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Demonstracie przed konsulatem· ang- Iskim
Jln_lit:g . roz.rajają ludnoit

Przedstawiciele
Ż,dzi

dziekują

\V łl Z

żgdowską

egz.ek~tywy

sjonistycznej interwenjują w Hadze
eczJlDOSDolitei Polskiej za jego siano ~s o

nadowi
wobec wypadk6w

DaleslJńskich

JEROZOLIMA, 28 VIll. Kor- ' domach opuszczonych przez
Dow~ztwo wojsk angiel-l
pus konsularny postanowił pro uchodźców.
skich rozsyła z najwększym po
Komunikują z całego kraju, sić swoje rządy, aby się zwróKomunikację między Hajfą śpiechem
ODDZIAŁY WOJże dzień dzisiejszy miał naO- ciły do komisji mandatowej a Beirutem przerwano.
SKOWE I SAMOCHODY PANół
ebi g spokojny. W dal- Ligi Narodów z prośbą O COSzczepy beduińskie z Trans- CERNE we wszystkie strony
~r:tąg: "podziewane są ata. FNIĘCIE MANDATU NAD PA j~rdan.,i pos'!Ilę!Y. się a~ do gl'a kraju.
•
su l" arabów W Hal-I LESTYNĄ
ANGIELSKIEMU mcy palestyńskiej, gdZIe zostaM Iti I I ·
dnO
kI U
Ol :r
•
MINISTERSTWU KOLONJI . ł
'tr
u ·
ussem, przewo 1f· miały dzisiaj· jedynie miejl y przez ennra za zymane.
I
..,
d
ł
le
f . przekazanie go wielkobrytyiGranica zamknięta jest po- ' czący naJwyzszeJ ra y muzusce drobne pot~ czk ·. Są ranni,
• .
•
,...
mańskiej w JI.'J"ozolimie, OD,
t zabici po obli stronach.
skie~u mlDlStersłwu spraw za stcrunkaml polieyJlleml.
MÓWIŁ
PROPOZYCJI Z:\- '
g..anJCZDy~h.
Czy doszło do starcia ml~zy
. '
WŁADZE WOJSKOWE PO- bedninami~ a tymi posterunka- STĘPCY WYSOhJEGO KOMI·
ST .\NOWłt.l' D,vS, WE SRO. m, n
".je uie wiadomo.
SARZA. Luke, aby stę ~odj~1
DĘ. ROZRROIC LUDNOSĆ ty
W aźdym razie ruch ten poś~edmctwa
w pacyfJhac .•l.
2
"ł
nOWSKĄ.
wraz z wielkiemi manifestacja- kraJu.
BERLIN, 28,S. Według naW Haine. dokąd przybyl l!!l- mi arabów w dzielnicy iydowOświadczył. cn, że w obcelteszłycb tnta) depesz z Jerozolimy niejszy oddział angielski, ogło- skiej Damaszku, gdzie tylko z nyeh wł\l':mkaeh NIE MI.\t..\-,
w Halfie powstańcy arabscy napa- szono wczoraj STAN OBLĘZE- trudem zapobieżono wykrocze- BY JElIH I~TE1)WENCJA WIdii na angielskie oddziały mary- NIA z powodu rabunków, ja- niom, wskazuje, że jest to BY .• n... o I~TEnWENCJA \,"J- I
narki wojennej.
kich dopuszczał się motłoch w RUCH PANARABSKL
DOKÓW POWODZENIA.
I'
Marynarze angielscy odparIt na
pad arabów. Z Transjordanfi dono
są o licznych rozruchach, które
JEROZOLIMA, 28 XIII. (Tel.

własny).

Sir John Chancelor

I

IllPad woienn
na marynlrk,

I

tąłały mieJsce w teł części kraju.

odwołany ze swego stun-or··Z:::ka

Sjoniści \V

143 zabitych
426

rannych

LONDYN, 28 VID. ·(ATU')'.~giełskie

ministerstwo spraw
kolonjalnych donosi drogą oncjalną, iż

liczba

dot~hczasowa

or:tar w Palestynie wynosi 143
zabitych oraz 426 rannych.

"keja arabow \V Syrii
WIEDE~. 28 VIII. (AT(J~
Nadeszłe

tn informacje z Palestyny są nadal sprzeczne, a to
ws:"utek bra,k u beznośredn;egc<
kontaktu z Palestyną, W każ
oym razie sytuacja jest groźna
bowiem ackja arabów przeciwko żydom przeniosła się już na
terytorjum Syrji., będącej pod
opieką Francji Władze f'Tan.
cuskie jednakże zmobiliZ'Owały
wszystkie swoje siły i chronią
wszystkie powaroiejsze ośrod 
ki, zamieszkałe przez żydów.

Rozruchy
arabskie
\V Egipcie

Hadze

HAGA, 28 VIII. (Tel. wI.) . W kuluaIach Hagi zjawili się
[e:prezcIItnil:::i
egzekut\'wv
wS2ech~ wia to, wcj
organizacji
sjonistyc.m~j,
którzy składali
wiz ,~lv ))tJszczeglilnym przedsla
wicie10m paflstw w Hadze. Pa
wsz~,",lI1q tI'.vvgę
zwrócił fakt
pomm:'~'::la
.ldegacji ang:e i skiej. W godzinach poobiednich dekgac.!3 angielska ogło
sila oficj'iłny kumunikat, w któ
rym oświadcza, że nie konferowała z przedstawicielami eg7~
kutywy sjon.is1ycznej, ponieważ egzekutywa znajduje się w
(.,..i<;ł"m

I

Widok Hebronu, gdzie arabowie dokonali krwawego napadu na szkołę rabiniczną·
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lIIarsz.
Piłsudski ·nie ustąpuie
ze stanowiska
spraw wojskowgtb
lDinis~ra

dynie resortu inspektora general- wiek podstaw l nie zasługują wo·
nego sM zbrojnych, przedostały się góle na to, ażeby o nich poważnie
także ostatnio do prasy zagranicz- mówić
KAIR, 28 VIll. Arabi zaataP. marsz. Piłsudski będzie koneJ. M. in. w ostatnich dniach zakowali wczoraj koszary rezcrrzystał
z urlopu w Druskienikacb,
notował
je
paryski
"Matin".
wy policji w mieście Navlus,
Ażeby kres położyć niepowoła jeżell dopisze pogoda, do połowy
przyczem 10 policjantów odniosło rany.
nym i szkodliwym plotkom, mia- września.
Ataki arabów na Mehlleł,
Po ukończonym urlopie marszaKammel i budynek rządowy w si się z zamiarem złożenia teki rodajne koła rządowe upoważnia
łek powraca do Warszaw~, aże~y
ją
do
stwierdzenia,
że
wszelkie
te
Haifie odparto, przyczem 3 u- ministra spraw wojskowych, ustą
i'odjąć dalsze prace.
J:abów zostało zabit1'dI.
I..,...-...•.a, Z r~u i ~zostaw. sobie ie ~łoski pozbawione są Jakicbkol
Krakowski "Kurjer Codzienny"
donos~ że wiadomośc~ jakle ostat
nlo ukazywały się na łamach nlektórych dzienników opozycyjnych
o tem, że marsz. Piłsudski, przeby
wający obecnie na urlopie wypoczynkowym w Druskienlkach, no-

kon!11,cie

bezpośred

nim 7: rząd.)m angielskim. Ko munikat ten wywołał w Hadze
zrozumiałe komentarze.

żydów ~me~w"
kańskich uzhroj[t~;7~łr

10 Iys.

NEW YORK,

28 VIII.

(Tel.

własny).
Dziesi~ tysi~cy żydów UlllP·
rvkallskich, b. żołnierzy fr/llllo
wych armji Stanów j~ ied .c": z'"

nych, uzbrojonych, jest goŁo
wych do wyjazdu do Paleslvny. Żołnierze ci znajdują się 113
pokładach

a1l1er~'k::Ulskich

pa·

ro ....'ców i oczek llją

zezwolenia
rządu angielskiego, do którrgo
się zwrócili telegraficznie o po
zwalenie wjazdu do Palestyny
---~_

malszy

ciąg

na str. 3-cj)
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Po raz pierw·szy
Bilans płatniczy kraju, bQdąc
tazwyczaj wiernem odz.wierciadleniem jego struktury gospodarczej, posiada niezwykle doniosłe znaczenie dla gospodarstwa narodowego. Z zadowoleniem więc należy powitać fakt,
że bilans płatniczy Polski zdradza w ostatnim roku tendencję
IV kierunku jego
poprawy, jak
zresztą wynika to z danych świe
io ogłoszonych przez Główny
Urząd Statystyczny. Przewyżka bowiem ujętych rozchodów
nad ujętemi przychodami zredu
kowana została z 342,0 w roku
1927 do 140,2 miljonów złotych
w roku 1928. Fakt ten tembardziej zasługuje na uwagę, że bilans handlowy, będąc czynnikiem decydującym w kształtowaniu się naszego bilansu płatniczego, tj. różnicy mi~dzy 0gólną

sumą wpływów pienięż.

la

osiągnięto

z przewozów stalkami polsldcmi w kwocie 37,6 milj. zł. i że
GdaJ'isk zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu gospodarczem Polski. Godne uwagi
są też pozycje, odnoszace się do
przychodów, zwiększających 7.3
dłużenie paI'istwa i przychodów
zmniejszających majątek
pallstwa. Pierwsz,a pozycja, spowodowana zaciągniętcmi zagranicą
przez paJlstwo,
banki i osoby
prywatne pożyczkami, w)"llosiła
w roku 1927 -1376,7 zaś w r.
1928- 1550,8 miljonów
złotych, drnga natomiast, w skład
której wchodzą: zwrot
pożyczek osób prywatnych i sprzedai papierów
wartościowych,
nieruchomości obcokrajowcó"v
itp. w~rnosiła w powyższym 0kresie 147,6 i 348 milionów zł.
przyczem działy nabyte prz..ez
zagranicę w przedsiQhiorstwach
kra.i()w~·ch wzrosły z 68, l w r.
1927 do 101,3 milj. złotych w r.
1n28.
Przechodzf!c do sLrony bierHej naszego bilansu płalIilczego ,
to,abstrahlljąc od przywozu towarów, o czem była mowa po-

nych do kraju i rozchodów pieniężnych z kra.iu, uległ
w powyższym okresie
pogorszeniu.
''\'ywóz bowiem towarów zmuiej
slOny zosŁał z 2536,4 w r. 1927
do 2466,1 milj. z!otych w roku
1928, podczas gdy przywóz towar6w wzrósł w tym czasie
z HM'....Zi1!fiOW'!
1106,5 do 3458,3 n;ilj. zł.

wyżej, zauważyć należy, że szcreg pozycji
zdradza tendencj~
wzrostu. Tak np. (w milj. zl.) ko
leje zagraniczne oraz polskie w
GdaJlsku związane były z wydat
kiem w r. 1927 - 94,0 zaś w r.
1928 122,4 cła pobrane w Gdań
sku od przywozu do Polski 79,6 r 102,8 zaplacone procenty
od długów - 171,0 i 200,4 procenty i prowiz'je bankowe 17,6 i 47,3, wypłacone
przedsiębiorstwom zagranicznym dywidendy, tantjemy i koszty administracyjne
57,2 i 67,g.
ruch podróinych-122,0 i 169,0
wydatki związane z emigracją
- 53,6 i 61,1 wydatki placó·
wek polskich zagranicą -22,4
i 26,9, dochody placówek zagranicznych w Polsce -11.0 i 13,2,
reasekuracja -5,4 H 7 poczta
i telegraf - 2,1 i 2,7 itP. Nir:któ
re natomiast pozycje wykazują
pewne zmnic.iszenj·~ sic j?k lip.
koszty podniesione przez imp.-'r
terów i eksport~r,)w w Gd:JJ1sIw, które wynosiły w r. 1927
- 42,1 zaś w
1928 -35,8 miljonów złotych, zysk kupców w
Gdallsku (w milj. zł.) - 32,5

r.

i 24,3, opłaty kolejowe w Gdaiisku - 68,1 i 57,6 i inne. Należy
dodać, że w roku ubiegłym zapłacono za wynajem
filmów
--23,4 mil,i. zł. i że wydatki stat
ków polskich w portach obcych
wynosiły 4,6 miljon6w zł.
Co
zaś się tyczy rozchodów, zmniej
szających zadłużenie" czyli pożyczek zwróconych, to wynosHy
one w r. 1927 -427,3 (prywatne -310,7) w roku 1928 -643,8
z czego na pożyczki prywatne
przypada 529,8 milj.
złotych.
Natomiast rozchody, zwiększają
ce majątek, a przedewszystkiem
pożyczki, udz.ielone
zagranicy
przez banki i osoby prywatne,
zmniejszyły się z 561,0 do 59,3
miIj. zł. , wreszcie wykupno nie
ruchomości od obcych . wynosiło 14,4 i 7,2 miljonów zł.
Na specjalną uwagę zasługuje
akcja, zmierzajaca do uniezależ
nicnia naszego handlu od p9średnicŁwa obcego. Mowa tu o
bezpośredniel11 sprowadzaniu z
za~ranicy
nicktór. artykułów,
.lak np. bawełny dla llasz.ych fabrfk włókienniczych, kawy itp.
W tej dziedzinie posiada port
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utrzymujący

w Gdyni,

regular·
z głównemi
portami zagranicznemi, pit' ewszorzędne znaczenie.
Również,
jak stwierdza p. Devey w ostatnim swoim raporcie
w przyszłości doniosłą pozycję w handlu Gdyni stanowić będzie praw
dopodobnie
ruch trall1.ytowy.
Położona na zakręcie od połu
dniowych ku w scho dn h:. wybrzeżom Bałtyku jest Gdynia
logicznie przystosowana dt) roli pośrednika w handlu 'lli(:dzy
Europą wschodnią a c~ntralną.
ną komunikację

Z zadowoleniem należy
też
ruch turysty~zlly,
jakkolwiek jest dotychczas nie
wielki, zdradza jednak iendencję wzrostu. Pod tym wzgh:dem
jest wiele do zrobienia. W pierw
szvm rzędz~e koniecz,nością si~
staje jaknajszybsze zorganizowanie planowej polityki, która.
by daj,yła do wyzyskania tego
źródła bogactwa
na.rodowego,
zwłaszcza Że Polska nadaje się
do turystyki
cudzoziemskiej
przedewszystkiem dzięki swym
specyficznym właściwościom te
renowynl.

stwierdzić, że

M

należy po..
oszczędnościom
emi-

Nie mniej uwagi

kłóci ...

święcić

kt.mogą odegrać znacz
w naszym bilansie pła
tniczym. NaJeży wyrazić nad'deję, że odpowiednia akcj:\, zapoczątkowa.na już zresztą
przez
P.K.O. wśród wychodźców na·
szych na kO'l1łynencie i w krn ·
jach zamorskich, przyczyni się
do roacznego powiększenia napływu O'szczędności
emig-'anł6w do k·r aju. R6wnież uregulo
wanie naszych stosunk6w bandlowych z bliższymi i dalszym'l
ąsiadami s-powodować
powinnO' zwiększenie dochodów
z
przeWO'ZU tranzytowego kolejami polskiemi, a wreszcie w mia.•
rę rozbudowy naszej floty hallidlowej dochody z tego
tytuł"

grantów,
ną rolę

stanowić będą powaźną pozyc~
płatniczym.

w naszym bila'IhSie

wraz z re
produkcji O'ral ra~
wywozu i przywozu zapewniłyby z czasem rówDziś, o godz. g-ej wie cz.
nowagę, a nawet aktywność naWystęp znakomitego zespo~
szego bilansu płatniczego. Nara
zie zaś równowaga naszego biANONS! W sobot~ ostatni występ zespołu lansu płatniczego uwarunkowa.
arty~tyc~nego Kabaretu .. Metropol~, na jest jedynie dopływem kaw niedZIelę występ zespołu cygan- pitałów zagranicznych.
Czynniki

\V
'
H..eIen" C,gańskiego 15u~S6b

"Awanturnica
z Biarritz"

DZls, o godz. 7-e] Wlecz.
łt
l!

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

d~1

Rio

JAKO

"TANCERKA

H

Wkrótce w "CAPITOLU"

powyższe

organizacją
cjonalizacją

KD C RT
Wleslklpod batut" R. TELGA.
skiego z nowym programem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ił

Następny program
w "GRAND- KINIE"

Dolorf5

I e
I
dochód z przewozów statkami polskimi

Gdzie dwuch

strobilansu
płatniczego zauważymy, że szereg pozycji uległ poprawie. I tak
(pierwsze liczby odnoszą się dO'
r. 1927, drugie do r. 1928) przewozy tranzytowe kolejami polskiemi wynosiły (w mi1jonach
złotych) 128,4 i 171,2 cła przekazane prze~ GdaJlsk skarbowi państwa - 58,4 i 97,9, otrzymane odsetki i prowizje bankowe - 17,7 i 30,7, ruch podróż
nych - 71,1 i 98,3, oszczędno
SCJ emigrantów-242,7 i 255,8
poczta i telegraf - 3,2 i 5,8 reasekuracja-6,7 i 14,7 dochody placówek zagranicznych 'w
Polsce- 17,0 i 21,7 dywidenda
od przedsiębiorstw zagranicznych - 0,2 i 0,9 itd.
Na specjalne podkreślenie zasluguje fakt, że poraz pierwszy
osiągnęliśmy w r. 1928 dochód
naszego

2M

•
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Przyglądając się bliżej

nie cZ)"llnej

~r.

w klas-ao:rze

M.G.

zakonnica I

Merckem koło
Namur, w &lgji odbyła. się 06ta:tni,o ni~zwykla U!1'oczystość. Oto
przebywa.jąca. w tym. klasztorze za
kollIJlica, siostra. Joe.nna, urodzona.
26 CzeTWOa. 1829 roku, oblJlod7Ma
stulecie swych urodzilJl. Siostra Jo
anna pochodzi z BretJanji i przed
sredemdzie8ięoi.u dwu laty wstąpi
la do zakomu w Lyonie. Po pietna
stu latach wysłano. ją do Belgjoi w
cha.rakterze llielęgni.arki w przytułkach kIa..~zto.rnycl1. Pract:. tę pel
!lila siostra J o:mnn. bez
przerwy
prze? 53 Ia,ta i d.Qpiero pned 4 laty z powodu pode>;zlego w-i.eku i
całko.wiltej głuchoty musi.'Lła. ją. po
rzucić. poonimo, że do dziś :r;.a<,howała zdrowie. Sio~t.ra J 00IlD.a. jest
prawdopodobnie
na~~ta.rszą
n:1
W'

~złonków

przewyższający

się

'o

ujrzeliśmy

.

wg. powieści znakomitego pisarza RIODERA HAGGARD
W roli

tytułowejl

..

ił

Wkrót[e kino "PlllJltE',

na

L. D.

wszystko, co dotychczas
n a ekranie

KRólOWA UlfWOlUIKóW

...

