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SZ ARA

Sytuacja w Palestynie z

" JE

każdą chwilą

zaostrza

się

Band, beduinOw przekrocz", granice. rabujae mienie irdów
dymJsią

Wysoki komisarz .Chancellor zglos·'

Profesor WeUzmann

Szeik Rbdel Hamid

Mufti palestyński, do którego
angielski zwrócił się z' żą
daniem udania się do szczepuw
arabskich i nawo-Iać ich do- zaprzestania walk przedw ży
dom, nie przyjął misji, nwaiaj~ swą interwencję za bezcelo-

tycli brak konkretnych wiado- nowemi posiłkami ,voj!łlmwemości. Polączeni~ tclc~l'af.jczne mi. .
zostało
przerwane.
Sytuacja
Istnieje powRżna obawa. że
przedstawia się tam w len SllO- Palestyna ogarnięta
zostanie
sób że miasto z malemi przer- zbrojnem po-wstaniem beduiwami jest terenem kr\\ awych nów.
walk i napadów ze sh'ony bewą·
duinów.
W ostatnieJ chwili dUllOSZ;J.
że powstańcy beduińscy pmlpa- LONDYN, 30 VID. (Tel. wl.).
LONDYN, 30 vm. (Tel. wl.)1 UU mieszkanie gubel'natora. Be Z Jero-zoUmy do-noszą, że naleDonoszą z Halffy, te sytuacja duini zostali odparci z tej ddr.l- . ży się liczyć z wybuchem ogólprezydent organizacji sjonisly- uległa znacznemu zaostrzenia. nicy przez oddzł Iy .'o-jl>'" hry- ~ego powstania arabów w Paornej, który kie":L.ie kolonizaejq Do miasta wt.gn~ bOwlemł}pkleh 1Iapąm.oeą bialej .,rooL lestynie. Tysiące beduin6w z wódz mahometan w PaLescynie
żydowską UJ fl!alesłynie.
bandy beduin6., wskutek ezeo.
Woooe zaostrzonej maunie szczepu Beni-Saher przybyło
.
i Transjordanjź.
go doszło łam do krwawych sytuacji władze brytyjskie wy- pod wodzą szeika pod Jerozolisłań oBeznych. O zaj8dach sIały z Malty kilka okręti.w z mę, rozbijając obóz koło Rałłowym
~ONDYN, BO vm. (Teł. wł.).
NOWY YORK, 30 vm. W
Mimo silnych oddziałów anZ
Madison SquaJ.'C odbyło się przy
gielskich, kt6re przybyły z Eudziale 13.000 osób zgroma
giptu i Malty, wnenie wśród adzenie ' protestacyjne przeciwko
rab6w nie ustaje. W kołach rzą
wypadkom w Palestynif'_ tJ·
dowyeh Angłji obawiają się, że
chwalona jednomyślnie r~zolu
rozrueliy w Palestynie mogą
c,ja domaga się usunięcia urzę
przerodzić się w powstanie adników . państwowycb w Palerabów.
stynie, odszkoda\\ ania d(a oPod~nle, jakle opanowafiar zaburzell i wyraźnego srłle~
lo arabów w Palestynfe, prze_
cyzowania polityki rządu bryniosło 8ię ł do innych krajów,
tyjskiego.
zamieszkałych przez arabów ł
mahometan.
W Syrił Arabji, Mezopotamji
JEROZOLIMA, 30 VIiI.
ł Transjordanji organiznją sł~
Wczora.f wybuchły w HaUje noArabscy beduini z Transjordanji, 'którzy
Ulica Ja/fa w Tel Awiwie, gdzie 'odbyły się
oddzialy arabskie, kto szyknją
we
niepokoje, w czasie któl'yeh
asilują przedoslać się do Palestyny.
szczególnie krwawe ~tarcia żydów z arabami.
się do wtargnięcia do Palesty11 arabów i 6 iyJt';w IJolc~lo.
ny, aby rozpocząe m8ftłZ na
Krążownik angiehki, kłMy
maDah. Przywódea ich został aObecnie arabowie koncentru- wszyscy wybitni działacze ży
Jerorolimę.
właśnie
n~dpłyn:!ł z Malty. \\ yresztowany.
ją swe siły na granicy Trans- dowscy w Anglji. Pierwsze datZandarmerja Transjordanp z
sadził
na
ląd silny od(hiał maZ Transjordanji - dochodzą jordanji a nawet podobno 5 ty- ki zło-żyU: Wera Bryce 1.0.000
trudnośclą powstrzymuje odgroźne wieści o pot'1ISIl.eniu mię sięcy dobrze nzbrojonych ara- f. szt., IOTd Melchett 5.000 f. szt., rynarzy, który przy" 1'6,'i1 po·
działy arabów, które usiłają się
dzy
tamtejszemł szczepami arab bów przekroczyło już granicę, Warburg 5.000 f. szt. .Komitet rządek.
przedostać przez Jordan i wtar
.JER.OZOLIMA, 30 VIH.
sklemi.
Przywódca ich EI-Atras maszerując na Jerozolimę. Do zebrał w ciągu .lednego dnia
gnąć do Palestyny. Równieź odZ
Beirutu nadeszła niepotwierzbiera gwaHownie posiłki i g~ tak krytycznego stanu wielkie 50.000 f. szt.
działy arabskie z Hedżasu szydzona wiadomość, że doszło
tuje się do marszu na PalesJy- bandy beduinów rabują resztki
knją się do wtargnięcia do Pa·
tam do starć, w czasie kt6rvch
nę. Forpoczty
otrZ)'maly już zniszczonego mienia w opuszpoległo 10 żołnierzy an~iel
lestyny. Pooobne wladomośeł
rozkaz wymłU'SZo.
skich.
czonyeh kolonjach żydowskich.
nadchodzą takie z Syr.jł.
BERLIN. 30 VIII. (Tel. wł.
Obecnie toczą się już regularne
\V Paryżu
Lada cbwila mołe wybllcJi"Gł.
Poran.").
starcia pomiędzy arabami a
nąć pot~żne powstanie arabów
P
ARYZ,
3
VIII.
Organizacja
'W
cdług
depesz, nadeszłycb ~
oddziałami żydo-wskimi. W szeprzeciwko Anglji.
LONDYN 30 VIII. (ATU). sjo-nistyczną we Fracji zorgani- Palestyny, ataki arabów na oTymczasem przywódcyara. Według nadeszłych tn ostatnich regu miejscowościach żydzi odsiedla żydowskie ponowiły się
zowała wiec pro-testacyjny prze
bów w Palestynie zawfadomlJ1 wiadomośeł z Palestyny, sytua- parli cały szereg ataków arabw ciągu ostatnie.l doby. 'W wyeiwko napaściom arabów i po- nilm walk zabito 5 żydów i 2fl
, rząd angielski, i.e uspokojenie cja w dalszym ciągu jest kry- skich.
Iifyce rządu palestyńskiego-. u- raniono. W żydowskie.i dzielniw Palestynie może nastąpić wte tyczna.
Składki
wplywaJ-ą
chwalona
r.e zolucja odwo-łuje cy Jerozolimy al'abawie podpady dopiero, .lcieli kraj otrzyma
Oficjalne sfery angielskie w
się do poczucia sprawiedliwo- lili domy mieszkalne.
ustróJ korzysmy dla ludności sposób niedwuznaczny mówią o
Wśród żydów panuje ogromLONDYN, 30 VIII. W związ- ści Wielkiej BrytanjJ. Przed
arabskie,j i deklaracja BaUou- przeciągnięciu się calej akcji,
ne
poonieoonie i ohawa przed
ku z wypadkami w Palestynie, gmachem ambasady angielskiej
nowemi napadami. Patrole wo-j
ra. dotycząca stwo'r tellia siedzi- aczkolwi~k 1V okolicach Jerozo
utworzono w Lo-ndynie komitet zebrała się grupa żydów, którą skowe gęsto krążą w zagl'oioby narodowej dla żydów, bę limy nastąpiło lekkie uspokoiepomocy na rzecz ofiar palestyń jednakpolwja z łatwością roz.. nycb dzielnicach miasta.
~ &niesiona.
•
~ ;Dla mole k1aifelu lIoJt . . . .
\
"'
rząd
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POWSfBn le beduinow

enzywa

napór arabów
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Widoki

YarkM

placu boju

Howe of!ary
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łydzi D,dJllrll

arabów

Demonstracje
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Cały świat został wstrząśnię

fy walkam w Palestynie i szuka
bezpośrednich powodów, które
zakłóciły spokój w Ziemi Świ~
tej i zrosiły krwią Ścianę Pła
czu, obejmująe następnie wszyst
kie niemal miasta, miasteezka,
osiedla i kolonje.
O wewnętrznych tarciach, jakie istnieją pomiędzy żydami i
arabami "Głos Poranny" pisał
już obszernie przed pru'" dniami; dzisia.i zajmiemy się t. zw.
wielką polityką, czyli rzucimy
światło na manewry dyplomacJi
i intrygi mocarstw:, które niema
tą odegrały tu rolę, a
przedewszystkiem spojrzymy za kulisy polityki: kolonjalnej potęg eu
ropejskfeli.

Krew. . dziełem

napływowYCh arąbów
łVszyscy

zuawcy

stosunków
wobec toczą
cych się tam walk, jakby w obliczu niezwykłej zagadki, zaskoczeni jej rozmiarami, planowością i organizacją Sft,..ególnie
ze strony arabów. Przeważa i utrzymuje się pogląd, że arabowie palestyńscy nffi wzniecili
łycb walk, lecz zostali porwani przez elementy napływowe,
\:tóre od niedawna
stopniowo
przybywały do Palestyny 11 po'lIiskiego Hedżasu, a nawet Il'apalestyńskich stają

agresywnych

GŁOS

PORANN'Y -1'29 r.

by zabezpieczy e sobie

wystąpień

anty-I gielsey dziennikarze w JerozoIlImie są obecnie zdziwieni, że
Szowinistyczne koła arabskie arabowie posiada,ją broń.
mogły więc wykorzystać niewyZ lekkłem sercem rzucają pojaśnioną sytuację pl'awną przy dejrzellie na Francję, że . ta U"
"Śeianie Płaczu" dla zaostrze~ myślnie wywołała i podtrzymy~
nin przeclwienstw. Bierne Z3- wała zamieszki w Palestynie, Qchowanie się 311gielsldch władz by utrudnić pozyc,ięSllowdena w
lokalnycb, które nie przeciwsta- Hadze, i w ten sposób odegrać
wiły się na czas agitacji, dopro się za poniesioną tam klęskc:.
wadziło do zwiększeni~ ' i wzmo
cnienia podniecenia. Z drugiej
~aś Itt'ony imigracja 600.000 (!)
AngJja - będzie zapewne stawO.lownlczyeh arabów dała Ilo- rala się o to, by przywróci~ szyb
wód do stworzenia żydowskieJ kn spokój i porządek w PaJestysamoobrony.
~ nie. Nie mialoby sensu podnoNie zWracanh
uwagi na o- sić oskarżenia przedwko rządo.
strzeżenia ze strony angielskiej wi m~datowemu, że walka oi s,ionistycznej, przestrzegające bydwóch na'r odów jest dla niego
rząd maudatowy przed poważ- dogodna. Albowiem Anglja ma
nemi zajściami, które mają się wszelkie powody ku temu, by
zdarzyć późnym latem bl'.
przeciwsław~ć się zdecydowanie
Pewien liheralny angielski zamieszkom w Palestynie i poznawca Wschodu, który od mar piel'ać ~odę mi~dzy żyd~i i aca do ma,ja z polecenia
lorda rabami. I)ołrzeba .jej dziś więcej
Greya oh.iedżał Egipt i Palesły. niż kiedykolwiek spoko.fnej Panę i stwierdził !Z'Wiązek między lestyny. Ta mała kraina wy~
polityką Lloyda oraz Chacello- sunięty posterunek azjatyckIera, zwrócił on uwagę nietylko go kontynentu ma właśnie w orządOWi angielskiemu, lecz o- becneJ chwili dla Impefjum bry~
świadczył
dziennikarzom za- ty.fskiego wielkie znaczenie: Sta
żydowskich.

Co uczynl Anglja?

drugą

drogę, kłóraby słała

zawsze do
jej dyspOzyc.ji w razie jakichkol\'\'iek zawikł8l1 nad Kanałem
Sllezk.ldł. · Tern naleiy tłttntaczy~
popieranie rozbudowy portów
palestyńskich, które l)1ają stwo~
J'zyć łączność między angielskimi buami floty na morzu Śród
ziemuem (Gibraltar, Cypr, Malta) a zatoką Perską. Ta nowa
droga Jest eoprawda technicznie. nie lak belllpieczna i dogodna jak dotychczasowa, prowadząca przez Ranał Suczki, ale
zato krótsza i szybsza,
albowiem - kombinowana
na lądzie aZ.tatyckhn przy
pomocy
lin.ii automobilowych
i lotniczych. Dalsza rozbudowa komu"
nikacJi koleJoweJ uprzystępni tę
drog(' dla większych transportów. Nawiasem należy zauważyć. ze porty", Palestynłe posja
dają olbrz)'mie
zuaczeuie dla
nafty w Mezopotamji. · ..~... ngl.ia
musi tedy z rozma1·t ych wzglę
dów przeciwstawić się
wybuchowi wojny domowej w Palestynie i z największą ~bkoścłą
położyć kres niepokojom.

