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Erabowie
oZD podpalili Drze'mie" cia
przygotowując wielką ofenzywę

Wojskaanaif

S

Rok I

-~W4A$J&'

larego mias a
angielski w stolicy

na

zbr

i "

pelowano whdze brytyjskie w
spraWIe puwlięcia
(hiergi::l'
nycb krok,) łł dla zabe~pit~'~le
nia konsuhi0w, Stwi;:;rd:nn)
konieczn')ść Sp~( Jalnej
:)bNJly
cudzoziemeów i zaprowad;:cnia
nieodzownych środków ocbronnych.
W PaleslYI,ie panujp. sill\t~
podniecenie wśród cudz0zicmców, którzy nie są pewni wła·
snego życia.

KAm, 27 Vill, godz. 0,15 w
nocy. (Tel. wL "Gl. Poran.").
W alki u1iezne
na ulicach
miasta trWają.
AJoabowie w dalszym ciągu usiłują dostać się do
śr6dmie
ścia.

ST ARE MIASTO rnROZOI.IMY ZOSTAŁO ZBRODNICZ-\
RĘKĄ PODPALONE. Kilkanaście
domostw płooJe. Ogień
szybko się rozszerza.

Interwencja

rządu
amerykańskiego

Walki o Jerozolim,
JEROZOLIMA, 27 VIU. (Tel.

"',. "G'.

POran. ).

W dalszym ciągu walki trwa
'ją. W Cf1JOraj arabowie zaałako
waH w godzinach włeC7AM.'O- \
wych dom rządowy.
'ATAK ZOSTAŁ PRZEZ WOJSKO ODPARTY.
Widok Jerozolimy z góry Syon
5 arabów zMtaJO zabltyeh, ó
raniono.
A·rabowie podpalili w wielu lestyny opowiadają, iż w po- stało zabitych 15 osób, 35 raW Hebronie 73 żydów zostaniooych.
ło podczas walk zabitych. Rada ośrodkach szkoły żydowskie. W niedziałek
miejska w Jerozolimie oblicza kolonji Chulda podpalono szko ARABOWIE
ZAATAKOWALI
Wedle innych sprawozdań %0
ilość zabitych źydów na 200 lu- łę rolniezą I gospodarstwa dla HAJFĘ I ROZBROILI ZNAJ- słało dotychczas zabitych 45 ży
'dzł. Dwa dalsze bataljony posił dziewcząt.
Arabowie podłożylf. DUJĄCY SIĘ TAM GARNIZON IdÓW, 89 zaś ciężko ranionych,
k6w angielskich z Malty mają ogień jeszcze z trzech stron i
ANGIELSKI.
po sfronie arabskie., zaś padło
przybyć w ciągu 12 godzin do strasmy żywioł zamienił koloWładze palestyńskie i mini. 8, ranionych zaś jest 10.
Jel"OlZlOllmy.
nję w kupę zgliszcz.
stersłwo kolon,ii ogłaszają ko..
LO.N~YN, 27 .V~ ~ząd paZe strony przedmieścia Jero- mnnikaty urzędowe, które się lest~ki, komuDl~uJe, ze w .reLONDYN, 27 VID. '(Tel. wł.)',
zolimy Sza ar Szchem spodzie- tyczą .jednak tylko wypadków ~ltaCIe ~t81'ć ": cI~gu. ostatnIch
Wypadki w Palestynie
wana jest wielka ofenzywa 81'a w niedzielę rano.
kd~u. dnI st;racIło ZyCIe w Jero
pierwzym rzędzie zajmują koła Mw.
Urzędowo
stwierdzają
że
zobmIe
14 zydów, 10 mahome~
l'Z~dowe oraz prasę angielską.
POŁOŻENIE WPRAWDZIE tan i 3 chrześcijan, 37 żydów,
Ostablie depesze iskrowe (100 ?Iahometan. i )~deu ~b.r<ześ.ciNAOGÓŁ POPRAWIŁO SIĘ,
noszą, że w J erMJOlimie oddzia. d k
d'
•
JaolD są powazDle raom, 66 zyły
wo,isk angielskich wraz 2
Je ua na al Jest powazne.
d6w, 32 mahometan i 15 chrzeludnoś'cią żydowską
Tymczasem
środki obrony ś"
•
Z M
CHan I e kk o rannych •
LONDYN, 27 Vllr. (Tel. wł.). WZIDOCDlono.
alty odpłynął
Por d k
J
11-'
WYCOFAŁY SIĘ DO JEDNEJ
Dokoła młasta portowego Jaf- wczoraj do Palestyny nowy o.. t
zą e
~ t erobzo ~l1le uZ CZĘSCI MIAST A,
dl
.
rzymywany,Jes o eerue przez
fa w Palestynie skoncentrowa- k t b
nad którą ustawicznie krążą nych jest kilka tysięcy arabów, rę - aza a samolotoworaz piechotę angielską,
::::: kontrtorpedowce.
Poza SAMOCHODY PANCERNE I
aeroplany wO.iskowe.
którzy zaatakowali naJwiększą
WIEI.KĄ CZĘśC MIASTA ZA- ~olonję żydowską Tel Awiw.
FLOTYLA 8 KONTRTORPE~AM~LOT:.
JĘŁY ODDZIAŁY ZBROJArabowI~ uSI.ło~ab zaatako.
Kolonji żydowskie,i bronią od- DOWCÓW STOI POD PARĄ
NYCH ARABÓW.
, wać barakI poliCYJne w Nablus,
działy wojsk angIelskich. NajOd czasu do czasu rozgry- lepszej obrony spodziewają się gotowa każde.' chwili do wyru- zostali jednak odparci, przy_
szema.
czem dwu odniosło cl~żkie, 8
"'a,łą się na ulicach
krwawe żydzi 00 pancernik6w angielRóWnocześnie
W~O<DO lekkie rany.
walki. Po obydwu stronach u- skich, które ])JlZybyć małą' Jn.
znaczni~ siły ladowe,
Samochody pancerne i samo.
żywane są niełylko karabiny, tro.
loty,
zawezwane z Ammanu paale także kulomioty.
trolują różne części kraju.
Próby arabów, lZIllierzające
do podpalenia starej czę§ci JeLONDYN, 27 VIII. ,,Daiły
są
.rollolimy zostały udaremnione
Express" ogłasza sprawozdanie
przez wojsko angielskie.
życia
LONDYN, 27 VIll. Wiadomo swegQ specjalnego wysłannika
KAIR, 27 VIII. (TeJ. wf. Gl
ścł o krwawych walkach mię do Palestyny, który podaje, że
palą szkołY dzy arabamJ ł żydami w Pale- w małe.' osadzie żydowskie,1 He Poran.").
" .
'
stynie są sprzeczne, a to głów bro
U k onSil I a generalneg,') pnI.
.
żYdowskie
uie z pGwodu ostreJ cenzury de ZABILI ARABI 73 ŻYDÓW, skIego w Palestynie p. Zhyszew
KAIR, 27 VIII. (Tel. wł. "Gl. pesz.
WTEM 42 STUDENTÓW.
skiego, jako 11 dl.;ek,ana korpuPoran.").
Naog6ł pisma łwłerd:tą, te .....
W jednym z dom6w zamor· su dypl(jm!)t~·ł . znego,
~~bra1i
Hordy 81'abskie systematycz. czasie wczoraJszych walk '
dowali arabowie dyrektora ban się pried'ltl\vit'iele państw ')bnie przypuszczają atakł na ko- ZOSTAŁO , Z,ABITYCH 80 DO ku angIo - palestyńskiego, jego eycb w Paje:;~ynie,
Jonje żydowskie. Atak na Bel100 ŻVDÓW.
żonę, dwoje dzieci ł teściów.
Po wysłu('h~1 nin spra Wi)ldaAJfa :wstał przez chaluców odDzienntki donoszą z Bairut,
W siedzibie , głównej kwatery nia konsula. :~j:n:3zewskip. : ') zba
....."....ł , . . 'Jaffie .zo. ~ , sy;tuae~ ~beon& . i ,~i.nłeł:",
pań".
. , JII"ł1b~ tam, JIdMMIjc;r ... }la wJelkobr
,
<l·...,,......e,:tIt

LONDYN, 27 VllI. (Tel. wł.).
Wypadki w Palestynie spowodo
wały interwencję rządu Stanów
Zjednoczonych pl"ZC'l: amerykań
skiego konsula generalnego w
Jerozolimie. który
PO POGROMIE ŻYDÓW W
HEBRONIE
zażądał energicznie lepszej obro
ny żydów - obywateli amerykańskieh. ponieważ

MIĘDZY

Arabowie zaatakowali
Tel Awiw

liamizon angielski
rozbrojon',

merykańskich.
Interwencja
Z.jednoczonych
w Londynie. '

.