świC{..-1!e mkonnicą..

Zapisujcie

FILM CUDóW

.~..

.

••••••• •••••••••

29.vm. -

lo~r.~
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PORANNY -

•

19%8.
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de n Ir cia \V
Demonstranci posuwali się wszystkich synagogach modły wydarzeń na gruncie palestyń
W dniu wczorajszym żydzi
Jódzcy zamanifestowali zgod- ulkami miasta w spokoju i po- żałobne za poległych palestyń skim.
Zajścia te
stały się centralnie z programem akcji prote- rządku, wznosząc od czasu do czyków.
Prasa żydowska wydała wczo nym punktem zainteresowań
stacyjnej przeciwko ostatnim czasu okrzyki na cześć siedziby
krwawym wydarzeniom pale- narodowej żydów w Palestynie. raj szereg biuletyn6w informu- wielkiego skupienia żydów w
Wieczorem odprawiono we jących tyd6w o dalszym biegu Łodzi. (a))
sŁyllskim.
W godzinach przedpołudnio
wych odbyło się nabożetlstwo
żałobne w synagodze w Al. Kościuszki przy tłumnym udziale
żydów. Wygłoszono mowy oko-

o ska
w
obronie
obgwa.eli
w

licznośdowe.

żydów .....

W godzinach poobiednich w
IłzpDteJ
Pal~§ignie
J" kalach wszystkich organizacji żydowskich odbyły się lj~zne
wiece protestacyjne, na któr. uLONDYN, 28, 8. (ATU). - KOll strat poniesionycb przez żydów - dług prowizorycznych obliczeń po
chwalono rezolucje, potępiają
jace taktykę administracji an- sulat polski w Jerozolimie stał się obywateli polskicb. Konsul Zby- f!ieśli żydzi - obywatele polscy.
gielskiej w PaI~tynie i doma- schroniskiem wszystkich posłów a szewsld z własnych funduszów uKonsul Zbyszewslii przesłał juz do
gające się wzmocnienia
opieki kredytowanych w Palestynie. Na dzielił wsparć szeregowI rodzIn ży
M. S. Z. w WarF..zawie obszerne
nad ludnością żydowską.
skutek energicznej akcji konsula dowskich robotniczych. Nadto e- ~prawozdanfe o zajściach. Rząd
Między godziną 5 7 po po- Zhyszewskiego konsulat otrzymał
_
.
Jludniu wszystkie
żydowskie dla ochrony specJalne oddziały woj' nerglCzną akclę zapomogową roz- polski niezwłocznie rozpocznl~ kro
sklepy były zamknięte.
skowe angielskie. Dziś konsul począł konsulat amerykański. Sto ki. w obronie obywateli żydów z
Przed domem, w którym mie Zbyszewski rozpoczął rejestrację sunkowo największe straty we- Polski.
ści sią Ngad!1acja sjonistvczoa
(Cegielniana 4) zebrał się tłum,
który zamierzał urządzić pochód przez miasto pod gmach
konsulatu a l,tielskiego przy ul.
Ewan?ielickiej nr. 1.
WARSZAWA, • 28, 8. (A.W.)
Egzekutywa ~ionłsty:zna ro~e-l ~od ad,resem rządu polskłeg?
Powiadomiony o tern IV komisaTjat P. P. wysłał na miejsce Jak się dowiadUJemy do egzeku- 5łała do WS'6yStklch wyb;tnych r.y- złozył cz.onek egzekutywy sjomza
oddział policji,
który wezwał 1ywy sjcmstyczneJ nadeszły liome l dow wezwania do lnterwenlowa- stycznej wyrazy wdzięczności
.
zdecydowane stanowISko konsula
tłum do roze,iścia się. Wezwanie to poskutkowało i tłum roz "ienla z całego kraju, o licznych i nła w powyższej s.prawie tam, Rzplitej w PalestynIe, p. Zbyszew
tłumnych protestach mas żydow gdzie mają oni vrogćle dostęp i skiego, który okazał się
szedł się w zupełnym spokoju.
całkowi
Pozatem do Jnlliny żydow sI~ich przeciwko prześladowaniu gdz:e interwencja taka odniesie cie na stanowisku wobec krwaskiej ) or~l>n'zacji sjonistyczn'~j żydów w Palestynie.
jakikolwiek pOŻlldany skutek.
wych zajść.
zgłaszają się w dalszym ciągu
młodzi żydzi,
którzy proszą o .. _.~, '~-.*
'«pi 4,*_*,4.(_ i Sii]llOf . - & wysłanie
ich do Palestyny do
samoobrony.
O godz. S-ej po pol. odbyl się
wielki wiec protestacyjny w sa-

Odcięte

Ok~ło godz. 5-ej po południtt
z domów modlitwy przy u!.
Głównej 6:!. o: 3Z przy ul. Rzgow
skiej 16, po nabożeństwach, wy
ruszyły pl)~hody celem przyłą·
czenia się do głównego pochodu na ul. PIOtrkowskiej, zdąia
jącego z ul Narutowicza. Jed·
nakże obie tl' p,rupy po 600 o·
sób każdlł wstał" pr:r.ez policję
odcięłe przv zbiegu ul. Piotrkowskiej i Czerwonej.

Energiczna akcja zapomogowa konsula Zbyszewskiego

Aresztowania
i omdlenia

l

I
I

odziqkowanie
-I
.

.'

.I .

rządowi RzpUłei
.

=

I

Podczas pochodu do poszczekomisar.fałów sprowadzono kilkadziesiąt osób za
wznos,z enie okrzyków lub opór
władzy
podli'zas regulowania
ruchu ulicznego.
Aresztowanych przesłuchano
i tylko niektórych zatrzy~ano
celem stwierdzenia tożsamoścI.
Podczas pochodu kilka osób
zemdlało I tym udzielono pomo
cy w na.ibJiźszych aptekach. ,b(
~ólllych

Delegacia

Po wiecu
uformował się
przed
gmachem fi1harmonji
wielki poch6d, kt6ry wyruszył
z ul. Narutowicza przez Zieloną, Zachodnią, Konsta'1ltynowską i Nowomiejską do synagogi przy ul. Wolborskiej.
W demonstracJi brało udział okolo 30 tysięcy osób. Uczestrucy pochodu nosili transparenty o napisach! "Gdzie
są twe zobov?ąz.ania, Angljo?:',
"Ządamy opIeki nad ludnoścIą
żydowską
w
.Pales~ynj;I",
"Precz.z ~r~aweml rZeZIamI w
JerozolImIe!

asz rty zagr

...

iIi!.....

e;a;c;q+.WJi*:

Pr -e

t

zniesi nia wszelk~ch o lat za
lenie na w,jazd za ranice

BERLIN, 28, 8. (ATU). W
dniu dzisiejszym dokonany został
śmiały napad bandycki na 2 woź
nych banku państwa w Hannowerze. O godzinie l w południe, gdy
dwaj woźni mieli przenieśćwię
kszą sumę pieniędzy do sąsiednie
f-O budynku, przejechał automobil
luksusowy i w mgnieniu oka wy~trzałaml z okna, obaj urzędnicy
tostali zabici. Jednocześnie wysko
~zyło z samochodu dwuch panów
j zbliżywszy się do trupów wycią
gnęli im worki z pieniędzmi poczem ulotnili się w oczekującym
łeb samochGdzie. Wszystko to stało sIę tak szybko, Ze nle zdołano
nawet zaalarmować pobliskiego pe
stl'runku policji. Docłlodzenie w to
ku. Straty obUczaJą na sto tyslęcy
marek.

ie!

DOZWO-

Warsz. kor. "Głosu Poran- r stycznia 1930 roku opiaty pasz się na naszą korzyść. Wszystkie
nego" telefonuje:
1- Drłowe będą skasowane. Jak te ob.ławy oraz zgod"a postawa
Jak dowiadujemy się ze sfer sil!> należy domyślać, godny po całej opinji publlcme.i przerządowych,
w ministerstwie chwaly ten krok należy o"zyT>i- . ciwko "murowi t'bińsldemu",
skarbu rozważany jest obecnie sać poprawie bilansu handlowe jakim nas od szeregu Jat otapro.lekt zniesienia wszelkich 0- go w ostatnim miesiąlu, która czano. skłoniły rząd do ~kac.· ,
płat _za ~aszporty zagra~Iicz~e. I \~yraziła się nadwyżka 10 _ mi-I wania te~o ha~a~zu 250 - złot~
Z L I ni nisłerstwa dowIaduJe- IJonowq wvwozu nad przy.wo- I wego. który Juz da~no pmnmy się, że pl'ojekt ten ma wszel zem. Pozatem bilans płałml'zy I nien był ulec za~ładzle.
kie widoki powodzenia, i że od' Polski również 8tal~ zmienia
I

I
I

Bandyci samochodowi
zastrzelili 2-ch woźnych
bankowych i zrabowali
100.000 marek

bezpłał

&IW

o

X'M&

i

konsula

U

W dniu dzisiejszym specjalna
d('le~acja

uda

się

do konsula au

r.ielskie~o celem wręczenia mu
przy.i~tej na wiecu rezolucjI.
Delegacja prosić będzie o

przesianie te.i rezolucji za poangielskiego
w Warszawie do rządu londyńskiego. (b)
.

średnIctwem posła

Demonstracje pr~,nł
konsulatem anid~l..

Prima' aprilis czy bajka? ..

li filharmonji.

pochody

skim \V

lłiO~r.~

Przed konsulatem an~ielskjm
w Łodzi przy rogu ul. Pintrl{<!w
ski ej i EW8ogielickie.l zcbt'nło
się wczoraj
około
godz. 9-ej
wieezorem kilkuset młodzień
ców żydowskich, członków organizacji pionierów .,Hechaluc".
Zebrani manifestowali
pod oknami konsulatu. Na miej
sce przybyły silne oddziały polic.U. które ('ozPI'oszyły zebranych; kilImnaście osób zatrzymano i odprowadzono do ko·
misarjatu.
u=

liazy

Mbł_~

we

M

. . . .-

trujące

Wrocławiu?

w, 28, 8. Nocy ubł&
ogniowa została kilka·
naście razy alarmowana, a mianowicie w licznych częściach miasta
unosiły się gazy o sUnym
zapachu. przyprawiające mieszkańców
o mdłości. W mieście wynikła pa.
nika. Powstała obawa masowego
Spłaty niemieckie przesunięto z ty się hvarze członków konferen- zatrucia gazami. Jak się okaza1-go na 15-go poprzedniego mlesią cjl
ło przyczyną powyższego było u·
ca.
Po pewnym czasie policja holen iycie przez miejscową fabrykę naRzeczoznawcy w sprawie nowe- derska stłumiła ogień strumienia- wozów sztucznych kwasu siarkogo podziału planu Younga zbiorą mi wody.
wego niższego gatunl{u.
się w BerI1nle lub w Lozannie.
:~=~~=:~~~:::~:::::=:::::~=.=.
Nowa konferencja młnłstrów,
która omówi wyniki prac rzeczoznawców ł ostatecznie Je przyjmie,
odbędzie się z końcem Wr7JeŚn1a.
zatrudnionego przy asfaltowaniu ul. Piotrkowskiej

t:it;ż

WROCłJA

glej

straż

Na jakiCh warunkach osiągnieto Dorozumienie
olbrzymie ognisko, wzniecone przez dziennikarzy
I
I
HAGA, 28, 8. Na 8-godzinnem
posiedzeniu mocarstw zapraszająeycb, łrwająoem do późnej nocy,
jtk to dOniósł jedyny z dziennik.
łódzkich "Glos Poranny", doszło
do porozumienia między AnglJą I
pozostałymi wierzycielaml Porozu
mienie nastąpiło na podstawie uwzględnienia żądań Snowdeńa w
78 procentach.
Oslągnlęte porozumienie podwyz
sza udzlał Anglji 'tV odszkodowaniach niemieckich o 40 mtljonów
złotych marek rocznie, z czego 36
miljonów poręczają 4 pa6stwa wierzyciele. W sumie 40 miljonów
mieści się 18 mUJonów przeznaczo
nych w planie Younga dla mniej..
szych państw.

:!!::::::::::a:a:a:====

Tramwai grzejechal robotnika

i odciął mu obie nogi
HAGA, 28, 8. Ddś w nocy podczas trwania konferencji przed
O godz. 4,30 po południu ten usuwał piasek z pod szyn,
gmachem obrad rozegrała slę nie pned domem przy uJ. Piołrkow uagle nadjechał tramwaj, któ-

I

sklej 17 mial mlejsee tragiczny \ ry odciął nieszczęśliwemu obie
Dziennikarze wszystkch państw wypadek. Jak wiadomo na od- nogi. Do ciężko rannego zawez..
rozniecili olbrzymie ognisko, do
rządowy
którego wrzucali papłery, symboIl clnku tym prowadzoue są 10- wano pogotowie miejskie, jedBIAŁYSTOK, 28, 8. (A.W.). 1.Ujące akta konferencji.
boty asfaltowe. Przy robotach nakże przed przybyciem pornoWojewoda białostockI, p. Klrst,
Udział AngIJI nie objęty portRozległy
się
okrzyld:
tych
zatrudniony był między in cy Kacewlez w straszn:vch męrozwiązał radę miejską w Ko!nfe. czentami podwyższa się do 96 mnRomisarzem rządowym miano- jonów marek rocznie. Wymaga to
- Precz z tą konferencją.
nyml 32-letnl robotnik Wlady- czarniach zmarL
wany ~ p. Wf. Maliszewslti. specjalnej zgody NłemIec.
W oknach hlacbu obrad ukaza sław Kacewlez. Gdy robotnik

om

rz

zwykła scena.

Nr.~

I(o pisz. inni I.Zepp
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Skład

dJWan6w
Kara Musia"

wyląduje dziś

Wybitny archeolog i znawca za
bytków sztuki p. Mikołaj Piotrow
ski zamieszcza w "Epoce"
list,
kwtestjonnj.ący awlentyczność
zal\.upionego przez rząd dywanu wiJanowskiego. Pisze on:
"Opinja publiczna została silnie
poruszoną

sprawą

Najbliższy

ew-Yor
rano

Bilet za wiele tysięcy dolarów

etap Zeppelina

~ .eatII _
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LUfTSCHlfFBAU lEPf>EUN

usiłowanej

sprzedaży w obce ręce artystycznego dywanu wilanowskiego, a to
z powodu, że łączy się go ~
wspomnieniami o królu Janie Sobieskim i decyzji rządu utrzymanie w kraju tej pamiątki historycz
nej nawet za wysoką sumę 20 tysięcy fluntów sterlingów
można
tylko przyklasuąć_
W każdym razie Jednak suma ta
est bardzo wysoką i wydatkowaóle jej robi różnicę w budżecie
państwowym, a więc nlusi być u:r.asadnione rzeczowo
i naukowo.
. '.
Wartość
dywanu wilanowskiego
dla rządu i narodu polskiego skła
Najbliższym etapem lotu naokoło świata będzie przestrzeń z Lols An
da się z dwóch czynników: Jego
gelos
do Lakehurst pod New .Yorkiem. Na mapce widzimy dwie trawartości artystycznej o'łaz
jego
sy,
z
których
północna będzie pok ryta w razie sprzyjającej pogody,
/wartości historyczno-narodowej.
w
przeciwnym
wypadku lot odbęd złe się po trasie południowej.
ile pie!'wsza dla każdego znawcy
n~ przedstawia żadnej wątpliwo
ści czego najlepszym
dowodem
STERLING (Illinols) 28, 8. (Teł. w kierunku zachodnim.
jest chęć kupna go przez zagranicz
wł.) Sterowiec niemiecki "Graf
NEW YORK, 28, 8. (Tel. wł.) nego amatora-J:bieracza,
o tyle
'
d'
i
L
Zeppelin"
przeleciał stan Missisipii StaCJa ra lowa lotn ska w
akedruga - autentyczność pochodze
hurst otrzymała po raz pierwszy
nla dywanu od króla Jana III jest był widziany o godz1nl~ 22-ej we-conajmnieJ nieudowodnioną, gdyż dług czasu środkowo-europejskle od odlotu Zeppelina z Los Ange-[
niektóre cechy objektywnie wska go nad miastem Sterling w locie los połączenie bezpośrednie z ponją na to, że dywan ten nie mógł
być w namłocie Kara Mustafy, i
wogóle w żadnym namiocie, Jako
przedtnicwt użytkowy, a nie można
przecleź przypuszczać, aby Kara
Mustafa woził ze
sobą
sldady
wschodtdch wyrobów tkackich, no
sząc się z zamiarem, po zdobyciu
Wiednia, założyć wielki dywanowy tateres na całą Europę._"
N~ przez rząd dywanu wiJanowskiego powinno być wobec
społeczeństwa uzasadnione opisem
artystyCZD)ld1 I historycznych jego cech, sporządzonym naukowo z
powołaniem się na źródła, m~
inuemł na opis jego w inwentarzu
wiłanowskim, gdzie
pochodzenie
jego od króla Jana III
powinno

~--------------

~

-~

°

Tak

wygląda

bilet na

podróź

naok

kładem sterowca. Dr. Eckener w
d
"
dzi

epeszy swej zapolne

ał wylądo

Zeppelin

wgplati

szkodoWilDi~

~łn~

kopalniana

Dwaj górnicy za bici,
kilku rannych
Warsz. koresp. "GL Por." t1!kl.:
Nocy wczorajszej wydarzy! się
tragiczny wypadek na kopc:in.
"Hol1enlohe" w Wełnowle na G.
Śląsku wskutek załamania się gan
ku, łączącego podziemne chodniki.
Dwaj górnicy ponieśli śmierć na
I miejscu, kilku innych, jest lanioI nych. Wypadek ten w,warł wśród
rodzin górników silne wrażenie.

Huk

być uwłdocznłone".

.Czechosłowacja
potycza Austr}.i
VIII.

(AW)·.

IotWiener Allgemeine Zeitung"
Dodaje niepotwierdzoną Jak do
ląd

wiadomość,

iż

rewol.
warowych

strzałów

na ulicach Berlina

158 miUonów
28

nad mia-

nowa katasfrofa

a'

WIEDEŃ,

przeleciał

wł.)

wanie na lotnisku new-yorskiem stem o godzinie 23.25 podług
w Lakehurst na czwartek rano (po czasu środkowo _ europejskie.
dług czasu amerylmńskiego).
go.

sprawca strasznei katastro" pod Kolonia
o

"Zeppelinem".

CIUCAGO, 28 VIII. (Tel.