'rodk'·

USPOkOI-aOI"a

granicznym, żc należy się z całą nowi ona bowiem nietylko pcw
llCwnQścią łiezyć z pogromami uego rodza.ju tylną straż wobec
I
Iii
3)'absk!emi WŚl'ód bulności ży- Egiptu, którego stosunek dołm gl.ja z uznania go". energją UZIIdowskiej. Nad .lego ostl'zeżellia- perJuni staJe się coraz bardziej peł'nia śJ'lO'dkl obrony j spl'Owami przeszło się do
pOl"ządkn luźny, lecz równoeześnl~ ważny zupełna środki obrony i ~PI"9w,a
dztellnego podobnie jak nad je- punkt węzłowy ~rytyjskiej · dl'O- dzJ.ła okręty woJenne oraz źm
go twierdzeniem, ze ci imłgroll- ~t do Indji. Dla Anglji poZ08t8~ ulerzy. Mimo to me b~zie ,.111.
ci arabscy, wpuszczenł pnez ne- je naturalnie nadal najważuiei- twa pnyWl'6e\ć spokóJ WŚl'Ód
Nie Ściana Płaczu, czy też inntraluą źandal'merj~ arabską do szą droga prowadząca pf'IWZ Ka- podnieconych arabów albowiem
he InkaIne miejsca święte, lecz
Palestyny,
zaopatrzeni, są w nał Suczki do indji ale od lat im prymitywniejszymi są ludzie,
arabska Imigracja stanowi zdabroń i amunicJę angielską. An- czyni Anglja na.łwi(',ksze- wysiłki, tem mnłej przy8t~pnl są l'M1Iniem
wszystkich
znawców
L.
hi
Wscliodu punkt wyjścia i nieunikuioną przyczynę obecnych
walk. Przed agresywnością tych
napływowych arabów rząd mall
datowy oofał się krok za krokiem, może nie z przychylnośei Straszne piekło krwawych walk znaczy s_
we ślady
całym kraju
do arabów, ale raczej, z powoJeden z dziennikarzy, znajduOpisując wypadki, zbiegowie modlitewne,
rO'zrzucone lub
du braku odpowi'ednie.i ilości
jących się w Palestynie, nadsyła ci raz PO'raz wybuchali spazma- zniszczone.
wojska. Cofanie się l'!Ządu man- następujący opis pełnych gro'zy, tycznym
płaczem. ZłorzecteW pobliżu poka,zywano mi 8
datowego przypadło na 18 -mie wrażeń, ja-kie O'dniósł, zwiedza- ni()m i wyrzekaniooh nie
było dO'mów dos~czętnie
rozgrahiO'kO'ńca. Zaklinali się, że napad nych. PO'dobny widok przedstasięczny okres osb'ego kierunku jąc
Palestyli. na Hebron był dokładn~e przy- wia szpital Hadassa: O'kna PO'polityki angielskiej w Egipt'ie. pobojówiska walk
skich.
gotO'wany.
wybijane,
LordLIoyd, entuzJastyczny przy
KO'rzystając z wyjeżdżającegO"
Z urzędu zdrowia udałem się instrumenty chirurj(iezne znlrszjaciel I zwolennik ChurehflIa, zbrojnegO' tran~PO'rtu - p!sze dO' siedziby policji, gdzie PO'd o
ezone.
częstokroć groził politykom e. O'n udałem S'lę z .JerO'zO'lImy pieką świeżO' przybyłych 20 PO'_
Resztki inwentarza zbierają
gtpskiIn, że ,p otrafi "skoncen- do Hcb~!nu. . W dolnlle r Iftl lJ Iicjantów schr()illiły się niooobit l,ekarze. Zagadnąłem jednegO' z
ki kolonistów żydO'wskkh.
nich. Twierdzi, że policjanei atrować i zwrócić na Kairo i Ale- natknęllsmy SIę na
bandy
ar~b~~,
plądt'?jących
W
tłumie
ok~O'
400
ludzi
adrabscy bezczynnie obserwO'wali
\sandrję puszczonycb teraz na
szukałem naczelnegO' rahina He dziełO' 'z niszczenia. Wła,dze an. przedmIesCła JerozolImy.
~ydów anglofilskicli Arabów",
Pa~ę salw z saI?och r dów pan brO'nu, SIO'nima.
Syn jego, dy- gielSJkie rO'zbroiły ich czemprę
ce,rn) ch przeI?ęd~lłQ
n~pastni. rektor towarzystwa angIO'- pa- dzej i nauczone doświadczeniem
kO'w. PrzedmieŚCIe było ,.Już zr~- IestyńskiegO' w Hebronie, został nje kwap,ją się ściągać oddział
sztą O',nugoŁoszałe, 400 mleszkall98 a'ra,b ów, strzegących granicę
ców. wtem 5 l'OidZlin amerykań- zamord~wany w. s'!"yh1;
d~mu TransjO'rdanji.
skich, już dawniej rawwalo się w~az z zoną. i dZł~cmt l
zyda
Z . upowai:niellia konsula StaSir John Chancelklr, konsermI kt6l"Zy SI" d"'n s .... hr,..,..~h
ucieczką.
'
,"<
v . '"
''':.
nóW ZjednO'ćzonych w JerozO'Jiwatywny urzędnik kolonjalny o
W Hebronie
RabbI SlonIm
mie usiłowałem
nakłonić źydegrał zapowiadaną rolę Lloy- udałem się na pO'szukiwanie u- przedstawia istną ruinę człowie dów amerykańs.kich,
aby się
da. Wpuścił arabów do Palesty- rzędu zdrowia, gdzie, jak mi do ka. Nie jest w stanie
mówić, przyłączyli dO' mego konwO'ju
niesiO'no,
spoczywają
of,i ary wCliąż nieprzytomnie zawodzi. i schronili dO' JerozoIimv.
fi,v.
•
"
waJk. W istocie złO'żonO' tam 58
Wśród ocalałych , żyą,ó,w_ jes,t
Jedpakże ludzie
Rząd mandatowy, ograniua- zwłok i 66 rannych.
15 amerykalJl6w, którzy tylk~ > ., ci. QdmÓwiJi~ nie chcąc opus~.ląc i kontrolując niezwykle 08Od rannych usłyszałem
cudem U8ZU śmiercI. '
ezać rabinów
tro imigrację żydowską, zezwostraszne szczegóły.
Ich dzielnicę zamieszkiwało i towarzyszy swej niedoli. Praw
Jił na stale postępujący wjard.
Arabowie wakzyli ze zwierzęcą około 50 rooził) żydów h~szpaIl dopodobnie zabierze ich dopierO'
Bezkrytyczne i liezbowo njeo zawzię,tością. Broń kh słanowią skich, których przodkowie wye- następny ,.ra.nspOTt.
pałki, piki i nO'le;
migrowali do Palestyny w 1493
Natomiast amerykallscy uczgraniczone przyjmowanie łych
karabinów i rewolwerów nie rO'ku. Ludzie ci zaprzyjaźnili się niO'wie szkO'ły talullldystycz.n. za
elementów, musiało spowodo- mają.
z Arabami i żyli z niemi w zu- powiadali, że pierwszym okręwać naruszenie bezpieCzeństwa
Rozmawiałem I(;wnie--2 z bUs- pełnej zgodzie. Nie uchroniło to tem, jaki tylkO' będzie (l.ostępny,
publicznego, arabów osiadłych kO' 50 zbiegami, wśród których 14 z nich od okrutnej śmierci. powrócą dO' dOlIlI'\.
w Palestynie, już niemal pogo- znalazłem rabina Epsteina i kie- Między in. zabici są rabini MeDo konwoju megO' schroniło
'!lfJODYell z st-.'słyczną imłara~ rownika t:yJ.r'lv talmudystycznej yer Rastell i Rabenon HassOItI, się na samochody 200 zbiegów.
J"U&
'e
Slovodka. Br;.l~ a:lrl, .i~~, Aron senjorzy kolonji hisz.pal'i~ldej: Znaleźli opiekę w JerorolinUe;~ją, podburzały na nowo wojo- Dawid Epstein, zo:sl.al I..,~: ! '\"
W synagodze Hebronu
kQńczy swój suchy, lecz tem wy
1IfIIiQIe ł ko-u~ ......17 _ .
DI'U . . . ..:t'eia BeIłroau.
. \, ic/in1em wsz:vstkie DTtyJj"r..- 0.')':n+f<:;ry opis kOI:eaD,QIldent.

I

-

na pobojowiskach Palestyny
w

Wszystko zQóry

przepOWiadano

l?

mowaniom. Jakże wielkie były
trudności Francji, kiedy
ZUlUSzona hyła pr~ywrócić spokó.t w
Syrjl? A przytem Wielka Brytan.fa musi
przy wszystkich
przedsięwzięciach
hrać pod uwagę okoliczność, że pod jej włs
dzą znajduje ~ię przeważająca
część muzułmanów i musi strzec
się przelI rewoltą. W chodzą bowiem '" rachubę nietylko man·
daty nad Transjordanją i Ira·
kiem, lecz także echa aź po In,
djp,.
Z drugiej zaś strony wysuwa
się na piel'wszy plan dla rządu
bryłY.tsklego konieczność
d0trzymania słOwa danego sjoni-

stom i chronienia spokojnych,
pracowitych osadników zydow.
w Palestynie. Autorytet imperjUDł światower,(o byłby naraż()

ny na szwank, gdyby nie udało
się natychmiast przywrócić po_
rządku naokcln .Jerozolimy j użyczyć pODlOCy nawet najod.łe
gle.isze.' wsi.

CZY zaniechanie
polityki maldatowej?
W kołach konserwatywnym
A.ngl.fi pojawiły si~ głosy o zaniechaniu polityki mandatowej.
Gabinet an~ielski zapewne nie
póJdzie tą drogą. Raeze,i u.!uóci
samowole szei!.ów arf>b~}df'h. by
potem starać si~ 6 OdJlI·~:~';!';}ie
pol\łye'l.uej \ relig\lnej atmosfe·
ry.
Na zasadzie deklaracji nnlfou
ra stworzona w Palestynie ży
dowska siedziba narooo,,'a njfl
.test ",I~c w niebezpieczeństwie,
ale jednak al(iłatorz" znajduMcy ~ię obecnie w Palestynie osiągn~Ji to, że porozIlmfenie
mi(!dzy arabami a żydami, które musi w końcu nastąpM, zosta
lo na dłuższy c.zas przesuui~łe.
Najnowsze wiadomości wskazują na pewne uspoko,ienie albo
wi~m muzułmańska ' ludność
wkońcu uznała, że l'ząd przyst,
puje z f!ałą powagą cło zgnleceoia niepokojów. Nastąpiła tedy
JłrzerW3. a naIeiy wyrazić
118dzic~iłt. że na.~gorsze dni jd:' minę
ły, i że grozą p·rze,jmujące sceny nie powtórzą się więcej •
AnglJa

słoi

przeto przed tru-

dnem zadaniem: albo

uzbroić

organizacJe samoobl'óny żyd6w
l prz~kazae im prowadzenIe wal
ki domoweJ z Ó\§iadlymi w Palestynie i przybyłymi arabami, al.
bo rząd musi być gotowy uzbroić 10 20 tys. żołnierzy, by
przybyłych ruchliwych a dobr~
uzbrojonych arabów wypędził
z kraju i przygotować strat gra
niemą przeciwko wypra,,'om a·
rabskim.
Wielka Brytanja
wzięła nd
siebie pl'Zez deklaracj<: Balfon·
ra wielkie zobowiązanie;
dla
Angl,ii jest rzeczą honoru i life·
stige'u zaprowadzić lad i spokój
tam, gdzie Dolało się
tyle nie,
winnej krwi.
Sł. WI.

Nr. 20'7'

l1Iars! arabów

na

Jerozolimę

(Dokończenie).

Prośba

o

komunikat

LONDYN, 30 VIII. Angielskie
ministerstwo kolon.ii wydało ko
munikat, w którym stwierdza,
że niepokoje w Patestynie ustały.

Urzędowo

ogłoszono

WRZESnłA EWAKUACJA nł\DREnn
Rzesza Niemiecka zostala iui oficjalnie Dowiadomiona

14

, Po

dymisję

TEL AWIW, 30 VllL (TeL
wł. ,,61. Poran.").
W dniu dzisi';jszym wysoki'
komisarz angielski w Palestynie Cbancellor złożył podanie
o dymisję.

Urzędowy

..

te w

szpitalach palestyńskich dnia
2~ sierpnia znajdowało się rannych 103 arabów i 151 żydów.

Zebrania mahometan
KONSTANTYNOPOL, 30 VIn.
Bagdadzie zwołano na dzień
dzisieJszy, jako w święto mahometańskie po wszystkich meczetach zgromadzenia mahometan., celem wysłania depeszy,
protestującej do Mac Donalda
w sprawie wypadków w Pale'itynie.

w

Żądania ŻYdów
LONDYN, 30, 8. (ATU). W
ł'Iniu dzisieJszym egzekutywa s1on1
s tyezna przesłała rządowi angłelsk'lem& ob 8zerny memorjał żądają
cy zmian personalnych 1 taktycznych lir administracji angielskie}
tv Palestynie. Memor.fał wskazuje
na to, że skoro władze angielskie
nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa to mandat Anglji!est
wobec tego zbędny. Egzekutywa
sjonistyczna domaga się nadto,

a-l

długich

targach konferencja haska

BERLIN, 30, 8. (Tel. wt "GłOSU .' ga. Poczem poszc~61ni delegaeł
oświadczalt alę za przyjęciem plaPorannego'').
Dzlsłejsze popołudniowe dzłen- nu Younga. Delegaci AngtJl, Greniki donoszą z Hagi szczegóły nie cji, RumunJl, Czechosłowacji, Jamieckiego komunikatJl ofteJąlnegp ponj1 l Polski wnieśli jednak pew
o przebiegu konferencji.
ne zastrzeżenia i złoZyli w tej spra
Na dziś rano zaproszono delep wie swoje deklaracje. W imieniu
cję niemleeką na wspólną konfe- Polski zll9iiył deklarację zastępca
renc~
podczas której wręczono ministra spraw zagranicznych p.
im notę zawierającą formalną za- Mrozowkz. Polska akceptuje w za
sadzie plan Younga, jednak przy.
powiedź eWakuacji NadrenJi.
Ewakuacja ma się rozpocząć łącza się do zastrzeZenia delegacji
już we wrześniu. Druga strefa zo- japońskiej.
stanie opróżniona w ciągu trzech
Pozatem na posiedzeniu tem
miesięcy.
Ang'łelskie i belgijskie przyjęto rezolueję w sprawie orwojska opróżgią tereny okupacyj- ganizacJi banku wpłat rezerwone w tym samym czasle natych- wych l powołania do życia techmiast po ratyfikacji planu Youn- nicznych komisJi. Polska w komiga l wprowadzeniu go w Zycie. sji tej uzyskała jedno miejsce.
Ostatnie wojska mają opróżnić Przyjęto również pr.ot:okuł uzasad
N adrenlę w ciągu 8 miesięcy t. J- Idający system wpłat niemieckich
w końcu czerwca 1930 roku.
na zasadzie planu Davesa do wejDo noty tej Niemcy otrzymall ścia w życie planu Younga.
trzy załączniki zawierające szczegóły techniczne mające na
celu
przyśpieszenie
ewakuacji. Pozatem omawiano sprawy kosztów okupacyjnych i sprawy amnestji.