•
•
CUdzozlem ey nlB

pewni

rządu

Stan6w
nastąpiła także

MI· sI-a

1'1

Herberta
Samuela
• l d
R
I or a ead·Inga

7

Liczba ofiar

ZABITYMI ŻYDAMI

znaJdowało się 12 obywateli a·

w

Arabowie

JOD

LONDYN, 27, 8. Wczoraj w godzinach wieczornych były wicekról Indji lord Reading (Sir Rufus
Isaacs) wezwany został do prezesa rady ministrów Mac Donalda,
który odbył z nim 2..godzlnną kon
ferencję o sytuacji 'YYtworzonej
w Palestynie. Narada Mac Donałda z lordem Readingem odbyła się
zupełnie nieoczekiwanie.
Lord Reading mianowany został
kolUisarzem nadzwycza,ilttym rządu angielskiego w Palestynie.
Lord Reading w najbliższych
godzinach ma wyruszyć do Palestyny.
BERLIN, 27. 8. "Voss!sche
ZeiJung" donosi, Ze premier Mac
Donałd wezwał telefonicznie bawiącego obecnie z wizytą u prezydenta Masaryka Sir Herberta
Samuela do
natychmiastowego
przybycia do Londynu, celem om6
wienia z nim ewentualnego ponow
nego powierz$!1ia mu wyso.k'iegc
komisarjatu brytyjskiego w Pale
j stynie.
~~~~_ _""""'_ _ _ __
<Dokodezewfi ·'na -str. ' 2-.;l
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K TASTROFY KOLEJO

pozbawić Cię mogą życia

la

II. ,90.-

opłaią

BA
wysŁawi

polisę

na

lub możności zarobkowania z powodu kalectwa.

1'

"VESIA

załot.

zł.

Oddział

ul. Piotrkowska nr. 81, tel. 4·77

w r. '1873

10.000.-,
Bank "fESIA"
"wilnei
ubezpieczając Cię

wypadków

Jeroz lima w
,

komun ikaf angiels ki

od wszelkich
podczas · podróży

Wielu żydów zabitych l rannycb. Rząd palestyński wydaje sta
łe biuletyny o przebiegu walk. Te
legramy zagraniczne docbodzą do
Jerozolimy w nlekt6rych wypadkach z 24-godzinl1em op6tulenlem.
Urzędowa lista zabitych I
nych przedstawia się jak następu
je: Zabitych 46 arabów, "chrze.
~Ja • 9.'ł ąd6w. Cłętko f'tlnnyeb

ran-

uszkodzeń

samochod6w.

mien,ia

Konsulat angielski

Uciekinierzy

Wzmocnione siły wojskowe już
do Palestyny lub w ezę
ści 7.uajduJą się w drodze z Egiptu i Malty. Pozatem w razie potrzeby , 5 okrętów angielskich i
dalsze 2 bataljony pIechoty czeka
ją rozkazu
do wymarszu. Komunikat ten dementuje wiadomość
jakoby arabowie rozbroili wojsko
<Jngielskie, które pociągiem udawa
lo s,:'ę 7; Halfy.
Według raportu wysokiego ko ..
misarza brytyjskiego w Palestynie arabowie rówuiez napadli na
wyższych urzędników tureckich.
W Tel. Awiwie arabowie mu6ieli ~ciec po natarciu żO!llier:z;y
angielskich. Pozatem panuje spokój.
W Haifie od poniedziałku t. j_
po przyhyciu władz angieiskich za
panował zupełny spokój. W Trans
Jordanji położenie dotychczas ni,
wyj~tdone. Dotychczas
stamtąd
żadnych zajść nie meldują. Według najświeższych informacji wy
sokIego komisarza arabowie pouownie natarli na wzgórze Hebron
i kolonJe żydowskie na południu
Jałfy i Haify.
2ydzi opuszczają
swoje kOlonje, które następnie zal
mują arabowie rabując,
paląc i
/I'iszcząc eaty dobytek.
KOLONJE 2YDOWSKIE ESDRALON I JESREEL ZOSTALy
SPLĄDROWANE PRZEZ
ARABÓW.

Dł

i

na cale życie.
(Dokończenie)

I

73 arabów, 12 chrześcijan i 153 ży kowy w Szwajcar,ii i· wyjMh~ał organizacje żydowskie t. zw.
Pochód zlikwidowano, nie
dów. Lżej rannych: 45 arabów, 21 wezora.i do l.ondynu w LWi.ąl:- "legjony", "Trumpeldorczycy" ('z~'11iąc nikomu kr.z.ywdy.
ku z wypaill,ami w Palestrnh~. i "l\łinora" usiłowały zorganlzo
chrześcijan i 116 żydów.
wać pochód przed gmach poseł
Również w godzinach poo-

LONDYN, 27, 8. (Tel. wł. "Gło
su Porannego"). Dziś wieczór
urząd kolonialny wydał
oficjalny
BUKARESZT, 27, 8. (ATU).
komunikat w sprawie walk arab- Według nadeszłych tu wiadomo~
sko-żydowskich w Palestyni.e. Ko ci z Konstancy przybył tam ókręt
munikat ten pndaje następujące z Haify, na którym przybyło 50
szc~egóły.
uciekinierów z Palestyny, obywaW Jerozolimie i Jałfie panuje teli polskich, którzy w rozmowie z
obecnie spokój, prócz tych dwu dziennikarzami oświadczyli, iż w
młejscow~ci
w
poszczególnych konsulacie polskim znajduje się
częściach kraju
mnóstwo żydów obywateli pol~
.MAJĄ MIEJSCE DALSZE
skfch, któłzy tam znaleźli opfJekę.
UTARCZKI Z ARABAMI.
Konsulat jest strzetony przed na·
Arabowie niepokoją ketlon.istów padami ze strony arabów przez sil
żydowskich i napadają znienacka. ne oddziały policji angielskiej.
przybyły

żgti~

w lodzi,

zawlera również ubezpieczenia: żJ'dowe oraz od odpowiedzialności

Flegmatyczny

na (ale

j~dDorazowo

UJ

Lodzi

pod ochroną policJ'i

*

stwa angielskiego,

If:. się

noNowym

mieszczące- biednieh w związku z krwawe-

Świecie

nr.

:M~ifestanei . w Iiczbi? ~koło
2 tySlęCy ludZI zebrali Się w
J synago«he na Tlomackiem
na
nabożeństwie urządzonem z po
wodu zajść w Palestynie.
Po skończonem nabożeństwie
organizacje ze szładarami rus~ły w stronę placu Teatralnego.
Na nI. Bielańskiej komisarz
policjI. na czele óddzUlłów policJanłów ziitnymal pochód j %8

Władze bezpieczeństwa puhUcznego w Łodzi, obawiając
sIę rorganiwwanJo demoDstrac.U przed konsulatem aogleIskłm, celem obrony poleciły wy
stawić na rogu ul. EwangieIiekie.i ł Piotrkowskiej posterunek
policyjny w liczbie trzech poołe
Mmkowyeh.
Posterunek ten strzec będzie
lokalu konsulatu również w żądał rozejścia się ponieważ
dniu dzisiejszym.
pochód NIE hył zgłoszony w ko
,
misarjacie rządu.
iydowsłt\
Organizatorzy pochodu ole
usłuchali wezwania a nawet
rzucono hasła "przejścia przezlikwidowany został
bojem" pod poselstwo 3ngieI•
skie.
przez poliCję
Wówczas użyte zostały rczer
Z WarszaW'y donoszą:
wy policji ukryte w bramach
Wczoraj około godz. 11 rano domów.

Pochód
'roI. \Veizman
Ul drodze do Londynu
W Warszawie
LONDYN, 27 VIII. (Tel.

wio
"Gl. Poran." ).
Prezes światowe., organizft«:lji·
s.ionistyc,mt~i
prof. Weizman
przel'wal hwÓj urlop wypuczyn

..
p ROZUMIEnIE
.,

:~n~7az,kdS::Sk: :~~:!~

wie urządziła szereg demon
stracji, mającycb na celu wyrażenie protestu przeciwko na·
paściom araból\T na żydów ...
Palestynie.
O godz. 4 po połud.niu wszystkie biura. fabryki L sklep,' zy
dowskie zostały zamknięte. Od
' były się liczne wiece i pocbody.
składaJące się niemal z połowy
ludności

żydowskieJ. War~za

wy. Pochody wszędzIe mlaJ.f
przebieg spokojny, jed:r:nie ~a
placu Zatokowym poUc~a 'l.am.\e
rzała rozwiązać POCllÓd, '~cz
na łnterwencj~ posła Farbsztaj
oa zarządzenie cof~ęla.
W pochodzie niesiono trm. '
sparenty z napisami: "Aogliey,
gdzie wasze ZObowiązania!",
.,Cześć
bohaterom palestyiiskim".

w
HADZE DSIl\1i fQTEI
delegacji niemieckiej _z sali obrad
$'

HMII

Po usunięciu się
dyplomaci państw-wierzy~ieli uzgodnili swe
HAGA, 27, 8. (Tel. wl. "Głosu
Porannego"). Dziś ralto BrIaud 0świadczył dziennikarzom, że obee
ne położeme jest bez wyjścia.
SnGwden i Brłand mają jeszcz-e w
ciągu dnia złożyć publiczne 0świadczenie o swoich stanoWlskaeb.
Stresemann zakomunikował ofi~
cjałuie, że Rzesza Niemiecka będzfe z dniem 1 września wypłacala &woje zobowiązania podług warunl{ów przewidzianych w planie
Younga.
HAGA, 27, 8. O godziitie 21,45
delegacja niemiecka opuściła salę
obrad konferencJi i udała się do
swego hotelu w Scbevenningen,
gdzie oczekuje na ewentualne powtórne wezwanie Jej do wsp61nych obrad. Pozostałe delegacje o
bradują w dalszym ciągu. W d%łsIeJsZYCh obradach dał alę ZAzna-

luawo brali udział w posiedzeniu brak. Wśród przedstawicieli prasy
konferencji, lecz z chwilą rozpo- panuje duie ożywienie. Między
częcia rokowań
między
Anglją, ho~elem . niemieckiej delegacji w
Włocbaml i Francją
Scl1evennlngen a Binnenhofem kur
ZMUSZENI BYLI SALĘ
Bują samocltody z dziennikarzamI,
OPUŚCIĆ.
którzy nie opuszczają iadnej okaf Dotychczas nie zrobiono żadnej zjf wyWiadu z delegatami i starapt'óby dla zaproponowania no- ją się przynajmnlej wywnktskowych ofiar tzeczowych, aby różni wać nastrój panujący na konłeren
ce ciężarów reparacyjnych podzie- cli. Powszechnie daje się zauwałlć między państwa wierzycielskie. żyć, że dziś wieczór
Ani od delegatów niemieckich, a- NAPIĘCIE W HADZE DOSIĘ
ni 04 członków delegacji państw GLO PUNKTU KULMINACYJkealicyjnych nie udało się dzienNEGO.
lIikarzom żadnych szczegółów tajHAGA, 27, 8. godz. 0,15 w nocy.
vych obrad uzyskać. Przypusz- (Tel. wł. "Głosu Porannego") czają jednak, ie Jeszcze dzfś póź- Pertraktacje delegacji państw-wie
nym wieczorem
rzycieU w
czasie nieobecności
ZAPADNĄ DECYDUJĄCE
przedstawlcleli Niemiec trwają )ut
UCHWALy
od 1 godzin.
i że delegacja niemiecka zostanie
Okoliczność tę uważają Jako dojeszcze dzU zawez1Vana do Hagl bry omen ł przyPUIZCzaJq, te naW Binnenhofie, gdzie toezą się rady pomyślnie dobiegną końca.
ezy~
obrady konferencJi panuje wielki
Narady &Ił utrzymane nadal w
STAN BARDZO NAPR.ĘtON\". rueh. Moe aut oczekuje ptzed gma ścisłej taJemn:ey.
PrZlebieg s:::;:-"eb obrad jest pra chem, dziennikarze w grupacb gro
Między godziną 23 a 24
wie przez W8zySli,,~_-J c-·- ... '~"'w tle madzą się na dzledzińcuł w westł JASPAR ODBn ZE SNOWDElegacli utrzymany w ścisłej taj,:. ; :" "11 z nłeeierpUw0śd4 .oczekukc
NEM ROZMOWĘ POUFNĄ
mnł.ey. DtJeaacl ~ PQCZjtllloY,H, :;: " ':-::~1 <lctyc'~:.;:;:s ':'-:r/.:' , :-'r: ~;1 :,c'",'.r::. ili 113 ~:I'e Obf'tl'.

I

Sądząc

żądania

z póinej pory i

długotrwa

łych

pertraktacji powszechnie
przypusz-ezają, re pertraktacje dobiegają do stadJum końcowego.
Przed kUku minutami
DELEGACJA NIEMIECKA Zo.
ST ALA TELEFONICZNIE ZAWE
ZWANA
z hotelu "Oranła" do gmachu 0brad konferencJi w Blnnenbofie.
aby, Jak sądzą, wziąć udział w po"
myślnem zakończeniu konferencji.
PanuJe ogólne przekonanie, że
między państwamJ koalicyJneml
DOSZŁO NARESZCIE DO OST ATECZNEGO POROZUMIENIA Z
ANGLJĄ.

HAGA, 27. 8. godz. 1,00 w nocy
(Tet. wł. "Głosu Porannego''). Delegaci niemieccy dr. Curtius,
dr. Hi1ferfng ł dr. Wirtb przed
cbwUą przybyU do Binnenbofu.
KrótJc'"
'ed leh przybyciem d0wie,
lę, te doszło do ' pero:rum
ędty pańs.twaml
wierzyc,
a Anglją i że zaproszeni
eJI niemieckiej o tak
pÓŹDe

'akt

~

należy'
I-

uwaia6

..

28.vrn. -

Marszałek Piłsudski
~ourlopie

zwiedzi P.W.K.

WSTRZ~S"JI\CE

Warsz. kor. "Gl. Poran." tel.:
Jak dowiadujemy się, w połowie
września
zamierza powrócić
do Warszawy z DruOnegdaj o godz.inrioe 7 min. 30
skienik p, marszałek Piłsud wieczorem pociągiem berlińskim
ski. Po powrocie marszałek wy przybyl!o do Wa;rszawy 10 osób,
jedzie prawdopodołmie do Po~
które ocalały w katastrofie pod
znania,
celem zwiedzenia P.
Nikt jednak nie wyszedł C.8.Buir.
W.K.
lo w doslownem znaczeniu. Wszysey podróżni byli pobandażowani,
mając cięższe, lub lżejsze rany.
Chłapowski
Między ocaLonymi, którzy wcwraj
pnybyli do Warszawy, była.
wraca na swą placówkę
p. Ma.gd.alena Wiśniewska.
Warsz. koręsp. "GL Por." telef.:
Ambasador polski w Paryżu p.
Chłapowski,
bawiący obecnie w
Warszawie na urlopie w pierwszych dnłach września wraca do

W

GŁOS

PORANNY- 1929

OP WIAD"nIA

strasznej katastrofie expressu
I

Rmbasador

Umieszczoną. ją. w schronisku 0pieklood kobietami na dwort-'U.
Tam też zastał ją jeden z dziennika;rzy.
To był cud, że wyszłam oało
z tej katastrdy - mówi. - Jechałam w trzecim wagO!IJie od lokomotywy. W przed zia,le , w którym miałld.m miejsce, jechali ",najomi moi, p. Edward Rutkowki z
Pruryża i p. Wlacław Wieczorek · iI

oC~L

Par,ż--Warszawa

żoną, mieszkańcy Za.wiercia.
Oprócz nich jechali emigranci rosyjscy. Trzec.,h mężczyz.n i kobieta
z 8-letnią. córeczką, Olgą.
- Wyjechaliśmy z Paryia o
godzinie 10 minut 58 wieczorem ()ją.",unie swe opowiadanie p. Wiś
Wewska- - Rano w przedziale
nastrój panował jak naJ..epszy.
Ga.wędziliśmy wesoło po
niezbyt
~godnie spędzonej nocy. Ppciąg

Paryża.

i handlu
na P. W. K.

Warsz. koresp. "Gl. Por." telef.:
13 września przybywa do
Poznania czeski minister przemysłu I handlu p. Novak. Jednocześnie z nim przyjezdża dr. Prelss,
dyr. ,,tywnostensld Banko" i p.
Loevenstein, dyr. zakładów "Skoda".

pociągu Warszawa-Paryż.

Widok strzaskanego

moich oczach zmarł jakiś niemiE'~. wagonów. Zaczął się w kolo niecoś
namd wstrząsnęło z Leżał pod stosem belek i żelaza- sa.rruowity ruch. Oto paJa<.,z, który
wszystkich dyrekcji kolejowych o Q~romną siłą. Rmległ się ogłusza- Jedną rękę miał wolną.
Machał ocalał, usiłował nieść pomoc sweraz przedstawiciela ministerstwa. acy"-<......
+---k, 1':1"-y
1 _ k'
. d ozna.lJCI.Ju
..... - nl"·
. l. mowll1
. " cos. d
'
ó
l
l
o
mme,
cze"'" mu k oI ed ze IllJ3JSZ yniśc'le, k tremu
komunikacji w sprawie rozkładu J .
.
;~I'b
...0,,1 ł'
....
»'
jazdy, który będzie obowiązywać UC~~~ JI=' ym Z3i~a a S1ę w nie mogłam zrozumieć. Gdy nad- dwie płyty żelazne sprasowały raUl
prz"ł"""""
biegli koleja'rze, niosący nam ratu- mię Jakgdyby prasa hydrauliczna
:::e!:~ :O::wa ~e=a r. b. Kon- Gdy odzyskałam prtytomność nek, niemiec tycie zakończył. I Na krawędzi przepołowionego wa
ujnał:am obraz stra&zny.
U nóg
- A co się stało z owymi pola- ~onu sypialnego Zl8JWisły oiała
•
moich leiała zmasakrowana zupeł- kami, którzy je<.-hali z panią?
dwuch mężczyz.n. Ktoś chc\ał zdjąć
nie moja. łlowanyszka. podróży,
- S7cz(tsliwie wszyscy oeaJeli i jednego oz: nich stamtąd, lecz w ręIłowcy
matka małej Olgi.
Dziewczynka. już są w Po!J;ce.
kach jego pozostał tylko kadłub
•
•
:, lę<.,'Z:a.ba. nad zwłokami, zanosząc
BERLIN, 2/ .8. - Pasażerowie, nieszczęśliwaa. - głowa. i ręce poprzybyli w~zoraJ
się od pł:wzu. Na twarzy uczułam którzy wyszli cało z okropnej ka· zostały w górze.
do stolicy
coś ciepłego i mokrego. To była tastrofy pod Buir, dorzucają cora,z
Siekierami musiano wyrąbywać
Warsz. kor. "Gł. Poran." teJ.: krew, która prysnęła z posz.arpa. nawe wstrząsające szczegóły:
otWlOiry w dachu przewróconych
Wczoraj przybyła do Warsza nych zwrok jednego z rosyjskich
- Po strasznym buku zruiażdżo - wagonów, żeby przedo,gta.ć się d,)
wy z Gdyni wyci~zka finansi- emigMontów. Wszyscy ci ludzie nych wagonów - mówi jeden z uwięzionych. Wstrząsający był 0Itów i przemysłowców szwaj- zresztą z.naleźli śmierć pod gruz.:t- ()('.aJatych, zapanowała. nu <.,hwiIę brwz. tragedji Jana Gąsiorowl'kie
carskkh, która w godzinach mi. OcaJało zaledwie 7 osób z pa- śmiertelna cisza.. Zdawało się, że go. Został on lekko zraniony w
rannych odbyła przejażdżkę au sażerów całego wagonutylko ja jeden ocalałem po okrut- wagonie restaur:1Cyjnym. W chwiłomobilami po mieście, p<Jczem _ Ja miałam tylko przygnie- Ilym pokłosie śmierci. Ale t.a cisza li opatrunku uśwjadomił sobie na..
została przvięta w hotelu "Europejskim" na śniadaniu, wy- done nogi jakąś ciężką belką.
trwnła krótko.
Ze wszy"tkit.:h gle, iż w wagonie sypialnym zostadanem przez B. G. K.
Ocknęłam się z omdlenia, gdy stron zerwały się naraz rozpaczli- la jego nieda.wno pO'Ślubiona żona
O godz. 4 po poło wycieczka jeszcze pomoc nie nadeszła. Byłarrl we krzyki i jęki rannych, uwięzi)- Adrjanna. Ze spazmatycznem łkadożyła wieniec na grobie Nie- sW1iladkiem scen ()kropnych.
7iI Dych w kleszczach zgruchctanych niem rzucił się w kierunku wago.
manego Żołnierza. O godz. 5
_ 'I "", ; Li: AJP!iI
po poł. charge d'affaires szwaj
carskI przyjmował herbatką u~
czestnik6w wycieczki oraz szereg osób ze sfer urzędniczych.
Wieczorem w salonach "Resursy kupieckiej" Bank Polski,
banki państwowe oraz
związek bank6w prywatnych
wydały obiad na cześć gości
Sprzedaż detaliczna w sklepach Przem. Mandl. Zakł. Chem. Ludwik Spiess i Syn, S. A., Warszawa:
szwajcarskich.
z

ogromną.

szybkością.

BankIerzy i Drzemy-\
szwajcarsCY

" Wagon był całkowicie zapelni 0
ny goŚĆmi przy śniadaniu. Nngle
rozlega się straszny huk: ludzie.
krzesła i naczynia pad:1j ą \\' dz ikiem pomif:&zniu Dalej zaraz nastąpało parę uderzeń, spowodQwa.ny<.,h następnemi " wagonami.
Ale
już po paru sekundach miałem wra
żenie, że tu w wagonie restaura.
cyjnym nie mogło się wydarzyć
"ielkie nieszczęście, gdyż wago!
pOW6tał cały. Z poweszczenia ku·
chennego wbiegła dziewczyna z o·
krzykiem: "Biedny kuchaa-z zabity:
kucharz zabity!" Kucharz zos tał
rzucany na paJenisko i snaoH przjl
tomność, ale jak się okazało odniósił ledyn.ie niegroźne popatrzenia na twarzy i rękach.

szeliśmy

"Graf ZeDgelin

l1

",startował

do ostatniego etapu lotu dookoła ziemi

~l!1IBm1~

obliczeń dr. Eckenera trwać oko-

w. K.

Kelner z restauracyjnego wagonu pociągu pośpiesznego Paryż Warszawa tak opisuje swe wraże
cia w chwili katastrofy;

~~~!~~~~M~_~~!.~~~~~!~!~~~.~N-~~~~!A~i!·!m~_~=·!~~!~~!.!~~p~~a~a!&~"~Q!~!5!Z~5!=~ll~~a! ~ ro~Mili~hry~~rys~

slVegoO czasu Zeppelin do Friedrichshaflen, skąd przez Tokio I
Los Angelos wraca obecnie do

P.

Co opowiada kelller
wagonu restauracyjnego

Goście za<.-howywali
się
doś~
spokojnie. Gdy ot.rząśnięto się 2
pierwszego wra,żeni.a, próbowano
wydostać się na swobodę. L6karz
berliński dr. Wladka natychmiast
przystąpił do udzielania pierwszej
pomocy i zażądał ode mnie cale.i
bielbmy stOiłowej, ja.ką. miałem w
zapasi~. Nie wiem, co było strasz·
uiejsze, czy widok zmasal~rowa
Marszałkowska 99, Marszałkowska 140, PI. Teatralny 18, Ł6dt: Piotrkowska 107, oraz we wszystkich
składach aptecznych, aptekach i perfumerjach.
3692-2 ny<.,h trupów, i ciężkJo rannych, czy

NOWY JORK, ZT, 8. "Graf Zepwystartował dziś rano o go
pelin"
,kontowa o .fedną ósmą proc.
dzinie
9
minut 16 czasu środkowoW ten sposób stopa oficjalna
europejskiego
z lotniska Los Anwnosić będzie 7 i jedną czwarI
ge
os
do
Lakehurst,
do ostatniego
tą. pr~
etapu swojego lotu dookoła świa-

Zwiedzajcie

Pewnej młodej dziewczynie wie]hl k:twał szkła odciął nos, jak ci t;: .
tiem brzytwy. Obłąkana z bólu po
pędziła przed siebie i wpadła na
rowalone żużle, wyr1ucone z parowozu.

dla ocalonycb
scena, gdy na
s·1czycie
potwornie skłębionych
szczątków poci ą.gu uniosb się postać księdza, który po&pie zył do
j€dnego z konających, a późni'3j
długo modlił się wśród tego dantE'jskiego piekła.

Warsz. koresp. "Gl. Por!' telel.:
Wczoraj rozpoczęła się w Warm~
szawie
konferencja
delegatów Wtem

BERLIN, 27 VIll. (ATU)')ziś na giełdzie miejscowej
~wy7:8zona została stopa dy-

naośler,

Niezapomnianą

jazdy

giełdzie berlińskiej

popędził

pozost~mie również

wprowadzony będzie
1 października

na

przerażenia

przed siebie.

Raz po raz to jakby ckhnąI, to
znowu potę żniał okropny spazm
bólu i krzyku wśród huku osk.ar
dów i Slekier ratowników.

Dnła

Podwyłka
słopy dyskontowej

W odległości 6 kIm. od miejsca
wypadku c.,hłopi miejscow i znalcźl:
na· pastwisku wijącego się w boleściach murzyna, który os zalał 7

jąc

przemysłu

rozkład

nu właśni.e w momencie, gdy prze?
otwór w dachu wydobywano strasznie zmasakrowiLIle 1włokl jego
Żlony. Ledwo oderwano go od nkh.

Inna znów dziewczynka, bieg~
jak sva.lona, zagląda.ła każdej
postaci niewieŚCiej w twarz, smkając matki, która opada.l leżała
już na narach.