Kierownik ruchu, a nie maszynista

"ol~i ni~lDi~tka

oło świata

Czechosło

wacja

ofiarowuje Austrji pożyczkę w wysokości 150000000
szylingów.
Pożyczka ta ma mieć charak
ter bądź tymczasowej, bądź też
inwestycyjnej.
Straszny obraz r.ozbitych wagonóąJ.
Jak słychać, jest to skutek
:spotkania kanclerza Streruwitza z ministrem Beneszem. PoBERLIN, 27 vm. (Tel. wl.). skierowany na prowizoryczny swych preteos.1i na drodze cydobno Czechy dążą do uzyska- Komisja śledcza zarządu kolei tor, nie zwolnił bIegu pociągu wilne.i. Prawdopodobnie dojnia w ten sposób wpływu na po Rzeszy i ministerstwa komuni- do 35 kIm. na godzin~ przt.'tI dzie do porozumienia na drolitykę wewnętrZlną Austrji.
kac.ii, która powróciła dziś do stacją Buir, lecz ~adrabiająel ' dze polubownej umowy pomię
Berlin~ stwierdziła, że maszy- małe spóźnienie, jechał z szyb- dzy stronamI.
nista pociągu Nordhaus, o któ- kością 90 kIm. na godziu~.
Ponieważ
koleje niemieckie
rego śmierci wiadomość okazaWskutek tej strasznej trag fez nie mogą tłomaczyć si~ ani s'l!
la si~ nieprawdziwą, nie pono- nej pomyłki lokomotywa wy- wyższą, ani działanłem osób
si winy katastrofy.
.rzucona została z szyn przez trzecicb, będą więc musiały poZnamy IIl41jMder, "kr~l Q:J6l~ty
Pisemny rozkaz, wręczony zwrotnice, o których istnieniu nosić w całej rozciągłości odpo
ny" O. F. W oodward po długim. Nordhausowi przez urzędnika maszynista nic nie wiedział.
wiedzialność za katastrof~.
Foce-sie uzyskaJ: rozwód ze
swą ruchu w Diiren na kilka minut
* :i: *
nieszcz~ściem był
Warsz. kor. "Gl. Por." telef.:
żoną., mu ~ iał jej za.płooić
jednak pNCd
mylny.
Zamiast,
jak
przewiduW związku z katastrofą podw;a. mil.~ny dooarów odszkodowa
je
regulamin,
doręczyć
mastyciągu
Paryż Warszawa, dorrlla, a. Op1'ÓC'l tego po 750 tysię cy
BERLIN, 27 VIII. Na cmenniście
"rozkaz
A",
urzędnik wiadujemy si~, że ministerstwo
dolatrów za każde z dwojga
je j
wręczył mu "rozkaz V".
Sku · kilmunikac.łl otrzyma pełne od tarzu Bulr odbył si~ dziś podzie oi, razem więc rozwód k'ClSzto- tek tego niesłychanego niedszkodowanie za rozbite i u- grzeb 4 ofiar katastrofy. Pocho
waJ: " kiróla żelntyny" w<:ale olcrą. balstwa był ten, że maszynista. szkodzone wagony, a osoby po wani zostali prowizorycznie Le
da. sumkę 3 i pół mi1jona
dola- nie wiedzac. iż pociąg ma by~ szkodowsm.. 1...,..)0 dochodziły ooold Falkowski z Krakowa i

3.500.000 dolarów

za rozwód

Pogrzeb 7 ofiar
katastrofy

BERLIN, 28, 8. W centrum Be...
lina doszło do ostrego starcia mię
dzy 60 hitlerowcami i 40 komunio
stami •
W starciu, które trwało ~koł{)
godziny, padły strzały.
Pięciu uczestników
bójki jest
ciężko rannych.
Zaalarmowany silny oddział P!)
licji, rozproszył walczących.

Taryfa towarowa

w obrocie zagranicznym
bez zmiany
Warsz. koresp. "Gl. Por." tel er.:
Jak się dowiadujemy wchodzą
ca w życie w dniu 1 października
nowa taryfa towarowa nie będzie
tyczyła narazie ruchu towarowego
z zagranicą. Stawki taryfowe w
obrocie zagranicznym podniesione
zostaną w innym terminie,
l{tóry
dotychczas nie został określony.

...

au_UUSP "'I

Aleksy Cegielski z Warszawy,
Erna Sauart z Bel'lina i kobieta nieznanego nazwiska.
Trzy dalsze ofiary zostały )lo
chowane ną cmentarzu izraelickim w Kolon,U. ciała dwu pozostałych ofiar
zostałv iuż od ... ·
słane do kralu

I
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Iskiej amazonki

2 00 kilometr6w konno Drzez pustynie i gó.., środkowej Azji
P. Jadwiga Toeplitz -Mrozowska niegdyś znakomita artystka obecnie malżonka p. Józefa
Toeplitza, jednego z potentatów
świata finans o wego Włoch, na
czele karawany włoskiej wyruszyła w kwietniu br. na wielką
ekspedycję azjatycką. Ekspedycja ta dotarła niezmiernie daleko przezwyciężyła trudy wręcz
niebywałe i zbadała góry Pamiru, mają.ce przeciętnie
około
5000 metrów wysokości, gdzie
dotąd nie stanęła jeszcze stOpa
żałlej kobiety europejskiej. Ekspedycja p. Toeplitz -Mrozowskiej była wogóle jedną z
pierwszych ekspedycji europejskich, która zwiedziła te odległe
krainy, przywożąc z sobą bOf?atv plon naukowy. P. Toeplitz Mrozowska przejazdem pn:ez
Warszawę do Medjolanu udżie
ma wywiadu prasowego.
- W kwietniu br. - odpowiada p. Toeplitz - Mrozowska,
wyjechałam w towarzystwie pro
fesora uniwersytetu w Rzymi(>
p. Capra. Profesor jednak już
w połowie drogi cofnął się i wr6
cil do domu, uważając, iż ekspe
dycja jest dla niego zbyt uciążl1wą. Natomiast mój aperator kinematograficzny wytrwał do
końca i w na.ttrud'Ilie.iszych warunkach robił zdjęcia. Przywlltę ze sobą 4000 mtr. łaśmy filmowej, kt6ra oczywiście będzie
wyświetlana po moim powr Jde
·d o d-omu.
- Jaką 'drogę wybrała Pani
- pytamy.
- Oczywiście orzez Mos1i~ę,
gdzie doznałam naogM bardzo
uprzejmego przyjęcia. Zajęła
się mną przedewszystkiem
na·
sza ł.j. włoska ambasada w
Moskwie, ale i władze sowieckie okazały dużo Złfozumienia
i uprzejmości dla celu i znaczenia mojej wizyty. Wiele ttpn:ejmości okazało mi zarówno !inwieckie ministerjum spraw ~a
granicznych, Jak i ministerstwo
oświaty, specjalnie zaś pan Ka·
mieniew z komisarjatu oświaty.
Urządzono soecjalnie dla mnie
posiedzenie Instytutu Orjentalnego, na którem
mogłam podróż moją omówić z gronem
wybitno uczonych rosyJskich. W
Moskwie tez sformowałam wła
ściwie moJą fkspedycję. Do eks
pedycji tej prnlączył się radca
ambasady włoski~j w Rzymie p.
Vicie.
- A z Moskwy droga Pani

-

prowadziła dokąd?
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sko -afgańskiej, od wschodniej śladów czy resztek buddaizmu,
znalagranicy chiIlskiej do ~8.nicy za- kt6rych nota bene nie
chodniej Afganistanu.
złam. Poznałam tam natomiast
- Jak państwo odbywali dro sporo przedstawicieli tub~-lczeJ
gę?
ludności, do której starałam się
Niemal wvłącznie konno. zbliżyć. To shasznie roP, do·
2000 kIm. konno, dziennie do brzy i uprzejmi ludzie.
Pamiętam w Andiżan nie mo72 klm. Z początku to bardzo
ciężko, ale potem człowiek się gliśmy znaleźć nigdzie noclegu.
St-oimy zakłopotani na środku
przyzwyczaja.
- A co panią najbardziej in- ulicy, nie ",iedząc co czynić . Vv'
teresowało w tych
odległych tej samej chwili podchodzi d:l
nas jakiś przygodny przL><:})okrainach.
- Interesuje mnie wogóle dzień, który zaprasza nas bez ce
do domu,
cały Wschód.
Już parokrotnie remonji do siebie
byłam w Azji, zawsze
po parę gdzie może nas przenocawać i
tn samo.
miesięcy. Specjalnie interesują ugościć. I wszędzie
mnie zagadnienia religijne. Ba- Wszędzie przygodny przecIwdałam wierzenia
tych półdzi dzień spieszy z radą i pODlecą.
kich plemion,
szukając
tam Coprawda nie brak w tych S1TO
ttJDiiAi

- Najpierw Turkiestan rosyj.
ski. A wię~ Taszkent. Samarkanda, Bucharu, znowu T:HZkent i stamtąd \Vłaściwy cel mojej podróży:
góry Pamiru.
Tutaj dotarłam do mle~s~o
wości Osz, będą-::ej wedłu~ tradycji historycznej miejscem na
którem zatrzymał si~ Aleksander Macedoński, nie
śmiejąc
puścić się w dalszą, tajemniczą
drogę.

-Całe płaskowzg6rze Pamiru
przeszłam -mówi dalej p. Toeplitz-Mrozowska-z północy na
południe

i ze wschodu na zachód, a więc od gór Ałtajskich
aż do Hindukuszu i grzbietu Mi
kołaja II·go na granicy
rosyj·
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Do spadku po wynalazcy maszynki do strzyżenia
zgłosiło pretensje 150 kandydatów
W tych

I

Blałogród, w sierpniu.
prasę całego

dniach

świata obleg~ i'llte«-esująoa

wiar
ie w Londynie zmarł wynalallca. maszynki do strzyżenia
włosów, MakOO:aj Blzumic~ pozosilaw1aJją.c ogromny ma.ją.tek,
bo
rui: 22 milj()ny funtów szterlingów.
Oczywiści~, że W1iadomość ta odezw. się szerokiem echem przede
wezystldem w Jugosławji, gdzie
~yli po.wInOmłCi zm.arlego. Zawrz.a...
lo jak w mrow.i.&ku. Redakcje pism
codz.iennych były szturmowane o
infOl"lIlaCje i nowe wiadomośCi w
t~ ~yjn.ej spraJWie. Ze zrorum.\llych interesów państwowych
eal:a. opl:n.ja publiczne ma, za.mteresowame w tern, aby dziOO.zi.ctwo
fryzjera-milja.rdera. przedstawiające
olbrzymi ka.pitał, dostało się w
całości do Jugosławji. Dotychczas
30 kandydatom udało się udowodnić swe prawa do maJąku zmarlego Bizum.iCZA, ale gwałtem zgłaszają się iiIlIli powinowaci, których
liCzba mosła. już do 150. Władze
jugosłowi.ańskie mają twardy
0rzech do z.gryzd~nia, ufają jednak,
że oota,tec'Znie wszyooy powinowaci pogodzą się i zadowolą podziarlem, temwrdz.iej że na każdego z
nich przypadną. tak wielkie udziały, o jakich nigdy i najśmielszy
z nich nie marzyŁ Najważniejszą
kwestją., po'Zosta.jącą do rozwiąza,ma jest: czy władze angielski~
zezwolą. na wywiezienie z gra.nie
Anglji tak wieIk:iego mieni-a. Jeśli
domość,

Czas szybko mijał, a Bizumicz z
biegiem cza.su zmą,drzał. Po upły'i\ri.e dziesięciU lat hył już pierwszo
rz~dnym fryzjerem, czytał i pisał
zupełnie poprawnie i wca.le nieźle
opanował język niemieckJ.
Ostat.eCz.nle UlStal mianowa.ny fryzjerem pułkowym. W burzhwym roku
1848 tułlał się z pułkiem horwavkim po Wł06"Zech, Czechach i GaJi~j" aż w roku 1851 porzucił służbę wojskową. i powróc'~ do wioski
rodzimej.
Szczęśliwym trafem wpadł na.
myśl s.kmlstru.owa.nia
mQ.8zynki
pny pomocy której moinaby do~n.iej i prędzę.i strzydz włosy.
Myśl ta była. niejako ~o manią.
prześladowczą ił nie opuszczała go
nigdy.
Strzegł jej też jak oka w
głowtie, wreswie' potrzebując pieniędzy do renJizacii swego pr<ljektu, zwrócił s'j'ę do swych bewnycn
z prośbą o udzielenie mu pożyczki
w wysokości 100 guldenów. Odtąd
sta,ł siQ pośmiewiskiem, otrzymał
przydom1lk "warj'ata", a nawet
ze strony fan::Ltycznych krewnych
groziło mu zamknięcie w domu dla
11M
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i dni nasteDDJch!

SZat an' s a
rena
Wspaniały arcyfilm wytwórni

francuskiej p. t.
negatywne, wszyscy dziedzice magnacltiej fortuny przemosą się im
gremio do Londynu.
Najbardziej interesują.t;ą w całej
~Zi5 i dni nasteDn,ch! tej historji jest j~j oś: Mikołaj BiPotężny dramat erotyczny reiyserji
Wspaniały, przepychem wystawy i bo- zumilcz, który ~ootJaWiił tak 01- mistrza realizatorów Leonce'a Perret'a
gactwa, wielki film monumentalny bnymi spadek. Urodził się on w W roli głównej znakomity artysta
wg. powieści słynnego Gustawa
Flauberta
r. 1823, a źycie jego jest jednem
Pł!irowit:z
pasmem buriliwej powieści. ,
Pewnego pięknego poranku, mł,) oraz premjowana piękność francuska
domu pod6wozas świ:nJionaskowi Mi
eLAIRE DE LOREZ.
l;'
MUZYKA M. LIDAUERA.

rozstrzygnięcie wŁadz będzie

Iwan

kołajkowi sprzykrzyło się paść oj(01'gla miłości, nlunawlScl I zemsfy)
W rolach głównych: Jane de Balzac, c<YWskie wieprze, uóekł więc do
Rola Norman, Henr' Baudln oraz Rumy i szukał zajęcia. Przypa.dek
zrządził, że ma.ły świnionas z31lliWan
10.000 statystów.
l;'
Powiększona orkiestra symfoniczna sował i 7lostał ucmi~m u pewnego

pod

batut~

Sz. BAJGELMANA.
Następny program:
"TRIICERKA" Z Dalorla: deI R(s.

małomiasteczkowego

włosów

Uwaga:

Ceny miejsc ZNltONE l

Na pierwszy seans codziennie od
godz. 4.30 do 6 pp., w soboty i niedziele od 2-3 wszystkie miejsca
po 50 gr. i 1 zł.

oooooooooococoo

golibrOdy, na.
zwiskńem Jova,nowicz. W kroni- MI·chał
kach rumskiego cet:hu rzemieślni·
UWAG~:
Lek.-Dentysta
Ceny miejsc na I-sze seanse czego z r. 1836 znajdujemy uwagę:
Mikołaj Bizumioz, uczeń fryz.jerł
50 gr. i 1 zł.
ski u mistrza. Jovanowim:a czyta.
Początek codz. o godz. 4.30.
ha;nho źle, a nisa.ć waWa 1li.e umie. Piotrkowska 101. taL 27-14.
W 50b. i niedziele o ~ 2.30.

Aronson

powróci

ohłąkanych.

Bizumioz uda.ł się ponownie na tułaczkę niewiadomo
jakim cudem dostał się do Londynu, gdzie łaskawa fortuna ob darzym go uśmiechem szC"zęściJa, pozwalają.c
mależć
odpowiedniego
finMlSiatę, got()wego do udzielenia
wszechstronnej pomocy.
Był to
prawdziwy ~elski businessman..
W kilka tygodni później wynalaook przeszedł do historii fryzjer5twa. Op.'lJtentowaWS7.y go we
wszystkich krajach śwdata. MJloo..
łaj Bizumicz zastrzegł sob. wyłącz
ne prawo fabryk~ji. Mamynk.i do
strzyżenia. włosów były wyrabiane
w nJ.eskończonych ilościa.eh, a
olbrzymie dochody płynęły <ID kleszeni Mikołaja. W kilka. lat później
Bi'l,umicz był już bogaczem i głów
nym akt:jonarjUJszem wdeIu akcyjnych towarzystw.
O jego dalszem życiu w AngIji
brak ściślejszych wiadomoE-ci. W r.
1906 przyszła z Anglji wi1adomość,
że Mikołaj Bizum.icz ~marł, a w r.
1907 władze ~gielskfll8 pouowiły
starania o nawiązanie kontaktu ze
spadkobiercami, lecz prawdopodobn~ wskutek pomyłki w adr!!sie, listy i zapytania wracały niedoręczone z IDleJsoa urodzenia
Bizumicza. O Bizumk#u' wszyscy
zapomnieli.
WybuchŁa wojna. światowa.
l)
patrymonjwn zmarłego w Anglji
jugosłowUanina nikt się nie starał.
Dopiero po wojnie władze a.ngielsk.ie wznowiły poszukiwan.i.:I za

spadkobiercą i wreszoie za pośre-

dn1ctwem poselstwa jugosłowiańskiego przyszły pierwsze odpowiedzi. Majątek BizumJc-la wynosi 22
miIjony funtów s7lterling6w, t. j.
010010 6. miijard6w 160 miljonów
dolarów. Ogromny ten kapi&.ł zdeponowany w jednym z londyń
kich banków, czeka. na pod7iał pomiędzy prawych
spll.dkobierc6w.
Pierwszym. zgłoszonym kandydatern do miljooow&j fortuny był pewien młody adwokat, który udał
Się do Londynu, celem udowodni-e
nia swych praw do dziedzictwa.
Interesującym w danym wypadku jest fakt, że olbrzymia fortuna.
Mikołaja Bizumicza nie
mogłaby
być wypłaconą w dmarach, nawet
gdyby sobie tego wyraźnie życzyli
spadkohiercy, gdyż w całej Jugo·
sławji zulLjduje się dzisiaj w obie·
gu zledwie 5 m:iljarti6w 200 miljonów dill\3.ró",
H. S.

nach rabusiów i zbójów, z któ·
rymi lepiej się nie spotykać.
Ale naogół to przemili IUllzie.
Muszę przyznać, iż obecny rząd
owiecki robi bardzo wiele dla
tych stron, zakłada szkoły, ochronki, szpitale, stara się o zakładanie dróg i mostów no
ale warunki naturalne tych oko
lic niebardzo temu sprzyjają .
Niezmiernie ciężkie , przełęcze
górskie utrudniają wszelkie podróże. W niektórych punktach
silne emanacje radu utrudnja.i~
oddech; w nocy miewali~m:v sil
ne mrozy, które nam bardzo do
kuczały. Jak już m6wiłam, mój
towarzysz prof. Capra ńie ""V·
trzymał trudów tei porlr.)ŹV i za
wrócił z połowy drogi. Jt!~icn 7
moich ludzi rozchorował siG
ciężko, .ieden umarł po drodze.
To nie była przeprawa łatwa;
nie wiem, czy się jeszczp kiedykolwiek na taką eskapadę od
ważę. J te udręki moralne._.
- Moralne?
- Oczywiście. Pros'zę pomyśleć, te długie miesiące bez wia·
domości. Nie czytałam oczvwiście przez cztery miesiące j:!az"t,
nie miałam również wiadomości od moich najbliższych. a co
gorsza. oni n.ie mieli ode mnie,
a wiedzieli że jestem wystawi'lna na niebezpieczeństwa nieraz
bardro poważne. Pamiętam, do
Chorgu mieliśmy przyjechać ..,
lipca, stamtąd według umow~
mam przez radjo nadać win
mości do naszej arnhasanv
w
M-oskwie i do Med-iohn:l PT7~r.
jeżdżam istotnie 5-go
Ok:llllje
się, że stacja nada'i\"/'a M'psuta
i radjo nie działa. Ni.? pOm~lg:l 
ją żadne prośby. Doś::
powie·
dzieć, że pierwsw ode mnj~ Wj~l
domość wyszła n:e 5-Jp :lit' 11
lipca. "Mllź
m6j i amhasadt)r
włoski w Moskwie pr ).,f'ktowliJ;
już urzadzenie
ekspef!;r('ji ra
tunkoweJ...
- Czy pani będzie pisać r. tej

io-

niez.wykłe.j podróży.
- Oczywiście Tegr;

roku wyi
dzie pierwszy tom mojej prac;
"Visioni orientali", zawierać on
będzie moje wspomnienia l pc'
dróż:v do Kaszmiru, któr:ł odbv
łam trzy lata temu, i stlldjunt
lamaniźmie i b-uddai7mie . A w
drugim tomie opiszę Tyhet. 1\t~f)
ia ostatnia podróż wejdzi,:, także
w ramy "Visioni orif'ntnli".
Specjalnie dużo miejsca p.,świę
cę w nich kwestji reJigji Wscłlo
du , która mnie specJalmę interesuje,
- Pani pisze tylko D0 Wł-1S
ku?
- Oczywiście. A!e mam już
propozycję p1'Zckładu ,Vis!()ni"
na francuski i na angielski.
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Harr, Liedtke
zdobywa sukcesy w romansie
paryskich bulwarów, pełnym
emocji i humoru p. t.