ma
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Poiska

władu:

W powszechnej dyskusji

wiadomości,

Ze należy wkrótce ozaostrzenia stosunltów
angielsko-francuskich . Otóż Henderson w wywiadzie swoim 0śWIadczył w imieniu
własnem i
rządu brytyjskiego, Zti kategorycz
nIe protestuje przeciw tym nieuzasadnionym poglądom. Anglja zy
jle w najlepszej zgodzie z Francją,
która jest ogniskiem łączącem
Wielką Brytanję ,z Europą. Anglja
czekiwać

Zamach na
rozpatrzy

JU&

łłowi

as

komisarze

w .so.chaczowie
i Mszczonowie

z Warszawy

donos,zą:

Pod przewodnictwem p. wer
jewody Twardo odbywa się
dziś posiedzenie wydziału wojewódzkiego.
W śTód ważniejszych decyzji
po wzięto uchwałę o rozwiąza
niu rad miejskich w Sochaczewie i Mszcronowie pod War-

posła

sąd najwyższy

,::1

',~'~,

~.' ~

.......
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/,

spalił

16 osób zabitych

z KarR8zi~

śmierć

wskutek wylewu. Wiele
wsi i osad woda zniosła, nie po

~:"f:~,i:"
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zo s tawiając śladu,
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SENSACYJNA
POWIEŚĆ
ILUSTROWANA!II

r--'"'II'

•

-"MAU.SZAULIS:

Prez. Hindenburg
powita

"Hr. Zeppelina"
BERLIN, 30, 8. Pra~a tutejsza
donosi, że na powitanie sterowca
"Hr. Zeppelin" udaje się prezy,
dent Rzeszy Hilldenburg.
Przedstawiciel prezydenta Hindenburga, sekretarz stanu Meisnel
był obecny w Nowym Jorku na
powitaniu statku napowietrznego.
Uroczystości we . Friedrichshafen
projektowane są w szerokich ra·
mach i potrwają .l1wa dni.

Piekielna maszyna
Zamach na wiceprezy·
denta Szlezwika

D R U K lr:: i ~ R O Z P O C Z N I E
W NAJB'LI'tSZYCH DNIACH

•

DłaOI

PORAnny

BERLIN, 30., 8. (A.W.). - 2Szlezwiku donoszą,
dziś w no
cy usiłowano dokonać zamachu
dynamitowego na wiceprezydenta
rejencji Szlezwiłm. Około godzin~
, 2-ej w nocy jedna ze służących
natknęła się na jakiś przedmiot,
który następnie okazał się maszy.
ną piekielną. Służąca szy~:,o, wy
niosła bombę poza obręb willi i o'
grodu.
Zaalarmowana policja przybyli
na miejsce, przyczem przecInaJąc
odpowiednie przewodniki unieszkodliwiła maszyne oiekieJoą,

iz

w katastrofie samochodowej
PARYŻ, 30, 8. W okollcy Tlemcen w MaroJd{o przełamał barJerę
i wpadł w przepaść samochód wio
~ący około 40-tu ludzi.
Kilku zaledwie udało się wysko
czyć w ostatniej chwili.
16 osób ponioslo śmierć na miej
seu, 15 jest rannych.
Szofer zgniecionv jest dO"lłnwn1e
na miazg,

Według dqniesień z Laborc\
stacja kolejowa Wab, oddalona
o 50 klm. od Attok, jest zatopiona. Budynki stacyjne zbUl'zo
ne. Drogi, wiodące do Peszawar.
są w niektórycb mJejscaeb
zalane na przestrzeni kilku kilo,
metrów.

Według doniesień

szyb naftowy
PASIECZNA, 30, 8. (A.W.).
Piorun uderzył w jeden z szybów
towarzystwa "Limanowa". Szyb
natychmiast stanął w płomieniach
i mimo energicznej akcji ratunko
wej spłonął całkowicie.
Szyb był wysoko ubezpieczony
w przedsiębiorstwie asekuracyjnem w Anglji i wyrządzona szkoda kilkudziesięcitt tysIęcy złotych
będzie w całości pokryta.

Dowódź

w Pendżabie 300 osób poniosło

F

szawą·

Piorun

I... · ,

w Warszawie

LONDYN, 30 VIII. (AW). We czenie, woda bowicm burzy
znosi domy. RównIeż miastu
Kandakołb grozi zagłada.

:~t~.~<>':,:-,'-!,. ",::':' ,:,., . "; <;-: ','./-,:'':::'. -: 't~ ~: ~i'~.;' A: ~ ':~:\?: ~ ~'~i·>::'~>:;.~~~,~~:~;
''': ..

Lizarewa

wielkie przestrzenie Indji

dług doniesień z Bombaju, wody rzeki Indus przybrały w 0gromnych rozmiaracb.
Szczególnie groźna sytnacja
panuje w Pendżabie, gdzie poziom wody osiągnął wysokość
jakiej nie notowano od 50 lał •.
Zatopionemu miastu DeraGazi _ Cban grozi zupełne znisz

KREW
>

: . :::~':ur({.ł~·: :f;.~, .•: ~

częściach świa

cją na 10 lat cięZłdego więzienia
Z Warszawy donoszą:
Na dzień 5-go września b. r. zo- W sądzie apelacyjnym zniżono mu
stał wyznaczony w sądzie najwyż karę do 4 lat ciężkiego więzienia!
szym termin sprawy Jerzego Woj- gdyż przyjęto, iż Wojciechowski
ciechowskiego' sprawcy zamachu działał w stanie silnego wzburzena radcę sowieckiej misji handlo- nia.
Obrońcy Wojciechowskiego, kU
wej Lizarewa.
Wyrokiem sądu okręgowego, rzy uważają karę za zbyt surową,
Wojciechowski skazany został za wnieśli skargę kasacyjną do sąd1l
dokonanie zamachu z premedyta- najwyższego.

=

S

wspólne Inte-

.&UJ

nawiedziła

HAGA, 30, 8. (Teł. wł. "Głosu
Porannego").
Angielski mlnlster spraw zagranlcznych Henderson przed wy jaz
dero swoim do Genewy udzielił
dziennlkarzom następującego wy-

Francją

Henderson następnie wyrazi
swój podziw dla Brianda i zaznaczył, Ze jeśli Europa przezwycięży
swój ciężki kryzys powo~nny to
będzie to wyłączną zasługą Brian
da .Minister Henderson zakończyl
swój wywiad zapowiedzią, że dele
gacja
angielska będzie nadal
współpracowała ze swymi kGlegami francuskimi na terenie naJbliż
szej sesji rady ligi narodów.

Katastrofalna
Przy)a
· id an gl I ISkO.
francuska frwa

z

Hp

by
na stanow:fsko korni -~~~~~=~~==~====~~~~~==~::==~==~==::~~==::=::==
=~~:!;
- ~""':!'J::_=
sarmpowołano
iyda.
- '. $
U1i
6-Ji!05
AU

posłada

na konferencJi haskiej ludzie nie- resy we wszystkich
odpowiedzialni
rozpowszechniali ta.

zastrzeżBBia

HAGA, 30, 8. (Tel. wł. "Głosu
Porannego").
Po.słedzenie komisji fmansowej
zostało wyznaczone dziś na godzi
nę 3 popołudniu. Po zebraniu się
komisji okazało się iż kwestja
kompromisu wymaga kiIku popra
wek f wspólnych uzgodnień, wohec czego posiedzenie zostało 0droczone do godz. 5-e}. Na posiedzemu przyjęto proJekt protoknłu, w kt6rym delegacje WSzyltk!ch państw przyjmul'ą plan Youn

zakończyła się pomyślnie
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Dwaj tryumfatorzy: Stresemann i Snowden
O-I

Optymistyczne
przewidywa-l świetIającym jaskrawo całą
pie hegemonję uzyskała Fran'l set ludzi. Anglja nat<>miast p<>- nie zasięgano, będą
;nusbł)
ma co do 10sl.' konferencji
w . becną sytuację międzynarodową cja, mająca do swej dyspozycji siada mil jony bezrobotnych i przeprowadzić
rewizj ę s',>,'ych
Hadze spełniły się i prasa roz- I Już teraz można stwierdzić, że I cały szereg mniejszych państw, I straciła 40 proc. swego ekspert!.! dotychczasowych
orjenta cji
niosła
po świecie tryumfującą Anglja wraca do polityki " splen Iktórych sympatję jest w sianie węgla. Anglja ma
zamia r na Także i Polska, nie
zrywaj 'łC'
wiadomość. GłÓwn. tryumfato- did isilatiolł" na kontynencie eu utrzymać nietylko politycznie przyszłość kroczyć sweją wła przymierza z Francją. ;;.;dzie mI!
rem jest Stresemann który uzy- ropejskim i szukać będzie poro- : ale i ekonomicznie przez udzie- sną drogą i strzec (ylkl) :owych siała liczyć siG z nową SytLl<.lf'ją ,
skał główny . cel dotychczaso- , 1:umienia i oparcia o Stany Zje- , lanie kredytu. Franc.ta nie ma własnych interesów.
zabiegając
usilnie o sympatjc;
wych zabiegów niemieckich, a dnoczone. Sytuacja
tak we- Ibezrobocia, a ostatnie jej spra-I Wytwarza to w Europie no - Anglji, idącej pod rządami Ma <mianow.~cie ~upełną ewak~ację w~ętrzna jak i ze~nętrzna An' l wozdanie, wykazując~ lis~ę bel I wą, sytuację,. albowie~ ..mniejsze Donalda ku lepszej przyszłości
Nadren.ll, ktora ma nastąpIć od : gIJI była w ostatmch czasa.::h robotnych, datowane Jest Jeszcze · panstwa, ktorych 0PIll.]1 wobec
N. N.
~ ~wietnia 1930 roku. Pisaliśmy mocno nadwyrężona. W EUN z przed 3 lat i obejmuje klIka · I nej konferencji w Haclze wcale I
JUZ o prawnych wa.rUJnkach tej
n--es&'A...
UF' ae
..,.,........,
ri* P
Q!"
ewakuacJi, o żmudnym sporze
między Francją a Niemcami w
!prawie komisji kontrolującej.
Niemcy uzyskali to, że komisja
ta będzie miała praw-a "konstatacji", a stanie się komisją arbitf'lzową w rnzie konfliktu. Przy
służba
"Głosu
pllmhlamy, że w myfl art. 428
pagórków
Zawoja, w sierpniu.
! ,;29 Tralcatu wersalskiegn ożych na myśl nie przyjdzie rozej- wych, nieznanych
i lejka ta miałaby równiez kolosal.
"W górach Szwajcarji jest je- r?.eć się w Białce, Skawicy i Za- wzgórz.
ne znaczenie dla przemysłu drzew
kupacja Nadrenji
podzi~lo'lla
WcAJ powędrować do leśniczówkli
W parze z pastelowym krajobra nego, który w tej
dna kaskada,
okolicy
m3
z:)stała na 3 strefy, z których oGdzie Aar wody błękitnemi przy trzech mostach, wdrapać się zem idzie podgórski, łagodny kli- wszelkie warunki świetnego roz,
statnia miała być op:-óżniona do
na Śmietanową Halę, lub chociaż mat. Powietrze Zakopanego jest woju.
spada ..."
pic.ro w lokJJ 1935. Z dniem j~
Doprowadzenie do porządku szo
StanowcZ'o trzeba mieć szczęście. by tylko na Zimną Dziurę, pole- jak wiadomo, ostre j nie kawemu
dnakowoż 1 kwietnia 1930 roku
zawrotnie śmiertelnikowi zdrowie przynosi. ~ienie dostępu do pagórków, . na
Nietylko
człowiek, ale i miejsco- żeć na wijącymi się
nie będzie się na niemiockiem
brzegami wąskiej, a chyżej Skawy Szczególnie, jeśli chodzi o rekon- których rozrzUCone są chaty i ~l
wość. Pobłąkał się nieco po flwitzer
terytorjllm znaJdował żadcn ob
landzie wrażliwy na piękno Sło skoczyć na maliny, poziomki i grzy walescentów, a przedewszystkiem le, elektryfikacja i wybudowanie
cy żołnierz. Prócz tego politycz
wacki i oto powstał CUdt.ly poemat, by do dumnych, stromych, a jakże o ludzi, pragnących i potrzebują 1.i1kunastu will, zaopatrzonych w
nego sukcesu, którego nie wolno
cych odpoczynku atmosferze zdro- cD!mentarne pOltrzeby kulturalne
wielbiący cuda przyrody w tej al- przyjaznych lasów Orawskich.
sobie
lekceważyć,
uzyskały pejskiej krainie.
nieoceniona. (wanna, światło, lokalna kanalio
Gdybyż to który z nich uczynił wia- ZawoJa jest
Niemcy przez uratowanie plam'
Znam
szereg
wypadków,
gdy dzie- zacja) - oto wszystko czego Za
A do bIednej, nieszCi!ęśl1iwej - wnet powstałby napewno
naYOUillga też stabilizację swej go- Zawoi żaden poeta, chociażby z tchniony poemat, lub cykl przecud ci, zapadające często na katar, ka- woja potrzebuje
spodarki
dolegliwości
Niestety rząd absolutnie się tym
"Meteoru", nigdy nie zajrzał. Co nych obrazów. Bowiem ta przez nie szel i inne drobne
tam poeta? Nawet dygnitarz mini- wielu tylko krakowian i paru Ło dróg oddechowych, spędziły w Za uroczym zakątkiem nie interesuje,
Ustępstwa, które · Niemcy po·
w Po!:;::::e
sterjalny woli bryknąć na
urlop dzian odkryta Za woja pod wielu woi cale lato przy zupełnem zdro- prywatnych kapitałów
czynić muszą, są . zresztą ·mi'lli,
brak, a urzędująca ~a mie:=cl1 Iw
Sleepingiem do Biaritz,
zamiast względami piękniejsza jest od Zako wiu.
malne, albowiem zgodzą się na tłuc się z Warizawy do Krakowa panego, piękniejsza od wszystkich
Jeśli chodzi o odpoczynek, Za- misja IrUmatyczna Jl'e POSi<1l!a nie
podwyżkę rocznych :!płat
w (8 godzin), ~ Krakowa do Makowa niemal osławionych zakątków Pol kopane zbyt lui. )est eks\l\oatowa tylko gotówk~ ale llr7.e1ews~'li;;t
zbyt \ciem odpowiednich ludz' , któ1';;y
ne, jako źródło zarobków,
pierwszych latach,
natomiast (przeszło 2 &odziny), . a wreszcie ski.
płacić będą w
następnych la- autobusem po wybitej szosie z Ma
Przedewszystkiem dlatego, że wielkI już w niem panuje harmi- by kochali rzuconą Ił'! 'ędzy H!ch
tach nieco mniej tak, że ogólna kowa do Zawol (14 kilometrów, a posiada łagodniejszy, bardziej pa- der klimatyczny, aby mogło być perłę I umieli z pod z'cmi wy!qb
postelowy, niż Zakopane kirajobraz, dla zdrowego, lecz dla zmęcżone tać lub wydostać fun ausz<:,
suma ustalOlIla będzie wedle pla czasu, ile Bóg da!).
A gdy tymczasem u stóp Bablej milszy dla oka i milszy dla dusŻy. go człowieka, cichą przystanią np. trzebne na uczynienie z ich zaiiąt
nu Younga i na najbliżsle
~7
Również do ka miejscowośc~ sławionej prze.
Góry kryje się najpiękniejsza z Nie masz w Zawoi skalistych Uf- na miesiąc urlopu.
lat nie ulegnie żadnej zman,ie.
sportów
zimowych,
a
szczególnie tysiące ludzi.,
odpoczywa,hcych
pięknych perła przyrody polskiej. wisk, gołych W'irchów, .stromych,
do
nart,
Zawoja
posiada
o wiele na jej łonie. Natura obdarzyła ZaDrugim tryumfatorem ,jest kan
Każdy z co lepszych pisarzy i surowych zbocz i przepaści.
derz angielski S nowden , kt6ry .malarzy polskich bierze sobie ha- Dokoła, jak okiem sięgnąć, dzie- lepsze, rozleglejsze i łagodnie spa woję wszystkimi skarbami, jakie
posiada. Zapomniała· niestety obda
Zakopanem i siątki - setki wzgórz i pagórków, dziste tereny.
przywozi Anglji z Hagi pod wyż rendę w arendę w
Cóż
z
tego,
kiedy
Zawoja
nie
ma
i-zyć
jej ojców i opiekunów zdolno
i Gie- pokrytych soczystą zielenią
lakę rOC1JIlą w kwocie 9G ml!jo- sławi Giewont prawdziwy
szczęścia.
A
przecież
naprawdę
ściami
do sprawowania rządów.
"posrebrzanych
pszenicą,
nów marek. Skoro się zważy, że wont nie-taterników, pot.vrzechni:!l sów,
niewiele
nakładu
pracy
li
Il'ienię
Mimo
wszystkie braki, o których
zaAnglja ·żądała dla siebie tyłu Gubałówką zwany, lub pe!'skie o- wyzłacanych żytem" Każdy
ko zachwytu wyczynia na temat O kręt drogi górskiej odkrywa nowy dzy potrzeba, aby uczynić z tej wspominałem, mam głębokie prze.
łem przypadającego jeJ udziału
ka Morskiego.
krajobraz, z każdego wierzchołka podgórskiej wsi, ciągnącej się na świadczenie, że w krótkim czasie
w reparacJach niemieckich rv('z
tadnemu z tych cyganów
bo- roztacza się widok na cykl
no- przestrzeni 11 kilometrów, jedną z ta rozległa wieś w Bes.kida~h zdo.
nie 125 miljonów marek, stwier
Ilajlepszych miejs~owości
klima- będzie sobie prawo
obywatelazić możemy, że Anglja uzvskatycznych w Europie.
stwa i sławę. Mam tQ przeświad
Zwycięzca
dookoła
ła 78 procent swych prct~~lsji.
Już dawno wytknięto trasę ko- czenie, bowiem wierzę, że natura
lejki dojazdowej z Makowa do Za- czyni cuda ...
Także i drugie żądanie w Anwoj, ale o przystąpieniu do budoglji w sprawie aostawy węgla
G. Wali.
wy jakoś dotychczas głucho. Koangielskiego na europejski::! ryli
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lotu