Czeski minister

nOWY

ye

ta.
Z lotniska Lakehurst

laDi!uj[ie

!i~

"unktu pierwotnego lotu.
Lot do Lakehurst

wyleciał lo 48 godzin.

na

[lłon~ów

ma

według

w_

L l ,. ,.

w tej samej cbwill, gdJ
huk walącego się pociągu.
Cło
Pierwsi lud~ie musieli przybyć z
na posiedzeniu rady
po:nocą bard~o szybko, bo gdy doministrów
szhśmy do plewszego wagonu, byli
Warsz. koresp. "Gl. Por." teler.: już tam przy pracy".
W czwartek, dnia 29 b. m. odbę
dzie się posiedzenie ekonomiczne
rady ministrów. Na porządku
katastrofy pociągu
dziennym znajdują się sprawy zbo
.
Paryż Warszawa
zowe, a mianowicie - jak dowia
du~my si
J"
ę zg ł os zony został
BERLIN, 27. 8. W eiągu doby
wniosek o całkowitem uchyleniu ubiegłej zmarł w szpitalu w Buit
obowiązującego
do dnia 1 wrze- jl!Szcze jeden z pasażerów nieśnia cła wywozowego od pszenicy szczęsnego pociągu Paryż War
\V wysokości
20 zł. za 100 klg. szawa Levtow z Poitiers, powię·
PrawdopGdobni.e wniosek ten zo- kszając w ten sposób liczb!' ołial
-Stanie uchwalony.
do 14.

wywozowe

ustał

I

Jeszcze jedna ofiara

,-.;4;;..._ _ _ _ _ _ _ _.,_ _
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Nabrał w bezczelny spasób przemysłowca w Antwerpji
porzucając po miesiącu WSPÓlnego Dożreia córke jego i rabujCIe 200 bs. dolarów
Przed niedawnym czasem rahinat łódzki otrzymał list pole
eony, nadany w Belgji, zawiera
jący następujące roania:
"Miejcie litość nad mojemi mło
dem1 Jatami, zatrzymajcie Joela Rosnera w Lodzi do mego
przyjazdu. Jetti Rosner".
Jednobrzmiące nazwiska
a.::lresatki i jak początkowo przy
pUszczano
uciekiniera
oraz
fakt, Że pisDlo nadane było do
rabnatu, a nie do policji pozwa
laly wnioskować, że idzie tu o
jakiegoś wiarołomnego małżon
ka, który porz;ucit w Belgji swą
żonę i uciekł z inną do Lod!i.
Niezwłocznie . po otrzymaniu
tego listu rabinat zwrócił się do

})iUra adresowego, gdzie okazało się, że żaden

Może

to być człowiek biedny, dniach głodu i nędzy, a naale musi być bezwzględnie nez.. stępnie
eiwy i pracowity,
dał mu zaj(cie 'W naszej fabry~e.
gdyż w przyszłośd
prowadlić
będzie musiał wszystkie moje
Upłynęło
kilka tygodni, w
przedsiębiorstwa,
wymagające ciąsu których ~ie widziałam aniepowszednich zdolności od ni razu nasezego "znajdka". jak
swego kierownika-tak brzmia go nazywałam, słyszałam tylko,
ły słowa ojca mego.
że wykazuje nadzwyczajne zdoI
Pamię.fałam słowa ojca i sta- IlOści, a pracowitośdą i systerałam się zastosować do jego matycznością prześciga wszystjedyno prośby. Tak minęły dwa kich urzędników.
lata, nie przynosząc żadnej
W tym czasie ojeiec zapadł
zmiany w moim stanie cywil- poważnie na zdrowiu i Rosner
nym. Pewnego wieczoru wraca stał się faktycznym kierowniłam w towarzystwie ojca i jego kiem
naszego
olbrzymiego
serdecznego przyjaciela z opery pnedsiębiorstwa.
do domu.
Pomimo młodego wieku i nie
Ponieważ mieszkanie nasze ~najomości rynków naszych, z
znaJduje się tuż obok gmachu zadania tego wywiązał się znaopery, ojciec odesłał cz-ekający komicie do tego stopnia. że ojna nas automobil i . kilkanaśc1e ciec mój, który nie lubił szaWh .. OU
kroków, dzielących nas !)d do
mu przejść mieliśmy pieszo.
Nagle z jakiejś bramy doszedł nas cichy .Jęk.
I
Josmy Selim
Przystanęliśmy i przy świetle
latarki zapalonej przez ojca. za
uważy1iśmy .JakiE goś mło1zień·
ea biednie ubr:J.iH'f::o, leiącc:p
na ziemi.
Ojciec mój, -=złowiek bEłrd7.)
uczynny, zn " pjfkował się nicznajomym i przy pomocy nrz\',
.laeiela swe,;{·) pT1~niósl ::J .Ienaszego mjeszkania. Tu ~,k'l1.a·

Joe) Rosner w ostatnim czasie
do Lodzi nie przY.ieżdżal.
niema również żadnego stałego
mieszkallca tego imienia i nazwiska.
Ponieważ na odwrocie koper
ty nie było nawet nazwiska adresata gmina nie odpisyw!:łła
na ten list, lecz czekała zapowiedzianego przyjazdu p. Jetti
Rosner.
W dniu wC7.0rajszym do rabinatu przybyła jakaś bardzo
elegancka
młoda
niezwykle
przystojna kobi~ta, która prze<l
sławiła się sekretarzowi jako p.
JeUi Rosner i prosiła o posłu ło się, iż młodzian, zdradza.ią·
chanie u dyżurującego rabina. Cv zachowankm swem ;>rzyna·
Przyjęta natychmiast opowie leżność d·) Jeps:rej sfery" l jI~Jdł
działa nieby\ya}e sensacyjną hi- na ulicy z trI )de i wycień·::zcni'l,
storję, przypominającą miejsca- ponieważ or' k·Jku dni Ju:~ n;!:
miał nic w listach.
rui urywki z WalIace-'a.
Kiedyśm~' pny pomo;:" dr'li
Opowieść Jej brzmiała nastę
tora doprc warłdi go d~ pr7.ypująco:
Nazvwałam się Jetti Jermain. tomności, mkozienięc po spoiv
Jestem córką bardzo bagatego eiu kolac.ii cp(.wied~ial aam, ·ii
jest synem bardzo ool!atego
prremysłowca belgijskiego,
przemy'Słowc,a lódzkłc/ito,
posiadającego o;romne fabryki
że
nazywa
się Joel Rosner,
że·
towarów jedwabnych i włókien
przed kilkoma laty rodzicl' .kgo
niezych.
Matka moja z pochodzenia umarli, zostawiając mu cały
tydówka, która wychrzciła się majątek, kt6ry pochło,nęła T'.iedla poślubienia ojca mego, u- fortunna gra na gieldzi·e.
Nie wiedząc do czego się
marla, kiedy liczyłam zaledwie
wziąć w Łodzi, młodzieniec wy
3 lata.
Jestem jedynaczką, ogroJTIl1ie ,iechał do Niemiec, a st~d do
pieszczoną i kochaną przez ojcu Belg,ji. Był w Brukseli, Liege i
ltlE'go, który zada walał każdy innych miastach, aż wreszcie
mój na wet najbardziej ekscen- po przybyciu do Antwerpji siły
tryczny kaprys i wszystkie mo- opuściły go zupełnie, nogi odje prośby spełniał bez wahania. mówiły posłuszeństwa i upadł
hiedak w bramie jakiegoś doKiedy skończyłam lat 21,
cjec mój oświadczył mi pewne- mu.
Ojciec mój, wzruszony opogo dnia, iż bardzoby się ciest.ył,
gdybym wyszła za mąż wieścią młodziana, zatrzymał
l:a człowieka, którego rzeczy- go kilka dni u nas. by mógł
przyjść nieco do siebie
po
wiście pokocham.

0.,-

=nagty zgon

stać pochwałami, wyraził się, wszystko to było tylko dobrze
komedją, zaaranżo
iż może u Rosnera brać lekcje. odegraną

Pewnego dnia podczas rozmowy ojciec niedwuznacznie
dał mi do zrozumienia, iż deszyłby się z posiadania takiego
zięcia, jak Rosner.
W tym czasie bywał u nas
codziennie, składając raporty
ojcu i bawiąc mnie podczas ko
tacji.
Muszę przyznać,
ił nie był
mi on zupełnie oboj~tny, podobała mi się w nim ta m()c ducha, jego niezłomna energja, ta
męsko§ć,
bijąca od niego,
a
wyr6ż'niająca go w§ród calt'go
tłumu wyelegantowanych gogusiów. Nie będąc jednak pewna
.jego uczuć ku mnie. nie dałam
nigdy po sobie poznać z j'iką
radością przyjęłabym
jego oświadczyny.

Aż słało się.
Pewnego dnia
przy kolacJi oświadczył mi się

i

juź

odbył się
ślub.

po tygodniu

nasz

był żydem, a te za ła
cenę
nie chciał zmi('nić
wiary, wzięliśmy ślub cywilny.
Kilka miesięcy upłynęło nam
w szczęściu i upojeniu, le('z
nadszedł dzień, co szczęście na-

Rosner

dną

waną

przez

bandę,

do której na
kocha, lec,
o zdobycie
pJeni.,Jzy.
Ponieważ celu swego dopiął,
wyjeżdża do kraju,
gdzie ma
leży, że mnie nie
szło mu jedynie

dziewczynę,

którą

naprawdę

kocha .
Następnego
że łotr

dnia stwierdzihm,
,

zabrał mi
ealą moją biŻ1lłerj\
wartOści 100.000 dolarów,
po.
zatem podniÓSł z banku przeszło 100.000 dolarów II rachunku mego ojca I z tą sumą
umknął.

W szelkie poszukiwania poIł.
e.p belgijskiej okazały się bezskuteczne wobec czego postano
wiłam podjąć poszukiwa.nfa Da
własną rękę.

Na

wiadomość

o tem., te Bo-

snera w LOO.zi nie znaleziono.
p. J eUi Rosner wybuchła sp8'&matycznym płaczem.
Jak się dowiadujemy, tU.
szczę§liwa
kobieta wyjeehalw
do Antwerpji, złożywszy przed
wyjazdem
zameldowanie w
łódzkim urzędzie śledczym, kt6
ry wszczął dochodzenie, eelem:
wykrycia pomysłowego alerq-

sze obrócił w perzvn~. d7icń Je sły.
den, który mi złamał życie Kit' M
Dr. med.
dy wróciłam po p)obiednim
spacerze do dr.mu, męża nie
było. nie wrócił też na Dn:- Ponieważ nigdy to się ni~ 7.d~1 rza- Specjalista
chorób skórnych
ło, byłam poważnie zaniepoko- wenerycznyoh i moczopłciowych
Jona, tern więcej, te w fabryc(O leczenie IwiatJem, bad anie krwi
poinf~rmowano mnie, .te wyi wydzielin
szedł około godziny 3 pp.
Andrzeja
5. teleł. 59-40.
Dopiero następ1\ego dnia o- PU'łimuiezod &-2 i od 5-9 Wlecz
trzymałam llst od niegfl, w ltt6w n\ediele i święta od 9-1.
Oddzielna pOC1:ekalnia dla pań.
W niedzielę zma.rła z.n.akoolilta rym mi pisał, że
d
&&
pieśn.ia,rka.
wiedeńska. J osma. SaHm, w wieku 33 lM. W ezasie wy
cieczki na. motorówce w ubiegły
wtorek J osma. Sellm
prze1.iębiła.
się, w nocy nastą.pila. silna gorą.ez
ka, a. zawezwlLIli lekarze stwierdzi
li groźne obustronne zapalenie
płuc, które gwaltowndt' rozs7erza
Nal'Ułowicza 20.
w ŁODZI.
lo się.
, W śfQdEł, dnia 28 bm. o godz. S-ej po poło
W pi-ąt.ek wieczorem chora stra
ella pnytonmość, jeszcze dwa dni

S. Niewiaiski
..

r

Organizacja Slonlstyczna

organizm walt.zył z trawią.cą go
chorobą, a: w nied7 J elę serce nie
wytrzymało
ła,

uie

i J06ma Selim skona,..

ódzY3kują.c przytomnoścI.

Ubóst~riający ją mąż,

świetny

kompozytor Ralf Benatzky, zost.ał
głęooko wstrząśnięty

i ,;upelnie
tym niespodtianym d'().
sem. Pogrzeb J osmy Selim odbę
dzie się w Berlinie w ścJsłem grozłamany

_-

Sala Filharmonii

Wielki wiec protestacvinv
w zwillZku z ostatniemi wydarzeniami .. Palestynie.

Przemawiać b~c;łll pp.: M. LlMON,

Dr. A. TARTAKOWER,
J. ZANDER IW. ZYLBERSZTAJN.

Bilety do nabycia w lolcalu organizacji sjonisfJcznej Cegi~l.
niana 4, w organizacji "Hiłachdut", Sienkiewicza 3/5 i przy kaSie
Filharmonji.
717-1

~I----------------------"

nie krewnych i pnyja.eiól

,)\wilnłurnica

I

BiarrUz"

program
w "GRAND- KINIE"
Następny

IIwaea:
Dyrekcja przedsięwzięła wszelkie możliwe środki, aby obronić
P. T. Publiczność przed awanturnicą"

•

J osm& Selim
niejsz~

:II •

była

pieśnia.rką.

sława

najpopula.rwiedeńską., 11

jej imienia, rOzbnmit'wab
Europie. Pocz~owo
kształciła 5ię na. a.rtystkę drama,..
tY'~ a.le szybko pooi:too"'D.ęła. ją
ku sobie e5tra,da. nastrojowych ka.
ba,retów w:edeńskich. Sław!. jej
rozpoczęła się w roku 1919, kiedy
bo poznała. Ralb Bena<tzky'ego,
który został jej mętem. Talent
jej pod jego opieką rozkwitł we
wspaniały
i orygina.lny sposób.
Piosenki jej były uosobnieniem
lekkości i szarmu
wiedeńskiego,
to tez nic dziwnego, te tli. mała.
śliczna pa.ni, ze swym miękkim
głosem, słodkim jaJt trel ~łowika,
pozost.a.nie na długo we wdzięcz
nej pa.n'lięei ludzi. któr'llY ją kiedy-

"""

całej

kolwi.ek słyszell

J nIl liS
zapowiada swól przyjazd

do tODZI.

,Nr. 204

28.vrn. -

GŁOS

PORANNY- 1929

Wia~om~ ~ieil[~ . Wymiar-~Irawi~~liw~~[i Wt~ua[~ i ~ir~ta[~

Cór~a '

prez•. Rzplłte~ Scdziowie bCdą mieli zielone palki na kol·
bawiła wczoraj w ŁodzI
nierzaeh prokurćUorzg .. (zerwone

~v dniu wczorajszym przy je••
ehała do Lodzi córka p. prezy- S~dzlowle sądu
denta RzpIitej, celem poezynienia zakupów.
Córka p. prezydenta przy jeehała Cadillaciem ze Spały i po
dokonaniu szerego zakupów
przy ulicy Piotrkowskiej, wy jechała z powrotem drogą na Widzew.

Ile wyniesie komorne

w domach mieszkalnych
na Polesiu?

w

piątek,

dnia 30 sierpnia r. b.
poŁ w sali posielIzeń ma.gistratu odbędzie się posiedzenie komitetu budowy domów
mieszkalnych.
Na porządku dziennym obrad
maj dują się następujące sprawy!
1) postulat władz rządoWYGh po~kszenia. ij()Ści mieszkań jednoizbowych w kolonjl mieszkaniowej
na Polesiu Konstantynowslciem; 2)
sprawa wysokości Czynszu komornianego;
3) sprawa przydziału

o godz. l-ej po

mieszkań.

nieru-

Właściciele
chomości

ftie przyłączają posesji
do sieci kanalizacyjnej
właścicieli
domów
nie przyłączyła
_1..
•
h
_J._' d
' . 1__
6Wyl>U meruc omvovl :O BzeOl "'II"
naJiuwyjInej, choć wyasfaltowanie
.
.
u& roboty te potem utrudni.
Magistra~ będzie zmuszony doko
n~ prz.yłą.c-Łeń na ra<,;hunek
wła.ścieieli domów i śeią.gD.I\Ć nar
letność w drodze egzekucyjnej, co
narazi opieszałych ~ni'Czników
lla wysokie knszta..
(b)

PaszportJzagraniCZnB
dla maturzystów

'

•

W myśl ogbo.szonego w "Dzienniku Urzędowym" rozporządz,enia
m~nistra sprawiedhwości, Oa.ra,
strojem urzędowym sędziów i prokuratorów przy rozprawach sądowych jest toga i biret.
Sędzi10wie i prokuMitorzy przy
odbieraniu przysięgi i ogłaszaniu
wyroków wkładają na głowy swe
birety; tak samo wchodzą. na sa.lę
roz;pra.w j) wychodzą z tej sali.
Roz.porzą.dzerue to weszło w życie z dniem 1 lipca r. bież., przycrem zaznaczono w niem, iź tenniny, w któryLh strój urzędowy ma
być wprowadzony dla poszczególnych rodzajów sądów· i w poszezególnych ()kręgach sądowych 'okraśU w speejalnych zarządzeniach mi
nisterstWlO sprawiedliwoścL
Zasadnicze cecby normalnej togi sędziowskiej przedstawiają się,
-ak'
J następUJ6:
Toga sędzioW'8ka jest suknią faldzistą z lekkiego ma,terjaht L'z,aJrnego, sięgającą. powyżej kostek 25
ctm. od ziemi i ma u góry karczek
od.cinooy szerokości 21 ctm.

