz.e
zaba wnvch sytuarcji amerykań· 
ska komedja J. Pmh1i'nga „fe
nomena'lna umowa". 

W sobote o godz· 8.20 i w 
niedziele o godz. 4 P'P· i 8.20 
wii1ecz. w Teatrze Geyerow· 
sktim. Piotrkowska 295 ar•cywe 
sola komedja Monti,;omere'g<i 
„Cafiy odzień bez kfamstwa" 

która na scenie teatrn przy ul. 
Ogrodowei odni·o.sta Pelill'V suk
c~s. 
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W dn1u wczorajszym powró
ci~ z urlQIPU wvpoczy,n;kowiego 
~ objał urzędowaniie pan woje
woda ł1qdiz'ki. Wł. Jaszcz-0H. 

Podatkowe posiedzenie 
rady miejskiej 

111111m11111111&1111mi!B111m11r1

1 I ĄUZflCA 
&llumJWBJ!BlllM!Jl!j!IMl\l!il 

WcoraJ uchwalono nowy statut podatku widowiskowego 
Wczornjs.ze posiedzeni·e rady 

miej1skiej poświęcone byt.o wy
łącznie s•prawom podatkowym 

POŻEGNALNY KONCERT Na wstę~e dokonano wybo-
BRACHA ZFIRA. ru komisi'i rewi·zyjnej, której za 

Wczorajszv koncert jeme- daniem będzie skontrol·owa1nie 
nitki palest:\'.ńskiej Bracha Zti- ksiąg kasowych i kasy - w 
ra. miar WYJątkowv s,u1k·ces ar.~ zwiąizku z zamkniędem prz.ez 
tystycznv Sala Pi1lharmonJ•I1 , . , 
byfa dosziczetnie wy1prz,edana. magistrat .zestawi.en raiohun'ko-

Zgromadzona oubliozność ob- wych na ro'k 1928 - 1929. 
darza:Ja artystkę niemil~nącemi Zgodnie z uchwalą konwen
o~laskami it domagał~ ~ię wci.a.ż tu senjCJ1rów usta'lono skif.ad ko· 
bisów· Nachum Nardi :1ako 01~- mi'sji muzY'cznej do której we
nista i kompozytor cieszył się , . . • 
również wielkim powodzeniem, szh: p. prezydent Z1em1ęck1, 

Rów1nocześnie statut przewi-l ków ustalono w WYS·Oikośd 75 
duje bardzo niskie stawki p<>dat 1' proc., zaś na sprzedaż trunków 
kowe dla filmów wysokowarto w wysokości 150 proc. opłaty 
ści.owych, 0 znaczeniu wyooo- pańsitwo.wej, 

wawczym i dla filmów pol- Na tern posi·ediienie wczoraj-
skkh· sz.e, wobec zd~ęcia pr:zez magi-

Naistępni1e rada ustali~a na r. strat spraw.y zadągndęcia po-
1930 - dodatek komunalny do życzki 11 pól m:ilj. zl., zamknię
państwowego podatku przemy to. 
st.owego od świadectw prz.emy Przyczyny wycofania wnio
sl-owyich (patentów) i kart reje- sku pożyczkowego wyjaśni~ ma 
strncyjnyicih w wysokości 30 gis·trat na konwencie senjorów, 
proc. oPłaty państwowej, który od'byt s i ę prz.ed posiedze 

Natomiast dodatek komunał- niem rady. 
Wobec 'kolosalnego zaintere- P. prezes Hołcgreber, ławnik ny od patentów na wyrób trun

sowan.i.a odbędzi1e si·e w środę SmoUk dyr. Adwentowicz, inż· •~••m•:1111m·llli#iftillHml~.iii1Zł&UHl!ll!ll!l*&Wb•nas:mm•mcn .... •mm:rail'inB1•• 
W. P. 

:l!Ji?- 16 b.m, w Sali Pitharmońji Goldbe~g, p. Józef Frydberg, p. ZA I.CO.OOO DOLAD ÓW 
dru2:i pbż~gnalny koncert. Bra- Anzelm Sz.pulman, dyr. Wol- * ~ 
cha Zfi·ra 1 Nachuma Nardi. Pro , • . . 
gram będzie zmi·enionv. czynskir, radny B1aler, dyr. K11- Sowiety zakupiły w Lodzi chustki. 

jeńska i prof. Hałpern, Jak się dowiadujemy, kilku-
UROCZYSTA Al(ADEMJA KU Na:stępni1e rada uchwalHa sta dm.owe pertraktacje przedsta-

CZCI KAZIMIERZA PUtA- tttł podatku miejskiego od pu· wicieli misji sowieckiej z fabry 
SKIEGO. bliozny.ch zabaw, rozrywe~ i , kantami łódzkiemi zostały wczo 

W niedziele dnia 13 b, m. o widowisk na rzecz mfa.sta Ło-1 raj w godzinach popołudnio-
godizinie 12 w ·południe od'bę· dzL i wych sfinalizowane· Ogółem so 
dzie się w Teatrze Mie}skiim u- d T · k 'ł Lod h 
roezysta akademia ku cz.oi Ka- Statut ten przewii uje jes.i j w1ety za upi y w zf c u-
zimherza Pułaskiego. Przemó- chodzi .0 po.datek od biletów ki· 

1 
stek za. s~mę 150.000 dolarów. 

wieni.a wvg.l.osza PP·: prof. Lo- nematog·rafrcznyc1h, maksyma'!- i Zamów1ema te dokonane wsta
tenz i p. Zaborowski. por. W. ną 60 Pl'OC. stawkę t. zw. zasad 1· ły w następującyc~ fir~ach: 
P. Stronę mooyczna reprezento nticzei ceny błletu. Józef Zyss, A. Szpllka, Michał 
w.ać bedzie ·ohór hn. Moni1usz·ki 
oraz oirk1iestra wojskowa, W 

Glazer i A· Piaskowski, 
Termin dOstarczenia zamó

wień ustalony został na dzień 
15 listopada r. b. Kupcy ódzcy 
diostaM pokrycie wekslowe z 
terminem 18·miesięcznym. Ce· 
ny obecnego transpQrtu są o 5 
do 6 procent niższe od cen to
warów zakupionych w Lodzi o
statnim razem. (p) 

częśei recytacyjnej bi·ora. udzia:ł 
artyści Tearru Miejskiego pp'.: 
Niedźwiecka i Krziemieńiską1 , Zakończenie tygodnia propagandowego 

Ligi Obrony Powietrznej Państwa $miały napad 
na ul. Zachodni ej Komiitet wojewódziki LOPP j Przygotowanej kompanii 31 p, 3) Jako trzeci i ostatni punkt 

urządza na zakończenie .,Ty- IS. Kan. stoi przv11:otowana D'rogramu zademonstrowany zo 
W dniu wczorajszym o goJz. godnia'' oropagando\veio w kompania 28 o· S. Kan., która stanie nanad eskadrv samolo-

8-e.i wieczorem na przechodzą ·dniu 13 bm. f. i. w nadichodzą- i za zbliżeniem się samolotów tów na ważny objekt strate
cego ulicą Zachodnią Joska Ro cą niedziele, wielki pokaz wal- zosta.ie zaalarmowana przez fJO .Q'iczn.r (Plac Hallera) woj1sko 
zensztajna napadło 2-ch nie- k: ohemkznei. sterunek obserwacyjny i stosu· stanowiąice obronę pr:ued ata· 
znanvch mu o.sobnrków. \e~ein Komitet :ewódzk; LOPP 1e obrone. Ludzie ._ konie i psy ~iem zastosuje zady~ie~e ob-
z ni'Ch cihwYc1ł, Roz~nsztaJ.na cihcą·c dać 0 ;ó?bwi obra.z strasz w rna~kach mzec1wgazowyc~· 1ektu ~rzez zaoalenie s~1~ dy
z~ · ręce a drug·1 wy·c1~gn~t z n . . uż C'iem azów bo Karabinv maszy~owe os.trzeh· motworczych. z,adymieirue ma 
kresZJeni portfel. zaw11·era11ą1cy joe~~:c~~~i: szXzędzą; naktadu wuia samolot, ktorv tzuc1wszy na celu udare,mmen:e. samolo-
170 ,zfotyoh. pracy , kosztów z tern związa- na re bomb. :vy'.·zadmvszv ma- tom . at.~ku, Nieza1ezme od. za-
N~m oszdłomionv zUJchwa· nyoh ~ostanowH zademonstro- re s-.tratv rnkme w nrzestwo· dym1ema samolo~v ostrzehwa

łym napadei;n Rozien~ztain zd.o wać ·kilka zadań taktyicznvch z I rzaoh. ne bedą ~rzez dz·1~ł·a 10 p. a. k. 
tar krzykną.~ nao.asfaTi·cy rzuc1- j dzLedziny walki chemkznej, 2) Jako drugi punkt progra- P. Jak .w,ie1c wvn11ka z podane
li sie do uciecz'h I pokaz więc skł<l'dać si ebędzie mu zademonstirowane będzie Ro wvz.ei oro,~rnmu PO·~az ga~ 

Na. alarm wszczęty przez r.a trzec.h zasadnkzych części. wspóldzia!anie samolotu z oie- zowy. wvo~d~ie ws?am~le i 
padmę~ego, ~eb~al. się !·lum :~: 1) Napad lotniczo . gazowy chotą. Kompanja 31 P, S. Kan. sp.od·z1e wac się nalezv, ~e -0 n~ 
kolo k111'k.u?z1~s1ęcm os~~· kto na komoanję 31 p. S. Kan. nie- obsadzi pozyc.ię umocniona w \1. Hallera wylegną w1~l ty 
rz:y ~Z~·C1 h. się w posc~g , ~~ P!Z'Y'itotowaną do walki z samo rowad otacza.iąicych bo isko W Sieczl!e tłumv łodziąn . zadne 
złodzie.ia.~ 1 · z. tl~mu padł? ,f1!_ lotami. Samolot nieprzyjaciel· K S., kompan ia 28 o. S. Kan, emoc~i , 
ka strzafow . .ied~n z napas .m siki SIPostrzega kompanje te i wspierana przez samolot wvk·o Pokaz ten będlzie , celowiym, 
kó>V upa<l.ł. drugi za.~ .zdoła~ z.niżaiią1c sie zarzuca wroga na atak na po:wcję umocnioną· a za~azem, ~oucza1ią·cvm ' to 
zbie·c: Leząccyr_n na ziemi 0~~ bombami gazowemL żot1niiierze l Obydwiie kompanie posługiwać ostatmie 'Y't~sme ma na u~adze 
zal. siie 2~-letm M<l'k~ .~onop~t.- ini1eprzy.gotowani do obrony,si1ę beda Drzy obronie i natar- za:·~ąd Lig'. Obrony .Powietrz
cki. zamiieszka~v Pw~.kowsirn ~ rnzbiegafa sie w poszukiwaniu ciu karabinami maszynowemi i ne1 i Przeci·wgazowe1. 
nr. 