nil mic

mogłaby

iDowinna

brć

Zawoja l

Porannego 'j

korespondencyjna

Europy

g(j.yi
Włochy obowiąrlUją się :"a~ upywać przez 3 lata dla swych koJei jeden miljon tonn węgla w.
Anglji. Jeszcze większym jest
jednakowóż
moralny sukces
Snowdena, wracającego do An.
glji jako bohater narodowy, któ
remu udało się wywalczyć dla
swej oJczyzny ekOJlomiczną nie
zależność i utorować w ten spo.
sób drogę do zlikwidowania tak:
bolesnej dla AnglJi sprawy bezrobocia. Są to imponderabilja,
ale tego rodzaju nastroje odgry
wają wielką rolę w polityce, 3
już teraz moma przewidzieć, że
kapitał zaufania, jaki Snowd/,n
zdobył dla siebie, wy} lzie tylko
na korzyść Partji Pracy.
ki zosta'llli e zrealizowane,

To "happy -end" (szczęśliwe

!akończenie) konferencji w Ha

ILM CUDó
przewyższają.cy wszystko, co

dotychczas ujrzeliśmy

na ekranie

KR~l~WA HI(W~lnIKóW
wg.

powieści

znakomitego pisarza RIODERA HAGGARD
W roli

Nagrodę w wysokości 100,000 fr. Morzik, który odbył lot na maszyf!'anc~G~i~h w I.ocie. ~~~~~ ~~.~?-l nIe, z~~pat~~neJ w motor Siemeo-

we może być też reflektorem c. j l'Y
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Pikantna historia
niedoszłego

nazwiska

samo-

bójstwa

Piękna panna
przeżyła
miłosną tragedję i dlatego rod'lice posłali ją do Franzensbadu, by tam znalazła zapoUlmie-

Pragi.

nie. \Ve Franzensbadzie poznaje
eleganckiego światowca, który
się jej przedstawił, jako dr. Erwin von MUl' ten. Hilda B. opowidziala Murtenowi całą swoją
historję i dodała, że ma zamiar
popełnić samobójstw~. Dr. M.1l~
ten nie starał się wcale wybić
to dziewczynie z głowy i oswiad
czył, że i on nosi się z samobtSjczerni zamiarami. Oboje postanowili razem umrzeć, ale przed
tem dr. Murten zaprosił SW;} to.
warzyszkę do siebie, by
przed
śmiercią pożegnać się z ży'iem
Oboje wypili po szklance wina,
IV które m miała
być trucizna.
Rilda dostała kurczów żołądko
wych i wkrótce straciła przytol1l
ność. Gdy się obudziła, pnekonała się, że żyje i śpi na łóżku
pana Murtena. Ten jednakowoż
zniknął. Ze wstydem zawlokła
się do swego pokoju i skonstatowała, że nietylko pan Murten
znikn!l ł, ale zniknęły
tet jej
kosztowności, : ~ : drogie
futro
i pieniądze. Murten zallomniał
nawet zapłacić rachunek w hotelu.
Tak to SkOllczyło się samobójstwo Hildy B. z Pragi.

i

ęśmieszające

Zmiana nazwiska bedzie znacznie

\Ve Franzensbadzie opowiada
Ją sobie następującą komiczną
historyjkę o pięknej Hildzie cór
ce bogatego przemysłowca B. z

halibłące

"Ależ panie radco,

ja. jestem koniczne. "Żona nosi nazw1sko mę
i pragnę, aby mój mały ża", oto doniosła treŚĆ artykułu
synek uwolni.ony został od hańbią 212 prawa o małżaństwie. A zatem
cego nazwiska swego ojca, (;zło żona ma prawo i obowiązek noWieka karanego sądownie za róż szenm nazwiska ślubnego, lecz co
ne przestępstwa.!
się dzieje w ra.zie przecięCia wę
zła. lhałżeńskiego
przez rozwód
- NlC na t.o poradzić nie mogę,
rozwódką

-

brz.m~aJ;a. up!fze)na odpowiedź ~ub

urzędnika,

wyrok:t

małżeństw~ unieważ

niają.cy?

ułatwiona

w związku z ut:hwaJoną już przez
sejm w trzeciem czytalIliu w dn. 22
mał"ca 1929 r. ust:twą o zmi.anie
nazwiska. Ustawa ta wobec zamknięeta sesji parlamentu nie stała się prawem
i w przyszłości
w toku obrad senackich nad pm..
jektem będzie moż& niewątpliwie
donilos.lą kwoot.w nazwiska. ro'Lwód€k rOUltrzygną.ć.
UchwaJona już prrez sejm ustawa reguluje kwestję zmiany nazwisk hańbiących, ośmieszających
lub nilelicujący<..h z godnością czło
wieka. Usta.wa ma mieć charakter
wyją.tkowy i działać przez lat 10.
Wyda.nń.e omawi1a.nego prawa jest
&prawą piil.ną,.
Chodzi o to, iż w
związku ze W1ll"ostem po'L'iorou kulturalnego ludnośo1 naszej, zwłasz
cza wie}skiej, wielu obywateli występuje do wła,dz o zmianę
hallbią.cego nazwiska nt inne. Obowiąz
zująca ustawa o zmianie na.zwisk
z 19HI r. nie czyn~ zadość potrzebom, gdyi przewiduje 7,hyt uoią.ili

_ prawo o nazwisku
Kodeks cywilny w tej kwestji
rozwódek nic nie mó""i i 00 najwy
a praktyka. (prof. JawormHczy,
tej mogłaby pani WTóoić do na&k.i
w
dziele
,,Prawo cywilne na.
zwi~ka panieńskiego,
lecz synek
ziemiach
polskich"),
idąc za sta.·
musi n<lSić nazwisko ojca".
1l0wlsIti~m prawa francuskiego
iJ
Po wysłuchaIiiu słów powyi- szwajcal"Skiego uwaia., ~ kobieta
sloyc.h, wypowied~ych pzez re- wskutek rozwodu tram wszelkie
ferenta. 8tarostwa., w oczach uro- prawo do nazwi"ka mężowskiego,
dziwej, wytwornej petentki za.- i wra.ca. do nazwiska panieńskie
błysły łzy. A więc jej synek musi
go. W myśl tezy powyisz.ej na.nosić nazwislro ojca, ona zaś', o He sze min. sprruw wewn. w r. 1927
wróci do nazwiska panieńskiego, orzeczeniem z dnia 31 m~\a w kon
będzie nazywać się inaczej, niż ukretnym wypadku zdecydowało,
kochMle dziecko.
iIi na. mocy wyroku ~W'odowego
Opisany wy-iej djalog ilustruje władze winny z urzędu przywnr
sytuaeje będące, niestety, dość czę cać w aktach żon rozwiedzionych
Jak z
sto na porzą.dku dziennym., a wska. ich naz~ka panieńskie.
zujące na 1stnienie luki w prawie. powyższego widać, praktyka ad- wą i przewlekłą procedurę.
N owa ustawa, która, mIejmy
Zajrzyjmy do ustawy. Kodeks cy- ministra.cyjna usiłuje usunąć skutwilny b. Koogresówki U\;wiera w lci luki kodeksowej, którą jednak nadzieję, jeszcze w tym. roku wejmaterji nlllZwilska przepisy a.rcyla- zapełnić win~en na.sz prawodawca dzie w życie, wprowadZ2. srereg
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Samolot komunikacyjny Forda na P. W. K. w Poznaniu

••••••••••••••••••••••••
Dr. med.

•

ie -aiski

chorób sk6rnycb
wenerycznych i moczopłciowycb
Specjalista

leczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin

Andrzeja 5. teteł. 59-40.

Orzyjmujezod 8-11 i od 5-9 wiecz.
w niediele i święta od 9-1.
Oddzielna poczekalnia dla pań.

fR

Choroby sk6rne I weneryczne

UL. NAWROT 2
TELEFON

79-SSł

pOWrÓt-I.
Przyjmuje do 10 r. i od 4 - 8 wiecz
w niedllielę od 11- 2 po południu
Dla. pań spec. od go&. 4--5
1)0 poL
dla. nieza.moZnyeh
CENY LECZNIC.

Olb~zymi trzymotorowy samolot komunikacyjny Forda, kłÓł"ypo locie propagandowym po Eu
przybył z Warszawy do Poznania, był na lotnisku cywilnem w Ławicy
przedmiot"m

ropie

powszechnego
czytałem

J. G. GORKIN

WG
(Dokńc!Zenia).

motywować.

Drugą powatiną ulgą jest uwol·
nienie tego rodzaju pod:JJl, 3. takie
ogłoszeń i aktów
zezwolenia na
zmL'\nę na'LW~ka. od opłat
stemplowych, o ile stan n;ezamI)ŻJlof'ci
petenta. jest znany władzy wojewódzkiej. W tym miejscu na.w.i.a.sem zall.naczamy, iż opłata za
zmianę nazwisk wynosi dziś
220
zł., joot to opłata. stała, 3. oprócz
tego i-'itnieją koszta ogłoszeń, od
Id 'Jrych nikt· dziś nie moie być
uwolniony.
Jako rzecz zupełnie nową wprowadza projektowane prawo posta.nowienie, iż władza winna odmówić zezwoleoia. na zm.Lanę na;zwIska na nazwisko historyczne, populalrne lub rozpowszechnione, oraz w tych wypadkach, gdy zach.)
dloi obawa, że ubiegający się o
zm.i.a.nę nazwiska czyni to w za..
miillJ:"ze ułatW'i-enia t;obie prtestępstw lub ukrycla swej
toŻS3.
mości.