W

ł

.

ko nlerzac

h b
O

Kołnierz togi jest okrągły, plasko wył()ŻOiny, r,apinany pod szy~
na haftkę.
Toga zapinana jest na 5 guzików rogowych, z tych jeden umieszczony jest po prawej stronioe, tuż
pod kołnierzem, 4 dalsze zapinane
kryto, umieszczone są poniżej karczka.
Biret ma główkę skupioną. kulisto, wysoKosoi w środku 18 ctm. i
brzeg sztywny, w dolnej części
przymooowaJly do główki.
Strój sędziów za.sii&dają.cycb w
posz<lzególnych J'lodza,jach sądów
Ióżni się obszyciami na kolniel'z.aoh i mankietach togi, obszyciami bi'l'ctu, kolorem żabotu i oblamowarualilli mankietów.
Na.jwspanialszą jest toga prezesa Sądu Najwyiszego, której cały
kołnierz obszyty jest g!'(Jnostajarni
podczas gdy kołnierze tog sędziów
Sądu Najwyższego obramowane są.
tylko gronostajami.
Zależnie od rodzaju sądów i bierarchji kolniil8rze będą zielone i
cZal!'1le.

h

..

szytyc gronostajami

Między in. sędzrl'owie apelacyjni
mają na kołnierzach togi 3 paski

Do potraw i napojów

należy używać

Co pewien czas dowiadujemy się sami obywatele, zami3.6t dopomóc
państwu w J'ego ak",j
_ utrudnia"J

.'
.
Z gaze t o przemycanIU
z zagramcy
'-_
ksac~J'Y11" l wet Ol wykryciu w
raJu J
ch wytwórni tego
azkodli\\, .. Jduktu. W tych sa.mych dziennikach C?;ytAmy również
o surowych ka.ra.ch, które spotyka.
ją tak fa.brykla.ntów, )ak i przemytników tego s'Ltueznego ś-rodka. sło
dzą.cego.

Z CZEGO WYRABIA SIĘ SACHA
RYNĘ

Ażeby zroo:.umieć,

dlaczego proz s.wharyną, na.Ie
Pozwolenie wydane być ty przedtem w kilku słowach wymusi przez min. oświaty jaśn~ó, co ten produkt zawiera.
Jesień jest .okresem wyjawów
Sacharyna jest sztucznym środ
wad~ się walkę

tagrMlieę młodzieży 8tudjują.vej.

kiem słodzącym, wyra.bia.nym cheWedług przepisów mi!nisterstwa. micznie 'Ze smoły pogazowej, któ&praW wewnętrznych
uczniowie rą. s~ otrzymuje przy wydobywaszkół średnich mogą otrzymać

k'
h
ją ją uPUJąc Sac arynę na sw:'!
je potrzeby i pow8.g'8ją. w ten sposób tym, k,tórzy potajemnie fabrykują ją na szloodę kraju i państwa.
Dzieje się to zapewne w większo
(;ci wypadków nie wskutek złej Wu
li obywa.teli, lub chęci pomagania
przestępcom, lecz tylko przez nieuśwtiadomienie i źle :Mozumiauą 0szcr.ędność. Sacha.ryna jako słod
sza od cukru, jest pozornie tańsza
od niego i dlatego też
znajdują
się ludzie, którzy ją kupują,
nie
wied~, że zamiast
oszozędzać
ciężko zdobyty grosz marnują pie
niądze bez żadnego pożytku.
•

me

zmarł

sprawca napadu na
policjanta

w swoim czasie donosiliśmy 'napadzie na posterunlwwego Gorczyńskiego przy ulicy Borysza 19.
Główny uczestnik na,padu tego
niejaki Stanisław Markiewicz, Ulmieszkały przy ul. Mkkiewcza 12
jak donosiliśmy, został przez po
sterunkowego ranny w plecy.
Obecnie dowiadujemy się, iż
Ma,rkiewicz w dniu "'I:zora.!~zyn ·
zmarł wskutek rauyPosterunkowy Gorczyński, który jest na wyzdrowienIu zosta.nie
przedstaw1oi::lY do krzyża zaslu-

fabryce

\V

jedynie cukier
pracę,

w ruch maszynę, paa.le najwydatniejszą jej
przy najmniejszem zużyciu

paliwa,

osiągnąć można paląc wę

Przyczyny pOŻalll dotychczui:'
nie zdołano u"talić. Straty spowu .
dowane zniSzczeniem dachu przędzalni są dość dnże.
(w)

~prowadzić

KINO-TEATR

ląc słomą,

glem

w przejawach swego ży
da jest zupełnie podobny do takiej
maszyny_ Ażeby żyć i pra,(Jowa,ć,
potrzeb. opału w postaci porLywieui.a, im zaś lżejsze i treściwsze bę
dzie to pO'i:ywien., tem mniej go zu
żywa tem wydatniej pracuje. Praw
da, że nawet odżywiając się suche
mi ziemniakami i popiuając je ser
watką człowiek może się utrzymać przy życiu i jako tako pracować, ale praca jego nie będzie ani
dobra, ani wydajna.
Takim więc najwyższym gatunZ CZEGO OTRZYMUJEMY CUIdem węgla dla maszynerji organiKIER
zmu ludzkiego Jest właśnie cukier.
Al>y. dokładnie zrozumieć Gałą Daje on pra.cującemu człowiekowi
prawdę tych słów musimy sobie 11 największą ilość Liepla,
energji,
przytomnić co to jest cukier i ja- sił i chęci do pra.cy.
kie ma on znamenie
dla organiU2YW AJMY TYLKO CUKRU
zmu człoweka.. W przeciwieństwie
Teraz możemy wrócić do naszedo sa(,haryny, która jest produktem sztucmym, chemicznym - cu go wllaściwego tematu, t. j. do pykier jest s~odyczą naturalną, wy- tania: "Sacharyna, czy culder?" i
robioną z rośliny. Wytwarza się on znając już pochodzenie oraz wła
w buraku cukrowym pod dzjała sności obu tych p,oduktów~ moniem promieni słonecznych, a cała żemy łatwo osądzić celowość optlaCa rąk lud7lkich p rzv jego fabry szczędności robionYLh na spożywa
kacji ograniOUl. się tylko do wydo- niu cukru.
Każdy chyba. t-6ra:z. zrozumie, że
bycia cukru, zawartego w bUMkupując
bezwartościową i szkodllkach i najdokładniejoszegQ oczyszwą
dla
zdrowia
sacharynę, w najczenia go od wszelkich domieszek.
Cukier jest jednym z najpoży lepszym nawet wypadku, o ile nie
teczniejszych i najlżej strawnych Dabywa sobie choroby, to wyrzuc..'L
poka,nnów, a każda jego t;ząstecz w błoto ciężko zapracowane pienią
ka zostaje przez organizm przyswo dze_
Czy wobec tego ni'e słuszn.iej, ro
jona, dając człowiekowi zdrowie j
oszczędniej
siłę do pracy Cukier nie potrzebu- 2'umniej i naprawdę
je szczególnych soków trawien- jest, ratując swoje zdrowi"" uży
wać tylko culder do codziennych
nych do przyjęcia go przez kr~w_
napojów i potraw.
W ARTOśC ODtYWCZA CUKRU

plliSZ niu gazu świetlnego z węgla ka.port tylko na nodstaw. zaświs.deze mienneglQ, Na.j1rnAŻniejszą. cechą sa
:nit& ministerstwa oświaty, potwier- charyny jest brak w niej jakichkol
dzającego kxmieezn0ś6 wyjazdu.
wiek wa.rtości odżYWCZYLh, 8. na..
organizmu
Przepis ten obowiązuje zarówno wet szkOOllwości dLa
ludzkiego.
Drogą
naukowych
ba:w~ych po raz piel'W'SZy,
dań ustalono, że organhm ludzki
~ i kontynuujących studja.
pl'lyswaja 80bie nawet
naj00 do studentów s-zkół wytmniejszej
czą.steczki
sacharyny,
a
szych, to o Lie wyjeżdżają oni w
spożytą.
z
napojem
lub
pokannem
eełu kontynuowania. studjów, wysłlMeza. saświadm:enie lK,'Lelni (np. - wydziela nazewną.t.~ w zupełnie
niezmienionym sta.nie. Dalej! stwier
indeks.).
dumo, że spoźywanie sacharyny
Władze ad.m1nistra.cyjne ma.ją w
źle wpływa na funkcJte trawienia..
tym wypadku prawo samodzielneJako pierwsze objawy tego szkooli
go wystawja.ni.a paszportów ulgowego wpływu sacha.ryny na orgawyeh z 6-miesięcmym terminem
nizm ludzki UI.uWl8.żyć można nieważnatci.
smak w ustach i chara.kterystyc~
ne pieczenie, t. zw. 2Ig·agę. Rzadko
Zuchwała kradzież kiedy jednak kończy się na. tyLh
drobnych przypadłościach, a przew śródmieściu
ważnie używanie sacharyny pocią
Nocy ubiegłej nieznani spraw
ga Z3. sobą poważne 7.8.burzen~a i
ey dostali się za pomocą podro ('horoby żołądka. Nic więc dziwnebionych kluczy do mieszkania go, źe wszystkie państwa kultuSzymona Najfelda przy ulicy ralne otoczyły szczególną kontroOrganizm ludzki jest bardw poZawadzkiej 17 i korzystając z lą fabrykację sa.cha.ryny
i tępią. dobny do maszy:tJy parowej. Gdynieobecności
domowników, jak naj surowiej potajemny jej wy- by ktoś spróbował palić pod
ko
skradli garderobG wartości 3000 rób i I'przedat - broniąc w ten tłem słomą., drzewem i węglem ka.przekonałby się z pezł. Policja wdrożyła dochodze- sposób zdrowie swych obyw:ttelL miennym moi.na. _ wpra.w.9,zie
. ~~!ll,s!ęlrlkQ ~vyd,a.ie. że d. wn()ści~ że
piet C!l~Il! Jlj~cja SprłlWCÓW.

szpitalu

z zielonego aksamitu, sędziowie 02 paski, zaś' sęd~iowie
grodu.,)' 1 pasek z zieJ onego aksami'tu.
Przewodniczą<ly sądów pracy i
ich zastępcy używają tóg, odpoW'ia
dających' ich stanowisku sędziow- giskiemll. Sędziowie handlowi używają przy rozprawach tóg i birePożar
tów przepisanych dla sędziów okrę
Hofrichłera
gowych. Strój urzędowy prokuraprzy ulicy Kątnej
torów zasadniczo odpowi>lda strow dniu wczorajszym robotnic)
jowi sądów z tą. odmianą że przyję
ty w stroju sędziów zielo[Jy koJor fabryki Hofrichtera, znajdującej
odznak, w stroju prokuratora ma się przy ulicy Ką.tnej 15, a zajęci
w przędzalni, w pewnej Lhwili zau
być w kolorze czerwonym.
ważyLi kłęby dymu, wydobywają,
Między in. prokuratorzy sądów ce się z okien górnych pięter. Na
mają na kołnierzach 2 paskri. Czer- tych miast zaalarmowali dyrekcję
wone, wiceprokur3Jtorzy sądów a- fabryki, która ze swej strony wez
pela-cyjnych 3 paeki czerwone, wi- wała stra.ż ogniową. W krótkilIT
reprokura.torzy sądów okręgowych czasie na rn.iejlSC\e pożaru przyby·
dwa paski czerwone_
ły 2, 3, 4 oddziały straży, którr:
.:rogi sędziowski{l z 1 naszywk~ przy~tąpiły do 10kal1Zowania groź
mają nosić również i l\,RE'sorO'Wie są nego żywiołu. Dz.ięki energicznej
akcji pożar zdoła.no stłumić po pra
dowi_
wie dwugodzinnej, wytężonej ak('ji.
kręgowi

Satbargna jestirutiz

Pomimo wielokrotnych upomnień

~e strony m.a.gistratu, lwia część

•

naJwyzszego

\V

Człowiek

Dr.· KaBilson
rentgenolog

lJowrócił.

PIOTRKOWSKA 10· •

Dziś

i dni nastĘP81i~ee ~

Wspaniały arcyfilm wytwórni

francuskiej p. t.

Szata" s a

Sr

Potężny dramat erotyczny

reżyserb

mistrza realizatorów Leonce'a Perret'a
W roli głównej znakomity artysta

Iwan c!lrowi(z
oraz premjowana

piękność

francuska

elAIRE DE LO REZ.
MUZYKA M. LIDAUERA.
Uwaga: Ceny miejsc ZNI:i:ONE l
Na pierwszy seans codziennie od
go~z. 4.30 do 6 pp., w soboty i niedZiele od 2-3 wszystkie miejsca
po 50 gr. i 1 zł

Dziś

i dni nastepn,ch!

Arcydzieło słynnej

wytwórni ~merylr
First N ational
Najrozkoszniejszy film sezonu

"Jar.'a r

fłliIOŚ(i~'

kipiący

warem krwi dramat białe~
niewolnicy.
Najwytworniejszego reżysera George'lI
Fitzmaurice.
W rolach głównych:
Najpiękniejsza gwiazda Ameryki

BILLIE DOVE
Najromantyczniejszy kochanek Gil.
bert Roland, Najokrutniejszy czarny
charakter Noah Beery.
Wspaniała ilustracja muzyczna orkie
stry symf. pod dyr. A, Czudnowskiego

CENY MIEJSC

ZNiżONE.

- • V.L...aNNY -

Pro

Bsł żydów łÓdzkicH

IłOWą maksymalną tarYfę

z Palestyny wywo- nagogach na,bożeństwa ża.łobne.
mJy niezwykłe wraźeni.e wśród ży
Organizacja sjonistyczn& wezwa
dów łódzkich. Setki ludzi zgłasza ła żydów do zaprotestowania prze
się do
organizac-ji sjlJnistycznej ciwko wydarzenr.am paJestyńskim
pc bliższe wormacj-e, dotyczące przez za.mknięci~ sklepów i porzulosu ich rodzin przebywających w cenie wMSztatów pracy dziś w go
Palestynie.
dzinach od 5 - 7 wieczór.
W związku z wY<lll-rzeniami paDzisiaj, w środę o godz. 5 pop.
lestyńskiemi odbędą. się dziś w sy odbędzie się w sali filharmonji

-

~.-

A

usiłował dwukrotnie pozbawić się życia
w domu Nr. 39 przy ul. Przę- Kula drasnęła go tylko. Kobiedza.lni2..nej mieszka 37-letni malarz ty w obawie, żc pijak gotów je
pokojowy Wł-adysław Piru:;kowski zabić, wybit:gły z mieszka.nia.
wra.z z żoną. Janiną., dzieckiem i
W chwilę potem rozległ się dr!l
f,3-letnią. matką Ma.rja;nną.
gi wystrzał, lecz i tym razem raM
Pia.skowski zarabiał dość duż.), QkazaJa się nie śmiertelna.
jednak pieniądze przepijał.
Ranny, szukają.c żony, wyszedł
Wczoraj około godziny lO-ej na kory tan i zaczął dobijać się do
wieC"lorem kiedy obie kobiety uda sąsiada swego Nowiddego, gdzie
1y się już na. spoczynek, Piaskow- obie niewiasty się ukryły.
5ki wrócił do domu pijany.
Piaskowski wyjął rewolwer i
Kiedy zaczął się rozbierać obie wystrzelił w drzw5.
Kula przebiła je i utkwiła w
kobiety poczęły mu robić wymów
ki z powodu anormalnego trybu drewniaJlem łóżku Nowickiego.
żyoi,a, jaki wiedzie.
Za.wezwano policję, która obezW tej chwili rozległ się strzał. władnila pijaka. i po nałożeniu oTo Piaskowski przystawił
sobie patrllnków osadziła w areszcie do
dyspozycji sędziego śledczego.
'lo skroni rewolwer i wypalił.

wiec protestacyjny w zw5ą.zku z
osta.tniemi wydarzeniami w Pale5tynie.
Na wiecu przemawiać będą. M.
L:mon, Dr. A. Ta..rtakower, J. Zan
der i W. Zylbersztajn.
Rada i zarząd żydowskiej gmi..
ny wyznaniowej wystosowały pOO
adresem rządu :mgielskiego i lig:
narodów depeszę protestacyjną.
W depeszy tej o-zytamy m. in.:
"Rada i zarząd gminy iydowskiej w I,Mzi, wyrażaJą Jl!l.jgłęb
sze oburzenie z powodu wrganizo
wanych barbarzyńskich napadów
band 3Jl'aookich na bezbronnych 0byw8-teli żydowskich w Palestynie. piętnują(l je, jako ha.ńbę XX
stulecia.
Gmina żydowska. protestują.t;
prz-eciwko ohydnym ~yno.m będą.
cym wynikiem niecnej agitacji arabskich czynników szowinistycznych prosi o wzięcie pod opiekę
współbraci osiadłych w Palestynie
dla. pokojowej i twórczej pracy.
Gmina. protestuje przeeiwko sta.
nowi"ku wła.dz, które nie zdołały
zlikwidować w za'Todku
zaJsc, I
ufa, że rząd angielski przedsięweźmie niezbędne kroki dla zapo-.
biegnięd:l podobnym na.padom".
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lalsty do Redakcji
Szan. Panie Redaktorze!
\V związku z listem do redak
cji w nr. 197 poczytnego pisma

"

Sz. Panów, uprzejmie proszę o
łaskawe zamieszczenie następu
jącego wyjaśnienia.

Dziś

otwarcie

SAbl . ZIPlOWBJ

po gruntownym remoncie i przeróbce
•
na wzór nowoczesnych teatrów. •
"\V programIe:

N ajgenjalniejsza.

artystka _

Dnia 15 bm. bylem istotnie na
cmentarzu żydowskim jako -reprezentant Gminy Zydowski('j
w czasie pogrzebu żołnierzy t.,y.
dowskieh, ofiar katastrofy ko-

lejowej.
Ponieważ zgromadzone tłumy
uniemożliwiły mi
dostęp do

miejsca wiool)nego
spoczynku
zmarłych
ŻOSli erzy,
obrał~m
wespół

z urzędnikiem wydziału

pogrzebowego

świata,

czarująca

DOL RBS BHL RIO

p.

ustalił

za przewóz towarów

przeciwko krwawym wydarzeniom w Palestynie

WiadomośW

Nr.2U4

1929.