39
· •środków zaradlczyciJ. Kompania ręcznemi. Samolot ostrzeliwać Zazn<ł!czyć na1ldy, że tym ra 

W I • honosi duże straty i z.ostaje o- będzie bron'ia.cy·cih się ogniem zem w imprezaich pQwyż~zych 
p acen1e ~ destana: do· rNerwv, Obok nie- wzdłuż okopów. me beda użyte szazv tzaw1ace. 

należności 
pocztowe) za pobraniem. Ł 1 d 1 
Na .ln;OCY istniejących o~ecn~e I o z 

przepisow poczta przy1mu1e winna być siedzibą 
wszystkich urz~dów drugiej instancji. 

· ptZ'esyłki pocztowe jedynie po 
uprzedniem uiszczeniu opłaty 
pocztowej. Nadawanie przesy-
łek za pobraniem kosztów po- Odbyło się w lokalu Izby Prze· wadzić sądy administracyjne 1 Pensyjnego Pracowników Umy-
cztowych od odbiorcy nie jest mysłowo-Handlowej w Łodzi I dla kontroli legalności aktów slowych i Dyrekcji Cel. 
praktykowane, jakkolwiek sy- posiedzenie Komisji prawno-ad- administracyjnych przez czyn- W związku z pismem G~n.e-

. ~tem ten mógłby być stosowany ministracyjnej. Na posiedzeniu nik obywatelski i sędziowski; ralnego Konsulatu w Be~lm1e, 
z po.żytkiem dla nadawców i bez tem m. in. sprawami rozpatry- 4) dokonać faktycznej decentra- skierowanem - na życzenie b~r 
uszczerbku dla poczty. Obowią- wano ankietę prezydjwn rady lizacji i zespolenia urzędów pań lińskiej „Forschungstelle fur 
z~ją~e ob~c?~e przepisy są szcze mi~istrów w ~prawie, adminis~ra I stwowych, d~iałających. ~otyc~~ den Handel" - do Izby Prze-

. golnie uc1ązltwe dla firm, ma- cy1nego podziału panstwa. Bm- czas odrębme od admmistracp mysłowo-Handlowej w Łodzi w 
sowo wysyłających paczki. Fir- ro Izby przygotowało na posie- ! ogólnej; 5) uzgodnić pod wzglę- sprawie bezpłatnych dodatków 
my te bowiem są zmuszone u- ! dzenie obszerny referat, popar- ! dem terytorjalnym podział dla reklamowych przy zakupie to
d-z;ielać swoim odbiorcom znacz· 1 ty odnośnemi wykresami wyka-! celów administracji ogólnej z warów stwierdzono, że dodatki 
nego kredytu w postaci opłat I zującemi nierównomierny ad-; podziałem dla celów administra- owe, jako jeden ze środków nie
pocztowych, wobec czego kre-l ministracyjny podział. Komisja ~ cji niezespolonej (Dyrekcja uczciwej konkurencji nie są je
dytowaną należytość pocztową : po wysłuchaniu referatu biura: Poczt ii Telegrafów, Kolei i t. p.) szcze w okręgu łódzkim stoso
otrzymują po wielu miesiącach I przyjmując go w całości uchwa-1 tak, aby się one pokrywały. W wane w takiej formie, aby za
P!ZY reg~lowaniu faktury. Prze-1 liła na ważniejsze pytania an· szczególności podniosła Komi- chodziła potrzeba ustawowego 
prqwadzonii. w tej sprawie an- kiety wyrazić następujący po- 1 sja konieczność utworzenia w jej uregulowania. 
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Tragiczny wypadek 
w Piotrkowie 

Eksplozja granatu 
Piotrków, 9.10 (tel. od wł. 

korespond. 11Głosu Polskiego"} 
Wczoraj o grodz. 8 ra:no zda· 

r;zył się w Pioitr!kow.ie tragi.cz· 
ny wypadek, który wywoła{ ' 
ogólne p1rzy;g;nębienie. 

5-letni chłopczyk Glad-zki, i· 
da.ie do szikoły freblowskiej z-a· 
uważy•ł leżą1cy na drodze gra• 
nat. Ohłopi.ec piodniósl go i po 
·cz.ą1t się mu przyglą·dać. Prze· 
chodząca w tYm momencie uH· . 
cą niejaka Cyibulska, spo· 
trzeg~szy niebezpieczną zaba· 
wę clhfopca, usiłowała wyrwać 
mu granat z ręki. 

Lecz w tej właśnie obwili na: 
stąpifa eksplozja. Skutek by.' . 
straszny. Bkspfodują•cy granat · 
od·erwał obu ofiarom ręce i no. 
gi. Wstanie beznadziejny:m· od· 
wieziono je do szpita'la. · · 

Ludzie nie wierzą 
szczęściu 

Wśród korektorów loterii oan 
stwowei panuj.e ostatnio wiel· 
kie przygnębienie. Podczas o
s tatniei lioter,jj wielu kolekto· 
rów ooni:osto straty, Zaintere· 
sowanie się publicznoś1Ci os.tat· 
nią loterią państwowa bv•to 
zna·cznie słabsze niż zwykle. 
Nieszczęśliwvm też dla ko~ 

'lektorów zbiegiem okio!icznośc·i 
główne wYgrane w ostatnieł 

1 klasie oad!y na samym po~ząt
ku losowania, zmniejszając w 
ten sposób wybitnie zaintere· 
so·wanie dalszemi ciągnieniami 
Cena rw1kowa losów spadta 
tak dalece, że catv Jos na piąta 
klasę. który nom i71 aJnie kosz
tuie 200 zl. można byto dostać 
za 100 ztotv-ch i mniei. 

Rejestracja 
poborowych 

rocznika 1909 
Dzi1ś w o·iatek, <linia 11-go 

października pow1inni się zgto 
sić do spisu pobnrowy·ch w 
lokalu Biura Policyjno-Wojsko 
wezo (Piotrkowska 212). w go 
dzinach od 8 rruno do 15 (3 

popol.) mękzyźni urodzeni w 
roku 1909, zamieszkal.i na tere 
niie III-go komisariatu policyr 
neg.o, któryich nazwiska rozpo
czvnada się od l:iter: 

L, L, M, N, O. , 
Do sp;isu zglosić się powinni 

1) zamieszkali na tereni•e Ło
dzi, p) nie ma.iacy sta~ego m;iej 
sca zamteszkrunia na terenie 
Rzeczyposoolitej, a orzebywa
.iącv czasowo w Łodzi w cza
s·Le trwainia zgfoszeń do spi• 
sów, t. j. od dnia hto paźdz.ier 
nika do 30 Hstooada r. b.. ~l 
przebvwający cza:sowo w Ło
dzi. a nie mogący z .ia.ki1ch:ko;l
w:iek powodów zg1łosić Si·e -oso
biście do spisów w gmfniie. w 
które.i stałe m.iesz:kają, 
Każdy zgfaszający się do spi 

sów pow.ini1en być zameldowa· 
ny w Łodzi i posiiadać: 1) do
wód osobistv. w braku dowodu 
osobistego - metrykę urodze· 
ni.a wraz z i'nnvm dokumentem 
stwierdzającym tożsamość o
soby, 2) zaświadcz1enie o reije
stracji, 3) świadectwo szkolnę 
oraz ceohowe. 

Osoby, uchy'lajaice się od o· 
bowiąiz'ków zgl·oszenia się de 
$Pisów oraz osOlbv. zglaszajace 
sie z przyczvn nieuiSlJY!awiedH
wionvch Po terminie, wleginą w 
drodze adminisracyjne.i karze: 
grzywny do 600 izlotych lub a
reszitu do 6~ciu t~o-dni, albo 
obu tym karom łą1ciinie. \cieta izby okazała, iż pożądaną ' gląd: 1) utrzymać dotychczaso- Łodzi jako siedzibie jednego zl W sprawie kosztów egzeku

jest zmiana istniejącego stanu l wy trójstopniowy podział pań- najbardziej uprzemysłowionych , cyjnych, pobieranych przez ko
rzeczy, · wobec czego izba wystę- I stwa na województwa, powiaty! województw następujących u- ! morników uchwalono załatwie- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 
puje do ministerstwa poczt i te- i i gminy; 2) wprowadzić w .Zycie! rzędów II instancji: Sądu Ape- l nie tej kwestii odłozyć do odpo-, 
legra.fów z postulatem wprowa- ~ samorząd wojewódzki, przy- ' lacyjnego, Dyrekcji Kolei, Dy- wiedniego jej wyświetlenia. ( ł • • Ili 
tlzenia systemu pobierania na- I czem w skład jego wejść winni ' rekcji Poczt i Telegrafów, Za- l Ponadto załatwiła Komisja zy aJCle„. 
!eżytości pocztowej od odbior- 1 również przedstawiciele samo· k~adu Ubezpieczeń od ~ypa~- l szer.eg innych spraw mniejszej 1 GŁOS POLSKI'' 
cy~ „ządu gospodarczego; 3) wpro-kow, Zakładu Ubezpieczenia wagi. H 
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Tajemniczy pożar na Bałutach Miasto - las powstanie 
Podpalenie czy nieostrożne obchodzenie się z ogniem w Łagiewnikach 

Dwoje ludzi cudepn uniknęło śmierci Termin konkursu na parcelację Lagiewnik 
Na Bałutach orzv ul. Mairysiń Wszczeto za nim ooszukłwa· snę111. Nagle Roszak ooczuł do upływa W dniu 25 b. m. 

skiei obO'k t. zw. Sierocińca cia oda i znaleziono 20 w mieszka tkliwv ból na calem ciele i ze· i w dniu 25 paździemika rb. ' gistrnt m. Łodzi wyznaczy.l 
2na sie rozle2łe o0 la, na któ- niu ie20 matki przy ulicy Z2ier rwał sie ze snu. Ze ZlZ'.fOZa uj~ · uplvwa t"rmin konkursu ogło- 1 trzy nainodv konkursowe w 
rych_ rosna P~z~w~żnie karton~ skiei 63. Był On równie* moc- rzał. że leżv wśród Płon;tieni· l szonego ;rzez mag-istrat 'ni. 'Ło- I' wysokości 7000 zit.. 5000 zł., 
nk~ezace do we:i1aędk1e20 l(,op~zyn n~ p<>mu,-zou~. Na pytania k?le Skoc~Ył na równe no2i 1 oo- dzj w porozumieniu z Tow. Ur- 3000 zl·. oraz 2 zakupy oo 1500 
s ie~. Ze wzg u na to. ze o- lZli. Roszak me m~t dać Ja- czat uciekać nie wied,ząc, ;;:o I . , . _ zt 
s~atmo b~~zo często zdarzały snych odoowiedzi. Wiedział on się 7 nim dzieje. Ody wypadł I ~ams.tow,1 P·o lskic~ na. sp.o~zą i I Warunki konkursowe wraz z 
Sile kradZll.eze, kartofli z uól: Pll"ze tylko tyle. że okoł"() północy na ulice Z2ierska. przyPomnia i zenie P ~nu regu .acvJn~g . p'lanem warstwi•co~ym mai· ta 
to Kopczy!1skii zaaniazował wra7- 7 .Traczem usiedli w bud to mu sie. że w pobliżu miesz- i oarc~lacyinego n:ai. Ła~ewm- sriewnik1i otrzvmać · można w 
dy.ruch sitr?zów n<>cnYch 21-let ce, bysie troche rozgrzać szdyż 