O prawie używania nowego
IlaJ7,wiska decyduje chwila ~Qręcze
nia. stronie interesowanej aktu zezwolenia na mria.nę nazwiska. W
myśl usta.wy z 1919 r. o tym prawie używanLa. decyduje momenl
dokonania. odpowiedniej adnotacj
w a.k~h stanu cywilnego, co'
praktyce okauro się b. niedo-god
nem, np. w wypadku gdy doku·
menty ooywatela majdują się ut·
granicą.

Dr. med.

l

kardynaJnych uproszczeń w ~
cedurze zmiany nazwiska, wnoszonem do władzy wojewódzkiej,
motywa.<;ja żądania będzie zbędna..
Samo brzmienie hańbi~e lub ośm.ie
szające będz~ legitymacją dostateczną. Dz.iś podanie takie należy

mial czarne, oczy jasno niebiesWięzi eli. wtłoczony
w celę, kie. Był bardZi) nerwowy. Śmia
marzył o wolności.
A tymcza- ło można powiedzieć, że uosasem, kiedy oświadczono mu z biał mł'Odość i siłę. Mówił baruśmiechem: "jesteś w'Olny" bał dzo mało, ale umy&ł jego prasię wyjść, bo wiedział, że wol- cował bezustannie. Kochaliśmy
ność to śmierć. Stare matki go za jego wierność i szhchetszlochały pod bramą, błagajjc o ność.
litość dla synów. Ale mury pała
Widziałem, jak z ctililł
na
cn naczelnika były zbyt grube ... dzień stawał siq Coraz bardideJ
Więzienia nabite doszczętnie. ponury. Zapytałem go o konKancelarja dysponowała: "Po- kretną przyczynę.
trzebne są nowe miejsca!" teby
- Trzeba czynnI - rzucił.
zrobić miejsce dla innych, wysy Wasze mózgi wysta'rczą. Ja nie
łano tysiące ludzi na cmentarz ... umiem przema'wiać
ani pisać
Każdego
wieczoru
conaj- artykułów. Ale silny
jestem ...
mniej jed.-n z naszych bliższych Wiem, że trzeba zamordowaginął. Zdawało mi się wówczas nych pomścić ...
że Ramon oszaleje z wściekło
No, więc Co zamierzasz?
ści. "Znów jeden! - znów zwy.
To już moja sprawa. Fakt, że
cięstwo potworal"
powtarzał dość gadaniny.
Teraz trzeba
cicho, z jakąś zaciętą pasją. Był pięści!
to przystojny, dziarski dwudzie
Pewnego dnia rzekł do mnie:
doczŁeroleŁni młodzian. \-Vlosy "Wiesz kiedy byłem
mały,

zainłeresowauła,

kilka razy

w szkole

śmieszną bajk~. Szło tam o jakiegoś strasznego smoka, który
nocą zjawiał się w małem miasteczku i pożerał dzieci. Miasto
było przerażone, ale nikt nic nie
umiał poradzić. Wreszcie zjawił

się

nieznany rycerz, odnalazł
smoka w Jaskini i bez zbytniego
trudu zabU go. Całe bohaterstwo polegało na tem, że ryzyko
wał życie" ...a potem nachmu
rzony, patrząc gdzieś w bok, do
dał: "Nie wierzyłem wtedy, bę
dąc małem dzieckiem, że istnie
Ją na świecie takie
potwory.
Dzi-siaj - dorosły - wierzę" ...
- Któregoś dnia spotkałem
go w okolicach pałacu naczelnika. Wziął mnie pod ramię i pokazu.iąc
oświetlony
balkOlIl,
rzekł: ,;Widzisz. Jest tam teraz
pan naczelnik. Siedzi przy biur
ku, myśli, śmieje się i jest zad o
nad
wolony. Bawi go władza
setkami ludzi. A umie bawić się
perfidnie, z wyrafinowaniem ...
Trzeba go zniszczyć I -szepnął
cicho.
Jak to zrobić?
W pad'ni.i dziś wieczorem
mnie.

do

I tak rozeszliśmy się. Wieczorem zapukałem do jego drzwi.
Otworzył mi zaraz. Usiadłem
w kącie łóżka. Na sŁole leżało
kilka książek.
- Nie mam spokoju ani cierpliwości do czytania. Nie potrafię w żaden sposób skupić uwagi. Poprostu liter nie widzę ... i po długiej, ciężkiej chwili ciszy mówił dalej - zdecydowałem się ... trzeba raz z tern skot'J.czyć. Jutro zabiję go ...
- Jak chcesz
to zrobić?!!
Przecież wiesz, jak pilnie je$t
strzeżony. Nie wychodzi prawie
wcale, a jeśli nawet -to
niesposób się do niego zbliżyć.
- To prawda ... . wejdę
więc
wewnętrz, do jego
pałacu, do
jego jaskini...
- Oszalałeś?!
Zamiast odpowiedzi otworzył
niewielką szafę i wyciągnął z
niej mundur
oficerski (skąd
wziął ten strój?!)
Z niechęcią
rzucił go po chwili na łóżko.
- Oto spos6b-odezwał się cicho, z dziwnym błyskiem w o·
czach... - Jutro o szóstej rano
wejdę do pałacu,
jako oficer
, ~wardji. Rowmiesz?

Z powyt..ftych rozwa:iań wynika.
jasno, it nowa wyjątkowa. ustawa.
·reguluje jedynie sprawę zmiany
nazW'.jsk hańb'iących, o8mie6~ją
eyeb i t. p. Przepis ustawy z 1919
roku, iż nippolskie brzmienie na.zwiska. nie stanowi podstawy d"
jego zmiany utrzymuje się całko.
wicie w mocy wraz z innemi postanowieniami dawnego pra.wa.
Nie wolno wątpić, iż kwestja nazwisk rozwódek znajdzie w nowe.~
ustawie jednol-ite uregulowanie.
K. Kl.

=

Byłem

tak zaskoczony ~amym
pomysłem, że nie moglem 7.do ..
być się na odpowiedź. Wiedziałem, że postanowienie to hył,)
niezłomne wszelkie perswazje
nie odniosłyby żadnego .skutku.
Postanowiłem zostać na noc
z RamonelU. Położyliśmy się
bardzo póino- i .iuż ani słowa
nie mówiło się o strasznym pro
.iekcie. Przez całą noc nie mo·
glem zmruźyć oka. Myślałem o
tym człowieku, czystym, peł
nym siły, młodości, zapału ...
Spojrzałem na niego. Spał spo·
kojnie, głęhoko ....

* * '"
Nazajutrz, wyszedłem od nie.
go o świcie. Ramon, ubrany w
mundur oficerski, punktualnie
o szóstej wszedł do pałacu naczelnika. Wszedł bez trwogi, salutując z powagą posteJ:unki stra
ży. Ryzykował tylko życie ...
Czekałem z sercem
ściśnię
tern, pełen śmiertelnej obawy.
Czekam dotychczas ...
Rą
Naczelnik nie zginął, a
mon, szlachetnv rycerz nie wyjdzie nigdy 7. jaskini poh"ora .•.
Przełojyl

J. Z.
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W związku z zamieszczoną prze2nas wiadomością w nr. 204 "Gło
&u Porannego" p. t. "Pijany felczer
I{asy chorych" o awanturze
włókiennictwa łódzkiego zaimponowała
wywołanej przez p. Walczaka w
przemysłowców
restauracji "Metropol", po dok ład
Ilem
sprawdzeniu czujemy się w oWczoraj o godzinie 10 m. 6 ra-I brykę, wyrażając się z uznaniem K. w Poznaniu, zwłaszcza dla jej
bowiązku
wyjaśnić, me awantury
no na dworzec Kaliski przybyła o technice włókienniczej przemy- działu rolniczego.
tej
nie
wywołał p. Walczak, a ja_
Nie mniejsze wrażenie wywarła
wycieczka finansistów i przemy- słu łódzkiego.
kjś pijany gość.
słowców szwajcarskich w towarzy
. O godz. 1 goście udali się do na nich włókiennicza Łódź, impoP. Walczak znajdował się jedy
stw1łe pierwszego podsekretarza Banku Handlowego, gdzie zwiedzi l;1ująca techniką swej produkcji.
nie między świadkami zajścia.
Przyjęcie w Lodzi było niespoposelstwa polskiego w Bernie p. li urządzenie banku i podziemia
dzianką,
najlepiej zorganizowadr. Skowrońskiego.
(safesy).
nym . pobytem na terenie gospodar
Na . dworcu oczekiwali wycieczdyżury
O godz. 1,30 izba przemysło~ czym.
kę przedstawiciele
izby przemyDz.iś w no<.:y dy'burują. następują
i związek przemysłu
O godz. popoł. serdecznie Zesłowo-handlowej dyrektor Bajer i handlowa
00 apteki:
włókien. podejmował wycieczkę gnani goście odprowad7.eni przez
dr. Belkowicz.
M. Lipca (BiJotrkowska 193); M.
Z dworca goście udali się sa- śniadaniem, w którem wziął u- gospodarczy udali się na dworzec Milera (pio1JrkoiWSk..'lo 46); W. Gtrosz
mocho4ami do biur centralnych dział szereg czołowych osobistoś- tabryczny, skąd przez Koluszki kowskiego (Konst3.D.tynOrwska 15);
odJechali do Katowic.
Zjedn. Zakładów Przem. Bawem. ci życia gospodarczego Łodzi.
PerelIOO1!la (Ceg>ieluiana 64); H.
Seheiblera i Grohmana, gdzie ocze
Za przyjęcie podiłękował ze
Zaznaczyć należy, iż firmy ikon
N~wiatrowskiego
(Alelre:mdrowkiwali pp.: prez. H. Grohman, K. strony gości p. Sulzer, reprezen- cerny, reprezentowane przez goś ska 37); Z. Ja.nkilelewicza (Stary
W. Scheibler, Leon Grohman i tant wielkiego koncernu maszyno- ci szwajcarskich, szacowane są na Rynek 9).
Alfred Grohman.
wego. W rozmowach goście nie
mIljard fra.oków szwa !carskich.
Goście zwiedzili szczegółowo fa krywali swego podziwu dla P. W.
K.

.

wycIeczce

Technika

Znany w sferach przemy8łQ'WO
ban:dlowy<..h naszego miasta. p. Ja.
kób Librach - członek zarządu
Krajowego związku pr~mysłu włó
kieJilli.c,zego, Tadoa irl;by przamysłowo-handlowej i sęd'Z.ia. handlowy przy są.dzie okręgowym w Lodzi - obchodzi w dniu
jutrzej'zym swe srebrne gody.·

OdznaCZBniB

majora hBroch-Orlola
Jak się dowiadujemy z kół woj6kowych, mini.sterstwo spraw woj
8~owych nadesła.ło . niedawno majo
rowi Leroch-Odotowi dowódcy I
dyonu 10 pułku artylerji pol. wysoki i zaszvzyt. order jugoołowia,ń
ski "Białego orła" V kl.
nad.-my
mu dekretem ze
stycznia b. r.
przez króla Jugosławji Aleksandra I-go.

i finansistów szwajcarskich

nOCOB

U-l

ezerwisłów

Wyróżnienie

takie majora Orlo
jego prac nie
podległościowych z "Młodą.
Serbją" w polskich drużyna<..h strzelecwLch przed woJną., ora'L w okresie wojny w r. 1917 w czasie poby
tu majora Orlota w ' Wiedniu z ra
mienia Legjonów.

ta jest

następstwem

Żywy kontakt łączy także z Jugosławją małżonkę

Orloopa
rową p • Olecką, wyborną. profesorkę śpiewu solowego, a. to z jej
d'Z' i .ała1ności artystycznej i pełnych
sukcesu występów śpiewaczych w
Belgradzie, Za.glrzebiu, Lublanie
Osiljeku.
ta.

znaną.

i

ma,ior:l.

cen~oną śpiewaczkę

na dodatkowe
Z Warszawy donoszą:
Minister spraw wojsk. zarządził
powołanie
na dodatkowy turnus
ćwiczeń tych
szeregowych rezerwy, którzy z jakichkolwiek powo
dów nie odbyli ćwiczell w r. b.
:fermin powołania określa omawiany rozkaz: podoficerów od 23
września do 31 października, szeregowców i starszych szeregowców od 23 września do 19 paździer
ołka.

Powołaniu podlegaJą: 1) podori
Order S. H. S. "Białego
Orła"
Jest najstM'Szem i najwyiswm od cerowIe roczuika 1896, naleiący

t:naezeniem państwowem jugosło do piechoty, czołgów, kawalerji,
wia,ńskiem JXl orderze "Kara Dzor artylerjt (bez artylerji przeciw.l
dzia.", a przed orderem "Św. Sa- lotniczej i pomiarów artylerji),
Jry i "Medalem 2:3. waleczność".
. Odpmv:i.a.da,

aplBk

ćwiczenia

Dziś

i dni nastepn,ch!

Wspaniały,

przepychem wystawy i bofilm monumentalny
słynnego
Gustawa

łączności (bez pułku radjotelegra-I ci rezerwiści, którzy otrzymali kar gactw/l, wielki
ficznego), saperów, saperów kole ty powołania z ternlinem stawie n- wg. powieści

jowych oraz samochodów, 2) podoficerowie, starsi szeregowcy i
szeregowcy rocznika 1903, naleią
cy do piechoty, czołgów, artylerii
(bez artylerji przeciwlotniczej I po
miarów artylerji), aeronautyki (lot
nictwo i balony), łączności (bez
pułku raQjotelegraficznego), saperów, saperów kolejowych oraz sa
mocbodów, 3) podoficerowie. i star
si szeregowcy rocznika 1903, nal~
żący do kawalerii, 4) podoficerowie rocznika 1903 należący do
słuwy: lotnictwa, zdrowla, uzbro
~nia i intendentury,
5) wszyscy

nictwa na dzień 23 września r. b.
oraz ci, którym władze wojskowe
przesunęły termin
stawiennictwa
na ćwiczenia rezerwy na ten sam
dzień, 6) podoficerowie, starsi sze
regowcy i szeregowcy rezerwy we
wszystkich rodzajach wojska, któ
fZy podlegali powołaniu na ćwi
czenia w r. 1928, ale ćwiczeń tych
nie odbylI.
RezerwiśCi objęci
omawianym
rozkazem, którzy do 1 września
nie otrzymają kart powołania na
ćwiczenia, Winni zgłosić się do 10
września T. b. dQ właściwej PKU.