Fromere~

Na zasadz.i.e :lIrt. 43 rozpo;rzą..
dzenia o prlLwle przemysłowem
magistrat, jako władza przemysłowa I-ej instancji usta.m taryfę
maksymaJną dla
prze<l, ; ~biorstw
przewozu towarów, oraz dla tragany z wózkami ręcznemi itd.
Taryfa ta przewiduje między innemi następują.ce stawki maksymalne: za zwózkę wagonQ'Wych i
luźnych ładunków 7.e sta.eji do sta,cji Lódź-Fabryczna i Lódź-Kaliska.
oraz. w samem mieście z.a. 10 kg. w
zależności od rodzaju przewoionego toW'l-'l.nl~ zł. 0,40 do zł. 1,20;
za wóz pa.rokonny llWlufaktury
luzem z naładowa.niem - zł. 18.-,
za takiż wóz jednokonny - zł. 10.
Za wyna.jem parokonnego zaprzę
gu - dziennie, liczą,e 8-god-z.inny
d~eń pracy przy obciążeniu do
2500 kg. - zł. 32.50 - 40.00. Za

wynajem jednokonnego ZlliprZ~l ,
przy obciążeniu do 1.50{
kg. - zł. 25.00.
Dla. tragarzy z wózkami ręczny
mi taryfa ustala stawkę za pr~
wiezienie wozki6m ręcznym lor
kg. towa.rów na odległość 1 kim
- 60 gr., za. każdy na&tępny roz
poczęty kilometr 30 gr.
DLa. traga.rzy ręew.y<'.h: za. prze
niesienie bagażu, neczy i t. d. d~
50 kJg. na odległość 1 kIm. - 1.zł., za przeniesienie bagaiu od 50
do 100 klg. - zł. 1.50.
Taryfa powytSZ3 obowią.zuje od
dnia. Sl-go sierpnia. r. b., a równocześnie tracą. moC obow5ą.zując~
wszelkie dotychczasowe taryfy.
Przekroczenia. powytszej taryfy
kal'a.n8 będą w drodze a.dmini~tra·
cyjnej grzywną. do 1000 zł. lub
,nl)
aresztem do 14 dni
dzieD,nię

Pijan, felczer kas, chor,ch
spowodował awanturę

w jednej z restauracji

łódzkich
ubiegłej

wymyślać

rootau.raeja Menie zwykłej
awa.ntury wywołanej przez felezeta kasy chorych (Ul lecznica) Stanisława Walczaka
(ul. Fr:mcisz-

NOcy

tropoł była widownią

Bogu ducha. winnym nit

wiastoru.
Nie pomogły pro5by gospodarza
i interwencja keln~ów, awantum

<:y nit' chcieli ustąpić.
Kiedy towa.rzysz
na.pastow..
Osobnik ten, który przyszedł do nych pań zwrócił w 06trym tonie
a.wanturnikom, jeden z.
loka.lu ju~ zupełnie pljany w to- uwagę
wa.rzystwie dwuch równiez nie- nich uderzył go silnie w twur, po
trzeź-I'lych gośc.i chodził formalnie wodując krwotok nosa.
Za.wezwaoo
pootemnkowego,
od sOO1ika do stolika zaczepiając
kt-óry jednak nie mógł sam dat sc
siedz:teych spokojnie ludzi.
bie rady i dopiero zawezWlma pc
OfiMą awanturnika. stał się jamoc t komisarjatu połOŻyła krE'f.
kiś młody człowiek, jak się potem
tej a.wanturze.
okazało a.rtysta-malarz siedzący w
Jak się dowiadujemy odpis pro
t.owa.rzystwie swoiełt niewiast.
tokuhl sporzą.dwnego
przez VI1
Awanturnicy pnysied\i się, do komi sa,l')a.t policli llan.!'\tw. ,) <hle
st:o}iika. wymienionego pa.na. i po- pU-e!lłany komllsa.rrowi
rząd OWI'
rzęli w na.jordyna.miejs%y 3posób mu w kMie eh()ryeh.
(j))
kańska

36).

tf/llll, 1'I1JlYU i SlllJHA

terenu
cmentarnego
TEATR LETNI
przygrobowe.
Rewja. "Kocha.jmy się"
Po drodze pewien młody czło bQd-zie publiczność jeszcze

I

gmachu Grand Hotelu) OOkotDy"ft

znawcą

ścieżki

magistrat łódzki

ba.wić je się przebudowa widowni oraz
eały urzą.dzeń scenicznych.
TellJtl

ruchem ręki bief,ą.ey tydzień.
zwraZmiana nowych numerów procając uwagę, iż
chodzenie tą
gramu
budzi na widowni huczne
drogą jest profanacją mogił.
brawiII..
Wybitnem powtl<izeniem
Wytłumaczy1iśmy mu tedy, że
nie uwłacza to zgoła czci umar- eieszy się świ.etna, parodja "Chóru
łych, z crem
jednak w żaden Cygańskiego", a. finałowe pi:osensposób zgodzić się nie chciał.
ki 8~ już na. Wltuh wszystkich.
Za setki osób, które pozostaWidowniia zabellpieczona przed
wiły ślady na świeżej
mogUe d6SMzom.

wiek nerwowym
nam

kameralny otrzyma nowe fotele te
atralne przyczem ilość miejsc na
widowni będzie powięk~na. 0twaf(l!ie sezonu teatru kameralnego ~tą.pi ,już w przyszłym tygod
niu komr.dją. stylową. F. Zabłoc.k.i~
go "Fircyk w za.Iotooh" ze ma.ko·
mitym a.rtystą JuljWlzem Osterwą
w roli tytułowej.
matki jego, oczywiście odpowie
, Również w przysdym tygodn.in
dziaJności nie ponoszę.
otwarte będą. pod dyr. arlysty6zZ wysokiem poważaniem:
tlą Bolesław:L Oorczyńsltiego obie
(-) M. Zomerfeld.
seeny
popularne: przy ul. OgrodoCzl. Zarz. Gm. Żydowskiej.
W ohu tea,trach ka.meraJnym i wej i na Piorkowskie.j (sala. Geyepopulaitnym wre gorą.e~kowa pra.- ra) Nr. 295.
<'3. przygotowawcza.
Kierownikiem mystyeznym te
W teatrze przy ul. Traugutta. (w artrow tych jest p. Michllł Melit1:ł

zatarasował

drogę,

Przed sezonem
teatralnym

Co usIJsum,

Dziś

dziś

Drzez .-adjol

wA:ij.sZAWĄ, 1395 mtr.
Da,wcy: Berta. (sopran), Bot KOIl
11.56 - 12.05 Sygnał czasu, hej- (fort.), prof. L. Urstein (akomP·)\
na.ł z Wieży Marjack;i<ej w Krako21,30 Słuchowisko z Wilm..
wie.
22.20 Komunikaty.
12.05 - 12.50 Koncert t . płyt
23.00 - 24.00 Muzyka, taMe~
romansie

i dni nastepnJcb I

Harr, Liedtke
W potętnym dramacie napięć erotycznych p. t.

IE

,,16 ZYSKO

tłOśC111

rozgłośne arcydzieło

-

filmowe będące ewenementem
w dziedzinie kinematografji.

•

Owaaa: Ostatnie dwa seanse

•

Kino \V ogrodzie.

zdobywa sukcesy w
paryskich bulwarów, pełnym gra.mofanowyLh.
'2' PozJl.'m.ia. .
emocji i bumoru p. t.
16.30 - 17.15 Koncert z płyt ~~~~~~~~~~~~~
gra.mofooowyeh.
18.00 Muzyka. lekka. w wykona.niu orkiest.ry pod dyr. Ja.na DwoW rolach gł6wnych:
rakowl!lPego.
Czarujący Harry Liedtke,
19,00 Komunika.t Tow. Zachęty
wdzięczna Batty Bird ipe~na tem
do
hodowli koni w Polsce.
peramentu Joanna Helbling.
19.56 - 20.05 Sygnał &WIu.
Orkiestra pod dyr. p. KANTORA.
20.05 Odczyt z Krakowa..
POC%łltek O godz. $-ej pp., w $Ob.,
20.80 Koncert 8O!listów. Wyko- :_ur.. ; ",,,,ieła od 12-ej pp.

,,1y, ty moje marlenie"

nocne
Dziś

dyżury

aptek

w nocy dyżurują nas~pu
apteki: N. Ep~-teina (piotl
kowska 225), M. Bllrtoszewktego
(piotrkowsk:l. 95), M. Rozeobluml'
(C~elnhtna. 1~), Gorfema (WFcbo
dnia 64), J. Koprowskiego (Nowo
miejska 15).

jące

wy,

.1Il0S PORARlr'
&6Dt

28 sierpnia 1929 roku

"GlOS POlAli m.t.óDi

28 sierpnia 'Hf29 rok ...

Brawurowy
wYścig plaski WI bwowie
przeul.anowllp. la_ido_sld,
tlekord
Pollld

t:jemą

15Z klDl. na iodzine

(Korespondencja

własna "Głosu

oll_.aJąt:

Porannego")

Mistrzostwa Polski

w grach sportowych
w n&dchodzącą niedzielę roz·

poczynaJą się

lIlIstrzostwa Polski
w grach sportowych, t. j. w koszy
kówee, sia.tkówM i palanoje dla
mężczyzn OII'aZ hazenie i si.a.tkówce dla. kobiet. Cała Polska podzie10M zosta.ła na 4 grupy, a miano·
~l.IOO:
wicie: 1 grupa -- Pozaań., Śląsk,
- Cus pana. Za.widowskiego: 7
I-Olllone,
2-ga grupa - Wilno i
minut, 53:21 sekundy! Po:eciętn&:
Warsz9.lwa,
3-cia. grupa - Lódź,
152 kIm. na. godzinę I
Kraków,
Kielce,
4-ta grupa - Lu
Rozległo się stłumione:
blin,
Lwów
W
Ilłyń.
- Aaa.achl