,,1y, ty m~je marlenie..
W rolach

głównych:

Czarujący

Harry LiedŁke,
wdzięczna Bełty Bird ipełna tern
paramentu Joanna Helbling.
Orkiestra pod dyr. p. KANTORA,
Poczlłtek o godz. S-ej pp., w sob.,
~!Il.

i

Świet ..

nd 12-ei Dl).
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GŁOS PORANNY.~ '192!J.
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Morderca b. p. Króla na krótkiej

clns

('łj!O. Thuunis Ul indzi
w dniu onegdaJszym bawił

w Łodzi minister belgijski p. Ge
orges Theunis, który jako wiceprezes elektrowni łódzkiej wziął
udział w je.i posiedzeniu. Po posiedzenin p. minister Theunis
zwiedził fabl'yld przemysłu włó
kienniczego, poczem wY.lechał
do Warszawy, gdzie iako pre~es Union Financiere Polonaise
br3ł udział w naradach gospo. 1
·
d
•
'l' fi'
I W czora]". w gO{banach
poran- spaeer na podwórzec wi~zien(l 3rczycłl t e] oreamzacJ, nan- I
sujące.i szereg gałęzi produkc,ji nych l·ozesz!a SH~ po mieście ny.
, .
polskiej.
WIADOMOSC O UCIECZCE
Zachowywał SJf~, Jak zwykl~,
KRW AWEGO ZBIRA SZCZE- spoko.inie, nie zdradza,ląc swych
u~znhlW
C1l\TSKIEGO. l\10RDERCY KRO I zamiarów.
.~
LA, HERSZT A ZBRODNICZEJ
W pewne,' chwili
Szczech'izwiedziło Łódź
SZA.JKI."WŁADCOW NOCY". sk.i ~d.s.epa,rował się od grupy
Onegdaj wieczorem przybyła. do
_
,- I NIM DOZORf.:Y TO
Rezpcsrednio
po nłl'zyman(u IWlęZDlOW
Łodzi wy de c zk:1. zjednoczCJllych 'i.y
I
te.l' sensacY.'nc,l wiadomości wy- . SPOSTRZEGLI ,JEDNYM SI~Odowskich s zkół w '.Viluie w liczbi.]
,I
.,
I
słaUśmy do wil>zienia
przy ul. KIEM
DOPADŁ
STAJNI,
70 uczniów i 7 nauczycieli.
"<
Wycieczkę witał kom:tet spa. Kopernika specjalnego wy"łan- i WDRAPAŁ SIĘ NA DACH JEJ
cjulny, pocz em uczestnicy wyciecz nika, który na mie,łscu
zebrał ; I,ROZSUNĄ WSZ'Y DRUTY KOL
ki zjedli obiad w kuchni miejskiej. ponj~e.i podane szczegóły o 1I- !CZASTE, ZESI{OCZYŁ NA ULI
'\V czoraj po śniadaniu W) t-i ecz- cieczce kl'wawego zbira.
CĘ KOPERNII{A.
k a z w i cdz'ła f:"bryki ,.\YidzewPunktualnie o godz. 8 rano
Pierwszy spo!ltrzer,!ł ucieczkę
::;k icj nanufaldUly" a po obiedzie Szczeci liski wraz z part ją więł- posł{'runkowy na baszcic Romaudal<l się. na zwiedze.ni e miatita.
niów wyprowadzony został na i nowski, który na widok ucieka-

DziCki

Z

Wilna

pOlzukiwftnio '
prZ~i_e;p·(c; · ujc;io i izolowano

I

I

Po zWl edzelllu m l a ~ta a szczo·
gólnie dzielnicy st;,-rom i('~slde j , wy
c:eczka zw ie dz 3 ł y domy IUl pole,ót
pOC7f'm ud ała sio do kina oświatowego.

:p'o rannego '. spaceru

na~'gthmialio"gDł

zbi~el~eo

70
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jącego dał

strzałów

starszy dozorca więzien
ny Adamczyk kttry rzucił się w
larm.
.
Pełniący służbę u bram wię- pogoń za uciekającym bandy.
zicnia postew'unkowy Kos
dał tą·
również kilka strzałów za ucie- Szczeciński tymczasem w,p ad\
do parku przy szpitalu wojsko·
. ka.iącym, lecz chybił również,
,Tymczasem Szczeci,ński, w iś- wym przy ul. Pańskle,i 111.
Ponieważ zachodziła obawa
cle rekOl'dowem tempIe biegł na
I
się w
I przfid
l' dopadł ul. LipoweJ', a że bandyta może ukryć
gdzie
In3stl>pnie s},r"cH w J·e.,' przedłu- parku Poniatowskiego
"<
"<
trudno
go
będzie
znaleźć
-silne
żenie.
P03terunkowi l'zucili się za oddziały policJi zaalarmowane
, nim, ponieważ w dalszym ciągu z X komisarjatu i rezerwy poll.
strzelać nie było można ze cji. konnej i pieszej otoczyły
względu nu bezpieczeństwo prze wszystkie przyległe ulice.
ROZPOCZĘŁA SIĘ STRZEL)
!'hodniów,
NINA
NA ULICACH MIASTA.
W tym czasie przechodził ul.
Tymczasem Szczeciński, ukryty
~~k;Si"".uWS=
w krzakach parku, okalającego
ldlka

I
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nr, Domowltz

-

t'czn iowie Ol"l Z mlU<.' zyt:iele n ' f; lO.
~.
7m ierule są zadowoleni z przyję
~OZł
cia oraz z obejrzeni'a stolicy przePOraDn~mU" pr@(Cemlł
my blu polskiego, o której dotych
CZlł.S tylko ską,pe mieli wiadom ośTymczasem jak wia.domo obyw:l. uewszystkiBIIJ przez szumną autoDo głośnej w swoim czasie spnt
Li.
(b)
wy nadużyć przy parcelacji lasu tele m. Tuszyna wnieśli do p. mi- reklamę, podnieść swe wiekopomiejskiego w Tuszynie, o których nistra. spraw wewnętrznych gen. mne zasługd, jakgdyby ten efekt
!Jiejednokrotnie już pisa1i6my, wy- 'Sławoj-Składkowskiego skaagę na mógł zatuszować tuszyńskrt skanpada, nam "obecnie znowu powr6- gospod,a;l'kę magistratu tuszyńskie dal.
'nformować się należy
go z bunnistrzem na czele.
Cała " tragikomed.jia, _ t./l~
dć.
w sprawie złożonych
znajdzie
się niedługo przed
Wjednem 7. pism łódzkich z dn.
W sk8Jrdze tej mieszkańcy Tupodań
27 sierpnia ukazał się list burmi- szyna podali cały szereg danych, Cl.em :r'enlidy, l). wówczas ukaźllt
Wiele osób, składających po- strza m. Tuszyna p. Domowi'c za, świadczących o tem, ze oz; pośród się we wła.ściwem świetle praktydania w różnych sprawach woj w którym ten odpowi,a da na list 640 działek, magist'I':l.t i radni' m. ki .ojczymów biednego miasta, któ
skowych do dowództwa okręgu otwarty grupy obywateli tuszyń Tuszyna oraz ich protegowani za.- re doprawdy zasłużyło na lepszych
G.
korpusu nr. IV za pośrednic sldcb, zamieszczony 6 sierpnia w trzym:rli dla sieb. ai 552 ·dla celów opiekunów.
twem powiatowych komend u- "Głosie POTannym" na temat społfl*
spekulacyjnych.
zupełnieó (P. K. U.), zgłasza się sobów, jakie kilku dygnitarzy ma
po informacje odnośnie tych po gistrackich
Buńnlstn Domow'l'cz w o~tat
Tuszyna stosowało
da!'1 do sztabu D. O. K. IV. W
nim
ę~ym liścioe nic nowego nie
zwil-lzku z tem dowództwo 0- przy parcelowaniu lasu. P. Domo- odkr#: 'Powtarza już znane ogólo
i
J\n~gu korpusu nr. IV wyja ś nia, wicz nawet grozi ,.Głosow Poran
wi "sprOlStowanhl,", uRiłują.c przeże w sprawach poda{l,
składa nemu" prouesem.

Our nis rz

mialta

"tilosowl

GIZ

Lipową

aa a-

Tylko w P. K. u.

:~:i~~r~~js!~ę:~=::i~
zes;~
dniach tylko i koszuli
7btiżyl
·

się do wyjścia.
Przy wyjściu stali kpr. Fajer-

man i szeregowiec Bedn8l'Skt;
którzy rzuelli się na SlleZeclń·
ski ego i pomimo rozpaczliwe·
go oporu z jego strony powalil
go na ziemJę.
W tym ezasi'e nadbiegli don.
zorcy więzienni i posterunkowi,
1r 6rzy slml1 go w ka.idany i Hd
prowadzili pod sIlną es'wrfrl (!{'
więzienia.

Szezeeińskiego osae-zono
oddzielnej celi silnie dOZl>fC\\ anej.

-

Nimcowicz

w P. K. U., zwracać się
po informacje wyłącznie
do powiatowych komend uzupełnień,
.
nych

•

j

Ud

należy

Zuchwała kradzież

AslaltowilniB Piotrkowskiej
Jakim systemem prowadzone

Złodzieje

ograbili sklep
tytoniowy

OOOOOOOOOOCOOOC

Zwiedzaicie

prace

W dniu wczorajszym odbyło dzaju podkładu pod szyny, bę
pod przewodnictwem p. dą przedmiotem dzisiejszego
ławnika Izdebskiego
posiedze- posiedzenia magistratu, który
nie komisji, powołanej dla nad- poweźmie w tej sprawie ostazorowania robót asfaltowych teczną decyzję. (m)
~86e6'3ee6eeM~
na ul. Piotrkowskiej.
się

Nocy uhiegłej niewykryci sprn w
pomocą.
przepiłowania krat
i ob c ięcia kłódek dost.'lii ~ię do
fklepu tytoniowego przy ulicy Au
drzeja 58 nnl eżą.cego do Ma,chli
Komisja odbyła konferencję
~f a rczyń ski ej i skradli p~,pierosy ;
z przedstawicielami dyrekcji ko
cygara ogólnej wartości 2000 zł.
lei
elektrycznej łódzkiej i polPolic,j:t wdrożyła dochoClzende ceskiego
towarzystwa asfaltowelEm wykrycia sprawców.
,'Y za

będą

go.
Wyniki konferencji, która do
tyczyła koordynacji robót, prowadzonych przez kolej elektryczną łódzką oraz polskie towarzystwo asfaltowe oraz ro-

First National
Najrozkoszniejszy film sezonu

"Jarmark
P.
W.
K.
..................................................
l'Iiloj.ti~'
:

NAJPIĘKNIEJSZA

:

i
•
•

:

:•

=
:•
•

.

zwycięzca karlsbadzkiego tur nieju szachowego, w kt6rym brali
udział najwybitnieJgi szachiści świ Rta. Nlmcowicz zdobył 15 punIdów, ubiegając Capablance i Spie Imana, którzy mieli po 14 i pół

punktów.

'''.

kipiący ~ warem

krwi dramat białej
niewolnicy,
Najwytworniejszego reżysera George'a
,
Fitzmaurice.

!• "TANCERKA-•

-

Dziś i dni nasteDnJch!
Arcydzieło słynnej wytwórni ameryk.

NajsłynnIejsza artystka świata

DOLORES dei RIO
W

:

i

W rolach głównych:
N ajpięlmiejsza .gwlazda 'Ame.ry}ii t ~

BILtlE DOVE ' .,''''

• Najromantyczniejszy kochanek -GUl.
. • bert Roland. Nai~krutniejszy czarny
ZapoWlada swe występy
:
charakter ' Noah Beery,

II

CAPITOlU": Wspaniała

ilustracja muzyczna

or~ie-

II stry symf. pod dyr. A. Czudnowsktego
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cBntrum 'miasta

Coś

rzadkiego i pięknego budzi
w oczach patrzącego na dzieci
katowickIe, pluskajq~e
się
w
swych basenalh ką~iolowych.
NaJeży podziwia 6 w kwiat,ach i
drzewach J'ozigrane plare publiczne, których środek stanowi duży a
plytki basen ką.pielowy I spora po~~tĆ rozgrza,nego piachu.
Roi się od jasnych
i ci.emnych
główek dziecięcych.. W krótkich
spodenkach ką.pielowych gromada
nagusków kłębi się jak rojowisko
małych mrówek, nasycając
ciało
wodą i słońcem.
Jest coś prawdziwie ślicznego w
tern widowisku radości i zdrowia.
Zdrowotność łączy się tu z całym
urokiem piękna.
InicjatKxrom imprezy i równocześnie jej reali.zatol'om należy się i
wdzięcznoś'c, i prawdziwe uznanie.
Stworzyli naprawdę rzecz poży
tec;mą.

i piękną..

Może

wreszcie cała Polska
w
miastach i miasteczkach
pÓjdzie za ich pn;ykładem i zmieni
się w żywy ogród
dzieci.
Myśl
tych nowocze&nych basenów ką.pie
lowych w śródmieściu na plar:uJh
pubJicznY<lh powzięli i przeprowadecercizili inż. Lucjan Sikol>ski
n~nt budowniJctwa i dr.
Wiktor
Przybyła, decernent opieki
społecznej miasta Katowic.
Nie mogli sobie lepszego wysta~wych

wić

pOIDDika..

Sprruwa. się udała nadzwyczajnie
Nietylko, te tysiące d'Zieci
mają

najlepszą

i naj'zdrow!'zą
zabawę,
ale place publiLzne, dotąd w gorą
ce dnie w martwej śpiekocie leżą
re, dzilSiaj grają na,jpi<:kniejszą melodję życia dzie\jiami.
A teraz przedst..'l.wmy samą rzecz
7. jej strony technicznej i użytecz
llej.
Powsta.ły dotąd w Katowicach 2
większe baseny na. pla.ca~h publicz
[,ych: na pl<'_Lu Andrzeja i placu
ks. Londzina, a 3 małe w ogródkach ochl"OIIlek miejskich.
Basenom na placach publicznych
nadal 3Tchitekt 16 metrów średni
ey. Wykonanie betonowe ciOS1me
po kamiilni~·rsku . Przy brzegu jest
20-25 cm. głęboko, do środka głę
biej aż do 45 cm. Wodotrysk
w
środku baMnu zasila go stale świe
:l.ą wodą.. Wokoło basenu urządzo
110 1 i pół mtr. szeroką rynnę b~
tonową., 10 cm. głęboką.,
tak że
dzieci chcąc się wykąpać w ba.~e
r;ie przejść muszą przez wodę
\v
tej rynnie i tym sposobem spłukać
sobie piasek z nóżek, nie zanieczy
s zcza,ją,c właściwego ba.senu. Koncentrycznie wokoło tej rynny położono tro\'uar z płyt cementowych
1 i pół mtr. szeroki. Cały tE:n ba.&en otacza plaia piu.szczysta kilku
nastu metrów szerokości. Trotuaorn
tego przy pierwszym basenie na
plaeu Andrzeja. pocz!J!tkowo nie 1>')
mono. Okaz.'\.ło się
jednak, że
dz,kei bawią.v się tyle piasku wsypują. do tej rynny, że odpływy star.
le się zamulały.

"--------------~--------~
....

\ i JUŻ Slą WSZYSCY
......-~
PRZEKOnl\bl,

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN i S-ka
zdobywa fQrtunę

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN i S-ka
ma zapewnioną przyszłość

CIągnienie

wielkiej 5 klasy 19 bof. Państwowej
Jui od 7 wrZBśnla do 9 października 19Z9 r.

i wiele, wiele innych

750.000
imponujących sum.

(o druai los ",gerg_a'
A

więc obywatele! Wszyscy po kupno losu obecnej

5 klasy

do prawdziwego siewcy szczęścia

I oddział, Piotrkowska 72, Gmach Grand Hotelu.
oddział,

Piotrkowska

11.

Centrala kolektury, Warszawa, Marszałkowska 146.
Zam6wienia prowincji załatwia się odwrotną pocztą.
Należność wpłacać można do

fiolDisj~

r. b.

loioC!

spisały cały

szereg protokuł6w za nieprzestrzeganie S-godzinnego dnia pracy

Powołana w

sja lotna,
stawicieli

składają.ca się

I
l

Przy o\..hmn1..rach miejskich
baseny, 3 - 4

l zą.dwno małe

umt~.