Flaubert~

SALA

D

(Drgla mlło!cl, nilnamilei l SIm_'"
W rol/lch głównych: Jane de Balzac,
Rola Norman, Henrl Baudin oraz
10.000 statystów.
Powiększona orkiestra symfoniczna
pod blItutą Sz. BAJGELMANA.
Następny program:
,/'II"CIRICII" :r Dolorn deI RIo.

UWAGA:

Ceny miejsc na · ,-sz.eseans~
50 gr. i 1 zł.
Pocz"tek codz. o godz. 4.3),
W sob. i niedziele o g. 2.30.
"If

mnle]Wlęooj Da-

on

Zakończenie

szemu "Virtuti Mi1itaJl'i", a bywa
nadawany tylko wyższym
oficerom służby c·zynnej za wy~tkowe
:t3sługi wojskowe, zwłaszcza za
bojowe.

lotu

naokoło świata

. Major Orlot przeni€siony przed
paru miesiącami na.
stanowisko
swfa wydziału biuIa pers. M. S.
Wojsk. wraca. wkrótoo do Łodzi z
kiórą wiążą go poza służbą stosun
ki kulturalne, artystyczne
i, spoleczne.

Dziś

i dni naslepn,ch!

~rcydzieło słynnej

wytwórni limeryk.
First National
Najrozkoszniejszy film sezonu

.,JarlDark

l'Iilośt:i ~,

łipl~cy

"Zeppelin" na nowo w hangarze w Lakehursf (na prawo),
starszy, ale mnie;szy brat "Los Angeles"

na lewo jego

i Eckenera

warem krwi dramat bIałej
nIewolnIcy.

Najwytworniejszego reżysera George'a
Fitzmaurice.
W rolach głównych:
gwiazda Amer,lIi

Najpiękniejsza

BILLI E DOVE
Najromantyczniejszy kochanek Gilbert Roland, Najokrutniejszy c%arny
charakter Noah Beery.
Wspaniała ilust~acja muzyczna orkiestry symł. pod dyr. A. Czudnowskiego
CENY MIEJSC ZNltoHE.

:,. ... , .. , ...

...... -4~ .....

Na pamiątkę lotu .,;Zeppelina" naokoło
świata wybito w lviemczech medal pamiątkowy z Dodobiznami hr. Zeppelina

~.,,~,

~.......,

.... ~

... '''''l'' .. ' .. ,. ... , ....
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~

V ...
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bokt6r

WOIiKOWYSKI
CEGIELNIANA

25,

TEL. 28-87

Dowró,il.

SpecT;IIsta chor6b sk6rnych
_ I- wenerycznych
LECZENIE SWIATl.EM
(lampą kwarcową)
Ba.danle krwi ł wydzielin.
Przyimuje od 8-2 i od 5-9.
"IV ni8(hiele i świfjta od 9-1.
Dla pań od 5 do 6 po poŁ
Qddai~ PQcukalni.!\'

':1r.rOI.:.D
},IfJ.
~ Lr.
U.KJ§

(polskiej i
niemieckiej)
wyucza systemem. przyspieszonym (nauka uproszczon/l)

Hł!orgk

BfR1'I4N

Przejazd 19 (Kilińskiego 93) (wprost poczty) Tel. 36-05
Początek n/luki we wrześniu.
Informacje i z/lpisy codziennie od
6-8 wiecz.

10-11

Polski towar, Drzez pol·
skie port, na polskich
okretach - oto wsp6i..
czesne hasla 90SDodarczego rozwoju państwa

............
ZapisujciB
członków

na
la. D. P.
się

81.VIn. -

p

GŁ05

PORANNY -

7

19Za

Szukanie dziury w calem

Pragmenlar ezny komunikat Pl.S. BWD,
jest

zniekształconem sprawozdaniem komisji lustracyjnej,
badała gospodarkę miejską w Łodzi

Audiencia prez. "Ziemięckiego u ministra

Składkowskiego

W związku z OPublikowa-1 Co się tyczy sprawy drugiej, faktyczny obraz wyników tej względów: 1) stałe pozycje bel
niem oficJalnego komunikatu sprawozdanie ustala: "że decy- lustracji.
względu na zmianę kosztów TOministerstwa spraw wewnętrz- dującą przyczyną przy zawarJeśli chodzi o zarzuty mery- bocizny i cen materjałów,
2)
nych o wyniku lustracji, doko· ciu umowy z Polskiem towa- tiryczne, to stwierdzić należy, niższy koszt konserwacji ' po
nanej
przez komisję mIm- rzystwem asfaItowem była za- iż umowa z Polskiem towarzy- upływie 5-letniego okresu konsterjalną, o tkórego treści pier- proponowana
przez to towa- stwem asfaltowem zawarta zo- serwacji bezpłatnej, 3) p !lna
Wszy z dZ1ienników łódzkich do rzystwo gwarancja bankowa stała na podstawie wyników gwarancja bankuwa, na co zrcnosił "Głos Poranny",
oddział (jeden
z banków niemieckkh przetargq z dn.ia 25 marca r. b., sztą wskazuje of;l;!alne :,,!>raw('
prąsowy
magistratu
nadsyła w Berlinie) na wypadek, gdyby bowiem firma P. T. A. przed- zdanie komisji mi 11 lsterja!rll!1.
nam następujące wyjaśnienia: asfalty się popsuły. Delegatom stawiła najni~szą ofertę w wyso
Jeśli
chod::i (I zarzUi:. że
Komunikat mi'nisterstwa spr. nasuwają się wątpliwości, czy kości złotych 931,576. Pozosfa- wskutek przeoczenia p~wnych
wewnętrznych stanowi wyciąg uzyskana forma gwarancji w łe oferty opiewały na sumy: zł. pozye ji w ku-;zh rysie, og ')'., ..
ze sprawozdania komisji mini- postaci
listu gwarancyjnego 1.034.429 (Warszawskie przed-I k,. zł robót {Ftf~'\ \'iszy k Js.'11,
lf:erjalnej.
banku zagranicznego rzeczywi- stawicielstwo asfaHowe),
zł. ci:) c&lone um.)wq,
na sum ·; o
ście da możność magistratowi 1.117.000 (Kocent i Godziewicz), koło 300,000 zł., to stwierdzić
Komnnikat powyższy pomija
wyegzekwowania w razie po-, zł. 1.130.189 (Anto.ni Bzyl), zł. należy, iż nie dotyczy to wyłącz
:"ane sprawozdania, które uzatrzeby odszkodowania od ban_!1.263.161 (Sieczko. i Bali.rngerj.
nie umowy z Polskiem tQlWarzy
sadniają względy, jakiemi kieku zagranicznego, a tymczasem
\oV dalszych pertraktacjach z stwem asfaltowem, lecz okolicz
rował si~
magistrat przy za- magistrat obowiąza'ny jest za finną
Polskie
tQlWarzystwo ność ta spowodowałaby analowieraniu umów na dostawę
tę gwal'ancję płacić, co w re- asfaltowe
magistrat uzyskał giczne podwyższenie kosztów
kostki granitowej oraz przepro
zuItacie w ciągu 12 lat trwaruia jeszcze korzystniejsze warunki asfaltowania przy zawarciu uwadzenie asfalto.wania ul. Piotr
gwarancji podniesie koszt ro- od o.fertowaaych w formie kr~· mowy z każdą inną firmą·
\wwskiej i Placu W olno.ści.
bót asfaltowych o 120.000 zI. dylu 70 proc. sumy kosztorysoCo się tyczy umowy na do.Co się tyczy pierwszej spra- Gwarancji. bankowej magistrat wej, podczas gdy warunki prze stawę 7 i pół tys. kostki gra·
NY, oficjalne sprawozdame ko- żądał
wobec
ujemnego. do· targu przewidywały zapłatę go- nitowej, zawartej z przedstawimisji stwierdza w pll'nkcie Ib: świadczeruia jakie miał z racji t6wkową. Zamaczyć należy, j·ż cielstwem handlowem Z. S. S.
"że decyduJącą przyc ~yną przy zepsucia się asfaltów poprzed- z firm, stających do. przetargu, R, to umowa ta była dla mią
wyborze
oferty :<i'lwieckiego nio. ułożonych przez firmę, któ- poza P. T. A., tylko jedn:t pro- sta korzystna ze wz~lędu na
przedstawicielstwa handlowego ra zbankrutowała".
ponowała kredyt w wys.)kośr:i warunki
kredytowe,
wysoką
oraz podniesienia ilości zakupu
40 proc.
warlooć mater.jału i rodzaj
0"omini~cle łych okoliczności,
kostki l 2.000 tonn na 7,5 tysią
PozaŁem
oferta "Polskiego bróbki.
w ofic.jalnem to.warzystwa asfaltowego" była
ca były korzystne warunki kre- stwierdzonych
POIlnimo, iż cena kostki sosprawozdaniu
komisji
mIDI- dla miasta korzystniejsza od wieckiej była wyższa, mz' indytowe, zaproponowa.ne przez
przedstawicielstwo sowjeckie". sterjaInej gruntownie zmienia pozostałych
z następujących nych oferowanych, to jednak
l

Jak

będzie wyglądał

omnikiem Tadeusza

Kościuszki

Odstaniecie naslaDi w d. 3 maja 1930 r.
W dn~u wczorajszym odbyła
w elektrowni konferencja,
w której udział wz·ię1i z ramienia Łódzkiego tow . elektrycznego. sp. akc. prof. Ullman i inż.
Batkowski, z ramienia dyrekcji
K. E. Ł. wicedyr. Ring i imż.
Trąmpczyński or. twórca pomnika T. Kościuszki artysta rzeź
biarz Mieczysław Lubelski.
Zastanawiano się nad rozwiązaniem problemu oświetlenia j
ruchu tramwajowego na Placu
Wolności w związku z ustawieniem pomnika i planami p. Lubelskiego, zmieniającemi wymę

gląd

dotychczasowy placu.
planów tych, które
zostały
już
zaakceptowane,
skasowany
będzie
zupełnie
zielnik znajdujący się w środku
płacu, a na mIejSce
jego powstanie plateau o promieniu 35
mtr., podchodzące pod sam cokół pomni'k a.
Plateau, wyłożone drobniutkim granitem, będzie posiadało
osiem chodników (na tej samej
wysokości),
wyłO'lonych kolorowym piaskowcem, wokół zaś
tego plateau biec będzie ('zerWOlla bordiura z piaskO'\vca,

= NAJPIĘKNIEJSZA
i• "TA CERKAll
•

lorem

doskonale z ko-

cokółu.

Sprawa oświetlenia :'ozwiąza
na została w ten sposób, że na
chodniku
okalającym
Plac
\oYo)nośd,
ustawionych b~tłzjc
(,siem dużych lamp na betono\v:rch słupach, zaś na samem
plateau :r:najdow·1.~~ się n.;dri('
rńwnież
osiem llłm,l. IIzt1ohI4l'
n:.-ch mósłężnemi .,czapkami".
a znajdujących się \'is a "is
tych lamp, na chodniku TramwaJe będą szły normalnie, ponieważ
plateau nie lJSZCZ1!pIi
przestrzellli, na której <ł{ltydl
czas kursują.

= Jak pozatern (lowiadl cmy, sama
T.
5• odlewana
w \oVarszawie, zosta• nie odebra·na firmie Wróblew=
się

1 .l

postać

l:

NajsłynnJeJsza artystka świata

I•

DOLORES dei RIO

•l:

harmonizująca

Według

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

Zapowiada swe występy

Kościuszki

5•
•

•

5
W "CAPITOLU" i
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Uczmy

Wolności

Pl.

ski, a robota ta powierzona zostanie inż. Wagnerowi w Pabjanj.cach.

Termin odSłonIęcIa pomnika
wyznaczono nieodwołalnie na
dzień 3 maja 1930 1'. podczas uroczystości narodowych.

Zarząd

Z

wobec moż'pości ułożen,ia
kostki sowieckiej większej powierzchni bruku, niż z kostki
szwedzkiej w ()Statecznym
wyniku żadnej różniCy yv c~!1i('
materj;;t.łu n~e było.

Magistrat stoi na stanowi",k u,
obydwie te umowy były Zflwarte z korzyścią dla mi,asta i
swój punkt widzenia przedłoży
p. ministrowi Składkowskiemu
w obszernym memorjale, który
złożony zostanie
na audjpncji,
jaką p. minister Składkowski
udzieli prezyd.jum magistl'atu
we wtorek dnia 3 września I'. b.
Wyjaśnienia swoje w obszer·
nej formie poda magistrat rów·
nież do wiadomości publi'c zncj.
Konsekwentnie do swojego stanowiska co do przeprowadzenia s.prawy asfaltowania ul.
Piotrkowskiej, magistTat n~
dopatruje się z czyje.ikolwiek
strony wykroczeń, któreb~T U)W
ważnialy ' do -pocią~ldęcja kogokolwiek do odpowierhi ,.. . ..j
karne.j.
iż

.,. * *
Jali się' dowiadu.łemy, 11:: C'1t."
le delegacji prezydium ma~i
stratu, która uda s~.ę do W :~r·
szawy, stame prezydent m, Lo
dzi pos.
, Ziemięcki.
.

się telefonować!

telefonów uruchomił w swym gmachu
kilka telefonów pokazowych

Dyrekcja Telefonów Lódzkir.;h
P. A. S. T. przygotowując się do
uruchomieni:l. autom3Jtycznej centrali telefonicznej, urządza obecnie pokazy posługiwania się automatyoznemi aparrutami telefonicznemi.
Dyrekc·ja Telefonów dobrze robi, że zajęła się za.WCZ3JSU naucza
niem publiczności obchodzenia się
z nowemi aparatami, gdyż dzięki
temu przejś<..ie na system automatyczny, które zawsze jest pewnego rodzaju bolączką., będzje mogło
odbyć się możliwie pomyśInie i u
IJjknie się btędów, które zwykle
popełnia publiczność
przez nieumiejętne mani pu1ow:mie
apara·tami, dopóki do tego nie nab!erze
należytej wpra,wy.
urządzonych

wania aIWJra.tów automatycznych
umieszczonemi w 'nowym spisie a
bonentów i z· żywą Ich ilustracją
pokazami łącz eni>a, odb'Jwaj ą.cemi
się codziennie
z wyjątIdem
świąt w gmachu telefonów w
godzifIlach pomiędzy 9 a 21.
O ile nam wiadomo, urucho.mje
nie nowej <;e)1trali zapewne nas tą.
J:>! w październiku b. T.
A więc uczmy fOlę "nakręcać nu
mery" a wpaźd~iern.i;kl1 będziemy
zdawaJi egzamin automatyczno-te
lefonicznej dójrzaJoś0i.
Dodać należy, że ZarZ<ld Telefonów przy rozsyłanym obecnrie
spi 'ie abonent.ów dołą.cza. bezpłat·
de broszurkę ilustrowaną, która
zapozna dokładnie abonentów z
clzi:t.łalnością. i systemem łą.czenia
stacji 3JUtomatycznej.
Pożąda,ne jest,
by wszyscy kC)
rzystający z telefonów
za.pm:nllli
się dokł:tdll i e z tre~cią. bro.<;znrki
by w przyszło:ki zapobie.: b~dllf
mu łączeniu się, co spccjcln:1E' le
ży ,. w interesie· abonent.óW'.

pokazów przeto
jak naj,szerzej,
pamiętając o tem, że automatyczue łą.czenie winno być wylwnywa
ne ściśle podług przepLsów, gdyż
publiczność przez nakręcanie kqż
ka numerowego przy apa.racie sa,..
ma kieruje ba,rdzo precyzyjnemi
mechani.zmami centrali, a na~
mniejsU\. niedokładność w manLpu
lowaniu apa,ratem wywołuje blęd
ue działanie me<;hanizmów i fa.łszywe połączenie.
WSZ).,sc y . więc powin~i z~wcza. ·1' lU
~ ~ I?~ z ~rz.eR.lSmlll Jlil.:· n·
należy

któ·ra

korzystać

=

AZS

Zwiedzaj ci .~

·
w
.
Poznan.·u
.