I

Lwów, w sierpnia.
ładny ezrus: 10 min. i 53-2O-ej Bek.
- Jakto? więc lOOZna,. jech.a.ć po
dnia. 24-gll Slic~nie finiszują.cą. ma.szynkę 'Ni- takiej !nosie, nie po torze, ma.j~
torjentowali.śmy się, źe to nie bę ta.jll bra.wa.. Megafon ogłMZ& prze ki,łka. wiraży i kilka mostków dą żarty.
ciętną.:
ze średnią. szybkością 145-c.iu kfl<>- 110 z ułamkJem.
metrów na. god7;inę? Ależ to jest
Siedząc na. pagórku, w obliczu
trybun na słynne-j 17-ce (w pobUJako drugi, jedzie p. SkJoi1imow- wyczyn wprost europej6ki!
tu wiraży) obserwowaJiśmy przez ski. Sprawia. wszystkim
niellpGAle teraz dopiero za.ezęły się sy a. potem ogłu5'laJące:
- Bra.aa.wol Braaawo! Najlepszy Iłowy
kilka godzin manewry treningowe. dzlta.nk~. Pnebywa tr&!ę jeszcze w pać, jedn!l. po drugiej, największe
Słońce świeciło pięknie szosa obay lepszym czasie! Megafon ryczy:
~dzia.nki.
Ledwo
megaton czas dni&!
w dziesięcioboju
c-hała., a.rtretyzm dokuczał na,m coCzas pana Skolimo.wskiego: obwieścn staJrt Zawidowskiego, leNa
ti8końezenie
mieliśmy
nieUbiegłej
niedzieli na mistrzo1'6'1 mniej - to wszystko były nie- 9 min 23-20-ej sekl Przeciętna 127 dwo zdążyliśmy zapalić papierosy,
zmiernie
przykrą
niespodziankę,
stwa.c.:h.
lekkoa.tletycznych
Wilna
~hybne maki, że wyścig odbędzie kllo1l1etrów na godzinę!
żeby jako-tako ochłonąć po emotern
przykrzejszą.,
te
opJlaconą
nieznany
lekkoatleta,
Wieczorek
P,)·
się prawdopodobnie przy pięknej
Na trybU1Uł.Ch, w lotach, !ta mo- c,ji, na. jAką nas naraz.ił Ripper olbrzymim
wysiłkiem bił nowy rekord Polski w dziesię
słonecznej pogodtie. Niemniej, ba.- stku sędziowskim powsta.joe szmer zaczęły się meldowa~, jeden po dru wąpliwie
liśmy się o skórę na.szych chaJllpiO POdZ1'WU.
giro, punkty kontrolne na. tra.fJie: nerwów Liefeldta.. Znakomity ten cioboju zysku.i~ 7040,58 pkt., lep
nów. Sam widok Bugatti, wylatu- Ol-ho... Wida.ć dz1ś nie na. ta.r
- Pan Za.widowski na. Buga.tti automobUi:sta., dwukrotny mistrz POzy o. blisko 400 pkt. od dotychC'L3
Pol&ki, śoigany' od pewngo cza.łiU sowego rekordu Cejzika.
jącej z za. wrętu i biorą.t;ej uek- ty się zawzięli_o Cóż dopiero po- minął kilometr 17-ty...
ka wypukły mostek na pełnym ga każą. wozy wyścigowe?!
- Pan Za.widowski na. Bugattf przez · jakiś ()50bli Wy pech, nie
mógł sta.Dą.Ć w e:tra.nki l pokazać
zie, za.pierał dech w piersiach... A
Przychodti jeszcze pa.rę maszyn minął kilometr 14-ty..•
łłajbliższe
swej pI7eśliczne.j i klasycznej ja.zpóźniej, słysząc wycie mot.oru, wy 'z, kategorii sportowej, potem je!!t
- Pan Zawidowski minął - piłkarskie w Łodzi
chodzącego rui. prostą.,
zada.wa.- In8ła przerwa., chybiony debiut p.
Za.padła. na sekundę cisza, wszy- dy. Na.jpierw musiał opóźnić start.
z
powodu
wadliwego
funkcjonowa,
liśmy sobie pytanie:
Lityńskiego (wycofuje się z wy~'Ci- scy osłupieli_ Jakoś mignęło coe w
w nadchodzącą sobotę i niedzb
- ne tai ten warjat ciągnie w gu I powodu defektu koła)' jedzie przestrzal~, hen, ten Zawidowskl nia. motoru I
lę odbędą się w Lodzi I na ~I)win
tej chwili? 140? 150? 160?
Maurycy hr. Potol"ki. Zainteregowa na s~mym horyzoncie. I już l, tego
Cli na.atępujące spotkania o mi*""
Przelatywały koło mus, w odstę uii6 ogromne. Ten 58JIl wóz, który czegoś wyłQllil się punkcik lecą<;y,
o wyścigu lwowskim będzie się strzostwo klasy A: Hakoah - Tu
pach kilkuminutowych: wszystkie miał wypadek w CzechosłQw~ji, szybki, Jak str:r.ał&, coraz większy.. niewątpliwie pisało w prasie faeho- :ryści Ib., LKS - Union, WKS. maszyny, które miały stanąć na- podcz3.'3 raidu: zna.ne "żółte eyga- Usłyllzeliśmy daleki, bojowy śpiew wej ba.rdro duto. Dowiódł on, te PTC. i Orkan - Sokół. O mistrz.o
za.jutrz do mordt'fczej walki:
A ro". MaISzyna. powa.żnie spra.cowa.- rozhulanego gazu - i rychło ten kla.sa. nalSzych a.utomobiUstów po- stwo klasy B gra. Hasmonea z Po
więc Austro-Da.imler6w 4 i Alfa. na.. Ile też wyciągnie.
śpiew pr"lesredł w ch:J,rakterystyez dniosła. się zna.lromicie. Lwów przyj gonią, Sokół pabj ani cki z Orlę·
Romeo 2, i Bugatti 4 i Steyer (z
Austro-Da.imler pI'7elatuje nieba. ne dla wyścigowej maszyny wycie. mowal tryumfatorów d.nia.: Rippe- dem i Bieg z SS KM. O mistrzoTarga. FIo.rio.) i Lanoia. 2 i Delagsi wem jak burza, przed trybunami.
- Nie, .. To nie do wiary... Czy-! ra., mistr;za. Polski i Zawidowskiego stwo na.jniższej klasy zmierzą !<i~
Chrysler. Z tempa coraz ostrzej. Czas hr. Potockiego jest ba.rdzo do by ~bił c~ lepszy jeszcze
od mj,strr..a. toru, z właściwą sobie go- Kolejoowy - Gentleman, Orator.
szego, z tegO żeśmy współza.w. po- bry: 10 min. G-to-tych sek. Prze- Rippera.???
ścinnośeią.. W lakalu małopolskie jum Sztem, R.udzk l K fl zna.Wlali po wOZ<1,(,h (bo z twarzy l'i~tna 118 kIm. na. godzinę!
I tak się stajo. Rzuc{)ny gwal- go Automobilklubu rozdano dziel- Burz.a. II!., Geyer - \r Jrjzp,,-k,
już ich w takim pędzie nie
bybo
T6l'3Z jeszcze kr6ciutka. chwilka townie przed trybuna.mi, pl'lelecfaJ nym sportsmanom nagrody. A po- Manufaktura. i LKS, If[ \i"i·
maZn& poznać!), z coraz zuchwał niepokoju t: powodu P. Ludomir.a mimo n~ w6z, jak pociakl
tem, w tradycyjnych saJanach dzew ill.
~zej ~y, conz
wśc;ek1ejsze~ Ciefulkiego (wycof:l.ł !ię z wyś~"11
W szystko rzuciło się w stronę Zoria., zgromadzono s~ przy stole
brawury, przekonaliśmy
się, te ~ powoou defektu w motone), ład I-hronometra:iu.
biesiadnym, ru jel'!zcze pne'iywaTuryści grają
dzień 25-ty
sierpnia. zapisze się ny fini.slh p. Allied:L Sommerst.ei- ne? ne?
jąe
perypetje tego pamiętneg"
trwale w dziejach polskiego sportu na. na. Steyrze (CW! 10 mln. 18-39
Mega.fon nabrał tehu, zawahał dnia., to3l!lująe na. c:ześć zwycięzców w niedzielę w Inowroa.ut()mobil<)Wego. Jakoż przewidy- sek.) - i ma1a., ale wiele mówią.ca.. bię nieeo, & potem obwIeścił tryum - i swyel~yoh.
cławiu
Z. K.
wania. nasze sprawdziły się w zu- pa.uza: za.ra.z tuszy r.e sta:rtu Jan :'=:_====~:::=======~=~~===::~~
w nadchodzącą. niedtielę 1018pełności.
. . . II
.
Ri1>per na. Bugatti
gra. ligowa
drużyna Turystów
G"dzina 14.30, niedziela, 25-g.)
* " *
Ilpotlmn.it\ towarzyskie z K. S. G~,
sierpnila. Stoję n:J, trybunie komi~a,kotłowało się w~ród publiczno
pIaną w Inowroda.wiu z okazjj jutetowej, przerzuconej
wpoprzelr ~ci, zakołysa.Io. Lunęła. ulewa bre-w.
bileuszu tegv klubu. Turyści wystryjskiej szosy, śdślej, przecinaj. Słońce nabrało purpury, jl1k przyjeMia.ją do Inowrocławia w swym
ją
most.\lem. Z prawej i z lewej stało w chwili tryumfu. Wielka 0najsilniejszym składzie ligowym.
Łódź będzie licznie reprezentowana
za bl14'jerami mrowie ludzkie. Na gnista kula. za.tr."ym. się nad tym
Pierwszy mecz ligowy po dłuższej
trasę wyległ cały Lwów.
odcinkiem S'Tooy stryjskiej, ~6by
W nadchodzącą niedzielę odbę kie towarzystwo kolarskie będą. re przerw1e Turyści rozegrają. dopie·
też
posłuchać
megafonu,
ogłaszają
dą.
się na. szosie pod Poznaniem prezentowane niemal w komplecie ro w diliu 15 września.
Z rzadklł w naszych warunkach
kilkakrotnie odkładane szol!Owe z Kłosowiczem, Kołodziejczykiem,
punktu.aJnoścU}. zaczyna funkcjono cego fenomenłllrry czas Rippera.:
8 minut 14.43 sekund! Ze- mistrzostwa. kolarskie Pol!>ki Dy- Neszperam, Beokem, Sierpiń.skim,
WTa.C sk()mplikowana maszyn er):
wyścigu. Przecież to. nie żarty! Ju- szłoroczny rekord
toru pobity! stans wynosi 200 kIm. W SZOBOW. KOSlńskim i Ga-łęckim na. c'lele.
Rippera: mistrzostwach kola.rskich weźmi.) Jak się dow1adujemy Sierpiński
ry, komisarze na starcie, telefoni- Przeciętna. pana Jana.
kolarski w Łodzi
śe>i., chronometryści, starterzy 145 kIm. na. goddnę.
udzi.al elita kola.rstwa. polskiego, wyjeżdża do Poznania. w dniu dziw miesiącu wrześniu odbędą się
zbiorowy sportowy mózg, obejmuLudLie ~zę1i spoglllda.6 na. fli~-I która ostatnio wsławiła. się w bie- siejszym i przeprowadzi na. trasie
w Lodzi dwie duże szosowe impregu kolarskim dookoła Polski. Lódt wyścigowej dokładny trening.
jący w tej chwili te 20 kilometrów bie, ()słupia.li.
zy kols.rskie, a mianowicie: w
~zosy i czuwający nad tem,
aby
..._
............
Z ll3V Gl
dniu 8 wrzaśnia, doroczny bieg komaszyna. nie wpadła gdzieś na. pll
larski o statueotkę magistratu m.
bUczność, a.by na szosę ni~ wyLodzi, zox:ganiozowany pnez TZS.,
laozł koń, albo krowa, aby kaZdy
oraz w dniu 15 września SZlO50\ry
czas, każdy, najdrobniejszy uła
~'otg o jubiltlUSZOWą nagrodę L.
mek sekundy wyścigu odbił 5ię
K. S-u.
wiernie na. elektrycznym chroooInetrze. Megafon już zaczyna swe
Łodzi,
SIę W
stentorowe raporty. Telefony dzwo
W poszczególnych ósemkaeh do łłlmcowicz- zwycięzc~
nią.. Wszystko gotowel
Wczorj w godzinach popołudnio stw&ch Polski w PO'tnaniu i tenniosta.teez.nych
walk wyjdą prawdosą.
pr3Jwd~podobnie
wycze~
siMj
wych
rozpoczął
się
doroezny
turRubinsłein--czwarła
". ".
podobnie: M. Stolarow, TewB, Tło
Zgłoszony do wyścigu mMy, li- niej tennisowy o mistrzostwo Lo- pani.
nagroda
trowy Amilea,r p, Schmidta., któ- dzi. Wczoraj odbywały się jedynie
Z g<>Śoei Zlllo"TMlicznyeh zoba.ezy- czyński, K.in~l, Eifernlan, Bauer,
KARLOVE VARY, 27.8. PA'!.
ry n'obił taki znakomity cza.s na spotkania. juniorów, a. właściwy my w pierwszym rzędzie dwu mlo Ma.rszeWliki i J. St.:>larow.
Dziś zakończył
się tu wielki
Wśród pań obsada jest wyjątko międzynarodowy turniej szachowy,
dych tennisistów wiedeńskich, pp.
wy~'cig1.l Tatrzańskim, niestety nie turniej rozpoczyna. się dziś.
~t.aTt.uje. Pech wykluozył równo oz;
Konkurencja panów obsadzona. KinceIa. i Eifermana., którzy jut wo słaba., & to z tego względu, ł.e Pierwszą. nagrodę zdobył Nimc(}szeregu zawodników hr. Francisz- jest ba,rdzo dobrze. Z rakiet kra.- wczoraj przybyli i rozpoczęli Ut> wieloletnia mistrzyni Polski p. wicz (Danja.) 15 ptk., drugą i trzeka Myeielskiego i p. Antoniego Ja jowych stają do za.wodÓw w ni'llg na. kortach belenowskich. Wiera Richter w roku bietącym cią na.grodę podzielNi pomiędzy
nuszk:orwskiego. Pierwszemu- szo- pierwszym rzęd:tle mistrz Polski Wiedeńezycy zaprodukowali gr" wogóle na. kortach nie st4loje, poza ~bą Capablant:a (Kuba) i Spielgodzin Maks 8tolarow wra.z z bratem. na- 1:a.rdzo ładną., dobrą w stylu i tak tem Lódź straciła szereg tennisi- man (Austrja) po 14 i pół ptk.,
fer rozwalił wóz na parę
przed wyŚcłgi6m; drugiemu wyto- stępnie z Poznania. Tłoczyński, z tyce, a. opierającą się głównie na s~ które wyjechaJy I naszego czwartą. nagrodę uzyskM Rubin·
,llo się podcza! tren'ngu łotysko. W a.r8~8,wy Marsrewskł i Golwtein zdel-'Ydow&nych ata.kac.h, to t&t hę mia6ta.. W. konkurencji tej będz.ie Rł.ein (polska.) 18 i pół ptk.
Niema tedy jednej Bugatti i jed- oraz s2.<lreg mmej Z1lMlych na.- dJt. stanowili ba.rdzo groźnych prze bezkonkurencyjna tegoroczna. minej Alfa Romeo.
zwisk. Niezbyt silne zgłoszenie ciwników. Poza.t em przybywają, strzyni Polski p. Jęd.rzejawska., a
- Szkodn,!
czołowych ra.kiet polskich tloma,. mistn Soppot T ews i tenn.i~ista, peta. nią do ćwierćfinałów prawdo
się
ay
się tem, te turniej Mdzld od gdańsk.4 zna.ny iuł w L.xbi p. podobnie wejdą panie Ra.olborska,
Jako. pierwllzy startuje p. Borueki
Skarpa ł J1IDłaok,
. . Bqa.tti i ()8i~ odram ba.rcbo) b>:w& ~ ~edniG po mistno Bauer.
Już w przeddzień,
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zatrudnia 30 Drocenl robotników
,V

ostatnim numerze "Wiado
znajdujemy szereg niezwykle ciekawych i charakterystycznych da
nych, obrazujących przemysł
włókienniczy.
Obejmują
one

trudnionych w calem paftstwie.
Nie mniej wymownie przedstawiają się cyfry produkcji., która
wynosi około 144.000 tonn przę
dzy i około 104.000 tODlI1 tkanin. Wreszcie o szybkim roz-

mości Statystycznych"

woju

przemysłów

'P

przetwórczrch

~,n(H ~1(nlfinY
Ceduła giełdy pieniężne:j
w ars~awskiej

włókiennictwa pOlskiego' 124,4, dla lnianego 122, dla ju-

Warszawa,

świadczą

27~go

sierpnia.

cyfry uruchomienia, (owego 123. Gorzej przedstawia
które dla przędzalń wynoszą się sytuacja w przemyśle weł172,7 proc. dla tkalń 128,9 pr. nianym - 87,4, konopnymDla przemysłu bawełnianego 73 i jedwabnym - 79,8.
procent uruchomienia wynosi
A. R.

DEWIZY
KiOipenhaga 237,43
Londyn 43,23
Nowy Jork 8.;
Paryż 34,90 i ~ .,.
przę~~n~,~~n~Mazfu~- .!~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~'~~~~~~~.~~~~~ll~:.
ki wielowydziałowe bez fabryk
;;;;
Praga 26,41 - 26,0 ~
'dywaJ11ów, kilimów i gobeliSzwajlCarja. 171,66
nów, fabryk materjałów kapeWłochy 46,65
luszniczych i fabryk powroźni
Słabsza dewiza na Londyn. U
czych. Te oficjalne urzędowe
gólne
obroty średnie 1'. powodu
da:ne stanowią najwyrrwwniejzblii.aJą.cego
się ultima. Dolar g(!
szy argument przeciwko wysądu
tówkowy w obrotach pozagieldo.
rzekaniom na zbędność przemy
Do sądu handlowego wpły- warów brzezińskich na rynkach cen sztucznego jedwabiu, który wy\.,h 8,881. Za rubla złoteg(l płaco
sIu włókienniczego, na jego
mial mie.jsce w lutym i marcu no 4,64 bez obrotów. Gram c7;ySteniedostateczne znaczenie
dla nęły dwa podania o udzielenie zag;anicznych.
b. r., co spowodowało obniże- go -złota 5,9244.
gopodarstwa narodowego i t. d. odroczenia wypłat.
***
P'
.,
Ch' Go .
ne ceny wyrobów goŁowych; li
Ogółem w całej Pols<:e znajduIerwsze wllnosł
II
tlIb,
Następne p0damie wl}1ilj~ł S:l. przyczyn specjalnych podkreje się 1855 czynnych zakładów
PAPIERY PROCENTOWE
z.aIni~szk~ły
Brzezinach pr~y ul Rizenberg. Rizenberg jest ślić należy fakt ten, że Rizenprzemysłowych ,
zatrudniają
7 pro\}. po~ stabilizacyjllla 91,50
ul. SIenkIeWICza nr. 11. Gotlih właścicielem fabryki wvnbów berg wykańczał swoje towary
~ych 167.853 robotników. Z tej
4 proc. poi. inwestycyjna 118,50
prowadzi przedsiębiorstwo, w jedwabnych pr7" ul. 'Vólczań- zagranicą _ W Szwajcarji i,
Ikzby przypada na prz~dzalnie
120,00 - 119,00
wyrab~ana
jest
odzież.
skiej
66, skład [I' warów mieści że w marcu
przemysłowcy
któreD?302 zakład y o 2.455.572 wrze5 proc. państw. pOIi. premjowa
cion,na tkalnie p.rzypada 1747 ~e~t. Jednak Jednym. z. po~a- się przy ul. PiotrkOWSKiej 2R szwaJcarscy cofnęli kredyty, co
zme.Jsz'yc~
pr~edslęblOrco~: Przedsiębiorst~o .ie~f) istnieje zmusik> go do wykupiena odda dolaiI'OW'a 63,50 - 63,00
zakładów o 82.087 krosien. Na
5 proc. poi. konwersyjna 48,25
pierws'z em mIeJSCU występuje I?r~edsIęblOrstW? Jeg~ ~gzyshlJe od tO lat i pomimo niewielkicJl nego towaru za gotówkę przy
oczywista okręg przemysłowy JUZ 3? l~t,. a bI~a?~ sW1adczy o lozmilł!l'ów rozwijało się do- dalszej s'P'l'zedaży na weksle. 48,50
łódzki,
zatrudniający
143.213 za~ozn?sc] własclcIela - zam- 'h le, a w Uhjf głym r0lm spro· Plan sanacji opracowany bar6 proc. poi. dolarowa 83,00
kmęty Jest. urną 366.?0.0 zł., w W311zono d}ń nowych m'ł';Z~'11 dzo dokładnie przewiduje mmrohotników,
a
skl1niający
10
proc. poi. kolejowa 102,50
11
2.137.869 wrzecion w 202 przę czem na meruchomoscI przypa- !.3 sumę 35.0 0 zł. BiloHis z-l,m- ność spłacenia bieżących naJeż
8
proc.
L. Z. Banku Gosp. Kra}
da 140.000 ~l.:.. nadwyżka biJan- kltif;h jest sl. mą 207.0(11) zł.. w ności w ciągu 3-ch miesięcy
dzalniach i 72.664 krosien w
f
4,OO
sowa. wynOSI ,3.000. ził., ~rótko- :'Zi~m fI 'C'l'ią rzęść (1 ~
ł \ pod warunkiem uratowania fir '
1432 tkalniach. Na d'r ugiem
termmowe
ZObowIązama
sbn lwi kn,:~al. Krótk ~t"· .. mi my o d o b OWląZ
. k U sp łacema
. .1Ch
8 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj
miejscu stoi okręg bielski, za 290.000 zł. i nie są w caliości po- nowe zobowiazania wynoszą natychmiast.
94,00
trudlJ1iajacy 12. n3 robotników ,
prze~ wartość towaTó.w i 130.000 zł., a towary i krótko- :::=====::::~~::::::=~
7 proc. L. Z. Banku n-p. ~j.
'dalej okręg warszawski 7.325 kr~te
krotkotermI'llOwych
nalezno- terminowe należności 140.000 a
au
83,25
i hiałostocki- ści, które w sumie dają około zł. Sumy te równoważq się więc
r ohotników
7 proc. oblig. Banku G. K. 83,25
3.624 robotników.
220.000 zł.
tak, jak tego wymalla racj()lJlalPolski przemysł baweł>nianv
8 proc. L. Z. Banku Rolnegl)
sku n: a
w
przędzalniach
Pla·n sanacji oparty jest o po ne prowadzenie przecLsięhior pod znakiem sezonowej 94,00
1607491 wrzecion oraz 54.599 siadane nieruchomości i prze- stwa.
ciszy
7 proc. L. Z. Banku Rolncg:krosien. W przemyśle wełnia- I widuje uzyskanie pożyczki ToW motywach, które spowodo
83,25
SytuacJ;a.
w
branży
kome-kcyjnvm mamy wrzecion 808.771, warzystwa kredytowego
m. waly trud'ności finansowe spo4 i p61 proc. L. Z. ziemskie 48.75
k~osien 15.582.
Piotrkowa. Ponadto zawiera cie tykamy cha·r akterytycme dla nej nie uległa. POW3Jżniejszej zmiJ],.
Cyfry te stanowią wymrlwny k~wą wzmiankę o pertrakta- branży Jedwabnej wog61e i dla nie. Letni zastój dał "Óę poważnie 48,85
5 -proc. L. 'L. Wa.rs'Law-y 53;15
petenta
w we maki. W l!()c'Ll\!Uw.ch WT1.eśnia
przykład poważnego zn3c7.cnia c]ach,
prowadzonych
przez pnedsiebio!'stwa
szczególności
momenty.
Zaliwłó'kiennictwa polskiego, które związ,ek producentów konfekcji
rozpoczyna się sezon ~esienny, do· 8 proc. L. 'L. Wa.rgzawy 67,Ol
zatrudnia przeszło 30 proc. ro- męskie.i z domami bandlowpmi czyć tutaj należy: osłabi()lJly po- którego czynione są. obecnie przy- 66,90
bołmików
wszvstki ·~h
Ff' ""zi angielskiemi
i ho~enderskiemi, pyt na towary jedwabne, wo- gotowania. W ypła.calność w tej
10 proc. L. Z. Lublina 69,50
przemysłów prz'etwórcz'y ch, za- celem z()rganizowa-na zbytu to- bec ogólnego zubożenia, spadek
8 proo. L. Z. Łodzi 59,00
bram.iy jest nItogół nieporoyHna, a.
A tJ _ .
proc. m. KaliJSza 57,50
8
; Ci:
protesty wekslawe osta,t nio się
8
proc.
L. Z. Częstochowy 56,'
zwti.ęks-LYły.