średnicy, zupełnie płytkie,

gdy:t
chodzi tutaj o dzieci wieku przedszkolnego. W obee małych rozmiarów i ograniczonej ilości dzieci. jakoteż stałego nadrom ochroniarki,
zrezygnowamo z urządzenia rynny
wokoło basenu, zastosowując tylko trowa,r i płyty cementowe.
A moZeby tak u nas? ..

Ul

Lidze

cki, dr. Aleksa.nder Gawlik i Luxemburg.

'" * •

'

B. LichtBnstBin
II

września

dotyczy
pierwszy

Co usłyszymy dziś
przez radio?
Warszawa, (1395 m.)
16,30 Program dla. dzieci.
18,00 Koncert popularny. Wyko
nawcy: Orkiestra pod dyr. Jana
Dworakowskiego, Gahrjela Jabłoń
ska (skrz.) i prof. Ludwik Urstein
(akomp.).
19.00 Kom. Tow. Zachęty do ho
duwll koni w Polsce.
20,30 'I'ra.n.<;mi.sja z ogrodu Rekierta. Koncert (}rklestry dętej Al.
Sielskiego pod jego dyrekcją. z udziałem J. Szmurło (sopra,n) i ŻULZ
kowskiego (art. opery) p. B. Szof'takie wJ-czowej (akomp.) W programie muzyka popularna.
22,45 - 23,45 Muzyka taneczna
'l, "Oazy".

Śmiertelne zilłruC~8
gazem

świetlnym

w restauracjli "Lollvl'e" przy liIi
cy Piotrkowskiej 86 nocowal w
kuchni Stefan Szymcza,k. który do
zorowaJ piwnic z trunkam i i r.apa
sami w śpiriarni.
Dziś rano kiedy k:erownik re·
stauraA,ji przyszedł otworzyć lokal
zauważył z przerażeniem, Że Szym
czak leży na ziemi i nie daje ład·
Dych oznaJ{ życia.
Zawezwa.no natychmi'a st pogot()·
wie, lekarz którego stwierdzdł
śmierć wskutek
zatrucia gazem
świetlnym.

OkaUłło się, że

Szymczak zosta
otwarty kurek maszynki ga,zowej przez zapomnienie i nieuwag~
wił

TEATR, 1'I1JIYKJl ·j SlllJHIl

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN i S-ka
pozbawiony kłopotów

I

Pozatem komisja załatwiła
szereg spraw drobniejszych.
Sprawy załatwione przez ko·
misję
finansowo - budżetowq
znajdą się
na porządku dziennym obrad najbHższego posic.
dzeni'ł rady miejskiej, które od
będzie się w czwartek, dnia 5

"Wobec pogłosek,
szerzonych
swoją przypłacił życiem.
przez nieznane
a nieprzychyine
mi osobistości, jakobym wstał wy
klucwny z ·Ligi morskiej i rzecznej, mam z.aS'lczyt zwrócić się do,
Szan. Pana Redakt.ora z uprzejTEATR LETNI
!lla.rodowe. W sobotę o godz. 8.3C'
mą prośbą o
zamieszLzenie
w
Rewja :,Koc~~j~y się" bawić ~~ ostatni pożegna.ln~ wystę~ ulubiQswem poczytnem piśmie
poniżej
dZle
pubLicr.nosc Jeszcze tylko dZlS nego duetu AlexI w SWOIch chapodanego oE-\viadczenia skierowejutro
i pojutrze.
rakkrystycznych tańcach p. MiIlegO przezemnie do rady głównej
lowskiej
i słynnej brazylijskiej tan
Ligi morskiej i rzecznej.,
które
Zmiana nowych numerów procerki
N
ori
Norma.
temat I gramu budzi na widowni huczne
przetnie wszelIcie na ten
W
niedzielę, 1 wrze~ni!t o god~
szerwne fałszywe pogłosb, doty- brawa. Wybitnem powodzeniem
ezące mojej osoby.
c-ieszy się świetna parodja. "Chóru 8,30 powtórny występ zespołu cycygańskiego", a finałowe piosen- gańskieg'o w nowym 10-cio numeNadmieniam, że równocześnie ze
rowym programie.
ki ~ już na ustach wszystkich.
mną z tych samych powodów wyWidownia zeJbezpieczona przed
st.ą.pt1i z Ligi, morskiej i rzecznej
deszćzem.
pp.: b. minister dr. Gustaw Dobru

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN i S-ka
zabezpiecza swój byt

Glówoa wygr.

zł.

Chlopiec: pod aksówka

Gen. M. Zarnsk>L, generalny sekreta.rz L. M. i R. pu.bIikuie nast.
pismo:

Nabywca losu kolektury E. LICHTEN"STEIN i S-ka
się raduje

kilometr w autodorożkach t.
zw. czteroosobowych (3 pasażerów i szofer) z 80 gr. do 1

rady miejskiej Klima
odbyło się
posiedzenie komisji
finansowo
budżetowej, na
kt6rem rozpatrzono między innemi sprawy zmian oszczędno
ściowych w budżecie mie.lskim
na 'rok bież., wysłania 100 delegatów ro,botniczych na P. W.
K. na koszt miasta, Oraz podwyższ~ntt laryfy za prze.jaz:l
autodorożkami.
Podwyżka
taryfy
wyłącznie opłaty
za

komisjCl

swoim czasie komi- pracy, w dniu wcW'ra,i'i'zym dok"
z prz'3d- nała kontmli kilkunastu zaJdazwiązków pracowników
dów handlowych.
umysłowych
przy udziale przedW 11 wypadkach zoóta.ły sporzą
stawiciela. inspektJratu pracy, na
dzone
pracodawcom pro.tokuły za.
f,kutek liCznych skarg pmcowniDzieci rozbierają. się ua trawników, zajętych w r.aJdadach handlo za.tl1ldniauie p,rauowniików ponad $
ku, otaczającym zakład kąpielowy.
wycb o ]lieprzest,rzeganie przez godzin. Sprawy skiel'owa.no do 8l't'
~adzór spra.\vuJe starszy inwalida,
pracodawców 8 godzinnego dnia du.
(w)
pilnujący porzą.dku na plaży i na
trawniku. W samym b:.sell!e "pwwuje nadzór wyrostek kilkunal'toletni, który w stroju ką.pielowym
krę c l się pomiędzy ką,pią.cemi się
W drodze do szpitala wyzionął ducha
u'ziećmi i uJV'aŻ<1 na to, ażeby któ
. Prze~ ~o~nem przy ul. Fran-I neg~ wezwano pogotowie, jed·
teś 'l małoletnich,'
wrócone
w clszkanskle.1 30 około godz 9 nakze w drodze do szpitala
tłoku, nie dO::itało si,: pod wodę.
wiecz. . taksówka przejechclł.a chłopiec w~'zionął ducha. KieMądroWl- rowca taksowki
został zatrzyKoszta, takiego U'..kładu
wyll\)- 13-letmeg{) chłopca
cza,
zam.
Zgierska
21.
Do
ranmany.
szą około 20.000 ~.

Morskiej i Rzecznej

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN i S-ka
.
się wzbogaca

taryfy taksówek

Podwyżka
uchwalona został:in:~::~ą miejską
prezesa

Frekwenoja jest niebywała. Tru
dno oczy>'\'iście zliczyć to mrowi'3
dzieci. Ocenja się jednak, że w g:ocące dnie korzysta z
każdego z
tych bltlOenów około 1.000 dzieei.
Wstęp QlCzywiście jest' bezpłatny i
dozwolony dla dzieci a.ż do lat 15.
Dąży się do tego, aby dzieci się ką
pały w jaknajkróts~ych
majteczkach kąpielowych, rokrywają.cych
tylko biodra. TrykOlty, zakrywają
ce całe Ck'l..łO, s!J! niepożądane. Dzie
d ką.pią. się tei w chłodniejsze dni
a WÓWCULS trykoty wy~ychając w
chłodny,lll wietrze na plecach dzieli, narażają. je na, zaziębienie. W0hec tego kupuje się od czasu
dJ
('~sn setkę m3.jteczek
i rodziela
bez.płatnie pomiędzy dżiec i , niepo&iadają.cych odpowiedniego strQju
kl!!pieiowego.

Fermenty

że

f

Pod 'Przewodnictwem wice-

Baseny dla dzieci na placach publicznych

~ię

19~

PKO konto 64-209.

'I..----------------..----~

Do
Rady Ligi morskiej i rzec:z,nej
w WaJl's-za.wie.

Nlie

mogąc

uzgodnić poglądów

swoich na stosunki.; istn.ieją.ce w
Lidze morskiej i rzeoznej z poglą
dami władz towa.rzystWcL,
niniej-~
szem składam swój mandat do ra.dy głównej i proszę o skreHende
mnie z listy członków
tawanystwa.

Gen. M. Zarusld.

KONCERT W HELENOWIE
J ak zwykle w czwartek, tak i
d-zisiaj o godz. 7-ej wiecz. odbę
dzie się wielki koncert pod batutą R. Telga.. Poza.tem o godz. 9-ej
wiecz. cdesząey się olbrzymiem po
wodzeniem w Lod-z.i chór cygański
wystąpi w wielkim rewjowym pro
gramie z udziałem 15 osób.
W programie m. in. roma.ns eyganski odśpiewa solistka Tam.ara
Zł udziałem chóru, "Oczy czarne"
odśpiewa Marjoa. Odta.ńCzOOle rów
niet będą: węgierka, duet walc
C'lec'ZlOtka oraz tywiołowe tańce

nocne

dyżury

aptek

Dz,iś w nocy dyżurują. następują
ce apteki: G. Antoniewicza (pabjanicka 50);
K. Chądzyń::;kiego
(piotrko'wska 164); W. Sokolew,ieza (Przejazd 19); R. Rembieliń
ski~o (Andrzeja 26); J. Zundelewicza (Piotrkowska 25); M. Kasper
kiewicza. (Zgiel'ska 54); S. Tra,wlrowskiej (Brzezińska 56).

(zg.ajlu

••Glos Porann,·'
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29 sierpnia 1929 r.
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29 sierpnia 1929 r
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UJadlości

Dwa ~ieguny 1~II~iej

W dniu wCtOrajszym wydział
handlowy sądu okręgowego pod
przewodnictwem s. o. Hercberga w
8Eyści.e ss. Hadrj.a.na i Turskiego
rOv'poznawał sprawę
upadłoś(;J Abrama Wróblewskiego (fabryk...
. ezekolady i cukrów). Jak wynika
ze spra.wozdania kuratora upadłoś:ci aktywa upadłej firmy się
gają sumy 20,000 zł. zaś pasywa.
macznie przewyższaJą aktywa.
Decyzją sądu adw. Maurycy Gelade został mianowany syndykiem
tymczasowym masy upadłościowej
której kura.torem dotyoh<:zas był

MW.

Przed otwarciem IX Targów Wschodnich we Lwowie
Ostatnio w związku z rozpo- sem, ktlJre przez 9 lat
swego
czynającą się w pierwszych dn. istnienia utrwaliły rację bytu,
wrreśnia b.r. dziewiątą kam pa- jako brama wypadowa eksportu
nją Targów 'Wschodnich
we polskiego na rynki wschodnie
Lwowie rozgorzała ciekawa, go-I są odzwierciadleniem codzienrąca dyskusja na temat tego, nej szarej pracy, wysiłków mo,
czy z uwagi na odbywającą si~ ~olnych, lecz owocnych a przyPowszechną Wystawę Krajową tern leżących na Iinji rozwoju
w Poznaniu -należało wogóle życia gospodarczego. Te dwie
w roku bież. organizować targi. imprezy uZ'upełniają się niejako
Samo życie narzuciło zupeł- logicznie i żadnej nie może ulenie jasną i uie dwuznaczną od- I gać wątpliwości,
że
Targi
powiedź. Inne
bowiem są za- 'Wschodnie urządzone
w tym
łożenia organizacyjne
targów, roku będą imprezą gospodarinne zaś P.W.K.
czą o pierwszorzędnem znaczeWystawa poznańska jest nie niu.
TaTgi bowiem specjalne
jako radosnym przeglądem do- znaczenie posiadają dla życia
robku
gospodarczego lat 10, gospodarczego wschodnio- połu
wcieleniem poczynaI) paI1stwo- I dniowej połaci kraju, która
wo- twórczych we wszystl·dch z: wgzlędu na własne zagadnie
dzielnicach życia. Targi tymcza me gospodarcze orao: jako na-

Bolesław Jasieński.

Wydział handlowy sądu okręgo

wElo"'O w Łodzi na publicznem po-.
siedzeniu. ndzielił glejtu następują
eym właścicielom upadłych firm:
Właścicielom firmy ,,M. H. War~awski i Abro.m Marczak", której
upadłość ogłoswna została w dniu
19 kwietnia 1928 roku, Mojżeszo
wi H. Warszawskiemu na prQśbę
adw. DaJiga. i Abramowi Marcza.
kowi na. prośbę MW. Goldringa.
Obu upadłym sąd udzielił glejtu na
da.lme trzy miesiące, poczynaJąc
od dnioa. 27 sierpnia r. b. Również
w tym~e dniu sąd. ropatrywał proś
hę adw. Cymermana o udzielenie
glejtu Dawidowi Kaufma.now~ 1..'1
mieszka.łemu przy ulicy Zawadzkiej 23, wł~lQwi handlu konfekcyjnego przy uL Sienkiewicza
Nr. 9.

I

W świeżo ogłoszonem sprawo
zdaniu o położeniu poszczególnych banków ameryk. są lak
że podane właściwe przyczyny
podwyższenia nowojorskiej stopy dyskontowej. Otóż banki te
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
znacznie rozszerzyły kredyty
walorowe. Środki za!S na te kre.
dyty zdobywały częścią ze sprze
daży własnych papierów wartościowych, częścią zaś przez silne korzystanie z
kredytów w
bankach federalnych. To też z
cyfr bilansowych wynika przedewszystkiem znaczny ubytek
papier?~ wartościowych, bo o
706 ~IIJonów dolaró,,:, a jednocZ~~Dle wzrost ~red:vtow o 1356
mIl.l'<;JDów dolarow: Ponadto zaś
do lIpca rb. bankI korzystały z
kredytów w bankach
federaln~c~ w w~rsokości przeszło
1
lml,Jarda dolarów.
SprawDzdanie
zaznacza, ŻfJ
Nowojorski Bank
Federalny
przez podwyższenie
dyskonta
i równoczesne zahiegi o wywołanie płynności na rynku pieIliQż
nym, zamierza obniżyć marżę
zysku, wynikają(:ą dla banków

Upadły Kaufma.n od dnia. 30 lip
na mocy dec~ji sądu wstał 08adzony w Meszcie dla. dłużników.
Sąd, Z'Watywszy, że motywy n~
których opiera. się podanie o udzielenie glejtu upadł&mu, nie zo

dootatecznie

udowodnione,

pazosta.wfiIł podanie bez uwzględxOO

uia..

(w)

RJI1ek SUrOwej
bawełny

W Łodzi zainteresowanie dla
franzakcji surową bawełną jest
małe! do czego wybitnie przy'
czynla się niepewność, panująca w zakresie cen. Składy są na
ogół dobrze zaopatrzone wskutek ~gnacji, wywołanej przez
długI kryzys. W dziedzinie kre

tural.ny poś'rednik w stosunkach
z najbliższym sąsiadem wi.nna
skupić stale niesłabnącą uwagę
czyn.ników
gospodarczych
wszystkich dzielnic.
A wreszcie jeszcze jedno. Ta.r
gi Wschodnie od roku ubiegłe
go niezwykle energicznie realizu
ją postulat racjonalizacji impor
tu, przyczyniając się w ten sposób do uzdrowienia struktury
bilansu handlowego paIlstwa.
Nic więc dziwnego, że opinja
życia gospodarczego skłania się
obecnie,
zwłaszcza
w takich
grupach jak rolnictwo i n!ckt6.
re działy przemysłu maszyn(l'
wego do obesłania
tegorocznych Targów Wschodnich niez:l
I leżnie od ich udziału w PoI wszechnej Wystawie Krajowej.

Dlaczego nastąpiła podwyżka stopy dyskontowej w Nowym Yorku?