1 
ka ieszo matka. Udał sie wiec . ~i (ht. A) o powierzchn:· okot.o wydzi·ale budown1ctwa mag<{

n~e20 Man3illa Tracza i 24·let- n<>c była bardzo .zimna. Nie pa 

1
. do. nfoi. by odetchnać i opa- 660 ha . Celem za.chęcerna do st.ratu m. Łodz i (Plac Wo!ll1ośd 

mel!<> fr:iinotszk:a Roszaika, k~ó lili papieriosów. ani nie zapalili trzvć otrzvmane rany. I udz ialu w konkursie naiooważ- 14) lub też w Tow. Urbanistów 
rzy .m•eh obow1azek czuwama zapałek Po oewnYm czasie za 1 nie.iszvch si1ł technicznych ma- Polskich (Wa·rszawa. Kciszvko· 
~;i•~łn całej nocy nad obsza wa 55), za nplatą zt. 25.-

Ubi emf. · ---~· Konkurs ten. którego celem 
egłej nocv około gOdz. ,1 jestuzyskanie na ~ba·rdziei racjo 

or~chodnłe. z uJłcv ManrSliW- T d . 'r alneQ;o uregulowania i rozpar-
s~e1 zzauwrzvlł nagle na polu rzy sprawy w są Zie pracy! cel?W. ania ..:_ ~ależącego . do 
K pe a'ińsk e!Zo ~łU1> ognia. _ . f g-mtny m. Łodzi - ma.i. Łag'!ew 

Ok ało s1e, z~ płonęła bud • • • • „ I n1iki. obudzi1l w sferach archi-
ka nocnvtchhst~ózótw. Zaaż lairip.o MaJsteer wydalony bez wymów1en1a. - Robotnik zie WY- l tekMw. planistów i u. rba-ni~tów 
wano na yc nnas stra 02n10· • • • • • J k' · 1~·· · 
wa i połacie. I płacony. Trzym1es1ęczne wymów1en1e sprzedawczyni. ~~e sz~c~~:;~en:a~~~~~i~~::: 
do

Tszv"mzcza.sem budka osipłonęła_ ne prz,ez łódzkie w.tadz,e miej-
. ~ etn1e. Tracz z stał do W sadzie praicy rozpatrywa- 1 stale towar, narażając firmę ! ski. fabryka przetworów che- ~kiie s·tworzenie w mai Łagi,ew 

tlchwie:poparzony, Wskutek po no wczorai skargę Rajn- na poważnie st.raty. Zawezwa- j micznY'ch w Rudzfo. Tust Do- ni'ki noweQ."o tV'Du osiedla, t.zw. 
e>arzen ... :t ooznał on okro!>nych holda Lukaja wzezci wiko. fir- 1 ny w charakterze ekspena o. , biera1t 150 zl miesięczni·e. lecz miasta-lasu. 
ran izlowv. twarzY. rak J nó~. mie Lisner i Ratke <Borysza Snowaoki. prezes związku far pensia byla mu WV'P'lacana 
Byt n~przytomny. Przechod- nr. 28) biarń, DO zbadaniu dowodu rze . niereguląrnie. tak że w dniu 30 ~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

nie zanieśli 20 na rekach do ie Lukai pracował we wspom- czowego. farbowwei przez Lu ! kwi1etnia pozostała zaleJdość 
go mieszkania, mieszczącego nianei firmie w ciągu 10 mie- kaja skarpetki oświadczvl. iż i w sumie 645 zt Pozatem Tust Echa pobytu 
sie w pobliżu przv ut. Małopol sięcy iako samodzielnv majs!er I nie jest to wina Lukaja. leicz domaga~ się tnymiesiecmego 
skiei nr. 14. Przybyły farbiarski. z pensią miesięczną wyn,i1kać może z wadliwego u- odszkodowania. Po ro.zpatrze- niemieckiej wycieczki gos-
lekarz po~otowia stwierdził, 800 złoty.eh. I rza.dzenia farbfairni, wzg-Jędnie niu spirawy, są1d zasadzi~ od podarczej w Łodzi 
że stan doziorcy noene2o jest Dnia 28 maf'ca r. b. został _ wskutek ni1erównei merceryza- wspomnianei fiirmv 645 zl. oraz W dniach 22 czerwca i 23-go 
bardzo cieżki i przewiózł ~o , zwolniony z pracy bez u przed : cji. Po oświadczeniu ekspe•rta, 25 zl. koszMw i 30 zt za pro- wrześ~ia b. r. ~ości~i w Łodzi u
do switala św _ Józefa. j n'i·ego wvmówienda. Wobe·c po · sad wvdal wyrok. zasądzają·c wadzenie sprawv. Pozostaila czestmcy wycieczki n.aukowo: 

Ogólna uwage zwrócił fakt, wyż,szego wniósł do sa.du skad na rzecz Rajn:holda Lu'kaja część powództwa od·darnt. gospoda;cz~J, . zo~gamzowaneJ 
że na miejscu wvoadku nie zna gę, domaga,ią:c .s ię trzymie- ' 2800 zl.. 92 zl. kosztów. 50 z!l'. . * * * przez niemiecki związek gospo-
Jeziono drugiego dororcy Fran siecznego odsZ!kodowania, na-1 za prowadzenie spr a wv wraz z I łdarczy dla st~sunków z Pols~ 
ciszka Raszaka. leżlno·ści. za .iednoon'iesięczny procentem prawinvm od 6 ma· Trzecią sprawą byfa skar,ga (Deutscher Wir~sch~ftsbund fur 
!!~~~@iir'#.'i"d www·• urlop oraz należnośd za prze- \ ja r. b. Pozatem zasądzono od , Baili Ormust sprz.eda wczyni •

1 

P,olei;i E. V;) z siedzibą we Wro-
prncowane naidgodzinv za o- pozwanei firmy 50 zt na rzecz firmy Joel Brnmbe'!'g (Pla1c ci~w~u. Dma 3 b: m. zarząd wy-

łłl h statnie 6 miesięcy pracy. lącz-1 eksperta. Wolności 5) prneciwko wspom miemo~ego ~wią~~u. nadesłał 
n SC odni „Borgia" n'ie więc żądait 4.450 zt * • * n·i,anei fi.rrni,e o 3 miesięczne od prezydium łodzki~i ~zby prze-

czyli historja Petnomoonik pozwane.i fiirrny Drugą sprawa bvla skarga szkodowanie. Sąd 'PO rozpa- mysł~wo-?andl_o~eJ pismo na-
powtarza się oświadczvl. że Luka.ia usunie- Arnreda Tu•sta, buchaltera prre trzeniu sprawv zasadzil na ko- stępuiąceJ tresci: „P~dczas ~a-

to z tego powodu, iż psu't 0'1 ciwko firmie Stefan Stypułkow ' :·zvść powódk·i 515 zt. szego pobytu w Ło~zi ~oznahś-
Gd v Cesare Borgia postano- my ze strony tamte1szei szanow 

wił zgładzić pnedwników nej izby przemysłowo-handlo-
swvch. Orsi·niego i Vitella. to wej tak gościnnego przyjęcia i 
zaprosił k:h, jak <>powiadają ·zdrowe mleko dla z1·a y życzliwej uprzejmości, że po-
kronikarze włoscy, do swego czytujemy sobie za miły obowią 
palacu. udając przyjaźń dla obu zek w imieniu uczestników wy-
i tam kazat ich oodstępnie za-~ Władze miejskie podejmują walkę z gruźlicą krów cieczki naukowej wyrazić wy
moraowa_ć. po~zem, c~lemi dnła \ . . , . . . „ . . . . sokiemu prezydjum izby nasze 
mf oTJ'lallnwal ich sm1erć. zale- · Stammem wvdz1alu zdrowot 11am1 roipowem1. w akcJI tłum1e-łprzysta,ip~ dn badama tuberlkuh- serdeczne i niekłamane podzię
waia..c si ę łzami. ;111oś1ci P'UMkznei uruchomiony 

1 
nia chorób zakaźny:oh. ną pog1lowfa bydła z terenu kowanie. Życzyć wypada, ażeby 

liistor.ia się powtarza, a ra- zosta'ie P'IZY miejski ei pracowni j W wyn~iku konferencj,i usta- ' mi1asta na gruźlicę, a w wątpk izba jak i nasza organizacja ja
żacv te.sro orzykład da.ie za.iście ba'kterjo:logicznei dzial badania lono, i,ż próbki mleka do bakter , wvch wYPad'kach prześle P'I'Ób- ko instytucje zastępujące inte· 
które - według podróżnika i bakterio~ogicmego mleka na la- 1 i-0logi·czne1r() badania pobierane 1 ki mleka i wVkrztusin do bak- resy i dbające o rozwój handlu 
dziennikarza duńsk,iego, Henry secz,niki Kocha (gruźHca) i Ja- 1 będa orzez dozorv sanitarne w 'ter.iolog-icznego zbadania. li i przemysłu mogły jaknajczę
ka tte'isena - rozegrał<> się na seczn·ika Eberta (dur brzuszny) ' zakładach ze SPOŻY'Ciem mleka ; Zaznaczyć należy. iż Łódź ściej zetknąć się na terenie prak 
początku roku bieżą1ce.g-0 w W zwiaz'ku z powyższem w na miejs.cu oraz urzez kontrole · p:erwsza wśród miast 'J}Olskicll t„cznej współpracy. Byłoby to 
Mukdenie. WYdiiale ~drowotnośc.i oubliicz ! rów państwowego zakfadu ba- '. WP'fOWadza bakterjolog'iicznel dla nas miłym zaszczytem, jeśli 