Dwa podania. o odroczenie wyplat
bandloweeo w lOdzi

wplgnelg do
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ą;ę4U

Handel

włókienniczy

przechodzi

głęboki

PlaloPolski

kryzys strukturalny

l

Sytwicja handlu włókienni· tów ze strony kupiectwa dla daży za gotówkę i zmniejszetz,ego w okręgu krakowskim \ kHjenteli przy równoczesnej ak nia kredytów dla handlu.
przedstawia się ostatnio nle.- cji przemysłu forsowania sprze
K.
zbyt pomyślnie. Ogólnem podło - - _
_
__
żem kryzysu w handlu są trudnośd pieniężne i zubożenie kiJn
sumenta. Na drugi kwartał b r.
przypadł
okres płatności we
została z sądu handlowe.go wycofana .
ks~owych za pomane
towary
zimowe. Tej falj płatności nie
W numerze sobotnim donosi- ją nieruchomość przy ul. Połu
odpowiadały zupełnie ohrotv i 1iśmy o wniesieniu przez Wol- dniowej pod nr. 4. Uk,rył to.watranzakcje, które umożliwiłyby fa EdeIhauma żądania ogłosze ry, znajdujące się na skład'zie i
realizac.ię należności u kJijen- nia upadłosci "Spółce Akcyjnej sam wyjethał,
nie podając
teli. Hurtownky SJtosow,lli po- Wyrobów
Bawełnianych
S. miejsca wyjazdu. W tych waJit:d;: ę ostr o żno ściową, rezygnu- Rozeniblatt". Sprawa ta nie mo- run,k ach 5ąd ogłosił
upadłość
jąt. Tlawet w wielu wypadkach gla być l'O'z,s·trzygnięta z powo- Aronowi Szyffowi,
oz'na.czając
ze sprzedaży z uw['gi na wyczer du zdekompletowania sądu po termin ołwa.rcia jej na dzień 5
panie klijenteJf. Obok przcdłu. wycofaniu się jednego z sę lipca b. r., kuratorem mianożania się terminów wekslowych dziów handlowych.
wał ą. adw. Irenę Rymlerową,
innym objawem
śwhdczącym
W dniu wczorajszym sprawa a 5ędmą komisarzem s. h. Keo p o~ "'zeniu si~ sytuac!\ jest znalazła epilog, potlegający na niga.
zm :
.r' s i ~ obrotÓfW gotów tern, że Edelbauma rzecliDik
Ponadto ogłoszOono upadłość
kowy ~: l do 15 r! oc. Nawet k0n wnosił o nierozpomawanie jej, Izraelowi Szafranowi.
Szafran
sum.'nt płaci '1.« 'yvkul'ione to- co oznacza faktycZ1l1e zarzuce- od szeregu lat prowadzi handel
war"
wek.slami..
Oczywista nie sprawy.
skórami przy ul. Nowomiejskiej
wzr0sł" w haTldJu włókieT'niNa tej samej sesji rozpatry- 10. Ogłoszenie upadłości nastą
czym pro1esty wek slowe oraz wano podanie "Spółki Akcyj- piło na żądanie szeregu wjerzyilość postQPow8I'i ug ldo\Vvrh i nej
Wyrobów \Vebnianych i cieli fabrykantów skór. Zarzu!wnkul'sów. Gdybyśmy chcieli Bawełlnianych M. Silberstein" cają oni upadłemu wystawianie
wysunąć ogólne wnioski, t0 na- o ogłoszenie upadłości
Arono- weksli już po dopuszczenilu ilDleżałoby stwierdzić, że okres 0- wi Szyffowi. Szyff jest wlaści
nych do protestu Jeszcze w
stalmich tygodni był do pew- cielem składu towarów włókielI1 sty>CZll1iu b. r. Ponadto zarzucanego stopnia przełomowy w do- niczych przy ul. Po~udniowej j~, że, przepisał przed5iębi.or
tychczasowym układzie
sto- . nll' .. 4. Petenci zarzucają Sz.yffo- srno na imię córki, w którem
5unków kredytowych w· handlu. wi zawieszenie wypłat i popie- jednak nadal sam przebywa i
Zauważyć się bowiem dała po rają to załączeniem weksli proprowadzi interes. OgóJ1na suma
raz pierwszy wyraźnie,js21a ten- testowanych. Ponadto twierdzą, załąttonvch
weksli
WWlMi
fłencia do o~raniczania kredY- że Szyff obciążył fikcyjnie swo.

Większość

odbi'OnJÓw, szczególprowincjonalnych
odznacza
się słabą wypłaoa.lnością. Kredyty
w tej branży uległy ~nacznemu wy
dłużeniu, dochodząc do kilku mie-

AKCJE
Ba.nk Polski 164,50 - 164,25
Bank Zachodni 70,00 - 71,00
Bank Zw. Sp. ZM. 78,50
Siła i Świ3Jtło 126,00
@ęcy.
Warsz. Tow. fabr. CUk.l'll 33.01.
Ceny nie uległy wyd3ltniejszym
Lilpop 29,75
.
( )
Modrzejów 23,25
M.
Z potyczek p;i.ństwowycb moc
•.aa .. sc.z_
-;;
Diejs7.e: 5 proc. lronwersyjna i 4
proc. premjo'Wa inwestycyjna, slab
sza 5 proc. premjowa doła.rowa.
okrętach
WSD6ł- Dla listów zastawnych tendencja
niejednolita. Obligacje m. Wargza
hasła
wy bez ruchu. Dla akcji tendencja
przewatn.ie słabsza, obroty małe.

niej

::=========~~~~~~~~~~~::~~::::= ~om.

UpadłOŚĆ

SD. akc.

towar. Drzez DolS. Aozenblalt Polski
skie DorlJ na Dolskich

- oto
czesne
90SDodarCZegO rozwoju Daistwa I

~

lo"iC!ni~
,,sposoby"

pOdainików

władz

Wa.rsz. kor. "Gl- Por.'" talaf.:
MJ!nisteratwo sbrbu rozesła.lo
do urzędów podatkowych instru.koję, oma,-mającą sposoby, któremi
posługiwać się należy przy
wykrywa.nin podatników.
Ministerstwo nruk3lZuje urzędom
szczególniej pilnie śledzić, kto reiestru~ samochód, kto wyje74dtJa.

4.600 zł. Sąd wyznaczył termm
otwarcia upadłości na 5 stycznia b. r. Sędzią komisarzem
mianował s. h. Turskiego,
a
kuratorem masy a. ad~. Maurveego Rozentala.

skarbowych

do roiejsOOW'ości kuracyjnych
letniSkowych, kto bywa na gieł·
dzie, kto dokonuje kupna lub
sprzedaży nieruchomości, kto i ilf
dekla.ruje akcjJi na ogólnych zebra·
niach tow. a.kc., spółek, etc., kto
otrzymuje tantjemy w różnych
przedsiębil()1'8twa.eh, kto otrzymuje
zezwolenia na nadzwyczaJne wy·
ręby leśne, kto pobiera
wysokie
honorarja a.uwskie w pismach,
tea.trach, przedsiębiorstwa.ch filmo.
wych, kto zamienia oklaski powo·
dzenia na złoto w gażach w tea,
trach, kabaretach i cyrkach i ilJj
nyeh itnpreza,ch.

28.VIn.

KinoSienkiewicza
SPółaOZIBbłłl
40.
.,dzień

lani

I

tłoc miłosna
skazańca

rewolucyjny dramat miłosny na
tle głośnej sztuki Sophusa Michaelisa • Wesele podczas rewolucji"
W rolach gł. D. Jacobini, Karina
Bell, Gosta Ekman i in.

KINO

W

OGRODZIE.

W dni powszednie, II wyj~tkiem
sob6t, pocz~tek seans6w o godz.
4--1 zaś w soboły, niedziele
i ś~ieta o g. k j w pol. Ostatni
seans o godz. 10.-

IWfi (irtr~[lnA
Lekarzy-specjalistów

Zawadzka 1
czynna od 8 rano de 9 wieez.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedziel~iświęta od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych i sk6rnych

Badanie krwi i wydzielin na
SYfilis i tryp er.

KOMu{\acJe z neu rol8glem
I urologiem
Gabinet Swiatło-l~cmi.ezy
Kosmetyka lekarska.
Odd&1elDa poczekalnia. dla. Kobiet
PORADA 3 Zł.

Dokt6r

Nr. 1165

mo na

ul

Piotrkowską

70

Welwanie ID~Ii[lne

Ogłoszenie.
Komornik Sądu
Grodzkiego 'W Ło
dzi I ręwiru Leonard Naborowski,

Przewodniezący
Wydziału HaudlowegCj
Sądu Okręgowego w Łodzi ' na zasadzie art. 4
Rozporządzenia Prezydenta Rzeezypospolitej Pol-

aamiessk&ły

Łod~

"
przy ul.

Gl6wnej 17, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Dyw.

skiej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości (Dz. U. Nr, 3128 r. poz. 20) zawiadamia, że firma ",Moszek Kure ~ , Fabryka
wyrobów półwełnianych .i bawełnianych, mieszcząca si~ w Łodzi, przy ul. Wschodniej Nr. 51
wniosła w dniu 21 sierpnia 1929 roku podanie
do S~du Okręgowego w Łodzi o udzielenie
jej odroczenia :wypłat i że termin do rozpoznania powyższego podania został wyznaczony
na dzień 20 września 1929 roku na godzinę
lO-tą raąo w gmachn Sądu OkręgoW8f{0 w Ło
dzi. ul. Zerom!lkiego 115, pokój Nr. 40.
Wierzyeiele powyższej firmy mogą przybyć na rozprawę sądową, eelem udzielenia Są
dowi WYjaśnień.
Przewodniczący: (-) S. Szarogroder
Za Sekretarza (-) B. Olbromska

ogłasza,

w drugim terminie
że

w dniu
4: 'Wueśnia
1929 roku od godziny 1O-ej n110
'W Łodzi, przy u~.
Petersburskiej 3
odb~dzi e sico: sprzedaż przez lieytaejQ
rucł.omo8ci należących dG
pjCltra Rutkow&kiego
ekładających ftQ z
maszyn lItolarskich
ocenionych Da
1200 zł .
.Łódź, 19.8.29 r.
Komomik
(-) L. Naborowlki
Do akt.
Nr. 2309-1929 r.
Ogłoszenie.
KomGrnik VI rewiru Sądu Grodz?
kiego w Łodzi,
Leon Wąsowski,

sum-=

zamieszkały "Ło

dzi, przy ul. W6Iczańskiej
10, na
zaeadzie art. ~030
U. P. O. ogłasza,
że ", ~u lO-go
wrzeSIll&

1929 r.

od goch 10 rano

Łodzi; przy ul.

w

Wschodniej 51

r-

I
I

25,

TEL.

powrócił.

DYREKCJA i ZARZAD
t S ' •
Gimnazjum MęskIago Tuwarzys wa zarzenla

Diwlaty ł Wladzy Technicznej wśrtid Zyddw
lIodzl, uL Pomorska 48.

.-

W61czańskiej

nA

" Diechiele l ńr14ta od 9-1.
Dla pa6 od l) do 6 pG pol.
oddaielDa poe••kaInie..

HEllER

Wschodniej 51
odbfjdzie się sprzedaż • przetargu
publicznego ruchomości, należlł"

efeh do Monka

Kuna

i .Jdadajt\Oych

eię

• to"aro
ubraniowegG
Gsz&COw..nego na

450.-

Ł6dś,

dn. 27.8.29
Komornik
L. Wąsowski

DG akt.
Nr. 2094 I 1929 r.
UL. NAWROT 2
Ogłoszenie.
TELEFON 78-81 .
Komornik VI rewirtt Sądu GrodzkiegG " Łodsi,
Pnyjmuje do 10 r. i od 4: - 8 WINI Leon W ~ow8ki,
.... nieddel~ od 11- 2 po południu zam, w Łodzi przy
ul Wólczańskiej
Dla pań spec. od godz. {-li
10, Ba z&sadsie art.
lIO pol" dla niuamoŹDTch
1030 U.P.C. ogła
CENY LECZNIC.
sza, że w dniu 5
września 1929 r.
od godz. 10 uno
Dr. med.
" Łodzi, przy ul.
Oegielnianej 68
odbędzie ei~ sprzedaż z przetargu
publiezne«o rueho
Cegielniana 43. Tel. 41-32 mości, naleit\Oyeh
SpecJalista chorób skórnych, do EljasD R.OZ6Dblatta
.enerycznych I moczopłciowych
i składajlP,rCJCh aifj
Lecsenie lamp .. kwarco" ..
• maszyn i moto(W) padanio włos6w)
ru .lek~znego
o.zacowall.:yeh na
Choroby sk6rne I wanery"n.

powróci'..

H. LUBICZ
powrlKiL

l'rąimuje

od ,. 8 do 10 ruo
l od D-8 wieoa.
Od~ ~ ..lni.. dla paD.

.yda\Vnlctwił

48
odb~dZ1e el~ "prze

sumę zŁ

4.900lo6dź, d. 27.8.29 r'
Xemenilll;:
L. W.aowsm..

f.

DOWOłt1

"Biblioteka Droszowa"

..

,--------

Regserbłn8: "Parne dni"
powieść głośnego

niemieckiego pisarza..
Cena. Zł. 1.45.

P. Oldleld: Śmierć dyplomaty
Powieść kryminalna z za kulis Ligi Naro.
dów. . Cena Zł. 2.90.

Znana sensacyjna powieść, filmowana.
. . Cena. Zł. 2.90.

w. HidaJe,,: Fatalna omyłka
Ostatnia humorystyczna. powiM6 znanego
autora "Kwadratury Koła. " ,
ra.nej w
Warszawie.
Cena. Zł. 1.45.

s. Naneba.: Malowana . 2'!asłona
Rewelacyjna. powieść z życia Europejozyków w Ohin3.0h.
Cena. Zł. 2.90.

•••
Do nabycia we wszystkich kslqgarniai~' kJoakach koloJowych .,Ruchu" oraz w wydawnictwie ..Blbljoteka Groszowa" w Warszawie
Moniuszki 11.
4228-5

musya I

samocb:d~"!:~d;V;;·~lc:~M~~~dl,..

do Morica - - - - - - - - -

cych

~tar~ lal~l'"

itrajbowania, 8cie-

reczek do mycia
i torebek
oss&eowanych na
wm~ Zł. 600.1.6d~ dUo 26.8.29.

KomQrnik
~

wI\IOWllld

biały

Ogloszenie.

J:"

papier sprzedam

w

wi~kszej

....

TrombkoUlskl, Składowa Z~

i mniejsze.l i1o:;t;i

Baclnolt LetniQ

Do akt.
Nr. 2230-29 r.

Z

Wiśniowej Gór»

Na Wi§niowej Oórze moina dosłać
codziennie o godz. B-ej "G Ł O S
Komornik VI re- P O R A N N V" W Wilii Bendytowlwiru S~u Grodz- cza obok felczera Janickiego.
kiego 'lir Łodzi,
U gazeciarza Jamnika.
Leon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Wąsowski,

zamieszkały

wl\l~W~zań- W "Poddęb'·u"

przy
skiej 10, na zaga-

dzie alt. 1030 U.
P. C. oAłasza., że

Żądajcie

:~2f~;
..filon Porannno"
u!'.

przy
sodową
tu~
Piotrkowskie]
20 w budce z wodA
'1:
•
odbędzieaiEjsprze-

s. S. łaD Dlne: Martwy Krzyk

w

sllnyeh I słabych. Wyłazy osobn) wylI%1al dla budowy maazyn rolalcZJcb I
lotnictwa.

da.:i: Z przetargu
publicznego lUehomoeci, na.lezt'('

J ~:i;;!~~;~:ię

Warszawa, Moniuszki 11.

--------

ę

dnlU

Piotrk<:ws~ej

saeadzie Art.

lUlDę ZŁ.

Dr. med.

Bialetgn

za nau

ę

17 września.
1929 r. od godz,
10 rano w Łodzi, Jngent8urSChUI8 FrankenhaUłen
przy ul.
Kyffhluser Wydział latYlllerskllwerk·

....

10,

1030 U. P. C. 0głasza, źe 'lir dniu
28-87 10 września 1929 r.
Gd godz. 10 rano
.. Łodzi, pnly ul.

Specjalista chorób sk6rnych
I wenerycznych
LECZENIE SWIATŁEM
(lamp.. kwarcową)
aadenle krwi I wydzielin.
Pn)'imuje od 8-2 i od 6-9.

w

dzy 10-12 przed południem.
.
•
..
d
O
UcznJiowie nowowetępuJIlĆYł 1.Ć u~znlowbl~.. a.wneg
glmnaz um Szakina muszą zg OSI SIę 080 IseH~ 1 przedłotyć dokumenty.
.
Egzaminy wstępne odb~dą Bl~ 1 i 2 września o godz.
g rano.

I

rzy wmes l op a

'lir Łodzi

przy ul. W61cz&ń· ubiegłym roku szkolnym, do
IIk!ej 10, na. usa.- stawienia się na wykład w podZle art. 1030~. niedziałek, dn. 2'go września r.b.
P. C. ogł~sza, ze
4582-2

a

Lo W4801nlti

Do alLl
Nr. 2310-29 ~.
Tel. 81-83.
PrzyJmuje od 8.30 do 10.ao rano Ogłoszenie.
od 1-ej do 2.30 pp. od fi do 8.30 wiecz Komomilr. VI reVi niedziele i ś"icta od 10 do 1-ej '9riru Sądu Grodz.
kiego 'W Łodzi.
Leon W..-oweki,
nmieszkały " ŁoDokt6r
dzi. pr..:y uJ.

CEGIELNIANA

wlaodzi

Komornik VI re- Włókienniczej
wiru Sądu Grodzkiego w l..od~ wzywa pp. słuchaczy wieczoroI"eon ~ąsOWl!kl wego kursu dziewiarstwa, któzamleszkał}
. '1'
ł t
k

T _ _ _ • _ _ _ Giiiil&li~_
.
Podaje się do wiadomoś~i, z~ wpisy dla uezni~w
odb~dą: się W dn. od 25-31 ruerpma r. b. w godz. nnę-

(r6g Traugutta).