~

stały

ekIPaoIji UOIJO~ar[lej

I

~yt~, zaobserwować można dąmosc sprzedawców zagranicznych do narzucenia krótszych
termi'l1ów wekslowych - 3, a
najwyżej 4 - miesięcznych zamia.sŁ dawniejszego kredytu pół
rocznego.

acz

OI~llYmie ~an~ru[two fa~ry~i włó~ienninei
Passywa przekraczają 30.000.000 złotych

l

członkowskich

różnicy między

~lN(K ~lfNJfinY
Ceduła giełdy pieniężne)

warszawskiej
WALUTY I DEWIZY

Kor. czeskie 26,42
Londyn 43,23 i ćwierć
Nowy JOTk 8.90
Paryż

34,90 i pół

Praga 26,41 i pół
SzwaJc.arja 171,64
Włochy

46,63 i pół
125,57
Sztokholm 238,94
Wiedeń

Tendencja dla dewiz niejednoJ.1ta. Obroty .małe. Dclar gotówkowy w obrotach poza.giełdowych 8,8815. Rubel złoty 4,63 i pól W
obrota.ch p'OIZagiełdowych rubel zło
ty 2,68, 100 kOpIejek bilonu srebrvego 1,25. Gram cZy8U\,,,"<> . złota.
i,9244. W obrotach międzybank6
wych Berlin 212,36, Gdańsk 172,89
za 100 dolarów na. NoQ'Wy Jork żą
dano 891,95 (duż~ podaż).
PAPIERY PROCENTOWE
4 proc. poi. inwestycyjna 118,50
118,00 118,25
5 proc. państw. poi. premjowa.
dola!:,owa 62,50 60.50
6 proc. poż. dola.rowa 83,25
8 proc. L. Z. Banlw GORp. Kraj.
[14,00
8 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj.
94,00
7 proc. L. Z. Banku Gosp. Kraj.
83,25
7 proc. oblig. Banku G. K. 83,23
8 proc L. .Z. Banl!n Rolnego
94,00

kredytu w bankach federalnych'
a sto celem
udzielania go rynkowi
parni rynk u pieniężnego. Tym pieniężnemu. Podwyższenie stosposobem banki mają być po- py dyskontowej osiągn~ło też
zba wiane ponęty korzystania z już w tym kierunku o tyle skutek, że banki członlwwskie No7 proc. L. Z. Banki, R0Iw~~:
wojorskiego Banku Federalnec3,25
go w ostatnim tygodniu pokaź
4 i pół proc. L. Z z:ellJ>l!,:(: .;n O,)
nie ograniczyly kred}iy maklerIV
8 proc. L. Z. Warsz:l1\',v (jG 7:" skie. Skutek ten stał się copra w
Rząd sowiecki czyni wielkie uda znowu iluzorycz-ny, ponie- G7,OO
siłowania o rozwój hodowli ba.- waż
prowincjonalne
banki
8 proc. L. 'L. Częstocho ~'y ~ ii.;-;I
welny w Z.S.S.R., umożliwiająccj członkowskie udzielały makIe8 proc. L. Z. Kielc 56,50
ograniczenie przywozu
bawełny Tom znacznych kredytów. WallAKCJE
do RosjL Obsza.r si.ewny ba.wełny Street mimo to nie wierzy, by
Bank Dyskontowy 127,00
z,ost:mie powiększony w roku przy za przykładem Nowojorskiego
Bank Handlowy 117,00
iJzłym do 225.000 ha, tak, że zbio· Banku Federalnego i,nne banki
federalne
miały
w
najbliższym
Bank Polski 164.00 164,50
ry powiększą. Ęię z tegorocznych
czasie
również
podwyższyć
swo
Bank Zachodni iLl.OO
295.000 na 410.000 ton. Aby osiąg
ją stopę dyskontową.
Należy
Ba nl{ Zw. "p.
"
Z~r. 78 .D-O
nąć z:1mierzony cel, post:J..llowjon~
raczej przypuszczać. iż NowoW
k B
F
arsz. Tow. fabr c'ile li 8300
,l t\VOrzyć z drohl'lych gospodarstw .
.1Ors i ank ederalny ze wzglę
lwllektywne
gospodarstw:\. du na już dokonane obniżenie
Wt;giel 65,00
dziennego
NorhliI! 138,00
przemysławe, gdzie f'i~ bc:dzie: pra· stopy od pieniądza
Hutlzki 31.50
cowało przy użyciu
na.jnowocze- do 6 proc., nakłoni prowincjoczłonkowskie do
Starachowice 26.'1 ..
śnie5szych środków techniJd
go· 9alne banki
Plewkipwicz lH7.00
spodar:;twn rolnego i przy pomo- redukcji kredytów waJorowych.
Z pożycz k pań~twowyd\ mOL.
cy wykwphfikow8nych
robot,ni- Dążenie to, jest tembardziej uutrzymanie 5 nie.i8z.a 6 PI'O(' . doh"Lro\\'a z r. 191\)
ków rolnych. Przy koucn bieżącej zasadllione, że
p:oc.
stop;y
dyskontowe.!
słabsze ohle premjo\\·c. Dla Li!'t6w
.. piatiletki" zhiof rOC7.ny będzie się me ułatwIa flllansowallle zna~zZblO'.. .
Zastawnych teudenC,]a mocnICJsza.
ró\Yl1P. ł 700.000 ton. Ma być wybu
row.
dl a a k"
.
.
.
·CJIl - nJeJcdnolIta.
dowanYf'h 50 nowych przędza.lli
10 rafinerji ole,hl bRwernianego.
)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
z

oficjalną ratą dyskontową

BaU/slna

Z.S.S.R.

,

I

Przemysł weźmie
WYbitny udział

Olbrzymie wrażenie wywarło wypłaty i ogłosiła niewyplacal- w Targach Wschodnich
w kołach przemysłowych ban- ność.
w ostatnich dniach przejawia.
kructwo najpow8Żniejszej na
Pasywa przekraczają 30 mi. się w sfera.ch przemysłowych za,.
Śląsko fabryki sukna J. G. Ijonów złotych.
sadnicz.a zmiana frontu wobec teBathelta, która nagle zawiesiła

Program prz,iecia szwajcarów
Wycieczka
przemysłowców

zwiedzi
Scheiblera i Grohmana

Z3IpOwied2'Jil3.na. od dłuższego cza.I
su wycieczka. przemysłowców i finansis-tów szwaJcarskich przybywa jutro rano do Lodzi.
Wycieczkę witać będą przedsta.w-iciele związku przemysłu włó
kienniczeto w paaistwie polskiem
oraz izby przemysłowo-handlowej.
'10 przybyciu do Lodzi wyciecz-

zakłady

Po

i izbę.

śniadaniu gośóe

wytwórczości

na.pływaJą

liczniej zgbaszeni.a, wysta.wców
udziału.

ka zwiedzi o godz. 11 przed polud
niem zakłady Scheiblera i Grohma
na., a następnie uda się do banku
handlowego, gdzie podejmowana
bę'dzie śnadanieru przez przemysłowców

gorocznej
kampa.nji
WSCll0dnich we Lwowie.
Z głównych ośrodków krajowej

wyruszają.

w da1sz~ podróż po Polsce do Kra
kowa..
(b)

zapowiada swój przyjazd

ZwiedzajCie

P.
\V

w.

Poznaniu

do tODZI.

o

.GlOS PORAlIlIr
&.óDi
29 sierpnia 1929 roku

ieszcze na boisko

Przed kilkoma miesią,<':3imi Łódź
piłkarska
zo stała
zaalarmowana
wiadomością o tragi.cznym wypad
ku jaki się wyda.rzył z powracają,cym z ćwiczeń
znanym piłka
rzem klubu Turystów Błaszczyń
Ę,Jdm. Jak wi:J.domo Bła.szczyński
zost.ał przejechaJDy przez dziwo i
w stanie nieprzytomnym odwieziony do szpitala. Po kilkumiesięcz
nej kuracji z radością moŻoIla
stwiBrdzić, że
w st..'1nie zdrowia
Bla.szczyńskiego za.szła daleko idą
ca poprawa, a lekarze orzekli nawet, że Błaszczyński po pewnym
ezasil8 będzie mógł nadal grywać
w piłkę nożną..

Zmiany w Ugowej

Dł!zulta.u

pogłoski., że

w ligowej

Je~zczg Dełh ił
plYWf;iinię

:rozergw~k

W dniu .w~zorajszym rozpo- bardzo ładne uderzenie i zdradobre roz- dza dobre kwalifikacje oraz
Wprawdzie kondycję fizyezną, brak mu
mema jeszeze ani gości war-\.iednak zupełnie opanowania,
szawskieh, ani gdallskich, a serwisu, a przedewszystkiem
poznamar.y. niestety, nadesłali rÓ1wnośc i i celowości gry.
zawiadomienie, że wogóle nie
Wiedeńczyk
p. Eifferman
przyjadą,
ale inni zawodniey wyelim~nował łatwo p. Grobma
są już
na mieJscu i rozpoczę- na 6:3, 6:1. Stosun~k ten nie
li gry. Mistrz Polski Maks Sto- jest miernikiem sił, gdyż p.
larow łatwo pobił niezłego ten- Grohman stawiał dość silny 0nisistę Stetkę 6:3, 6:1,
kwali- pór, przyczem ma bardzo ład
fikując się od razu do ćwierć- ny serwis, oraz poprawne udefinału.
rzenie, ale znowu zupellny brak
P. Schroder wyeliminował taktyki i brania inicjatywy do
młodego
ale utalentowanego ręki (tak zresztą powszechny
tennisistę Scheuneńa, w sto-, u naszych tennisistów) pomścił
sunku 6:3, 6:3. Scheunert ma się srogo. Następnie p. Eiffer-

man pobił również łatwo
Januszewicza 6:0, 6:2.

częły się
JUZ
na
g~ywki tennisowe.

p.

Pozatem odbyło się tylko jedno spotka,ie podwójne mieszane. przyczem p. Scheiblerowa z p. Sł2inertem pobili łatwo
parę
Eckersdorf - Schroder
6:3, 6:1, kwalifikując się odrazu do półfinału.

będzie miała Łódź
Jak wip.,domo Widz. :\1an. wybu
dowała piękny st~ajon, k.tóry już
został oddany do użytku publi<.;z.
nego. W stadj,Oijlie wybudowana zo
sta.ła również plywalnia, z której
sportowcy bęclą. mogli korzystJH~
jeszcze w bieżącym roku.

PięC!e]bój h~ldtO

aUefyczny

Konkurencja juniorów- posuo mistrzostwo okre.gu
wa się szybko naprzód, przyłódzkiego
ezem ,'la noło wybija się utalen
w nadchodzącą niedzielę roz('
lowany tennisi ta p. Ickowicz,
rokujący dobre nadzieje
ład grany zostanie w Łodzi pięciobój
nym stylem gry i spokojem w lekkoatletyczny o mistrzostwo o·
kręgu
łódzldego,
zorganizowany
walce.
ŁOZLA.
przez
ek.

w

drużynie Turystów
w sferach sportowy<Jh l~ą ost3!t
nio

ŁÓDŹ

29 sie ... pn~~ li iil29 rekI!

Turniej lennis
wy ,w HBlenowie
w(zora-szgt:b

wróci

Błaszczynski

~.Gtos POR'U~Nr

Z wielkich dni

druży

wioślarstwa

polskiego w Bydgoszczy

me To.rystów ma. zajść zmjalTla~ a.
mianow'icde Fra.nk.us pr7.eSllini.ęty
zostam.ie z a.ta.lrn do obrony, zaś
Kubik Al. do atJalku. Ponieważ na.
najbliższym meczu Turystów wyst.ą.pi już również Żurkowskli z 0fJtrowji', przeto ligowy zespół Tury
st-ów przedsta.wi.3.ó się będzie nastę
pują.co Micha.J.skli, Karasiak, FTaIllkns, Kahan, Wieliszek, llinc, Mi~ Kubik. AL, Ktrl:aJwiak, ŻU!r
lrowskJi, S1lolBlrak1b. Wdru:l~ tęt
~~z~

IJgtjllo-llra;IIłJB

.

zawOdY

W nadchodzącą niedziełę
Jak wiadomo

biedzWę

..

~e

nad~
7lOStaną

mistrr.oetwa Polski motocyklvwe ptld
~i omtz JD,iaLrz05twa SZ()
8()IW8 k:ob.mk. na szosie pod P()ZJl3j
. niem. Proez ty.ch d'WUeh ogólno~ im.pl-ez 8pOIl'towych 1'0~ zostlmiie W sobotę i ~
d2ieIę mis:t.rr.ootwp Polski w Water
polo 'W Cieszynie ora-z roOOtniCZ&

lek.kootletyeme 'W
których wezmą udDł.ł p!"1.edstaw'ilciele wszystkioh to
~ ro~ch w PolS(;e.

mistrzostwa.

KrakowtBe,

W'

Zwycięstwo

U góry zwycięska osada w biegu dwójek: Romeo i U/limo (Włochy) •

Og.ólny widok net trybuny z 30.000 widzów na regatach.

lekkoatletów nie·m leckich

Czy

-zawita

•

Los, protestu

łturmi

do Polski

Wydział

Jak wiladomo KS. Warszawianka prowadzi od dłuższego cza,:u
pertraktacje. celem "pro,,-adzenia
do Polski słynnego cllugodyst:mSowca Nurmiego. W związku z
tern prasa zagraniczna podaje, ż e
Nurmi startować będz.ie w Warszawie w dniu 8 września, na 4 mi
le angielskie, t. j. 6437 mtr. Przed
tern w dniu 2 i 4 września NurUli
ma startować w H,ydze a z Polski
uda się do Dorpatu. DDtychczas
brak potwierdzenia tej wiadomo;ci.

Niedawno

gier

odrzucił

podawaliśmy

pretensje lwowian

nota,tkę

Protest Pogollli. rozpatrywał IV
tych d.niach Wydzi,al Gier i Dy~cy
pliny i jako nieuzasadniony odrzll
cH.
Pogoń jednak nie po'przestała 11;.
tf·m i wniosb. rekurs do Zarządu
Ligi, twierdzą.c, że rzekomo p. Na
W zwią.zku z tą. sprawą. prasa. wrocki miał 'się wyrazić, że mee
będziE
podała, że p. Hanke nie otrzymał między Wartą a Pogonią
nosił
ch
a,raktł'I'
towarz~";kiegl)
żadnego
polecenia
sędziowania.
wspomnianego meczu,
nie może ~potkaIlia (?).
J c~t jedna!; !"ZC'cz:[ mało pr~\\vd)
wobec tego być mowy o niestawie
podobllDJJ
ab', -.t:' no ,I " ~:o Porr,oni
niu się jego.
z{)stało prlCZ
7.;1. '7~n l" p: i zaakc(!pto w :'.J1e.

o

wnIeSIOnym
przez
lwowską Pogoń z powodu sędzio
wani,a meczu PogOli - Warta,
przez niewymaczonego sędziego
Na,vrockiego, który zastą.pił nieobecnego p. Hankego z Łodzi.
proteście,

l!!!W±WW:iA~~.ló'~~
....~

j,i~

e"fi

W
międzynarodmvym
mecZU/li niemcy. nu.straeja nasza przedrekkoatletycznym Niemcy - An- st3lW!ia moment . tego biegu przy
glja zwyciężyli niemcy we wspa- zmialIl.ie sztafety pomiędzy Eldaniałym stosunku 8 :4. Również szta cbarem i KóI'Dighem.
tetowy bi.eg 4x800 yardów w.:vsa.

j

lob-e!!!

de

WZC,i 0 & ' - ;

E __b" R

"TtlNł:flłH.Jl

,,(4111101".

Dr.

Sa

III

IM

mc~.
...

o

~"

~~Wi~~~~qU

Specjalista
choróh
Shll'l1yC'1.
wenervcznych i moczoplciowycb
leczenie świaUt'm, badanio krw
I
i wyJ:~ieiin

IAndrzeja

l

5. lek):. 59-40.

Przyjmujezod 8-11 l 0:1 5-9 wiecz.
w niediele i święta od 9-1.
Oddzielna poczeltalnia dla pań

rll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1I

Dr. B. O C IN

OLEJU

Specjalista chorób oczu

powr6cil do kraju

Wczorai otwarto
Salę Zimową

przyjmuje codziennie od 10-11
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.

ul. Moniuszki 1.
tel. 9··97

po gruntownym remoncie i prze'Óbce na wzór nowoczesnych '
teatrów.

zdobywając

Dołoras dei Rio
napięć

138 i

p6ł

pun1d6w przy

,

Sbł!1

eroty-

cznych p. t.

J~flY~~O nami~tno~[i"

I'Universiłe de Baułe
Paris)
Cegielniana 19, m. 8, fellt. 69·9Z.
Pielęgnacja skóry i włosów. Specjalne
masaże twarzy i ciała. Masaźe odtłu
szczające. Usuwanie zmarszczek, bro·
dawek, piegów, wągrów i innych
defektów cery. Usuwanie włosówelek·
trolizą Elektroterapia Solux. Lamp!
kwarcowa. Farbowanie włosów.
Przyjmuje od 10-eJ do 8-eJ wlecz

(Ovplomee de

wyłączn~m użyciu

lio~

Pl'zedatawicielstwo na Województwo Łódzkie
II

lozglośne arcydzieło

filmowe będi\ce
ewenementem w dziedzinie kinematografji.

Baczność

"SAIR

UWAGA:

~s;:!~~~

(nslilul
de Beauli
Anna Rydel

W raidzie awjonetek naokoło Europy zwycięstwo odniósł Morzik na B F W,

W programie:
'rJajgenjalniejsza artystka świata. czaruji\ca

W potężnym dramacie

Dr. med.

Wiśni

DOM HANDL. KOM. SP. AKC.

Kino wogrodzie

Łódź,

Narutowicza 32, tel. 25-86

Lelnic, z

wej 66rJ

Nil Wiśniowej Górze motna dostać
codziennie o godz. 8-ej "G t. O S
P O R A N N V" W Wilii Bandytowf·

44.86.

-

.
_
U gazeciarza Jamnika.
~ • • • • • • • • •...
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M~gistrat m. Łodzi-Wydział Podatkowy-niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 11 września 1929 J!.
ml~dzy godz. 9-tą rano a 4-tą po południu odb~dą si~ przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymienionych osób za niewpłacone
podatki:
,
1 Ajmer E., Zgierska 12, meble
2 Bial06tok J., Solna. 11, Sz.afa.,
umywe.lni.a., maszyna. do szy<...ia.
S Blnsz.tajttl M., Podrzeczna, 29,
szafa, maszyna do szyci.a
4 BornsztaJn Sz. M., Pomorska
20, różne meble.
5 Borecki Z., W olboTska. 3, meble, waga
6 Berli\Il.et' M., Podrz.eczna 31,
kredens, wod.nia.rka.
7 Berger Sz., Zgierska. 50, kredens
8 Cwik Fr., Sporna. 1, meble
9 Dojcz Ch., Solna 11, Sz.afa. :lo
lustrem
10 Frenkel H., Pomorska 53, kredens, zegar
11 Filszbejtn Sz., PodrzecULa. 29,

30 Nisider J., Solna

5. meblewaga
SlNOtarjU8Z. A., Pomorska 58,
meble
32 Rotenberg B., W oloorska 8,
maszyna do 8zyrua, meble
88 Spilcberg W., POIOOrSka 40,
szafa
34 Sola.rz A., Rybna. 5, meble
35 Skosowski L., Lagiewnicka 4,
maszyna do szyoia.
36 Sza.jewiez, Bl'7ezmsk.a. 13, meble
87 TepIer M., Pomorska. 20, mebIe
38 Wajsbard D., Solna 11, szafa
39 WakSz.tajn Sz., Solna. 11, sza,.

fa.
40 Weinert

2 szafy
12 Gliksman M., W olborska 3, urządzenie kuchni
13 Górski Sz., W olborska 3, meble
14 Gol.da B., Młynarska. 3, meble, warsztat tkacki
15 Gelbard S., Aleksandrowsk.'\
90, meble
16 Górner Ch.,
Podrz.eczna 15,
meble
17 Helroan S., Młyna,rska 15, ma,..
szyna do szycia.
18 Janiak J., Starana 16, lustro,
szafa
19 Kudesz P., Solna 5, meble,
maszyna do szycia
20 Klajma.n Ch., Nowomiejska 22 .
materjał półwełniany
.
21 KrochrnaJnik Cb., Podrzecz.na.
32, meble, kołdry, obrazy
22 KOWalczyk St., Konstantynowska 121, 2 szafld, zegar
23 Kutner Sz., Konstantynowska
78, meble, bruljony, ba.wełna
24 Liberman Mosz., Wolb()ffika 1,
maszyna do s-zyda, meble
25 Łęczycki Sz., Podrzeczna. 20,
2 szafy
26 La.chman J., Młynarska 15,
meble
f!:l Lewkowticz D., Brzezińska 5,
szafa
28 Liwszyc A., Zgierska 8, 10
sztuk mydła
29 Mińskd. Sz.. Solna. 11, meble

41
42

43
44
45

46
47
48

49
50

E.,

S~Takowsltiego

21, żyrandol, lustro
Wiener M. D., Nowomiejska
10, różne przybory piśmienne
Wiener M. D., Pomorska. 20,
meble
Wi.gd()1'owkz J., Zgi:erska 12,
meble
Waoiuz R., Brzezińska 14,
meble
Wolf A., AleksandTorwska 91,
wóz, 25 skrzyń lemoniady
Zylb&rs~ D., Podrzeozna. 20,
meble
Byszewsk:\. W., Srebrzyńsk.a. 9,
meble
Berger Sz. J., Zgierska. 50,
pilanino, meble
EngeI M. i J., Brzezińska. 10,
lustro, kredens
Fa.jma.n M., Pomorska 126,

sWa
51 Gutm.an S., Nowaka. 25, meble

52 Grinbaum M., Wesoła. 4, szafa
53 Holweg F., Ogrodowa. 36, meble, dywaalY, 2 maszyny do
f;ZpryCOwanla.
54 Krakowski Z., Pomorska 69,
pianino, lustro
55 Lipiński Z., Sporna. 11, ma~y
na. do szycia., meble
56 Proppe K, Sk.a.Tbowa. 23, biur·

ko
57 Rakowski B., Pomorska.
różne meble, rodjo

58

Różańska
bJ~ "ftIO

6,

M., Dwm'Sb. 7, me.