Tsang-SHiliang. syn mars.za·l nei odbyła się konferencja w .. dania ŻVW'l1ośd. Poza tern ba- badanie mleka. co fest iednem dana będzie nam możliwość po
ka Czang-Tso-Llna. zaprosi~ dn. spirawie org-ani1zac.ii teg.o działu ' dane będa próbki mleka prze- , z ogn'iw lań.cucha Doczynań witania we Wrocławiu przedsta„ 
10 stycznia rb. do pałacu swe który •knnieCZITIY jest dla akie.ii I syl.ane P'l'zez zakłady ooiekuń- 1 władz mie.iskkh w kiierun'ku za wicieli szanownej izby przemy-
go w Mu'kdenie irenerałów vtumfonia g-ruźlicy wśród krów ; cze, zarówno mie.is'kie iak spo- ; pewni·enia ludności mfa1sta, a słowo-handlowej w Łodzi". 
fang-Ju-Tinga i Czang-Jin-ttu- i bedz·ie J)Omocnv. dzięki u.iaw· '. tieczne. 1zwlaszcza d:zfatwte, dobr·ego i 
ta. zapewniając ich o przyjaźn'i nianiu zakafoń mleka laseczni-~ Celem ujawnienia gruźli:CY 1 zdroweg-o mffeka. Madonna Diirera 
swa.iei. a przyjąwszy g<ości :z kami duru brzusznego i bakter-"krów Urząd Weterynaryjmy' wystawiona na sprzedał 
ser:decznośdą wielką. opuś.c~l 
icllJ. na ab.wiłę, rz.ekomo dla za- Opactwo Stra1how,, pod Pragą 
strzyknięcia s•obie morfiny. Za- jest w posiadaniu arcydzieła 
ledwie iednalk W'Y'Szedil, do po- R •t , • o I k' • Albrechta Diirera z"czasów Je-
ko.in wpadl-0 czteireoh 'ludzi, ozmat oset z o ary· I 'gi<> młodości. „Mad:army z W'i~ 
śród których znajdował sdę też I cem roż". 
naczelnik poJ,icj,i mu'kdeński1ej, i Zł'y j,ednaik stan finansowv o-
strzałami rewolwerow,emi za- NOWY YORK W CYFRACH pactwa zmusza ie do 'DOz:b~cis1 

mordowało obu generałów. sie· tego slkiairbu sz·tukii., na wia-
Zwll.oki generałów poziosta~y GLISTY NA OBSTALUNEK domość o ~em wtnet zgtosH'i 

na kobiercu pokoju, w którym się licmii amatorzy lrutma: tego 
dokonano mordeirstwa. aż do Oto szereg cyfrowych da-f tali J 11,575 tekaTiZ'Y. nia ,r„yb na wędlkę. r obrazu talk z Niemiec. tia'ko'tet 
przedpołudnia dnia następnego . . nY1dh, kitóre, jeże'li nie wp1rawią Pociągii urzvwoża oodzi,enn1e Przedisiebiorst'w-0 to prod'U- 1 z Ameryki-

„Ml'Ody genera~". ja'k nazy- przeciętine_g-o europejczyka w o- do pracy p&ł mi'ljona m'ieszkań- lmie obecnie około 600 tysięcy I Ja!k iednak donosi· w dizienni 
w.aja w Mukidenie Tsang-Si- slupien1ie. ro w każdym razie ców z okolic podmiejskich. giist rocznie· Zafo1żone ono 110-. kach pras'lcioh olJl3.1, ojciec Za
ttlianga, ujrzawszy zamor<lt~ dadzą mu pojede o ni,ezwy'kł'ym 1,700.000 apairatów teiefonicz- stało w Kalifomii 4 lafa temu I voral, arcy<l!zdelo nie bedzie wry 
wany,ch. popadł w ptaicz spa- rozma:chru, panującym w wi1el- nyich przeD.r-ow1a:dza codziennie i z początlku prowadzone byto I wie:mo'lle ooza grani.cie Czedho 
zmatycznv i napii1sa!ł do rod'zm kieii amerykańskiej metropolj.i, przeszlo 8 mi'ljionów rozmów, a przez samegio włtruśdlciela. l«ó- sifowa,ciiL na uik:oń.c:zen.iu bo
swoich ofiar: Ja:ką iest New-York w dzisiej- co se'lmnde 190 osób żąda Pofa- ry z czasem z t)IOWodu rozwoj'U I wi·em sa iu:ż rolkowani'a z rzą-

Dz'ieci z.mar'łvich będą moj1e- S'ZV1111. stanie ietro kol·osalnego oz1enia. 252 teatry, Oll':az 548 killle finny mrusia!l pirzyjąć 5 Domoc-; dem cze1cihosfoiwac'kim. który 
mi dziećmi. Przemrnczam 10 r~nwojiu. matogra&ów, dostaircza rOiZrvw nHrow. j·clhce nabyć obraz dla państwa· 
tvsi·ecy ctofarów na p'ogrzeb. Liczy on obecnie 6,056,000 ki mieszikań.com, zaś 1524 róż- t . , Należność przytem za aircy· 
Jeżeli to nie wYStairczy', da.im ludności. co 4 minuty i sześć se nyoh WV'Znań religijnej poci'e- fak ~trzvmaje wfa.śicid~ ~J; ctzi1elo będ:zLe tv.1ko częściowo 
tvle pieniędzv. i1le zażądaoi,e''. ku1nd Hczba ta p<>wie'ks.za się o chy. hodo":'h· rob~ki1• są USP?sobi~n~ ~ wypllacona w gotówce, resztę 
Następnego dnia zasta~ mll!r· nowego obywatela. Co 37 ml- * * * spo~o1'!1ego. zyią w 1ednoz~n- , zaś S't<ł'nowić ma zwrot opac-

szatek Sun-Chuan,g-f eng. uwa nut zawiera nowa vara obłu- Pomysłowość amerY,kańska ~tWiOb doohod~ ~o ~ 1atdw~: -
1 

twu części majątku zd·emslkiego 
ża~ny _powsze<:hnie za inspirato- bień~ów ś1'wb. , tak: że w !oku w wykorzystywaniu wszelki.eh I u. . ecna ~Y ~·mosc 0 0 1 sk<>n.risko~anego mu. oo ogło
.ra tei .z:brodin.1. „mlodego gene- ub. hczba zas'lubl.Jl wvniosta możliwv1ch sposobów zarobk~- pokrb;wa.~leSdtwieóPO~·~ch'~aP.0 szeniu .. mepodlegt<>ś·c1 Czecho-
rafa" Jeszcze we Iz.ach. 62,724. I wania. orz.echodzi wy1obraźn1e trz,e owama an w Je ioezo slowac.1'1. a zW!aszcza mzvzna 

.,Co się miało stać. to się sta Ludność New-Yoriku zj;ada w "I na..izd·olnie.iszego geszeftsma.ina nych. nie 0Pa1ctwu z powrotem wsoot 
ło" -- ooci'esza•l go starv mar- 'ciągu roku trzy mil.iardy i pól I z,e Starego świata. Jako vrzy- W tym roku 'l powodu suszy wtias.no·ści sllY'n~eg.o zakładu 
szatek. na którym już mo.rder- blogiramów pokarmów. co- kład, może posłużyć prz,edsię- 1 która zmusza g']is•ty do za:kop·y- zdroJowego Mainenbadu. 
stwa nie S'Drawiatv wrażenia, dzi·ennie zaś ztada..ia iegio miesz biorstwo pewne.11:0 ameryka·ni- Wia:nia sie g'łębie.i w ziemię dla Nabyty o_braz rząd c~e·chos~o 
ta~ ~O\Y:em przywvkl do za- kańcy 7 miljonów jai i wvpijają I na, który zatożvt specjalna. fer- ! znalezi·enia wilgoci, zapotrzeb?~ 

1 
wack~ z~m1e~z:;. ~.dnow1ć grun

!-arw1an1a w . ten sposób pora- 2,659,632 litry mleka. Nad zdro-j me dla hodowli robaków. słu-.wani a bvlv tak zwieksz?ne, 1z towme . a ur;i·1esc'lc w muizeutt 
dumków Pohtycz.nych. wiem ludzkiem czuwa 138 szoi 1 żą,cy·ch iako orzynęta do lapa- fiirma nie moil!la im nadązyć, „Rudoilfmum '. w Prndze. 
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W przededniu otrzymania nakazów płatniczych G!~~~! 
Wymiar podatku dochodowego powinien byf sprawiedliwy 11

• x. 2~ 
Obowiązki i prawa władz skarbowych i podatników w AL u T" 

Składać należy uczciwe zeznania podatkowe „:;j:~;4~;„„„ 
- a obywatelowi, który podatki płaci, należy wierzyć łfolandj.a 358.66 

LondY'n 43.38 
Nlowy Jork 8.90 W najbliższych dniach ko- ' zaś rzecza jest udzielić wyczer 

mis.ie szacunkowe ukoń1czą u- l p.u.iacyieh wy.iaśni·ef1 dla popar
stalani.e wymiarów podatku do cia zeznanegio doc:hodu. 
chodowego. a do 15 bm. wszy-

ryich nie posiada dokt.adnych ł O RÓWNOMIERNE WY- Pa.ryż 35.oo i pół. 
dany1ch zatatwia szablonowo. ; MIARY· Praga 26.39 .25 

I W . . Szwajca.rja 172.29 
SPRZECZNE METODY PO· ymi.ary bezsprzoczme by- Sztokholm 239 20 

scy płatnicy tego poda!tku o- DOKŁADNE WY JASNJENIE· 
trzvma>ia iuż nakazv otatink:ze. 

STĘPO W ANIA. !yby równomier.nie.iszem .. gdy- Wtochv 46.69 · 

J . . _!by w ladze WYmrnrowe. nie tyl W'i-edeń PS 38 
Ponieważ noclatek doc.hodowv 
dla większości platników jest 
dzi.edzina pełna zagadek. 
a ustawy są bardzo zawite, 
przeto bedzi·e na cza1si1e dać 
garść wv.iaśnień na temat tego 
podatku. oraz praw i p1rzywile 
iów płatnika. 

Komis.ie szacunkowe, jak za
znaczyliśmy, kor1cza obecnie 
wvmiar oodatku dochodowego 
na rok p·odat'kowy 1929, a do 
d'llia 15 październ ika rb. wszy 
scy ptatnicv tezo oodatku bę
dą tuż w oosiadanht nakazów 
Dłatnkzvah i niejeden z nich 
będzie win<>sił środek p·rawny 
dlo wvmiaru z art. 68 ustawy 
tj. rekurs. 