.

Jl.Y.lII -~ P01tANNY-l~

Pijaog

szoł~r

spowodował katastrofę

automobilową

B. P.

W czoraj o godzinie 1 w nocy
Okazało się, iż sprawca kataBtro
przed domem nr. 23 prq ulicy Zie f y szofer Grodzicki kompletnie' pi
l(\neJ wsiadło towarzystwo złożo jany odniósł poważne rany głowy

ne z dwuch panów i dwueh pań
do taksówki Nr. 96 LD. 802-10
prowadzonej przez szofera Henryka Grodzickiego
zamieszkałego
przy ul. W ólczańskiej 167.
Taktlówka ruszyła w kierunku
Zdrowia.
Gdy auto skręciło w ulicę 11-go
litst<Jpa.da szofer nie zauważywszy
slupa telegraficznego wjechał nań
caJym pędem.
Rozległ !'ri-ę przeraźliwy trzask
i

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w piątek, dnia 30 aierpnia r. b.,
przeżywszy

PozostaJ.i p3ćlaźerowie
Aniela
Sujka, Lejbuś &.kocz, Lodzia Rakocz, wszyscy zamieszkali przy
ul. Zielooej 23 odnieW lżejsze rany tłuczone. Taksówka uległa.
kompletnemu roztrzaskantu.

uSłysz,my dziś

DZIECi i RODZINA.

Kalasl Dla budowla a

Drzez radio!

Dom przy ulicy Łagiewnickiej zawalił się całkowicie

Wczoraj w godzinach popołu.
dniowych
mieszkańcy
domu nr.
ruJwyt-h.
17
przy
ulicy
Lagiewnicldej
usły
18.00 Słuchowisko dla dzieci.
12.05 Koncert z płyt gramofoszeli
w
pewnej
,chwili
trzask
i
huk
20.05 "RodjokrOOlika" - wygI.
nowych.
a
już
w
następnej
mury
zadrżały
dr. M. Stępowski
16.15 "Kącik artystyC'zny L. S.
i tynk posypał się ze ścian.
20.30 Koncert wieczorny.
G." - wyst. art. dram. p. Ireny
Przerażeni wybiegli na podwór22.45 Transmisja muzyki ta.ner,zBorowskiej.
ko
i tu zauważyli, że wszystkie
Dej z danciDoC1'l.l "Oaza".
ściany ich domu zarysowały się
silnie grożąc lada chwila zawaleniem.
Rzeczywiście po upływie Idlku
Sensacyjne oświadczenie Marconiego
minut dom kompletnie zawalił
W ro.zmowie ~ ko.r~~ponden-l sobą energję mechaniczną, jak I
lem "GlOrnale d ItalIa Macc\)- towar lub też całokształt natu- s ę.
. • . dł'
.
I '
Okazało się, że właściciel tego
Ol OSWIa ~zy, ze wOledalekiej ralnych źr6deł energji, jako to
przyszłoścI fal~ elektro- magne- siły wiatr6w, wodospadów, przy domu Jankiel Kossower korzystatyczne, p~zenosIć ?ędą
na od- pływ6w i odpływ6w morza etc., jąe z tego. że lokatorka jego Bajległośc Ciepło, ŚWIatło i energję stanie się dobrem międzynaro- la Wilczkowska wyprowadziła się
mechaniczną. To oświadczenie dowem, częściowo
przydziela- z parterowego frontowego mieszjest, być może, zwiastunem wv- nem temu lub innemu
krajo-/l{ania postanowił załoiyć tam rełaniającej się z teraźniejszości wi na odległość tysięcy kilome stauraclę.
baJecznej epoki, w kt6rej pań- tr6rw, z jednej p6łkuli ziemskiej
W tYm celu zaangażował maj.
stwa wymieniać będą między na drugą.
stra ciesielskiego Władysława Sta
sińsldego zam. przy ul. Nowaka
14, który miał mu rozszerzyć okna i drzwi oraz wybudować piIIł, l'IłJlYIlJ\
511łJliJl
WARSZA WA, 1395 llltr.
11.56 Sygnał czasu.

CieDło

16.30 Koncert z

płyt

gramofo-

przez radio

lf4.

TEATR MIEJSKI
Jutro o godz. 8,30 odbędzie się

l

i

"HELENÓW"

t

.....

Dziś, w sobotę odbędą. się w Hew teatrze Miejskim jedyny w,ie- lenowie ostatnie występy a.rty~ór siósk Halama.
styczne, cieszą.ce się dotychczas
wielIdem
powodzeniem.
TEATR LETNI

c\~1\fiy'
.

"

W programie: "Duet" wykona
,Kochajmy się" pełna atrakcji
para
"Iljan i Alexy". Os1:.altn:ie wy
rr"wja ukaże się na, scenie teatru
Letniego w parku Stasz.i.ca j.eszcze stępy klasycznej tancerki Mili Mitylko dziś i jutro, po<.:zem nastąpi lowskiej <traz Niury Norma w
EWodm oryginalnym repertuarze.
zamknięcie seronu letniego.
w,,;-. po gruntownym remoncie i przeróbce na wzór nowoczesnych
teatrów.

Wczoraj' otwarto

wnicę szerokości

5x5 mtr. a wy- katastrofy trzy rodziny zostal;,
bez dachu nad głową. Są to: Moz rodziną,
Izrael
Stasiński nie badając wcale sta ~zek Frajlich
rej budowli nie zabezpieczając Kasztan z rodziną, Szmul Wolffundamentów ł wykopanych do- sztadt z rodziną.
Smolnego, Stasińskiego i właśc'
łów, przystąpił do roboty.
Skutek tego był takI, że źle ciela domu Kossowera, który powzniesione mury i niezabezpieczo 8iadająe zezwolenie inspekcj~ bune fundamenty runęły grzebiąc dowlanej tylko na remont domu
I{azał przeprowadzić przebudowa,
wszystko pod sobą.
Na szczęście wszyscy lokatorzy uie policja pociągnęła do od pc
zdo&1li ujść z ~Ótetn. Skutkiem wieclzialności sądowej.
.,_ _. ._ _ _ _ _IIIIJ_ _lI'ł1iflilll_a_I:il'JI____m;:mE~~
sokości

2 mtr.

I

"DAJ ~Dll, MJ

litewskie
W przyszłym roku 1930 przy- cby tego, kt6ry najWIęcej nic
pada
pięćsetletnia roczmica cierpiał polaków, który
walśmierci Witolda, lecz dziś j'uż czył z nimi, aż wywalczył wolsprawa ta wywołuje mocne po- ność. Czy nie byłoby zbyt bolaruszenie w społeczeIlstwie Iitew sne cieniom tego rycerza, że do
skiem. Pod jakim kątem widze- stolicy, z której rządził do Duna
nia jest ta rzecz rozpatrywana ju, Czarnego morza, Kal'Jlat i Bu
w Kownie o tern
świadczy je- gu, przybywają litwini z polsk:e
d.en z artykułów, jaki pojawił mi przepustkami. aby złożyć mu
SIę w półurzędowym dzienniku hołd. To też, czy nie bardziej ce
"Lietuvos Aidas".
lowem byłoby trzymanie trum"Społeczellstwo nasze -pisze ny \Vitolda W Kownie, w muo.rgan litewski - przygotowuje zeum wojennem, dop6ki nie bę
SIę do
obchodu
pięćsetlecia dziemy mogli powrócić do WiIśmierci Witolda Wielkiego. Ma na już bez polskich przepustek,
brć zb?dowany wspaniały pom- jako gospodarze?
I wówczas
mk Witolda. P. Donat MaIinow- uczcić prochy rycerza.
ski, stary boiownik o litewskość
Najwięks~ą boleścią; dla ciezamierza zbierać ofiary
na nia Witolda i dla nas jest to, że
trumnę dla Witolda.
Trumna w pięciusetletnią rocznicę jego
ma być srebrna. P. Malinowski śmierci jego stolica, jego prosądzi, że do Wilna mogłaby się chy, są w rękach tych, z kt6ryudać delegacja litewska z trum- mi tak wiele on walczył i kt6ną, do kt6rejby uroezyście zło- rych pokonał. Obecnie zaś sam
żyła drogie relikwie. Każdy przy wr6g nietylko
rozgospodarzył
z~a, że pomysł ten jest bardzo I się w tern miejscu, ~dzie słał
pIękny l godny poparcia. Pow- tron rycerza, lecz usiłuje znisz.
stają jednak wątpliwości, co do czyć wszystkie ślady jego i litew
urzeczywistnienia jego w prak- skości. Nie wątpimy jednak, że
tyce. Wielkie pytanie, czy pola przyjdzie czas, je Litwini z odcy wpuściliby taką delegację do powiednią czci'1 i uroczystością
WiIna.A jeżeliby nie. wpu. ścili, ł dadzą odpoczynek prochom r y.to czy warto byłobl:pros!ć lc!I cęrza i zwrócą ~u
;lłupi~)lłą
łasld, żeby pozwolili uczcić pro przez wroga koron~··.
.

I
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"

oto' motto pięknego filmu z c21rującą

~ MADGE

BEl1.11f!fY _ ..._..:.
"PANIENKA E F A
"DZIEWCZYNA ze SPELU I'"
MARY
O
pod

~tułem~

kt6ry wraz z

I

z

Sałę Zimową

Stulecie Witolda ' i' aDet,t,

lat 68.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego przy cmentarzu izraelickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w niedzielę, dnia 1 września r. b., punktualnie o godzinie i-ej po poludnil(, o cz~m zawiadilmiają pogrążone w głębokim smutku

Ciężko rannego
szofera. odwieziono do szpitala św. Józefa resztę rannych odwitedono do domu.

jęki.

Co

~AtIMfA l Kln~w ~llDnAOJIWA

jeden z pasażerów p. Mazur, zam.
przy ul. Zielonej 23 odniósł również rany r~ i głowy.

stanowi

następny

piękną

rekordowy program

tlI

•

W programie:
Najgenjalniejsza artystka świata. czarująca

Doloras dei
W

potężnym

•

10

dramacie naplęc erotycznych p. t.

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

rozgłośne arcydzieło

filmowe będące
ewenementem w dziedzinie kinematografji.

UWAGA:

Kino wogrodzie
Institut
de Beaute
Anna Rydel .

~~t:~~i!
.-:

___

EHEr. . . . .

(Dvplomee de I'Universite de Baute
Paris)

CEgiBlnlana 19, m. B,feler. 69-9Z.

Pielęgnacja skóry i włosów. Specjalne
masaże twarzy i ciała. Masaże odtłu
szczające. Usuwanie zmarszczek, brodawek, piegów, wągrów i innych
defektów cery. Usuwanie włosów elektrolizą Elektroterapia Solux. Lampa
kwarcowa. Farbowanie włosów.

przyjazd
do lodzi.

ZIDowiada

Przyjmuje od 10-eJ do 8-ej wlecz.

Zgłaszajcie
(pełne kwalifikacip)

IOpiekunów

prz";lt,ic. r O":1d(' \\ ~iml, 'zjUlll, i ł ct'·
Oferty tiUl> . .:- '\;\;l)~~l' : do ....... 0 Zł.