59 Rabilnowicz A., KOO8ta.ntynow 88 Szwarcbard M., ter~
29, m&ble
ska. 3, meble
60 Schan F., Chłodma. 12, nwszy- 89 St,aiimna.n Ch., TugOWtL 34,
meble
na. do szycia, szala
90
S~iro
D., Targowa. 88, meble,
61 Szwjnrok Sz. M., Zgi&1"8ka 10,
8kaapetki,
~ezocb:r
meble, obuwie, skóra,
62 Wajs Sz., Pomon'lkA 17, tyran 91 SaJomoa B., ~ 81,

Alek.smdrowska.

Pią.tkowslci Bolesł.a.w, Aleksan
drowska. 173, meble
67 Skórka. M.,
W schodn1a 22,
2.000 mtr. towaru kamgarnu
W dniu 12 września 1929 r. między
godz. 9-tą rano, a 4-tą popołudniu
68 Arenderski St., Ta.rgowa 16,
meble, maszyna do .S?;ycia.
69 BocUto I., Piotrkowska. 45,
meble, iJyrandol, firanki
70 Berndt H., Ta.rgowa. 17, meble
71 Cymerman Sz., Piotrkowska. 17
meble
72 Falk Grudzieńczyk, KdJmskiego 60, meb}e
73 Futerko M., W ólozańska 9,
całe unądzenie kowalskie
74 Hein K., Targowa 17, meble
75 Ko>rn A., Ta.rgowa 34, maszyna. do S?;ycia, meble
76 Krosse Br. Ta;rgowa 32, lustro
77 Kolroan A., Targowa. 27, szafy
78 Krysz.ka M., KiiJliń.skiego 60,
meble, żyrandol.
79 Lerman Choun Żeromskiego 27
maszyna do s'Lyda, meble
80 Ma.cba.rowski Ch., Żeromskiego
24, meble, waga
81 ,,Muzyka", Piotrkow~ 51, 2
pa.terony
82 N a.gel H., Ki1Iiń&kiego 96, meble

66

83 Nikodemski P.,
17, meble

AInmo~

ble, biurko

117 Fromer Cbłl Xuola. 20, 10 pIIr
damskich JMIil&
118 GajeW'fłki W., W6~ U9
euf.a.

92 Wenske O., Tugmva. 32, m- 119 Renigstok ~ ~ aała.
deus, bufet, wagi, stomki
120 RtmCl8l' M., K.;p.a. 25, ma.&~y9S ZaJ.cm&n ł4., Zeromsk:iego 7,
Da. do I q .
meble
1S1 Roffma.n J., G4aiIab. M4, tn94 Ba.jgielm:m li., NaIrUtowieza.
mo, stół, gramolOll
23, różne meble
122 Kra.uze A., Karola ", ~
95 Firma. Albin, Kdlińskiego 99, 128 Kwaśner i Lifndenfeld, K.-.
kasa. ogniotrwa.ł.a.
11-18, maszyna. do pi8a.ni&
96 Chmiel J., Piotrkowska 200, 124 Lewandowski J., Sienkiewior.a
84, meble, kosze do pieezyww
zegu
97 Jakobi Fr., 28 p. Strz. Kan. 47 125 PQk,nywa. Sz., Karola. 8, meble
126 P8.C7;yński T., W 6Icza.ńsk.a. llQ
meble
zega.t'
98 mkrych B., Targowa. 12, meble
99 F\i8z. J., N.-Ceg.ieln.ia.na. 18, 127 Reisa Fr., Sen8.ltm8m 8, łmJtro
otom.a.na
pia.nino
57,
128
Silbersz.a.tz
L., KM'Ola. 8, meble
100 Goldenberg R., Zielona
129
WeJ.nberg
M.,
Sen.a.torska. 4-6,
meble, biurko
meble,
biurko,
maszyna do
101 Kreczko St., Piotrkowska. 17,
szycia,
postument
50 krzeseł różnych
102 Korugold M., Zawadzka. 7, ze- 130 Wa;ndachowiez J., Senatorska
14, mąka. pszenna.
g"aIr
Kilińskiego
131
Bornszta.jn
L., Główna 6, me103 Szwankowski St.,
ble,
biurko
51, meble
104 Tymanowskli J., Ki.łhiskiego 132 Śliwińska. M., Rokicińska 6,
meble, biurko, m.aBzyruI. do
107, zegar, s:r.afka.
szycia
105 ZatO!rski J., Tra.ugutta. 10,
133 Sa.met N., Kil1lJiskiego 200, sto
sza.fu
ły, bd'llll'ko, kasetka, kasa. 0106 Bra.un J., Południowa. 9, me-

107

108
109

110

Piotrkowska. 111

84 Odeski M., teromskiego 29,
meble
85 P.ilnc'Zewm Ch., żeromskiego
31, meble
86 Rogoziński M., Kilińskiego 60,
maszyna do szycia., meble
87 Silbersztajn L., Zeromskiego
~1. różne meble
.

s.,

12, 2 .uI;y
116 Flat.an A. Sleakłewieu 64, me

meble

dol, kalpy, meble

63 Wmer M., Pomorska. 20, f.oegar
64 ZeJ.igmen H., meble, iyrandol
65 M~ W.,
77, meble

115 Epasłajlll

ble
Chojlnacki D., Andrzeja. 37
meble
Gelibter Ch., AL I Ma.ja. 8,
meble
Kenig Et. L., Na.rutownC'2a. 4,
meble
MaIl'kusfeld W., Cegielnia.na.
144, meble
Weinbarg F., Cegi-e1Diana !),
meble

W dniu 13

września

1929 r.

między

godz. 9·tą rano, a 4-tą popołudniu.
112 Brandes R., Senatorska 4-6,
meble, biurko

113 Bornsztajn A., Zamenhofa
Bufa.

U4 Bej~yk W" Ka.rola. 4. &lQl.fn

6,

gniotrwała

134 Suwalski A., Kilińskiego 207,
meble, zy ra.ndol
135 Tabaksblat 1., Kiliń:skiego 141!
kredens
Wojdysławski L. Piotrkowska
218, pianino, garderoba.
137 Landau Sz., Napiórkowskieg!)
9, meble

136

29.VIII. ettJOS PORANNY -1929

.Nr. 205

<

fioldamDl~r

O'io

•

IW[ n~HROAio~i[l HAI

F abryka Maszyn i Odlewnia Żelaza
Łódź, Kilińskiego 7416.
Telefon
SPRZEDAJE OKAZYJNIE:

,

Leka rzy-specja lisłów

12-30.

, Zawadzka 1

tokarnie wszelkich rozmiarów, heblarki, wiertarki, frezerki!
piły; (Kreis- & Bandsego), heb.Jarkę dla dr~ew~, ~l~d~al
i kowadła. Maszyny i nar~ędzla dl~ ko~l.arlll mIodzl l z~
laza, noże tokar~kie ze stall narzędZIOWe] l szybk0spra~ne].
Śruby, nakrętki. wentyle et~. z maga~ynu. Modela l rysunki, samochody CIężarowe l osobowy.

8 rano de> 9 wiec:l;.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobiet,a-Iekarz
w niedzielę i święta. od 9-2 pp~

czynna od

leczenie chorób

wene,r ycznych i skórny,ch

Z palnemi prawami gimn. państw. (KafBgOrJa II)

Badanie krwi i wydzielin na
'Svfilis i tryper.
KonsuitacJe z neurolElglem
i urologiem
Gabinet Swiatło-leczniczy
Kosmetyka lekarska.
Odddelna. pocJ!ólka1nia. dla. Kobiet

GiMNAZJUM ŻEŃSKIE

MARli HOCHSTEłłłDWBJ
w

Łodzi,

Wólczasiska 23, tel. 14-27.

PORADA 3

Zapisy uczenic w godzinach biurowych.

P-r-Zy-gi-m-n-az-ju-m

"Dom Dziecięcy"

Do akt.
Nr. 118 I 28 r.

MgNtrE~SORI.

Ogł05 zenie.

Komornik

Zł.

Do &kt.
Nr. 1323 I 1929 r.
Ogłoszenie.

~ąt~d3,r~~~kk~;~ są~~~or3;~dzPkri~
mowski,

SIfNOfiłłJlfII ~~~r~~~i~j)
wyucza systemem

-

przy uJ. Sienkiewicza 61, na zasadzie art. 1030
UPC. ogłasza, ie
li; dniu 5 września
1929 r. o.d godz.
10 rańo w Łodzi
pr"y ul

przyspieszonym (nauka uproszczona)

Dfnrgk

%amie- w Łodzi, Jan Rzy-

Bzkały w r-oązi, mowski, zamiesz-

Dflłl'l.JlN

Przejazd 19(Kilińskiego93) (wprost poczty) Tel. 36·05
Początek nauki we wrześniu.
Informacje i zapisy codziennie od 1()-:11
6-8 wiecz.

Piotrko~skiej'

G~~!!:~ną

IJaccara

Komornik Sądu
Grodzkiego VII
rewiru w Łodzi,
Stefa" G6rski,
zamieszkały w
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogł8s~a, źe w dniu
10 W rześnio
1929 roku od godziny lO-ej rano
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .~ w Łodzi, przy ul.
Pomorskiej 37
_ _ _ _ _ _ 111 _ _ _ _ _ _. ,

i

odbędzie

I
I
I

się

I Q~:~:7.~f

zamieszko w Ło~i,
przy ul. Połudnlowei 20, na zaD
10-1 p. p.
sadzie art. 1030
:li
p rzy 8Zk
I t ' t ~A fbI- k i l U
P. C. ogłasza,
O e zoa ale o wal Wlo re owa.
• .
że w dn. 4 wrześII
Dyrektor (-) 'J . AB. : nia 1929 r. od
:
Początek zaJ'ęć 3 września.
• godz .. 10 rano w
II
. . ŁodZI, przy ul.
...............................................
Sienkiewicza 165
odbędzie się sprze
,
'
~ń&LI-IP
daż przez licytację
U
. . ...
.,
ruchomości, nalel
t~cych do

•

::
•

:

•
Zgłoszenia nowowatępujących uczenie codziennie od •

=

I:.un-D.Az'ium Z-

"n.,

R. KODOP[l Yń Ski ej· SoboIewsk iei
Gdańska ' 90 (róg Andrzeja) Tel. 28..62.

Egzaminy

wstępne 4 września -

lekcje

Kancelarja czynna od 9-ej do 2-ej.

3-go.

odbędzie

się

sprzedaż z przetargu publicznego
mości, naleźllcych p.uchomości, nale' żllcych do
do Fryderyka '
Sta,rka
Edwarda Szulca
składających się z i składających się
mebli i mas;o;yny zmllszyn 00 wydo pisania
robu pudelek
ocenionych
oszacowanych na
Z· 520 na
sumę t.
.sumę Zł. 1800.-

I

W to~n

Ogłoszenie.
Komornik
d G d k'
Sil u . ro z lego
w Łod~l, Jan R~ymowskl,
zamu:szka1y w .Łod~l,
p~zy ul. SlenkleWIdZ? 67 ta 1~3ó
IIIIZle ar.
U .P. C. ogłaszlI,
że w
dniu 5
września 1929 r.
od godz. lÓ rano
w Łodzi, przy ul.
teromskiego 73

sprzedaź przez

DYREKCJA -. ZARZAD
II Ł6~!'m:~'~it929 r.
St. Górski.
Gimnazjum MęSkiego Towarzystwa Szerzenia _____
Ujwlaf, I WłBdzy TuchniczneJ wśrdd Ż,ddw
Do akt.
Ul łaodzl, ul. Pomorska 18.
Nr. 1338, 1347- - - . - - -_ _ _ _ mI 1349, 1358-1360
1929 r.
Z JJrawaml gImnaZjÓw państwowych ........ Ogł05",:enle.

mmnaliumZielona
leń!kie10,JÓlela
Aba
tel. 22-12.

l

licytację \,ucho-

"'0'...

~ ~k~!l~t;i!~

Ł6d1,21.8. 29 r.

Komornik
Jan Rzymą.wski
Do akt.
Nr. 1392/29 r.
Ogłoszenie.

Wodny_Ryne
~ g .0 t1cms lei
Od 27. VllI. do 2.. IX1929 r.
DLA DOROSŁYCH:

ZłaMIII
D!IlI2łlll~1I
aUI
liii. n
D IJl&n no

według głośnej powieści W.ładysła-

···
·
wa Reymon t a, ma I
uJąceJ
zyclC
ŁodZI'.

W rolach

głównych:

Jadwiga

Srnosarska, Kazlmlerz-JunoszaStępowski,

I
I

DLA

SolskI i inni.

W roli głównej: Tom Mix.
Nad program: PIes z Hoxville'u.
Pocz~tek seansów dla dorosłych o
god". 18.45 i 21, w soboty i w
niedziele 16.45, 18.45 i 21Poczi\telt seans6w dla mlodzie!y
o g. U-ej i 17.-, w soboty i niedzieje o 13 i 1S-ej.

LECZNICA

do Izraela
Lllmpllrta

l'9~o.rnlJr

e.. PUł&'cw.u;~

CEa

•

UWAGA:

Tani

t,dz~eń!
Wszystkie miejsca na 1-szy sean s
50 gr
t I
po
., a na pozo s a.e sean se
po 1 zł.

noc

miło~'nii
skazilńc~

rewolucyjny dramat m i ło ~r.y n il
tle głośnej sztuki ::;ophu~ a ~ii"h~c
IislI nWesele podczas l'el\o lu< j j'.
\V rolach gt D. Jacob ir. :, !{(if 'n a
Bell, Gosia Ekman i in.

KINO W
Nast. pro;":

OGRODZIE.

KOCHANKA ROZWOLSKIEGO

W roli głównej, BRYGIDA HELM.
W dni p,:>wszednie, z wyjątkiem
~ob6t, początek seansów o !,Iodz.
nied;dele
4-ei, zaś w soboty,
, i święta o g. 2-ej w pol. Ostatni
seans o godz. 10.-

-

lekarzy specJalist6w
przy G6rnym Rynku
Piotrkowska 294, tel. 22-89 ~
Dr. med.
(PUf przysłllnku trllmw. pabjanickich
Czynna od lO-ej rano do 7-ej wie cz.
w niedzięle i święta do Z-ej po pol
Wszystkie , specjalnoścI i der.tystJka. KIłpiele !Świetlne, lampa
kwarcowa, elektryzacja, Roentgen, Cegielniana 43. Tel. 41-3~
szczepl~nla, analizy , (moczu, kału,
Sj:uu:JaIiGtl!l chor6b skórnych,
krwi, plwocin, wydzielin itd.) Ope- wenervcz:nlfch i moczopłciowych
racje, opatrunki.
Leczenie lampą kwarcową
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
(wypadanie \,.ł08ÓW)
Porada dentystyczna oraz wene
rologlczna dla chorób
sKórnych
.
i wenerycznych
3 ZŁOTE.
Przyjmuje od g. 8 do 10 rano
i od 5 - 8 mecz,
Doktór
Oddzielna poczekalnia dla pań. _

•

L

ICl

pOwró(il.

WDłiKOWYSKI
powrót:il.

mości · nllleżllcych

en ew

MŁODZIEżY,

UIOCHANY
SZERYF
Dramat w 7 aktach.

,Komornik S"du
Grodzkiego w Ło
dzi, II rewiru
Br. Pingielski,
CEGIELNIANA 25,
TEL. 28-87
zamieszklIły
w
Łodzi,
przy ul.
Południowej ZO,na
Specjalista chorób sk6rnych
zasadzie art. 1030
I wenarycznych
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
LEOZENIE SWIATLEM
5 września
(lampą kwarcową)
1929 roku od goBadanie krwi I wydzielin.
dziny 1O-ej rano
' w Łodzi, przy ut
Przyjmuje od 8:-2 i od 5-9.
GMwnej 67
' w niedme1e i święto. od 9-1.
odbędzie się
Dl& pań od 5 do 6 po poL
sprzedaż przez
oddzielna poczekalnia.
Iicytllcję rucho-

i skłlldlljllcych lIię
z obuwia męskie
go oroz dwóch
oszacow~~j na
szaf
oszacowanych na
sumt: Zł. 1000.Łódf, 26.8. 1929 r. sum,~ Zł. 720.Ł6dl, lU. 1929 p
Komornik

, Br. Phltielsld

, .

~)~r;:a
~~'!~~~~, r-m-ie-jsk-IK-in-em-at""ou-ra'-O-tw-łat"""'Ow-';y
1- KinoSI SHlłDZIELłłl
Pluszu Sp. z
k (ó P. l' ., Ix' ')
ki'
40

ogr. odp.
nianych
i składających się
oszacowanych na z 2 postrzygarek
sumę
Zł. 900.- OBZ3.~~:;~:~
nil.
Łódź, 24/VIll-29 r.
J sumę ZŁ 2500.Komornik
· L6dt. d . 14.8. 29 r.
Jan Rzymows kI
Komornik
J. Rzymowski
Do akt.
Nr. 2066 /1929 r.
Do akt.
Ogłoszen i e. Nr. 1730 129 r.

RouJeUe

r····-

Oferty b~dlJ, ot'\\a.rte w dniu 7września. 1929 roku o godz. 12-ej w
WydzJa,le Budownictwa, Plac Woj IlOECi Kr. 14, pokój Nr. 43.

79,

i składających się
% 100 kap bawet-

oIwarlt

9 rano.