Z b est tn sprzeczne z 1ntenc3a I ko chciaty wyczerpać wszy- ' . "' . . . 
eznania te muszą YĆ do- mi władz centralnych czego stk' . t 

1 
TendencJa dla dewrz europei-

ktadne · wy('zerpu1·a.ce bo . , · : , 1e orzep1sv us awv. a e nrze 'k'h .. 
· " 

1 ~, · • • n~1lep~zym d·owodem 1est ok?I dewszvstkiem współpraco~ać s ·ie pr~ewazme mocm~Jsza. 
wiem gdy nie usUJna, one wa.tpli n~k m1:msterstwa skar~u z dm~ 1 wiecei z oodatnikaml. Należy Popyt większy. DDla·: R'otowko 
w ości. komis.la kieruje sie dane 2:J maia 1925 ro~u .. ktorv mów1 ! odrobtne w.iecei wierzyć oodat wv w obirota.ch pozainetdowycr 
mi, iakiiemi rozporządza. b;v ~rzv z8.tatwiarnu sora w . u- i nilcom. ::t rezultat wvmiaru nie'! 8.85. Rube1 z!otv 4.64. Gram 

Usta w:a 0 podatku dochodo- n:ka~ szab.Iono:-ve~o za!atw_11e- wątpliwie zadow(Jlnf. tak iednll czys%g-o złota 5.9244· 
wym gwarantuje podatnikowi, ma .. mdyw1dualizuia.c kazd_a J~-~ iak i druga stronę. Władza po-! PA p IE-~ 
wspó'ludzia~ w \~ymiarze ~o- n?~tke ,g-osooda!·~za. Na1waz stępowanie swoie tłumaczy !!!!!'!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!11!!!!!!!!~~
?atku. R;Zecza wiec po~atmka nie1szym czynmkie!11 przy.-~- i tern. że oodatnicv poda]a YV-.~YY'Y„„„ 
J~~t. w ~1erwszym rzędz!e spcl stalanm dochodu test k.omi:sJ~ •śmieszne sumy swego dochodu 7 proc. p-0ż. stabilizacyjna 
n~c swó1 obowiązek. a. nastę~- sza.c~u~.kowa. .Człon,k~w1e te1 ! Podatnik zaś niejednokrotnie, 88.00 Cw proc.) 
me w wypadku. Rdv sie ~~uJe k0 n:1s.i1 zebr.am z. posrod. soo·łe- \ wychodzac z niesłusznego zato 4 proc. poż. inwestycyjna 
pok~zywdz?nym wvs'tąp1c . w ~z.ens twa. n~cznaJ.a w wrększ~~: żenfa im więcej podam. tern 114.50 _ 116.SO 
swc 1 obrome. W praktvce me- sc1 wvoadkow. n1etvl.ko sura'v, wiecei szacuia ocdałe często- 5 , t · · 
stety w ladze s1rnrbowe korzy- dotvczącv·ch poszczególnych k ć · · ·. h · _ proc. pans W· POZ. 1>rermo-

. . , . d , . , 1 . · ro w zeznamac sumv rze wa dolarowa 62 oo 
staJa·c z mesw1a omosc1, czy ze zn an, ecz co z·naczme gor-: czYwiście niższe 

6 
. · 

też niedbał•ości ofatni1ków chwY sza nie znajac dokladn1ie ~ · Pf.C)C. poz. dolarowa 80.00 
tają się swe,,g-o przvwHeiu i u- ?wych tor.aw. zapomi~aia. n!e-j Pi~rwszv krok ku_ pl!'ltfo-~:e (w ~ros.) . . 
stalaia doc:hod na podstawie PO iednohotrne o tern. ze pos1a-, wspolneg-o oorozumiema v..~n· 4 1 pot L. z. Z~emsk1e 47.50 
siadaneQ'·o mater.i.atu. Często- daja zi'os decvdu.iącv a nie do- : na uczynić wladL:a, bo. 1;dv piat l 5 proc. L. Z. Warszawy 50.75 

ZNACZENIE ZEZNAŃ. kroć się jed'nak zdarza. że ko- radczy. ; nik zobaczv. że wtadza ojnosi l 8 proc. L. Z. Warszawv 67.00 
Nie od rzeczy będzie wispo- misia sza-::unkowa nie posiada . Dzięki temu ca.ta inic.iatvwa; się do niego, wierzą.c w iegJ ze j 67.25 

m.nieć 0 znaczeniu zezna,nia 0 dosta·teczne.1rn materiatu o da- i przy ustalaniu podatku przecho l zn ania zni1knie całkowicie atmo 1~ proc. m. Siedle·c 67.50 -
dochod.zi•e wogóle i o zna,czeniu •nvm otatniku. Postępuje wiec· dzi w mee przewodniczącegci; sfera nieufności. która tworzy I 67·2:J. 
udz1elainy;ch wy.i:a1śni·eń dla ko- w tvm wvpadku w ten sposób. komis.N, którym iest naczel'!l:k . przepaść miedzy podatni-kie:n a W 
mPsii wvmiarowe'i. zwtaszcza że wszystlde zeznania. o któ- urzędu ska·rbowegio. władzą skarbową. (p) ręce prywatne 
że przewodni.cząicy komisji sza , ;www ilililł••' 1 twmLhA &&MMlt' • oddano w dzierżawP 
cunlkowyich ciągle }eszcze wy- • '"C 

syiłaia p'!atnikom wezwania dla państwową 

udzi·elania wyjaśini1eń w związ- Upadlo'ci· 1- układy z 1111·erzyci·ai!2mi· blacharnię 
ku~;j:~::1n~: t~oc;~~::· być il Ul li U si:g:en~tni·~r:~.~~ P~~~~~~~ 
W mteresiie ptatni'ków skladane Sprawa upadłości firmy Bra-

1
1 zwrócili się do Sądu Okręgowe- ski i Manel Ruszeck.i upadłość handlu po wysluchaniu OP1llJ.l 

w przepisowym terminie gdyż G Ł d ł \ f D d L ~ l · k · „ d · · 
W P

rzeciwnym razie władza cia eyer nie po raz pierwszy 1 go w o zi o og oszenie im upa- irmy awi enga, przyczem \sp.e•c.,a ne.i 1 om1sJ1, wv z1erza-
znalazła się na wokandzie Sądu ; dłości, gdyż nie mogli oni wy- sędzią komisarzem został s. h. wal o tow· zakładów metalo

ma prawo skorzvsrać z ad. 50 Okręgowego w Łodzi. Już w swoi wiązywać się ze swych zobowią- Babiackii a kuratorem adw. l wych B .. ttantke państw<J ·,vą 
ustawY ust~p 5: któ~y mówi: im czasie donosiliśmy, iż ogło- zań. Sąd wówczas przychylił Menkes. Bilans firmy, prowa- blachownię pod Częstochową. 
Gdy zez~iama nie ~·ł'?z<mo. I.ub szono jej upadłość, atoli na sku- się do ich podania, mianując sę- dzącej przy ul. Piotrkowskiej 6 1 Przed spisaniiem umowy dz1er
złodzonko 1be doo. termukme WV'l!1'1'ar 1 tek opozycji została ta upadłość dzią komisarzem s. h. Jarociń- sklep konfekcji zamknięty jest j żawnei ministerium przemysłu 
po at u ę. zie us .utecz~ItO?Y ' podniesiona. Obecnie wpłynęło skiego, a kuratorem apl. adw. deficytem 134 tys. zł., podczas i handlu ure,g-ulowa.lio cai:,kow.„ 
n~r ~~dlstawre a~t~kułu Jakim now~ .Po~anie wierzycieli, mi~- d-ra Zaubermana .. Bilans spo-

1
gdy aktywa wynoszą obecni~ 103 de stan materłalny prze.J.się: 

Wi a. za rozparza za. ; nowicie firm „Przemysł Chem1- rządzony staramem kuratora · tys. zł., w toku postępowama u- brorstwa. splacrwszy skarnowi 
czny w Zgierzu" oraz ACNA ! wykazał sumę długów zł. 107 padłościowego zgłosiło się 15 państwa długi, oi1ążąice na tcm 

BAD.AiNIE PRZEZ KOMISJĘ. (Aziende Chimische Nazionalin I tys., zaś aktywa w sumie 31 tys. wierzycieli uprzywilejowanych I orzeds·i ebiorstwńe i ści,ągnąw-
Po upływie terminu sklada- Associate) o ogłoszenie jej upa- zł. W dniu 30 września odbyło na sumę 972 zł. i 27 wierzycieli szy należności od dlużnikó\'i. 

nia zieznań wla<lze skarbowe ' dłości. Firma jest współwłasno- się ostatnie zebranie wierzycieli, . nieuprzywilejowanych na sumę/ Fabryka zostata wvdzte.r?;a
przystępują do badania ioh ' ścią Benjamina, Jonasa, Zyg..: które wobec niezgłoszenia żad-151 tys. złotych. Wobec tego zo- wiona za cenę 60·000 zi. rocz
przy p10m0ocy :ws::ysfk:ich l?osia 

1 
munta. i C:haima-Da~ida . bra~i nyc~ prop?zycyj . układ~wych stał w dniu 14 września ,r. b. n!.e, podcz~s. g_dv w admL111stra 

danv·ch mater.ia.fow i w~ad-0- ! Geyerow i prowadzi farbiarmę zawiązało się w związek wierzy-
1
. zawarty układ, mocą ktorego CJ1 wlasne.i panstwa doplaicano 

mości. któremi postugu1.ie siię I przy ulicy Zgierskiej Nr. 96. W , cieli. Na syndyka ostatecznego · pretensje wierzycieli zostały zre I roczinie ok oto 350.000 z•ł. do 
koffi!is.ia szacunkowa przy okre l podaniu o. ogło~zenie. upadłości j został mi~no"Yany P· Leon Selig. j dukowane do 30 proc., płatny.eh . pirnwa.dz~nia. ~rze·dsiebiorstwa. 
ś·lia?nm faktycznego dochodu. I pełnomocmcy wierzycieli wska-

1 
Sąd zatwierz1ł związek. po 10 proc. w odstępach 6-mie-

1 
Wydz1erzaw1aJąc fabrykę 

zali na to, iż spólnicy ostatnio) * * * sięcznych, poczynając od daty w 

1
. przedsiębiorstwu pirywatne:im, 

. W razie spr~·eCzl]Pści między zapisali na rzecz krewnych kau- i sześć miesięcy po uprawomoc- k1erował się rząd m. in. i t~ 
;ednvm a druzrm wtadze skar- cje na swych nieruchomościach, Jak to już donieśliśmy, w dniu nieniu się układu. Sąd zatwier- okolicznością, że przyczvn!a 
bowe mzedstawiaia to piłatni- a następnie rozporządzanie temi 7 maja r. b. została ogłoszona dził powyższy układ na ostat- się w ten s·posób do konsolida
ko'Yi, z. \_Y•ezwaniem ll:dz•!elenia kaucjami przeniesiono na Bertę na wniosek firmy Hersz Koprow : niej sesji wydziału handlowego. cjj te•i ,g-ałęzi produkcji krajo-
WY.l'asmien. celem :usunięcia wąt! Geyer, co ma wskazywać na • ...,..SR™"MMM'* 1;1 PW'&'a\i'11a:;, wej. 
pMw<JŚCi· To postanowienie ar't. , fikcyjność tych operacyj. Do 
ss ustawv jest zbyt ważne. by podania załączono liczne weksle OkazJ·e dla handlu z zagranicą. Wielka upadłość 
Je pomi111ąć mUcz.eniem. Ni1este- zaprotestowane. Sąd przychylił 
ty vriatnicy, w l:wi·e.i części WY się do podania wierzycieli i na w biurze izby przemysłowo- b cieli dla maszyn drukarskich, pa w Bydgoszczy 
padków. ni.e zda.ia sobiie spra- ostatniem posiedzeniu postano- handlowej w Łodzi (Targowa j py dachowej, produktów smoło- I Firma „Bracia Mateccy" 
wy ·z ważmości1 teR;·O Drne:pilsu ił wił ogłosić firmie i spólnikom u- 63) znajdują się następujące ~ wych i asfaltowych, papieru i proponują układ· 
~eSito albo. nie. daJą na we:zw~-i padłość, mianują~ sędzią komi- zgł~szenia: tektury oraz maszyn młyńskich Wielka firma „Bracia Mat~.c,· 
me od1P0wlied:z1, alb'O udz1elaJą<sarzem s. h. Weigta, a kurato- Firma rumuńska obejmie i urządzeń dla młynów. Szcze- cy" w Bydgoszczy zawiesHa 
odpowiedź niewyczerpującą. ! rem adw. Filipkowskiego. +przedstawicielstwo polskich gółowych informacyj udzieli za- wvp:łatv, ornponu.iąc zawarc . .:: 
Utarło sie mdędzy ptatni1lmmi l * * * il przędzalń bawełny, wełny, juty interesowanym firmom Izba pozasądowego układu. 
zdtctnie, iż 1.i akąik<Jl:wi1ek dadzą od 