WOfłKOWYSKI

Ogłoszenie PańsfwowejSzkoły

Gener.repnzenlacja n/Il.. czpo/itą Pol/kij iw./JJGdańllr:
Skldd papIeru i drukarnia ANTONI SZl/STER,
WarlZfJWfJ, (I/' Ollo/ińfkich {C'zy/laj/'lI:/.7e112-2.3

na
Ul
sumę zł. •900. ._ _ _ _ • • _ _ _ _ __
"6';1.4 ~- .... 8 ....
--,--

&.K:~::.r""·

DYREKCJA

Do akt.

Nr. 1945-29 r.

od~fldziesifj sprze·
daz
~ przetargu
pubhclOego
ru- ,
chomości, nalezl\eyeh do.
'Moszk.. Kurc.
i I5kł.dajl\cyeh się

z towaru ubn.-

PUIPROWADZI'

9

I 29 r.

W. lagunowsk-. osz&e::=e~
Specjalista ehor6b 8kórnych,
wene"'czn,ch 'moczopłciowych

PORAmn' -t929 r.
Akta sprawy Nr. Z. ' 187/29 r.

Do akt.

UWAGA:

Wszystkie miejsca na 1-5Z1 seans
po 50 gr., II nil pozostałe seanse
po 1 zł.

GŁnS

przy przystanku tramwaJowym.

daż

z przetargu
publicznego ru-

chomości, należą-

cych do
Józefa Perla.

Do akt.

851 I 29 r.
i składa.jących Slę O I
•
lIó towaru
Si oszenle.
oszacowanyoh na. Komornik VI resumę Zł. 800.- wiru Sądu GrodzŁódź, dn. 26.8.29 kiego w
Łodzi,
Nr.

•
Leon W~ows.ki,
Komornik
. zamieszka.ły w
Lo Wl\8owlki Łodzi, przy ul.
W61ezanskiej 10
na zasadzie art,
1'030 U. P. C. 0głaaZ&. że w dniu i
, 10
września 1929 r.

Zawadzldsgo.
Kamlilsklego

DpR.

RA

~MpEn'Rl ~~~~~3:~;:;f.

L U

odbędzie się sprze-

UROLOG.
Choroby nerek,
~cnerza i dróg
moczowych.
Pr. Narutowicza
2e (D~ielna)
tolefon 44.10.
..
PrzYlmuJe

od 1-2 i 6-8

lit

daż

z przeta.rgu
publicznego ru-

chomo~ci, należą·

cych do
Mordki Mendla

Kona

i

składających si~

innych ora7
marek
zagranicznych

r6~nych

nabyć można

najłaniej i
najdogodniei
w fabrycznym
składzie

,.DDBRDPDb u

z piAnina.
Łódź,
osza.cowanego na.
sumę ZŁ 1500..Piotrkowska 73
tócU, dn. 27.8. 29
w podwórzu
Komornik
taL 58-61.
1'. W I\IOwekl

~8. vllI. GŁOS

poRANNY -1929 }..

Nr. 204

BYIłEKł:JJl

~1'MnAljUM Mf~K)(~~
l~R~MAllfnIA
KUP(óW
m.
t~Dll
(HllNDl.
ł'lJlIEI'I.-PIłIYIłOBN.)

ul. Narutowicza Nr. 68,
podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne odbędą się W dniach 3, 4 i 5 września r. b. o godz. 4-ej po poło
Podania do klasy A (dla nieumiejącyeh czytać i pisać), podwstępnej, wstępnej l wyższych przyjmuje kancelarja codziennie
od godz. 9-ej rano do 2-ej po poło

Dyrektor Jlndoni IdźkoBSki.
Do akt.
Nr. 1462 I 28 r.

I a lur
•

OtilOSllNlf.

larla~ ~mi BY WYIOaO luwej Iy~ow~kiej m. tU~li
podaje do wiadomości, że wyznaczył 4 stypendja po 1.200 zł.
rocznie dla akademlk6w szk6ł wyższych, świeckich i talmudycznych.
.

Dwa pokoje z przedpokojem w pierwszorzędnym domu z wszelkiemi wygodami do od~jęcia.
Wiadorpość u dozorcy Gdańska 43.

Ponadto Zarz<\d Gminy przystępuje do wydawania zapom6g
szkolne dla ucznl6w szk6ł społeczno~owszechnych i średnich.

-I

na wpisy

Szczegóły umieszczóne zostały W Nr. 1 "Kroniki Gminy Żydowskiej w Ło
dzi", który otrzymać można bezpłatnie w kancelarJI Gminy przy PI. Wolności
Nr. 6 w godzinach biurowych od 9 do 15.

Iz!!!!~!!~~~-=-~~-~-:-~-~-~-:_~_~l_m_~-b·
~
-d-YK-o-m-e-~-~-L-~-M-Sk-iB~jl
Ob I'esz[ e 'Ie
praktyką ma wolne godziny.
Oferty sub. "Germanistka" do admin.
737 - 3
"
" Glosu P orannego.

en

Z prawami gimnazjów

państwowych

8-io kl. Gimnazjum Żeńskie
II

"WIEDZA
Wschodnia 62, tel. 75-38.
Zapisy nowo wstępujących przyjmuje
sekretarjat codziennie od 10-1 i od 5-7.
Egzaminy we wrześniu.
Dyrektor (-) B. JUDELEWICZ.

nauczyciel tal\Clnv

z pełnemi kwalifikacjami
ma wolne godziny. Oferty sub. "Rutynowany" do administracji "Głosu Porannego"
736-3

IllSlfill
DO 20

gr.

WYBOROWE, SMACZNE
HYGlEłtlCZłtEIiD

Ul y PI EKU

POLECA CUKIERNIA

z. tiOl'lOllŃSKlffiO
PRZEJAZD 1.

TEL. 9-87.

870, 871 i 872/29

Obwlesznenle.

Komornik S ..
.. du
Grodzkiego
w Zgierzu, I rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski, mający siedzibę w Zgierzu,
przy ulicy
Stary Rynek 3
na zasadzie art.
1030 Ust. Post.
Cyw. ogłasza, że
dnia 6 września
1929 roku od godziny 10-ej rano,
będzie dokonaM
publiczna licytacja
ruchomości, należących do
Wilhelma
Pfeiffera
i składaj<\cych się
z dwóch koni,
bryki resorowej, z
trzech maszyn

W ZD •

Komornik S<\du
Grodzkiego
w Zgierzu, I rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski, mający siedzibę w Zgierzu,
przy ulicy
Stary Rynek 3
na zasadzie art.
1030 Ust. Post.
Cyw. ogłasza, że
dn'ia ;) września
1929 roku od godziny f O-ej rano,
będzie dokonana
publiczna licytacja
ruchomości, należących do
Wilhelma
PfeiffeJ'lI
i składaj<\cych się
z jednej maszyny
pończoszniczel

mechanicznej w
pełnym komplecie
pończoszniczych ocenionej na
mechanicznych w sumę Zł. 400.""pełnym komplecie
oraz biurka ameLicytacja będzie
dokonana
rykańskiego
"Aleksandrowie
ocenionych na
sumę Zł. 3150.przy ul. ParzenLicytacja będzie
czewskiej 9.
dokonana
Zgierz, 24.8.-29 r.
w Aleksandrowie
Komornik
B. Dembowski
przy ul. Parzenczewskiej 9.
Do akt.
Zgierz, 23.8.-29 r.
Nr. 1653, 1654,
Komornik
1655, 1656, 1671
B. Dembowski
1929 r.
Do akt.
N'r 2231 1 29 r.

Ogłoszenie.

Komornik

przy

Ogłoszenie. Sądzie Grodzkim

Komornik VI rewiru Sądu Grodz. kiego w l,odzi,
Leon Wąeowski
zamieszkały w
ł,odzi
przy ul.
W 61cza.ńskiej 10,
na zasadzie art.
1030 U.P.C. ogła,
sza., że 'W dniu 17

w Łodzi, Jan lUymowski,
zamiesIkały

w

Łodzi,

przy ul. Sienkiewicza' 67, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasz&,
że
w dniu ..
września 1929r. od
g~d%. 10 rano w
Łodzi, przy ul.
września 1929 r.
od godz. 19 rano Al. Kościuszki 22
odbędzie się
w l,odzi, przy ul.
Piotrkowskiej 20 sprzedaż z przedostarcza każdą ilość lodu odbędlie się sprze- targu publicznego
!laledla mieszkań prywatny ch da.ż li przetargu ruchomości,
żi.\cych do
publicznego rueho
oraz restauracji i t. p.
moki, należl\oyeh firmy .A. Minor,
wł. Adolfa Minora
do Józefa
Szybka dostawa
SpadkDbiercy·
Perle
Ceny niskie.
i skła.dających sili i składajllcych się
z pianiM
z towaru
Sprzedaż również od najmniejszej ilości
oszacowanego na
Ollzacowanego
na
miejscu.
sumę Zł. 1800.lIumę Zł. 480.Przy abonamencie miesięcznym rabat.
Mdt, dn. 26.8.29 Łódt, 13.8. 29 r.
Komornik
Komornik
Jan Rzymowski
L. Wąsowski

'd

l O~ OWnia

[entralna

Piotrkowska 116

naturalny
na

Piotrkowska 116.

Prenumerata
w łfraju -

miesięc~na. "Głom Poranneg~" se wuyatkiemi' dodatkami wynosi
w l..o~ zł. 5.60, za odnfJszeme 6.50; za~cą - d. 10.-

zł.

40 grOU'f

II pn:esyłkl\ poe:icnrą

D-r. MARJI LEWINSONOWEJ
Cegielniana es, front I p.,
43·63.

łr-Gfon

Do akt.
IDoNr.akt.1322 I 29 r. INr.
919/29 r.
Obwiesznenie. Obwiesznenie. Obwiesznenie.

Do akt.
Nr. 1463 I 29 r.

Ko!łornik Sądu
Komornik Sądu
Komornik Sądu
Grodzkiego
Grodzkiego XIV
rewiru w Łodzi Grodzkiego XIV w Zgierzu, I rerewiru
w
Łodzi
wiru powiatu
Józef Tomaszewski, zam. w Łodzi Józef Tomaszew-. Łódzkiego BroŁodzi
ski,
zam.
w
nisław
Dembowprzy ul. Zachodniej 36, obwiesz- przy ul. Zachod- ski, mający siedziniej
36,
obwieszb!: w Zgierzu,
cza, że w dniu
cza, :te w dnju
10 września
pr%)' ulic.y
10
września
Stary Rynek :3
1929 r. od godz.
10-ej z rana w 192~ r. od godz. na zasi!dzie art.
Łodzi, przy
ul. lO-eJ. z rana w 1030 Ust. Post.
Łod~I, przY. ,ul. Cyw. ogłasza, że
Żeromskiego
PlOtrkows\uej
dnia 3 września
pod Nr. 99 odbędzie się sprze- pod .Nr. ,119 od- 1929 roku od godaż przez pubU- bę~zle SIę sprz~- dziny lO-ej rano,
dokonana
czn~ licytację ru- daz p~zez pubh- będzie
chomości składl\- czn<\ h,c~taCJę ru- publiczna licytacja
ch~moscl s.kłada- ruchomości, nalejl\cych się z
żących do
. jącyc~ .Slę Z •
mebli,
w:e tarkI 1 mebh
Zygmunta
należ~cych do
należ<\cych. d?
Rutkowskiego
Bronisława
F. ..Cy~ulskl. 1 i składających się
Brzozowskiego
M!erze)e.wskl
z dwóch koni
oszacowanych na
1 S-ka
ocenionych na
zł. 505.oszacowanych na sumę Zł. 1000.Łó.d:f, 9.VIII.29 r.
zł. 1720.Licytacja będzie
Komornik
Łódź,3.VIII.29 r. '
dokonana
J. Tomaszewski
Komornik
w Radogoszczu
J. Tomaszewski przy ul. Szosa
Zg :erska
Zgierz,
3.8.-29 r.
Do akt.
Nr. 1438, 1669,
Komornik
Do akt.
1670 11929 r.
B. Dembowski
Nr. 1461 I 29 r.

Ogłoszenie.

Komornik
Sl\du Grodzkiego
w Łodzi, Jan Rzymowski, zamieszko
w Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 67,
na zasadzie art.
1030 U. p_ C. ogłasza, że w dniu
4 września 1929 r.
od god%_ 10 rano
'W z,odzi
przy ul.

Obwiesznenie.

Komornik S<\du
Grodzkiego XIV
rewiru w Łodzi
Józef Tomaszewsk~ zam. w Łodzi
przy uL Zachodniej 36, obwieszcza, że w dniu
10 września
1929 r. od godz.
10-ej z rana w
Łodzi, przy ul.
Gdańskiej 68
Piotrkowskiej
odbędzie się
pod Nr. 101 odsprzedaż z prze- będz ie się sprzetargu publicznego daż przez publiruchomości, nale- czn<\ licytacjQ ru'
ż<\cych do
chomości składa-Ludomiła Łltpińjących się z
skiego
maszyny
i składajllcych się
drukarskiej
% mebli i roweru należ"cej do
oszacowanych na
Bolesława
sumę Zł. 1020.Freilicha
plus 80 plus 120 oszacowanej na
plus 90.zł. 1000.Łód:f, d. 7.8.29 r.
Ł6d:f,9.VIII.29 r.
Komornik
Komornik
Jan Rzymowski.
J. Toma'lzewski
Ogłoszenia za Wiersz
Nekro.~i 30 gr. str.

Do akt.
Nr. 1518 I 29 r.

Obwieszczenie.
Komornik Sądu
Grodzkiego XIV
rewiru w Łodzi
Józef Tomaszewski, zam. w Łodzi
przy ul. Zachodniej 36, obwieszcza, że w dniu
10 września
1929 r. od godz.
lO-ej z rana w
Łodzi. przy ut
Piotrkowskiej
pod Nr. 101 odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację ruchomości składających się z

Do akt.
Nr. 1619 I 29 r .
Ogłoszenie.

Komornik VI re·
wiru SĄdu Grl)dz·
kiego w ł,o<hi,
Leon W ~ owaki,
zamieszkały w
Łodzi,
przy ul.
WÓlczańskiej
10
na zasadzie art,
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
17 września 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy uL
Cegielnianej 45
odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, należą·

cych do
firmy
"E. Birnbaum"

maszyny do pisania i mebli
i składaj!\Cych si~
należących do
z wyrobów ga'
Bolesława Freililanteryjnych
cha
oszacowanych na
oszacowanych na sumę ZŁ 1085.zł. 800.Łódź, <in. 26.8. 29
Łódź. 9.VIII.29 r.
Komornik
Komornik
L. Wą80wski
J. Tomaszewski

LECZNICA
lekarzy specJallst6w
przy G6rnym Rynku

Piotrkowska 294, tel. 22·S9

(przy przystanku tramw. pabjanickich
Czynna od 10-ej rano do 7-ej wiecz.
w niedziele i święta do Z-ej po pol
Wszystkie specjalności i denty·
styka. K"plele ŚWleUne. 'amp"
kwarcowa. e\ektry:r.acla, Roen~~an,
szczepienia, anallzy (moczu, kału,
krwi, plwocin, wydzielin itd.) Ope·
racje, opatrunki.
Wizyty nil miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystyczna oraz wene •
rologlczna dla chor6b
sk6rn,cb
i weneryczny:h
3 ZŁOTE.

Dr. med.

ST. PRAPORl
Gdańska

77a, tel. 8-95.

GINEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWYCH
Przyjmuje od 3-7 pp.

ZGUBIONO
z.aświadC'Zenie

fabryczne wydmf
firmy l. K. Poznańskiego na. na,
Komornik S<\du zwisko Anny Jakubowicz.
Grodzkiego XIV
POKÓJ
rewiru w Łodzi
Józef Tomaszew- pięknie umeblowany O<l.d&m jadski, zam. w Łodzi
przy ul. Zachod- ilej lub dwum osobom. Piotrkowniej 36, obwiesz- ska 145 - 84.
cza, że w dniu
10 września
STUDENTKA
1929 r. od godz.
1 O-ej z rana w uDilwEm:;ytetu fra.neuskiego udziel:!
Łodzi, przy ul.
lekcji języka f:ra.ncuskiego. Wiad.
Piotrkowskiej
~om&kiego
27 m. 18 między 1-4
pod Nr. 131 odbędzie się sprzedaż przez publiPOTRZEBNI
czn<\ licytację ruchomości składa- ch1lopcy do lepienia. papieru. Wia
jiłcych się z
domość 11 dozoroy PIiotrkowska
kuchenek, um,141.
walek i in.
---------_._-~
należiłcych do
ZGUBIONO
Elżbiety Salomon
oszacowanych na wyciąg z kaiąg ludnośoi wyd3Jll'
zł. 600.przez urząd gminy Bi.a.ła, powiat
Łódź, 22. VlII.29 r.
brzeziński Da. nazwisko August
Komornik
4756-3
J. Tomaszewski Bf>ja.nowsk!il.

Obwiesuzenie.

:lo

tnilimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr., strone 5 szpIlIt 5 szpalt. Nadesłane po tekście 30 gr. str. 5 sąalt. - Zwyczajne 10 gr.
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmniejsEe 1.20 d. Poszukiwanie pracy 10 gr. OgłC)szel\ia zaręezynowe i zaślubinowe 10 zł.. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sil o 50 ".
firm zagranicznych () 100 pr(lc., za zll.'drzełone miejscowe dopłata.