' WaJI1lIlki
ogólne i techniczne przetrurgu są do przejJl'Mnja w W"'j
dzi6l1e Budownictwa (Odd'Zi:l,ł Komunikacli), Plac Wolności Nr. 14,
l i piętro, pokój NT. 53, codziennie od godz. lO do l3-ej.
, Oferty z o7.na.czeniem . ceny 713. 1 tonnę kostki granitowej (pocho.
dzenia krajowego) 1000 skład miej sld przy ul. Czarna. ·Droga (bocznica kolejowa) należy skl.::ulaś- w Wydzi'ale Budownictwa, Pla.c Wolno.
śd 14, pokój Nr. 41 do dni'a 7 wrz eHIlia 1929 rokiI do godz. 12-ej w
koperta.ch podwójnych, zalakowa.nych pieczęcią fi~mową., każda z napisem "Ofertn. do przetargu, wyzn•.'ł.czonego na dzień 7 września 1929
, ,rakli" na dosta:wę 2,000, tonU kostk:.granitowej pochodzenia krajowe.
go" i podaniem nazwy ora;z adresu oferują.t:ej firmy. Ko'p erta we.
wnę~rzna winna. zawieraó ofertę, zcwnętrz.na zaś (prócz wyżej wy.
mienjlonej kope1'ty) winna mieścić dowód złożenia. wadjum do depo,
zytu Magistratu m. Łodzi i jego j f:dnostronnego rozporządzenia w
wvsok~ci zł. 7,000 (siedem tysię~y) bl!!dź:
1) w got.ówce
2) w list.aeb gwarancyjnych B &nku Gospodarstw,a
Krajowegn
lub jednego z prywatnych b anków akcyjnych o kapitale :zalda
dowym nie mniejszym njt ~.500,OOO zł.,
3) w papierach procentowych i ill.flY0h wartości.&ch, przewidz;ia
nych w pun.kix'l.ch 2, 3 4 §-u 1 fJkóInika Ministerstwa Ska,rbu L.
D. O. P. 5284/III z dnia 10 września 1927 roku podług skali
procentowej ieh kmsu, usta. lonej w tym okólniku.
Każdy oferent VI składanej p~ zezeń Migistratowj ofercie winie'!!
B
M
7..a.zna0zyć, że ustalone przez Wyd,,-iał
udowni~twa . . agistratu m.
Lodzi . ogólne i ter',llłl.icwe wal11nk i przetargu są mu zna.ne i llważa
je dla. siebie Za obowią,zują.ce.
I

'o,

Pru: ~ /'Ok

I
I
I
I
I
Il.

Magistra.t m. L007.i ogła.sz.a. prze<ta.rg na. dostawę 2,000 tonn kost-

Iti granitowej po'Chodz'eui-a kra.jowego (lo brukowamia uli.o.

ZakątJlęj 56158
Oferty ll!(, oclpowi:wające ,,·arr:nkom . przetarg.u lub zJDżone po
. o!ibędzie się sprze- : terminie l!ip bc:dą rozpa.tryW:Llle.
'" ~cprzedaż
z daż , z przetll,r!?u
T ' l'
, , ~6'
'19"'9 r0 k u.
SI,.
,
oc z.. ,(ill1a
~ 'lPPyma".
przetargu
publicz- p].1tJ\...1'lczn-ego tU- .
, ' "
.
t
nego ruchom os ci, chomo'śoi, na.1eżą· :...........~. . . . . . .."...... . . . . . . . . . . . . . . . . .~
należących do
. cych do
.
,

Gdańsk.

Podaje się do wiadomości, że wpisy dla uczniów
odbpdą się w dn. od 25-31 sierpnia r. b. w godz. mię•
&y 10-12 przed południem.
'.'
Uczniowie nowowstępujący i uczniowie dawnego
gimnazjum' Szakina muszą zgłosić się osobiście i przedłozyć dokumenty.
. o go d z. '
Egza miny wst""pne odbę d ą sip 1 i 2 wrześma

PRZETARG.

odbędzie

Wolne miasto

.-

kały w Lod;o;i,
przy ul. Sienk.iewicza 67, na. zasa' dzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza., że
w'dniu 5 wrześuia
1929 r. od godz. 10
r. w Łodzi przy ul.

n

to•

Dr. Med.

S. NEUMAAK
Chor.r.Buunle
skdrna
I wBnBr"czn~
lampll ł!!mareowlI
Moniuszki 5. Tel. 70-50
Przyjmuje od 11-f i od 5-8.
Panie od 5-6.

Dr. med.

HEllER

Ot. med.

Choroby sk6rne I weneryczne

ST. 'PRAPORT
77 a,
8-95.

TELEFON 79-89

Gdańska

łel. ·

GINEKOLOG- UROLOG
CłłOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWYCH'
pl'Z)'Jmulłił

od 3-7

r.t,D,

UL. NAWROT 2

powró,il.
PZlyjmuje do 10 r. i od. 4 - 8 wiec!:
w nied.iielę od 11 - 2 po południ u
Dla pań spec. od go&. 4-5
DO pol.. dla nie..m •
.,.
ąNY

I.ECZNIC.

29. vln. GŁOS PORANNY -1929 ł'.

12'

Nr. 205

. . . . . . . . . . . .~~. . . . . .I&. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I ................+~$i
Do akŁ
. ' Nr. 2272 1 29 r.

lafl~~ ~mi uy wYlnaniowej lY~OwJ~iej m. tOllli

I. KaCBnBlsona

podaje niniejszym do wiadomości, że II cząść rejestru poborczego na 1929 rok, zawierająca resztą płatnik6w z ulicy
Brzezińskiej, oraz płatników z ulic: Cegielnianej, Ceglanej, Cmentarnej, Cymera, Czerwonej, Dębowej, Dobrej, Dolnei, Drewnowskiej, Dworskiej, 28 p. Strzelc. Kaniowskich, Ewangelickiej, Fajfra, Fiszera, Francisz~ańskiej, Gdańskiej, Gęsiej, Głowackiego, Głównej, Goplańskiej, GraboweJ, Groszanka, H enryka, HausIera, Jakóba, Jasnej, Jerozolimskiej, Jerzego, Juliusza, Kalenbacha, Kaliskiej, zostaje w myśl istniejących
przepisów wyłożona do wglądu na przeciąg 8 dni t. j. od
dn. 29 sierpnia do dn. 6 września 1929 roku włącznie
w kancelarji Gminy przy PI. Wolności Nr. 6 w godz. od
10-ej rano do i-ej po poło
Łódź,

mechaniczn,.
..elektrotechniczn,
tkacki
W,dział,:

M

i

I

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziemlie
386-5

od godz. lO-ej do 14-ej.

Do akt.
Nr. 1911-29 r.

Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

chomości, należą

cych do
Chemji
Choroszcz&
i

DO 20 gr.

WYBOROWE, SMACZNE

Do akt.
Nr. 141811929 r.

HYlilEnlCZnEGO WYPIEKU

z. fiOl'lOllŃSftlffiO
PRZEJAZD 1.

TEL. 9-87.

l O~ Own ia [entralna
Piotrkowska 116

naturalny
Sprzedaż

aa miejscu.

miesięcznym

Komornik
Sądu Grodzkiego
w Łodzi, Jan Rzymowski, zamieszko
w Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 67,
na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
5 września 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi
przy ul.
Wólczańskiej 27
odbędzie się
sprzedaż z prze-

targu publicznego
ruchomości, należilcych do
Chila Sterna
i składaj"cych się
z motoru elektrycznego i warsztatów tkackich
oszacowanych na
sumę Zł. 740.Łódź,

d. 16.8.29 r.
Komornik
Jan Rzymowski.

rabat.

Pioirkowska .16.

nauczyciel t.I\ClnY

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

~""""""""__"8B8

Hau[ly[iel~a j~l. niemie[~ie~o
kwalifikacjami i wieloletnią
ma wolne godziny.
Oferty sub. ,.Germanistka" do admin.
"Głosu Porannego".
737-3

z

pełnemi

praktyką

Gabinety KosmetYki laekarSkieJI
D-r. MARJI LEWINSONOWEJ
Ceglelnlsna 6, front I p., telefon 43·63.

Prenumerata
w kraju -

chomości, na.leżą

cych do Dawida
Berm.ana
i !!kładających !!iEl
z mebli
o6zacowanych na
eumEl Zł. 805.Łódź, dn. 28.8.29
Komornik
L. Wą80wski

ObWiesztlenle.
Komornik Sądu
Grodzkie go w Ło
dzi, K. Suzin, zam.
przy ul. Szkolnej
Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
dn. 6 września
1929 roku, od godziny 1O-ej rano,
w Łodz.i1 przy ul.
PiotrKowskiej
pod Nr. 136, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację ruchomości:

70-ciu metrów
towaru "Crepa de
Chine"
należących do
Alfreda Kroeninga
i oszacowanych na
8.80 zł.
Łódź, 28.8. 1929 r.
Komornik
K. Suzin

Komornik

mowski,

Br. 'Pingielski,
zamieszko w Ło<hi,
przy ul. Południo.
wej 20 na zasadzie ' art. 1030
U. P. C. ogłasza,
że w dn. 5 wrześ
nia 1929 r. od
godz. 10 rano w
Łodzi, przy
ul.
Sienkiewicza 100
odbędzie się sprze
daż przez licytację
ruchomości należ"cych 'do
Firmy .Henryk
Michel Syn"
i składających się
z kasy ogniotrwałej, maszyny do
pisania i innych
oszacowanych na
sumę Zł. 550.-l
't,ódź, 26.8. 1929 r.
Komornik
Br. Pingielski

'!.

odbędzie się
sprzedaż ~ prze-

tlll'gu. publIcznego
ruchomości, należ"cych do
. Albert~ Weber~

w Łodzi zł. 5.60, za odnoszeme 6.50; zagranicą - 7.1. 10.-

n (ł.., 1 .• .-..
', . . . ........ ... _I'II_~ ,......, .. . .
.u.C.l:"r ..... ~_~)·· ,--- _ ._- - ~

40

g7OS&)'

SIC;

z planma I meblI
oszacowanych na
sumę Zł. 157D.Łódź,

14.8. 29 r.
Komornik
Jan Rzymowski

Obwieszueoie.
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam.
przy ul. Szkolnej
Nr. 14, na. zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
dn. 6 września
1929 roku, od godziny 10-ej nno,
w Łodzi. przy ul.

weg-el na -me.

~

ROWI R,
Zawadzkiego.

siEl sprze-

daż przez publiczną licytację ruchomości:
urządzenia.
skle-

w budce z wodą sodową tu~
przy przystanku tramwajowym.

Poszukuje
się

i
w

nare «azetf

biały

papier sprzedam

większej

i mniejszej

ilości.

M. Trombkowski. SkładowaZI

Ogłomoia ~ro~oe)

lokaju fabryCZD600"0 z 35-50
warszta.t&ni tka.ckiem'i moohan.
angjelskiemi o szerokości 64-72 do
POKÓJ
wydz.ieri.awienia. Oferty sub "R. umeblOiWany z ca.łod~ennem utrzy;
K"
4793-2
mam.iem do wynajęcia,. Orla 23 m.
22.
4829--1

Dr. Prsehner
powrót:il.

RUTYNOWANA
krawcowa poszukuje pracy w d<>ma.ch prywatnych. Oferty sub "Ru
tyna".
4808-1

Lekarz-dentysta

S;i!~!~~~:~~~2~k
. DOwr6cila

ZGUBIONO
wyda.ne

zaśwtadezenie

d'zewsą Manufakturę

przez

Wł

na nazwisko

Wa,WTzyńca Sapały.

4794--1

Zdolny

ZGUBIONO
zł. 50.- z wysta.wieIl'i:\
WłarlysłaiWY Szylmlan, na zlecenabyć można
nie B. Tepelma.na., płatny 5 listopada. f. b. w Gołdewo, poC2lta. i ponajtaniej i
wiat G:Dlień. Weksel ten unieważ·
najd~god niej
znajdzie zaraz zajęcie w Oruka7·ni niam. NaiftaJj Nacbimowicz.
W fabrycznym Państwowej w Łodzi, Piotrkowska 85.
4810-1
____________

Introligator-

weksel na.

Io'ajac:z

powego, 5O-ciu
klg. mydła i szafy
należących do
Maksa
f.
u
Himmelfarba
i oszacowanych na
Narutowicza 9, tel. 28-98
Łódź,
550 zł.
Piotrkowska 73 Spł:cJallsła chor6b ak6rnych, wenerycznych, moczopłciowych.
l.6di, 28.6. 1929 r.
d 6
Komornik
w po w rzu
od &-10 rano i 4-8 po poło
K. Suzin
tel. 58-61.
Oddz. poczek. dla pań.

z ~ ~

powrócił.

Żądajcie

,,~lo,u 'DłanneuO"

I

T. BAB

111 HPollllęlJiu"

.

Kamińskiego
i innyeh oraz
różnych marek
Kilińsltiego
pod Nr. 86, od- zagranicznych
będzie

I

zl~zówka I'

powrót:il.

Ogłoszenie.

zami~-

sk.ład.aJąc~ch

I

I

Komornik S"du

w .Łod~a,
pr_zy ul. SlenkleWlcza 67, na zasadzie art. 1030
P. C. og.łasza,
ze
w druu 5
września 1929r. od
godz .. 10 rano w
Łodzi, p~zy ul.
Żeromskiego 46

l

I Od - -

-

s~~~~a~~~~1\ię"

przy

miesięc~ "Glosu Porann~" ze wtI.yBtkiemi dodatkami wynosi
zł.

-

Sądzie. Grodzkim Grodzkiego w Łow ŁodZI, Jan Rzycizi II rewiru

szkały

UWAGR:

ObwiBSZUBniB.

A. Teplicki

Do akt.
Nr. 133011929 r.

Ogłoszenie. Ogłoszenie.

dostarcza każdą ilość lodu
dla mieszkań prywatny ch
oraz restauracji i t. p.
Szybka dostawa
Ceny niskie.
również od najmniejszej ilośei

Przy abonamencie

składających się

z towaru
oszacowanego na
sumEl Zł. 460.Ł6dź, dn. 28.8.29
Komornik
L. WąsowBki

POLECA CUKIERNIA

A. J. OSTROWSKI

Do akt.
Nr. 2250 I 29 r.

Komornik VI re- Rbmornik VI rewiru Sądu Grodz- wiru Sądu Grodzkiego w Łodzi,
kiego w Łodzi,
Leon Wąsowski, Leon W ąsowski,
zamieszkały w
zamieszkały w ŁoŁodzi,
przy ul.
dzi. pr.~y uJ.
Wólczańskiej
10 W 6lczańskiej 10,
na zasadzie art, n& zasadzie art.
1030 U. P. C. o- 1030 U. P. C. 0głasza, że w dniu
głasza, że w dniu
12 września 1929 r. 17 września 1929 r.
od godz. 10 rano od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul. w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 42 Cegielnianej 55
odbędzie się sprzeodbędzie siEl sprzedaż z przetargu daż z przetargu
publicznego rupublicznego ru-

T -wa Szerzenia Oświaty i Wiedzy
- Technicznej wśród Żydów w Łodzi, ul. Pomorska Nr. 46/48

Komornik VI re-'Wiru Sądu Grodj'Jkiegó w Lodzi,
Leon W ąsowski
za.mieszkały w
Łodzi
przy ul.
ul. Cegielniana 28, tel. 51-79
W ólczańekiej 10,
na zaeadzie art.
1030 U.P.c. .ogła
Zgłoszenia llowowstępujących uczni odbywają
szal że w dniu 24
się codziennie.
września 1929 r.
od godz. 10 rano
Początek zajęć 3 września.
'w Łodzi, przy ul.
Cegielnianej 72
odbędzie siEl sprzedaż z przetargu
Do akt.
publicznego rucho Nr. 1393/29 r.
mości, należących
Ogłoszenie.
do Salomona
Komornik S"du
Wysockiego
i !!kła.da.jących siEl Grodzkiego w Ło
Przybory piśmienne i rysunkowe w olbrzymim
dzi, II rewiru
z węgla
wyborze poleca po cenach najniższych
Br. Pingielski,
oszacowanego na
zamieszkały
w
sumę Zł. 540.Łodzi,
przy ul.
Łódź, dn. 28.8.29
Południowej 20, na
Komornik
ul. Piotrkowska Nr. 55.
L. Wąsowski zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
Bezpłatnie otrzyma każdy kaogłasza, że w dniu
lendarzyk uczniowski na rok
5 września
1929/30 przy zakupie przyborów
Komornik Sądu 1929 roku od goszkolnych za 2 złote.
Grodzkiego w Ło dziny 10-ej rano
Detal.
dzi, K. Suzin, za.m. w Łodzi, przy ul.
przy ul. Szkolnej Piotrkowskiej 218 ł
odbędzie się
Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. sprzedaż przez
P. C. ogła.5za, że licytację ruchodn. 6 września. mości należ"cych
Zarząd Spółdzielni
1929 roku, od go- do Firmy nBeldziny 10-ej rano, ting* wl. Zymerw Łodzi, przy ul.
i
Kilińskiego
pod Nr. 121, od- z prasy do wygniatania pogapodaJe do wiadomości swych członków, że pobędzie się sprzeczółenkocz"wszy od dnia dzisiejszego, c;złonkowie za poniaczy
daż przez
publiśrednictwem Spółdzielni zaopatrywać się mowych
czną licytację ruoszacowanej na
gą r6wniet i w
chomości:
samochodu oso- sumę Zł. 1300.I
ZI
bowego "Chevro- Łódź, 26.8.1929 r
let",
Komornik
ZARZĄD.
należącego do
Br. Pingielski - - -. .- - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _.;
Feliksa. Golanowskiego
i oszacowanego na
700 zł.
Lekarz dentysta
Lek. dent.
Łódź, 28.8. 1929 r.
Komornik
K. Suzin
Do akŁ
Nr. 1283 11929 r.

na JelOn !l~olny Ił

dnia 28 sierpnia 1920 r.

~l~oła Pflimy~łowal

Gimnazjum Humanistyczne Męskie

Ogłoszenie.

s~adme

DDBROPDIa

~

Dr. med. H. Róianer

ZGUBIONO
wyciąg

przez

z

ksiąg ludności

urząd

bl'Z6'1ioiński

Bojanowslri.

gminy

wydan~

Biała,

na. nazwisko

powiat
August

4756-f

Ogłoszenia. za 'wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr., strona 5 szpalt
Nekrologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekście 30 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 gr.
sń'. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmniejsze 1.20 zł. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ogłosze"ia zartOczynowe i zllŚlubinowe 10 zł. Ogłoszenia zamiejscowe oblicz:ane są o 50 pr.
firm zagranicznych o 100 proc-, za za...łrzeione mieiscowe dopłata.