1
1 Na tejże sesji ogłoszono upa- jak również tkanin bawełnia- ! Przemysłowo-Handlowa w Ło- Jak widać z szczegółowych 

t>Owiiedź. nawet naibardzi'ej dłość firmie Aron Berlin na nych drukowanych, oraz pod- dzi. dany·oh. dotvcz.ą.cvch te.i sprn-
prawdziwą, wfad:za w,ymiaro- 1, wniosek firmy Stephan i Wer- szewkowych. (L. 3065). ,,~ w PIM wy, jest to największa upad-
wa swoje ziawsz.e zrobi. Z ta· ner. Aron Berlin prowadzi przy Firma bułgarska obejmie I !-0ść w Polsce w ciąg-u ostam ·-.:ll 
k1im. pogla,diem zg<od'zić się nie I ulicy <?dański~j Nr. 72 swój in- przedsta'Yic~elst~o . P?lski.ch l Sprawa reformy 8 la~. 
mozna. ( teres; jak wymka z załączonych przędzaln ctenkich i wigonio- i Bilans, ustalony przez za-

l do akt sprawy tytułów wyk?- wre?· (L. 309.9). . \ podatku ~rzemys_1owego. pny~iężonei:ro rewizora ksIRR'. 
CO GWARANTUJE USTA W A . nawczych, wszelka egzekucja Firma egipska poszukuje ' Według w1elokrotme poda wa- ustahł stan aktvwnv fiirmv na 

Ustawa, na:ktadają,ca na pfat- ; roszczeń na jego majątku oka- , przedstawicielstwa łódzkich fa- J nych w prasie informacyj Mini- , l,620,000 zL pasywa zaś _ na 
nika obowi·ą~ek sklfadaniia ze- i' z~ła się bezskuteczna, .gdyż prze : bry~ tkanin (L: 3010). . j ster.stwo Skarbu . op~aco~ało 1·,940,000 zf. Gdyby nastąp~la 
znani1a .i?:Wairantuj.e mu w art 63 j pisał on patent przedsiębiorstwa Firma rumunska-za posred- i projekt ustawy, zawiera1ące1 re-jpozasądowa regulacia zobowia· 
p.rzywJ.Lei polegaJą•CY na tern'. iż na sxna.. Sąd ogł,~sił Ąron~wi ! nictwem Konsula~u R. P. w I formę po?at~u prze~ysłowego. 'zań. przy stanie obecnym firm:'i 
docho.' d zeznanv nie moż;e by. ć 

1
. Berl~nowi .upadłosc, mianuiąc Galacu - poszukuje wytwor- J Wobec wielkiego zamteresowa- ; zdolna bvtabv uiśdć s.1e z zob u 

przy.iętv przez wbdze wvmia- s~dzią komisarzem s: h. Kawec- ~ cf:w pakuł i ścierek d? .czyszcze- inia~ jakie projekt ten budzi, l wiązań m· ~· w 78 proc; . . 
iTOWe odmiennie. .ie.ż·eN nrz·ed- t kiego, kuratorem zas apl. adw . . : ma maszyn (czysc1wo) (L. ł Związek Izb Przemysło~o-Han- ! Chcąc um~nąć upa~łosci, fw 
tern nie <liano 0.tiatni'k,owi spo- , Bernarda B~uz~ę. * '3096). . . . dlowych - wskutek wniosk~ Iz- ma orooonu..1e zawarcie po.za~a 
soooości do udzielenia wv- '. . . 1, . Po~atem s~er~g firm mem1ec- by P_rzemysło~o-I:I<l:ndlowej w c1owego uk!adu. przy wz1ęcw 
jaśnien wladzv. wymiierzaj.ąct:!j: . ~ak to w .swoi~ czas1~ don.o-

1 
iuch mteresuje się smoł~ z dr~e- Łodzi - P.rosił M_m1~tra Skarbu " za podstawę 100 proc. ookry· 

podatek. · . s11t~my, .Zelig Lipszyc i Chi!- 1 wa sosnowego, rzepakiem, 1a- o przesłame wym1emonego pro- ~ cia, żadaia·c iedina·kże mora tor-
. , . . ~a1er Lipszyc r.rowadzący pod ~ głami (proso), gorczycą, sie- 1 jektu Związkm·:i Izb do wiado-i ium kiJ.kunastomiesieczneg-Q, 

. Na te1 ~ołaisnre o-odstawie ,~~d !1rm~ „Ext~a?~ 1~ag:izy~ kon-1 mieniem. lnianem i J((C~mieni':111 , mo~ci. i. zaop·r:;owania prz~~ 1 Podobno Łó~ź zaang-ażowana 
dze ~vm:a~owe pr~cdst.a\\ 1a1~ 1e~cp męskiej i cmecmne1 przy browarnianym. Nadto firmy me- ' wn •cs1emem &·"' 'Yi d obrady c . · jest w u;;<:dlosci tei na sumę 1 
wą·tphwoscr podatnikowi. teg-o ulicy Nowomiejskiej Nr. 30 : mieckie ooszukują przedstawi- ustawodawczyc: mllj-0na zł-
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i Mazairac, Koszutskt 
I Szamota 

Yc. H: Niedzieilne zawodv kolarskie 
i na torze dynasowskim w War
szawie beda pieknem zakończe 

Rozgrywki w grach sporto- godz. 16. '30. AZS (W-wa) - go<lz. 16. AZS (Wilno) drużyn odbędą się w Warszawie I niem sezonu toroweg·o. 

h · t p 1 J • d Cracovia,· Sokół Macierz·, na boisku w parku Sobi sk·e ' W biegaich sprinterowski.ch wyc o m1strzos wo o s o o- e 1 go weźmie udz'ial mistrz arna tor-
biegają końca. godz. 17. Sokół Macierz -- godz. 15.45. Cracovia (Agrycola). ski świata Mazaiirac. Sensacj~ 

Jutro i w niedzielę zostaną YMCA (Łódi). Sędzia p. Gór- YMCA. Sędzia p. Konwerski. róW111'ież będzLe start Koszut· 
rozegrane zawody w siatkówce ski. * • • • • • skie·go. który wreszci'e zmierzv 
drużyn meskich i żeflskich. Niedziela, dn. 13 paździer- W mistrzostwach druźyn żeń w Ł d · b · k Ł K S- s·ię z mist.rzem Polski ~.zamotą.-

• nika. . . . 0 zi na ois u · u , Walka tyah dwudh na1lepszych 
Wydział Gier i Dyscypliny sk1ch spotkaią się tolko zespoły o godz. 15-ej, w niedzielę odbę : w Pols•ce sprinterów wykaż~. 

?ZGSp. wyznaczył na podsta· godz. l 1. AZS (W-wa) A Z.S-u (Warszawa) i W. K. S-u Idzie się decydujący mecz w ha 1 kto iest .,moralnym" mistrzem. 
wie losowania następujące roz· Sokół Macierz; . (Łódź), dn. 13 października o zeflie pomiędzy Grażyną a , • 
grywKi: godz. 12· AZS (Wilno) god. IO-ej W.KS. - A.Z.S. o godz. Ł.K S-em Sędziować będzie p. Nowe zv1ycnęstwo 

Sobota, dn. 12 października: Cracovia; 15.15 A.Z.S. ·W.KS. Reif (Czech), który prowadził Stefańskiego 
godz. 13. AZS (Warszawa)- godz. 14.50. AZS (W-wa) - Pierwszy mecz sędziuje Kwart zawody reprezentacji Czechosło . Kolarski mistrz Polski i zw'Y 

AZS (Wilno); YMCA (Łódź). Sędzia p. Sta-
1 
rewanż p. Lechowski. Zawody wacji z repr. Łodzi. ł ciezca w bieg-u dookoła Poisk. 

godz. 15.30. Cracovia - So- j jewski; zarówno męskich jak i żeńskich f Stefański (AKS - Warszawa) 

~łMacieu~wó~; J~~~~~~~~~~·~·!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~,~~~~!~~~~~!·~-~ \ ~H~w~ u~d~niedzi~ w 
godz. 16. ĄZS (Wilno) -~ • • ' bi'egu doo:kota z·iiemi radomslciej 

y s (165 krrn.) i przybyf do mety 
MCA (Łódź). ędziuje p. s t • • • p'ierwszy w dobrym czasie 5 

Konwerski; p or w w I ę z Ie n I u g, 53 m. 52 s. przed Kafar,em 
(K'ie1ce) - 6 g. 24 m. 44 s. ~ 

W a:merykańs1\:Ich więzre- ko na lat 5. Mecz wygrali s'ka- ! z lekkiej atletyki wolno j.est , Polakiiem (SosnoW'iecl. . 

Szermiercze mi
strzowstwa stolicy. 

niach, więźniowie korzystają z zań-cy 20-letni, posiadając dru- 1 więźniom trenować. I tak np. r Sk k • ł 
pelni dobrodziejstw sportu, żynę 1epi·ej zgraną· I zabroniony jest s'kok o tyc~ce. ~ ok z wys,o osc . 
karnych dba o zdrowie i wy- •nym spo·rtem wśród więźniów wi·a się wido·czn1e że zbyt wiei , Pewien student amerykański 
gdyż kierownictwo zakiladów Poza pi.łką nożną popular- I Ki1ernwni.ctwo więzienia oba-1 50 metrow 

W n~dchodza:ca ni1edz·~elę od- dh·owanie f.izyczine swyiCh przy j.est lek.lka·atlety'ka, przyc'Zem , ka wprawa w skoku 0 tycz.ce / nazwiskiem Mea.d?ws, ~złon.ek 
będa s1e szerm1ercze m~s'tr.~o~t. I musoWYch wy.chowanków. słynne nowojorskie więzienie ! mogłaby skus·i'ć zręcznego leik- j dru.żyny. P!ywac:kieJ .Cahform~
~a !ahls'i.~~;P:d~!\fJ~~1t~ Niedawno odbyl się .mecz Sing-Sing, przeznaczone dfa i lroatletę do próby ustanow1enia j Umversityż • pragnąkc dołznkaćksdil· 

f tb l · d ,i,_ • jb A.-.· • • b . h ! k d , . ~- k n ego wra ema wy ona s o o 
zawodach wezmą najlepsi oo a owy, mię zy wuizy111ą na ari\.llL,1eJ me, ezp1ecznyci . re or· u sw1atowego w Sl\'o u wody z 50-cio metroweao mo· 
szermi~rze po1scv a więc: Las I Więźniów. skazanych na 20 lat przestępców, posiada obszerne l pirzez mur więzienny, co wywo ' stu w San-Fra~cisco. "' 
~~w~kI. Seg~a. ~apipee. Szemp ! zamk111ięc1a, a z.espnlem prze- i tad'nie urządzone boisikio dla 1 łato by zupełnie nie!Pożądane Skok udał. s1ę dos~onale. 
hns'k'~, . Zab1·elsk.1, Szup~nko, stępców, którzy z.astużylti tyl- wsze~kich sportów. l sk1lit'ld. Amerykame uznah ten wy~ 
Ohm~e1rnlk . MaUysko. Lub'1cz - ł . . . . ł czyn za nowy rekord sportowy. 
Nycz, Sus'ki i Makomaski. Ża- N~ie wszyst'kne ~oonalk dzra~y Dotychczasowy rekord „sko· 
ilować naleiiy, że nie beida roz- ku z wysokości• ustanowiony 
grywane spotkania we florede. został przez pewnego skoczk;i 
które WYmag-aja niiezw)l'kle sub · 8 • k t • w New Yorku z mostu Broon· 
relneg.o przygotowania tedh·nilczf 1uro ra yzm w sporcie klynskiego o wysokości 46 mtr. 
11ego. 

Regaty Z
• eglarsk·ae j Formal~·Szytka w spo_roie j~st dy nie desygnowa.l, gdyż ... za- ,, wszystkich okręgów w Polsce. I "„~~:ślarskie 

złem komecznem to tez naleza- I pozna go o to oroszono, rów- Kalendarzv'k zawodów ŁOZLA . • 
o mistrzostwo Polskl loby .ie.i unikać .tam .g-dzi•e żv- nież nie przyją.t d>o wfa.domości kH:kakrotnie ulegał zmiamom w m1strzowsiwa Europy 
Yacht Klub Polski organizuje ci owe. załatwienie. iakiiejś s~r~- próbv zgil?szenia D'?bicia rek<>. r . c~ąigu se. zon u. kilka im~rez or~a ł Międzynarodowy Związek wio· 

z polecenia Pohkiego Związku wv wrelksze moze ?r~yn1e~~ du Pollsk1 yr r.zu~e młoite~, mzo~anyoh. Pr~ez zw1a.ze'k me ślarski (FISA) ustalił miejsca 
legbrskiego regaty 0 mistrza· dla soortu ko~zvs:ci, m: bo· .. talką. probę trzeba zg-ł?srć oow1odl? ~1~. Je~ne.m siło w em 1 rozegrania mi~trzostw w latach 
stwo Polski na Wiśle. Dla kla- kurczowe ~-z~mame ~1ę para , na 10. ~m przed zawo?~m1. A w .Ło~z~ cręzk~ .1dz1e pr~c.a w ~przyszłych. rak wii:c w roku 
sy małych jolek wvznaczono grafu. przep1.~ow. S.a 1ednak, w pr~ec1ez, gdvbv kom1si1a sę- dz11e~·rn1e l~kk1e1 aHetyi~1. fel'!l 11930 zawody odbędą sic: w Bel· 
dystans 4 klm., dla żaglówek s1porc1e tak1ie wfadz·e. kt.ore dz10wska z ŁOZLA przybyła b~rdz1e; , wrę.c ŁOZ~J\· . powi- 1 gji, w r. 1931 - we Francji, 
większych _ 6 klm. · bmrokrat:yicznem fir:~k~owame~lna zawody . . reko;dowy rzut men brac do serca tnbCJ~·tywę . w 1932 - w Jugosławji i w 

w regatach biorą udział svortu m~ast rozwuać klręP'UJą ~fotem MI'llera mijalby .wszel-1 wairzfs}w spiortiowy·oh. ! ~a-+1933 na Węgrzech. 
wszystkie kluby związkowe. go. kie dane, aby być zatwierdza- pommec czasem o mezy~10-

Szereg nagród ofiarowali: mi- Mimo prośby organizatorów nym przez PZLA. , . . wyioh paragrafach regufamin~. ! SPORT PQLSK.I 
nister Przemysłu i Handlu, pre- mec.z.u le'k'k:oatlety;czne'R:o ŁKS., !r~ba z pr~ykrosic1ą stW'ler ~szak ŁOZLA. sam czest? nr~ . 
zes Ban1m Polskiego, minister . . dz1ć, ze ob,ecme lekkoatletycz- Jest w porządku z przemsamr 
komunikacji i kierownik P. U. - P;'l;bJanic·~ zarząd ŁOZLA. ny okirez lodzki iest ·~a}sfabszy PZLA .. bo te.11:0 wymaga wak- . W NIEMCZECH 
w. F. sędzrow zwi·azkowych na zawo pod względem WY'nl'kiów ze tyka życiowa. Spo.rt polski rozwija się V1 

Niemczech ba:rdzo pomyśliniiie. 
Szoz.ególnie piłka nożna up•ra" 
wiana jest masowo. 

Mecz bokserski 
Poznań• Lipsk 

W niediielc:, dn. 13 paździer 
nika odbędzie się w Poznaniu 
mecz bokserski mii?dzy Pozna
niem a Lipskiem. 

W skład drużyny reprezenta
cyjnej Poznania wejdą wyłącz
nie bokserzy Warty: Kokociń
ski (waga kogucia), Forlański 
(w. piór1wwa), Stępniak (waga 
lekka), Arski (w. półśrednia), 
Majchrzycki (w. średnia) i Wi
śniewski (w. półciężka). 

W znakomitej formie mimo 
początku seansu bokserskiego 
znajdują się już Arski i Maj

Kolarski bieg na przełaj Obecnie rnzgrywane sa w 
Ber!iinie za wody piiłlkairskie o 
puhar klubów poJskiieih. Ubieg
~ei niedzieli FIKS ZWY'Ciężyl 

W dniu 13 b. m. w Warsza
wie odbędzie się kolarski bieg 
na przełaj o mistrzostwo Polski. 
Organizację imprezy powierzo
no Warszawskiej Legji. 

Niezwykle interesująca ta 
konkurencja wymaga od zawod· 
ników w równym stopniu przy
gotowania lekkoatletycznego i 
kolarskiego. 

Trasa „cyclopedestre'u"' pro-

O MISTRZOSTWO POLSKI 
. . . . . . . drużynę Sokola 4 :O. Final pu~ 

wadzi zazwy_czai częsci~wo i kolega kl?~owy i Zak z Legp l haru odbed;de si:ę jeszcze w 
przez tereny . mezda~e do 1az· 1 krakows~ieJ. 1 koń·cu bieżaceg-o miesiaca· 
dy rowerowej częściowo przez Ostatmo w „cyclopedestre'e« · . . . . . . 
ścieżki i drogi bite. Zawodnik miał doskonałe wyniki również Równirez w uhregiłą medz1ele 
musi co chwilę zeskakiwać z Wii:cek (Polonia - Bydgoszcz). rozegi~ano mecz _lekkoatletycz
roweru i biec, niosąc maszynę. Najprawdopodobniej między ny miedzy oolsk1~m Sokol,em a 

W tej oryginalnej specjalno· nim a Głowackim rozegra się ~·e'll'tsahe Ju~erni'~ra~t w Be~ll:-
ści mistrzem bezkonkurencyj- walką o pierwsze miejsce. me. PoJ.acv odmeśl.~ zwvc1e· 
nym był od kilku lat Głowacki I 'Li łódzki~h kolarzy dobre wy- stwo w stosunku 45 .43. 
z AKS-Warszawa. Niewiele I niki w biegu na przełaj miewał 
ustępowali mu: Krawczyk, jego Sierpiński. Petraktacje p .Z.L.A •. 

z S.C. Charlottenburg chrzycki. 
Sędziować w ringu będzie +:''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!.!•~ 

lept. Baran. i PolS>kd Zwiąiiek Leklkoatlety· 

Kto będzie 
prowadził mecz 
L.K.S.•Pogoń 

Wobec wyznaczneia kpt. Ba -
tana do sc:dziowania na zawo. 
dach bokserskich Poznań -
Lipsk pod znakiem zapytania 
stoi kwestja prowadzenia meczu 
ligowego między Pogonią a 
ŁKS-em we Lwowie. 

Polskie Kolegjum Sędziów 
winno poważnie zastanowić się 
nad wyborem arbitra tej po
wążneJ rozgrywki. Rozpaczliwe 
bowiem połażenie Pogoni mo 
że wpłynąć na nerwową grę i 
zepsuć stronę sportową meczu. 

c.znv urowadzi roikowanfa r. 

INowoprzybywaJ·ący prenumeratorzy'berłińskim k1u:bem s. c. chat· lottenburg w swawie zorgan:-
• zowan'i.a wii·elkiioh zawodów 

lekkoat1etyczny1ch w ,Warsza-_ ...... _ ... _. ______ .....,..,...-,._ ..... ..._ ___ ..,. ____________ .,,,..._,. wie w dniach na.ibliższvch. -

• Jak wiadomo w drużymc S. 
POCZĄTEK fascynuJącego c: Char}?tte~burg g.rnpuje sie 

"ł •• większosc na1lepszych niem;ec romansu wspo czesnego •• ki\,h lekkoatletów. K:ub ten oo 
MAURYCEGO DEKOBRY siada gros tvtułó~ 1E·istrzo,~

sk1i1dh swego kiraiu ~potkanie 
w•iec nastVch najleoszych . za:
wodników z elitą N'i.!m•ec bv· 

.,...,...,...,...,...,.. loby prawjziwą u~-i!a ~por :· )-

wrww••""'--------v-------w'""•VV'ł'"f"VVV"'ł'T'ł'V'Y 'YV'Y'Y'YV'Y"f'Y'f"?''Y'Y'Y'Y~ i wą. Niemcv POk?n11ibv nas ll'ie „ „ „ „ „.,, „.,,.,, „ „ „ „ „.., "'v "'" "'"" v" " lmal we wszy<;f .':,1.,h konkuren-
cjaoh . .ledv ni.~ Petki.ew~sz. -~o· 
strzewski i Sl'lrnrsk: mo;.rl:o\' 
odnieść zwv~~ę'\twa. OTRZYMUJĄ ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE 

! 
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Dyrekcja Koncertlłw: Alfred Strauch. 
Tel. 13-84. 

Sala Filhar·monji. 
WTOREK. dnia 15 października o g. 8.30 w. 

5-ij Koncert Mistrzowski 
ALFlłED 

HOEHN 
Planista światowej sławy. 

PROGRAM: BACH-BUSONI: Chaconne F. 
CHOPIN: Tonata H·moll op. 58. MAX REGER: 
Andante D-dur op. 82. RACHMANINOW: Pre
ludjum G·moll. ALBENIZ: Triana. BARTOK: 
:Z rumuńskie tańce. MENDELSSOHN: Pieśń bez 

słów As-dur. LISZT: La Campanella. 

M?dfirif 

PIĄTEK, dnia 18 października o godz. 9 wlecz. 

6-tJ Koncert MistrzowsKi 
VAIA 

Pri oda 
Fenomenalny skr~ypek. 

Przy fortepianie: Charlie;, CERNE. 

PROGRAM: BEETHOVEN: Sonata Kreułze· 
rowska. GOLDMARK: Koncert skrzypcowy 
A·molł op. 28. MENDELSSOHN - PRIHODA: 
Pieśń bez słów. DVORAK: Taniec słowiański 
A·dur. CZAJKOWSKI: Pleśń jesienna. DVO
RAK-PRIHODA: Walc A·d:ir. PAGANINI -

PRIHODA: Nel cor piu non mi sento. 

Bilety na powyższe koncerty nabywać można 
w kasie Filharmonji codziennie od g. 10.30 do I 

2·ej oraz od g. 4-ej do 7 -ef wlecz. I 
.. I 

NA RATY! - NA RATY:/ 
Sprzedaż bielizny, garderoby damskiej, męskiej płaszczy . 
gwnowych. OBUWIE, kamgarny, jedwabie, firanki, koł- ' 

dry watowe, e.ohelinowe i inne materiały. 
„KREDYTPOL" Piotrkowska 70, fr. II piętro. 
Ceny konkurencyjne. Bez doliczenia procentów. 

Oryg. paryskie 

paski-gorsety 
uszczuplające lecznicze 

Andrzeja Hi 7, m. 8, front. 

Głos Polski 

UKAZAŁ SIĘ W DRUKU 

PRZEWODNIK PRZEMYSŁU 
i HA DLU POLSKIEGO 

ROCZNIK Ili-Cl 

Pod Redakcją 

D-RA LEONA PĄCZEWSKIEGO. 
przy współudziale Pp.: 

B. Balińskiego - Dyr. Zw. Hut. Szkl. Dr. M. Barciiiskiego -Dr. Zw. Przem, 
Włókien. w P. P. Dr. R. Bataglji - Dyr. Zw. Przem. Konfek., Inż M. Cho
rzewskiego - Dyr. Polsk. Zw, Metal., Aleks. Dąbrowskiego - Prez. Rady 
Nacz. Zw. Drzewnych, J. Dębickiego, J. Gościckiego-b. Min. Roln., J. lwasie
wicza-Dyr. Zw. Cukrowni, A. Iwańskiego, Adw. Dr. A. Kielskiego, St. Fr. Kró· 
likowskiego, Nacz. Wydz. Min, P. i H., W. Kuczewskiego - Sekr. Unj! Zw. 
Spółdz. w Polsce, Prof. Dr. J. Michalskiego-b. Min. Skarbu Dr. J. Piekałkie
wicza - Nacz, Wydz. G. U. S., Dr. L. Spaeta - Dyr. Powsz. Danku Kredyt., 
Inż. M. Prokopowicza-Dyr. Dep. Min. R. P., A. Siebenlchnena-Nacz, Wydz. 
Min. P. i H., Inż M. Szydłowskiego - b. Min. P. i H. Dr. S. · Wachowiaka -
b. Wojewody, Inż. T. Zamoyskiego - Dyr. Zw. Przem. Chem. i wielu innych. 

wyczerpujące informacje ze wszystkich dziedzin 
życia gospodarczego z uwzględnieniem nowych dzia- „ 
łów, jak: automobilowy, filmowy, społdzlelczy 
i t. p. oraz komplety adres6w z podziałem na 
grupy' 

dla sfer przem.-handl., finans., rolniczycht urzędów, 
zakładów naukowych i wszystkich osób, interesu-
jących się zagadnieniami ekonomicznemi naszego 
kraju. 

tena egzempl. zł. 50.- z przesyłką zł. 54.
DO NABYCIA: w biurach wyd;nvnlctwa Warszawa, ś-to 

Krzyska 15. Telefony: 37·98 i 37.93 oraz 
w ksi~garn iach. 

„~r. 231 

Miejski Hinematouraf Dświatowv 
Wodny Rynek (róg Ro!dclńskiej) 

Od 8. X. dn. 14. X. 1929 r. 
DLA DOROSLYCH: 

PlłEZVDENT 
W rolach głównych: 

Suzy Vernon, Mikołaj Mali · 
kow i Iwan Mozżuchln. 

DLA Mł.ODZIEżY: 

Zom i Zonny zwyciężają 
Dramat sportowy w 8 aktach. 

Nast. program: Burza nad Azją! 

Początek seansów dla dorosłych 
o godz. 18.45 i 21, w soboty i w 

niedziele 16.45, 18.45 i 21. 
Początek seansów dla młodzieży 
o g. 15-ej i 17-ej, w soboty i nie· 

dziele o 13 i 15-ej, 

Dr. J. Aj1ner 
Powrócił. 
Kościuszki Nr. I. 

Lekarz-Dentysta 

1D+ ABOWA 
I powróciła. 

I Piotrkowska Nr. 85, teł. 78·21 
godz. przyjęć od 9-10 i 4-7 pp. 

1-------
1 Lekarz• Dentysta 

!l. R DS Bn 
NAWROT 7. 

• Przyjmuje od 10·1 I 3 „1. „ 

Or. PRASZKIER 

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ 7 
Musisz ukończyć kursy fachowe kore
spodencyjue profesora Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42 .!:;l. Kursy wyu· 
czają listownie: buchalterji. rachunko· 
wości kupieckiej, korespodencji han
dlowej, stenografji, nauki handlu, pra
wa, kaligrafji, pisania na maszynach, 

„ i' towaroznawstwa. angielskiegoj iran-
; cuskiego, niemieckiego, pisowni oraz 
gramłdyki polskiej. Po ukończeniu 
świadectwo. :t4dajcle prospektów. 

1094-31 
lfiaill!lllPl!!llllWillill!mllll!IRll!lill!MJ~!JmlillJlll]JH]llllllJI]] i 

I Komplet Freblo 11»ski I j ·········~········· ~ @I 

I Do wynajt:cia I 
• 

· 3 POKOJE 
l z kuchnią w śródmieściu umeblowa
P ne z pianinem do odstąpienia. Wiad. 

I Sióst~ó~: L~:.R.~~9~~!~~kich 11 
I Zawiadamia, iż dnia 15 października rozpoczy- IF

nają się zajęcia w komplecie popołudniowym. 
Zapisy dzieci do kompletów przed i popołud- 1-! 

niowych od godz. 10-1 i 4-6. -: I 
BIMlnlrmlfB1111•1111Billllttnmll!MM!ldll11B!illll!fllil I 
~~~~~~i~~~~~~~~~~ ! 
SALON FRYZJERSł!l-A. Czerniak, Andrzeja 10 I 
Golenie z wodą kolońską- ł 

. i 
Strzyżenie pań zł. 1.- · 

50 gr. I 
Strzyżenie z vegetalem zł. 1.. /~ 
Masaż elelektryczny zł. 1.· (~ . , -

Mycie głowy z elektr.wysusz 5t.t' ' . 

zł.1.· - ~ .-

~ 
MANICURE 80 

„ uczenicy 80 gr. 
Mycie głowy z elektr.wysusz 

Ondulacja 

gr. 

zł. 1.50 

zł. 1.20 I 
I 
I 

~~~~~~~~~i~~~~~~ l 

~ ~ 
~ w domu przy ul. Piotrkowskiej 90 ~ 
~ 3 pokoje po 2 okna w oficynie, ~ 
~ 1-sze piętro na biuro lub skład ~ 
~ -1- ~ 
~ 1 duża sala w poprzecznym bu- ~ 
~ dynku na III piętr. 18 metr. długa ~ 
~ i 10 metr. szeroka na biura i skła- ~ 
~ dy (winda na towary do użytku). ~ 
~ ~ 
~ Bliższe wiadomości w kanto- ~ 
E rze firmy TEODOR STEIGERT. ~ 
lłJ • 

·········~·-······· 
Zakłady Słusarsko -~,echan i czne 

BRACI KEDRZENSKICH 
ULICA NOWA 12. _ . 

Wł..AŚCICIELI SAMOCHODuW i MOTOCYKLISTÓW 
Niniejszem zawiadamiamy P. P. że otworzyliśmy Zakłady do Genera l 
nego remontu Samochodów i Motocykli oraz budowy karesorji, 
posiadamy własne Garaże. Wszelkie roboty będą wykonywane tylko 
przez specjalistów. solidnie, punktualnie, po ce n ac h przystępnych. 

· I w adminlstr. nin. pisma. 1138·11 

TYSIĄCE 
I chorych na katar żołądka, wzdęcie, 1 kurcze, bóle, niestrawność, brak ape

tytu, ogólne osłabienie, et cetera. 
odzyskało zdrowie, używaj11c zioła 
sławnego na cały świat Dr. Dietla, 
Profesora Uniwersytetu Jagielloń-

1
! skiego: żądajcie bezpłatnej broszury 
pouczającej. Adres: Liszki-Apteka. 

I 1082-18 

OSOBY 
wymowne mogą zarobić około 40 zł, 
dziennie przy sprzedaży patentowa· 
uego artykułu, Piotrkowska Nr, 38, 

I 
pokoje umeblowane, pokój 41 godzi
ny 10-3 1140 . 

MOSZEK 
Mendel Lajzerowicz, zagubił dowód 
osobisty wydany przez Komis. Rządu 
w ł.odzi. 1122-U 

JAN BIERNACKI, 
mieszkaniec wsi i gminy Budziszewi· 
ce1 zgubił dowód osobisty wydauy w 
Rawie Mazowieckiej. 1146-13 

ZAGINĘ LA 
legitymacja (nadkarta) wydana w fa· 

1 bryce L. Geyer na imię Marja Bruś. 
j 1144 

Prenumerat~ ~iesięczna „Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami 
111 ,„ : nosi w ł.odzi zł. 5.60, za odnoszenie - 40 groszy; z prze

syłką pocz!ow„ \\'.. kraju - zł. 6.50; zagranicą - zł. 10.-. ----- ·--~-----~------ -
Redakc : administracja Piotrkowska 106. Telefon centralny 199. Redakcja 
aocoa i „ rukarnia Piofrkowska 86 telef. 799. Redakcja otwarta dzień i noc bez 

przerwy, Administracja od 8 do 20, Redaktor przyjmuje od 17-18, 

Ogłoszen.la Jednoszpaltowy milimetr wysokości w tekście (strona 5 szpalt) przed tek· 
• stem 50 groszy, w tekście 40 groszy, po tekście 25 groszy, zaręczynowe 

i zaślubinowe ryczałtem - 10 złotych. Nekrologi do 50 wierszy po 25 gr., do 100 wierszy po 35 
groszy, ponad 100 wierszy po 45 groszy. Ogłoszenia zwyczajne po tekście (strona 10 szpalt! 
dwu i więcej szpaltowe za wiersz milimetr. 10 groszy, jednoszpaltowe - 12 groszy za milim , 
śród drobnych 15 gr. za milimetr jednoszpaltowy. Drobne - 15 groszy za wyraz (najmniejsu 
1 zł. 50 gr.) poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz (najmniejsze 1 zł.) Zamiejscowe drożsu c 5'! 
proc"ł zagraniczne o 100 proc. Stałe ogłoszenia kiu, teatrów, i lekarzy podług umowy. -----'!"'-Redaktor i Wv.L.wc.;: .MARCELI SACHS. w drakarni, Piotrkowska 86. 