D

się na
przy Sądzie

~·aca

Od

eowa
admin... Głosu P~rannego".1 wiązali materialnychl
!.

l

b

członków

dla

Koła
nieleŁnich w

ez żadnych zobo·
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tilówne konkurent:je
D~ień

wczorajszy turnieju tenni
80wego w Helenowie obfitował w
cieka.we spotkanJiJa. WczoraJ zrana przybyła, reszta gośoi, a więc
p. MarszeWIski z W a.rs~a.wy i ~.
'rews i Bauer z Gdańska, i rozpo
częli natychm~3JSt
gry. Niestety
nie przybędzie mistrzyni polska
p. Jędrzejowska.
W grze pojedyńczej
panów
mistrz Soppot p. Tews wygrał ła
two od p. Mehlo 6:0, 6:1, i od. p.
Altsch\111era 6:1, 6:2, wychodząc
w ćwierć·f1ilIlale na mistrza Polski
p. Maksa Stol:1rowa. Spotkacie to
nie było na.ogół ciekawe, gdyż p.
StOOM'OIW o całą. klasę przewytszał
swego przeciW'11ik!l., biją<; go bez
trudu. w śJ,i'cwym . styl~ 6:1, 6:1.
PnebIeg gry był Jedyn]~ ciekawy
ze względu na to, że Il3JSZ mistrz
pokazał cały swój styl gry, który
poprawił się IDIdzwycz,a,jnie od ro
ku ubiegłego. P. StJolarow ro7JPOrząil.za dz~siaj doskonałym serwisem, ma znakomity start do piłki i prawie nie wyka?;uje braków
techni-cwyoh, talk że może poświę
<.'ić całą uwagę

na

taktykę

gry, co

też ClZyn'i! ba.rd.w

dobrze. LaJtwe
l':wy'Cięstwo nad takim przedwnikiem j>3Ik. p. Tews świadczy wyIDiOWme o ,ogromnych postępach
ten:ni.su polskiego, który jeszCU!
prz.OO. paru lIaJty nie mógł sprostać
czołowym r31kietom gdańskim.
Drugi do półfinału doszedł pam
lT"
.rui'IlZ6l,
swyc.ięta.ją.c z trudem po
zaoiętej w.a1c.e p. Goldste'im, 2:6,
7:5, 6:3. P. Goldstein wygrał dość
mybko pierw&r.ego seta. i w drugiro. prowadz:iił 2:0 i nrlal 40:0 dla
siebie, •
w tym momencie zała,..
ma! ~ co pn:.eeiwnik umiejętnie
.wykorzystał, wyrównał, a potem
jut nie pozwolił sobie wydrreć
zwy~a. Następnie p. Kinzel
wyeliminował btwp p. PopŁawskie

g>o 6:4, 6:0.
Trzedi do półfinału doszedł p.
Jerzy Stolrurow, Uijąc w bardzo
ładnym stylu z dutą przewagą. p.
M.a.rsrewsldego 6:2., 6:2. Zwycię&two to wskazuje rojdowtod.n1ej,
że p. J. Stolarow znajduje silę w
chwili obecnej w brurdzo dobraj for
mie. P. M3Irswwslci Uprzednio poW PP,- ~kiego, Wołyńsk.ie
go i W~Iowiejskiego w tym samym stosunku 6:1, 6:0.
WroozeIie ezwarlym półfinalistą
będzie zwycięzca. spotkania Eiffer
man - Bruue<r, przycrem zdaje się
być pewne, że zwyo'i~stwo przy_
padnie w udziale wiedeńozykowi.
P. Ba.uer po,bił wczoraj po zacię
tej walce p. Pohorylesa 1:6, 6:3,
6:4, o-ra.z 'Zupełnie bez wysiłku. p.
Ferstera 6:0, 6:0.
W gn.e pojedyńcze;j. pań
aeja nie uległa zmjMtiIe.

doszłg już

W grze p1:ldwójnej p.<tnów d')
półfiJna.łu doszli na razie
jedynie
bra,0ia. St.olaJl'ow. Powstałe pary
półfinałowe
będą bez wątpierria:
Goldsteilll - Andrzejewski, Eiffer
man - KiIIl?;1 i Ba.uer - Tews.
W grze podwó,imej pań i panów
rozegra.ne wstało ponownie wczorajsze niedokończone spotkanie
pM' Sc3!I"pao - Kinzl przeciwko Ra.
ciborska - Eifferrnan. Gra była
ntezwykle ciekawa) tbaj panowie

,ew.

erg..,..

PORAlł.,,,,
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rem

zaczynają praoować,

I

KINO-TEATR

e

walczą

zawzięcie

o każdą piłkę, zdobywa
5 gemów pod rząd odnosząc Dziś i dni następnych!
Wspaniały arcyfilm wytwórni
sliczne zwycięstwo 6:4, 6:4. W pół
francuskiej p. t.
fi.nale spotyka się ta para z parą
p. Scheiblerow:1 - Steinert, a w
drugim pół~inale walczyć będą. pary 'P. Juntanka J. Stolarow
przeciwko p. Kuhnel - Goldstein.
POZ3!Ulm rozegrano'- cały szereg Potężny dramat erotyczny reżyserj,
meczy z wyrównaniem.
mistrza realizatorów Leonce'a Perret'ó
W roli głównej znakomity artysta
ek.

Z tańska
S,re CI

sU

e

4

Iwan PC!irowitz

tri

Europy zgłosili już swój współudzia~

II-gie Grand Pri'X i mistrzostwo dvie rozegrany z 03łą okazałością
motocyklowe Polski na 1929 rok ~go pierwszorzęcloogo ~naczenia
odbę<hie się w KatJCJlW'icach. Jako i w atmosferze prawddw. spo~a
punkt na odbycie Grand Pr.ix i ju i porzą.dku sporowego. Nie bę
mistrzostwa w tym roku obrano dzi.emy powracali do uiefortunnej
Katowi'Ce - Górny Śląsk. Wybór roz-grywkJ zeszłorocznych wyŚ'ui
doskonaJy. Nietylko pod wzglę- gów w Grudziądzu, vresztą mocno
dem propagandy sportu motocy- i słusznie skrytykowanych w caklowego, lec?; i polskości.
łej prlliSie polskiej. Jesteśmy przed
Walka. zaciięta.. Naj'pAa.wniej-sze nowym faktem i po r:1Z pierwszy
narLwiska figurują. ju,ż obecnie na. - przed naprawdę olbrzymią i sta
lriśCiie zgłoszeń (N\sta zgłoszeń w ranną organizacją.
dn:iJu 25-go b. m. przekroczyła 48
Z3IW\Odników). Na.zwi'Ska takie, jak
Trasa tegorocznego wyścigu doAlvensleben, Pooohadel, Rychter, prowad-zona jest Uo idealnf',go star
Wargin, B,ogusła.wski, PiełalWskj" nu, znajduje się w trzech kilomeHeryng _ Polska, !Wehr, Stock, traoh od Katowic i prowadz~ przez
D
Mysłowice Kosztowy - Murcki
rews, '
~!IIlIDer, Bouva.in-Gdańsk,
Stegma.nn, Kleilll, Gliss, Zundd, - GjsZO!Wiec, jest to obwód o dyEmtz., Kooh, Nide, Brant _ Niem st.&!:lsie 27,4 klm. Zawodnicy pasiaf:1, WałteT, L. Handley _ Anglja da.jący maszyny kategorj.i 6 i A
(L. Handley tegoroomy ~wydi~ca. będą musieli dokonać 9 okrążeń,
angielskiego Tourist T:rophy) i wie kategorji wyższej - po 11 ok.rą.
lu mych z Fra.ncji, 82:wajcarji, żeń.
Od p8.il"tl
dni na
trasie
Włooh, BeJgji i prawie z karidego już huczą motory, to ci, którzy
pa.ństwa Europy _ same mówią. z-ghasiH swój udz.iaJ w wyścigach
za, sicb<ile.
odbywają usilnie trening. ZawroNiezwykle sprężysta organiU!.- tne tempo trenujących się, - nieeja. tego!l"oomych wyścigów, pro- którzy osiąga.ją w czasie próbnych
wadzona be2ąx>średnio przez no- jazd ponad 150 klm. - daje przedwoobrany Z31J'ząd polsldego zw. sma.k tegO, co to ąędzie za zacię
motoeykl., dosk(mały dobór perso- ta ~a~ka. Za}inter~sowanie wyści
nelu pomocn!i>czego, wielkie wn- gaml Jest olbrzymIe.
teresowooie i poparcie ws~ystkich . Zawodnicy oficjalnie zgł()'Sz.ą się
władz centralnych, a ZWłaszC7a. w dniu 31-go sierpnia i w tym saGórnego $ląska, dają pełną. gwa- mym dniu o godz. 15-19 nastąpi
r:mcję, że wyśoig tegoToc'zny bę- w Katowicach, na rynku odbiór

Dolor~5 d~1 Iłi
JAKO

"TANCERKA"
Wkrótce w "CAPITOLU"

1. . ., . '. . . . .

PIOTRKOWSKA 108.

ją

l Drand Prix motocyklowe Polski
Najtężsi motocykliści

AtiWłM

do walk póllinalowgc:b

wykazali dużą umiejętność w grze
podwójnej, natomi.a.st p. Scarpa by
la o klasę lepsza od swej przeciwnicz1d, wykazując dobry start do
piłki, mocne i opanowane uderzenu·e, Or!l!Z dobrą taktykę w gne.
Pierwszego seta wygraJa p. Scarpa z partnerem po 7-aciętuj wa.lće
6:4. Strona przeciwna bj'erzl:' się
do gry, zdobywa prowadzenie i
szybko d (}(,hodzi do stlVnu 4:1. W
tym momencie p. Scarpa z pa..rtne-

5

AMii

maszyn przez komisarzy teclmicznyeh. Wyśc·ig zaś odbędzie się
punktualnie o god-z. 13.30 w niedzielę dnha następnego. Rozdanie
nagród nastąpi również w niedzielę, o godz.
10 wiecz., poczem
wszysc;y motocykliści będą gośćmi
P. Z. M. na. bankiecie w restauracji "Oaza".
:Bomijają.c Iic7tne nagrody (36 n!L

oraz premjowana

piękność

,francuske

eLAIRE DE LOREZ.
MUZYKA M. LIDAUERA.
Uwaga:

Ceny miejsc

ZNltONE

I

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

gród), of.j arowanych przez firmy i Dziś i dR~ i1!i!l~t~'~!9(h l
instytucje, w pierwszym nędzie
naJeży wyrnjlenić
na.,o-rodę
pana
Prezydenta Rzeczypospolitej i nagrodę pol. zw. mowcykl., przedtai . •
arlo' . kilk t '
zdobywa sukcesy w roma nsie
s iWlaJą.ce W
SC
U ,ySIęcy paryskich
bulwirów,
pelnym
złotych.
emocji i humoru ]J. t.
MaJą więc o 00 walczyć mistrze

Harr, Liedtke

dwukołowyc~ d~monów s.zybkoś~i.

I

Iy ty mOj:e

~n~p~;!i ~

Walka będz1e plękm. W1dok me- "
"__ li.• i!1~,'~
,
tA., q t
sam1lwity. To też nie powinno zaW rolach główn y ch:
braknąć nikogo na starcie, wszyCZarl)jący Harry lisdtke,
scy zwolen. motocyklizmu i motoryzacji porwmni sobie naznaczyć wdzięczna Betty Bird ir'ehHl te l ,
spotkan.ie w dniu l-go WTześnia w peramentu Joanna HalDlinf:)
KaJtow'ioach na II-gim Grand Prix Orkiestra pod dyr. p. KANTOHI)
i mistrzostwie motocyklowym Pol Początek o godz. 5-ej pp., w sob.,
niedz. i święta od 12-ej pp.
ski.

-

-

Iurgśt:j-Dakoah
W jakim

składzie wystąpią drużyny

W dniu dzisi€jszym na boisku
przy ul. Wodnej o godz. 4,30 pop.
rozegrane zostaną zawody o mi·
strzostwo klasy A pomiędzy dru·
iynami Turystów i Ha.koahu.
Sensacyjne zawody te mają dla
ł!akoahu kolosalne znaczenie, bowiem w wypadku przegranej grozi im spadek do klasy; B., niewątpliwie więc niebieski zespół dołoży wszelkich starań, by szalę zwy
ci.ęstwa przechylić na swą stronę,
a tem M.mem odsuną.ć przykre
kom:ekwencje związane bezpośrerl
nio z pmażką..
Jak 11M informują. Turyści wy.

I stąpią. w swym

najt;iilJiejszYIll Skrli
dzie a więc Wiese - Krygier.
};iewiadomski - Trajdos, SzuI<l, Kowalski - Stolarski, Bałcze\\
ski, St. Kubik. Ohojnack i : Świę·
to sławski , natomiast Hakoah wy·
&tawia ten sam zespół , który osi'l
gnął remi·s z I~KS a oiitatllio 'lwy
c i ężył drużynę wo:skowych. PrZf'd
zawodami
rozegrany
zo s tani~
przedmecz pomiędzy Turyśd II Halwah n o mL'ltrzostwo klaBy B
Dowiadujemy s ię, iż sensacyjne
to spotkanie prowadzić hcdzie p.

IJastrzębski.

BYlłfKł:J4

~IMnAlJUM Mf~Klf~~ l~R~MADlfnIA K~'[óW m. t~~ll
(DJłNDl. I'I/lTfl'l.-Plłll'RODN.)

ul. Narutowicza Nr. 68,

•

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

Dyrektor

/lo.oni

Idźkowlkt

';CUs 1I1II1111Y"

H

'LODi
31 sierpnia 1929 r.
ił

Przewlekły

kryzys

Ul przemyśle włókienniczym

wymaga radykalnych
Memorjał

izby

&.OŃ

31 sierpnia 1929 r

przemysłowo-handlowej

w

środków
Łodzi

wysuwa

sanacyjnych
szereg

doniosłych

postulatów

Zagadnienie kryzysu wł6kien
niczego, które jeszcze do niedawna traktowa:ne było przez
czynniki miarodajne, jako zagadnienie wybitnie lokalne, obecnie wkracza w szerok,i e krę16 zalSadniJczej dyskusji. Zapoczątkowała ją niejako reprezen
tacja życia gospodaTczego okrę
gu łód1)kiego, iz,b a przemysłowo - ha'lldtlowa, kt6ra złożyła
mimstrowi przemysłu i handlu
obszerny mernorJał obrazuj3cy
całokształt kryzysu w przemyśle wł6ki,enrui(!zym, oraz analizujący drogi sanacji, 40 kad
maszynowego pisma zawiera
memorjał ten, który nie może
być traktowa'llY, ' jako jedno ze
stereotypowych wystąpień poszczeg6lnych organizacji
do
~er rządowych, wystą.pień, które w wielu wypadkach muszą
przebrz.mileć bez echa.
Memorjał ixby łódzkiej 'jest wystąpieniem o tak zasadniczym charak
terze, że przeJście nad nim do
porządku przez sfery miarodaj
ne jest niemożl,iwe. Stanowi on
bowiem ni,ezwykle mocne uwypnklenie w szeregu momentów,
obrazujących kTyzys
wł6kienniclwa polskiego, z drug,iej zaś
strony w pewnych swych podstawowych założencrach jest on
nawet poniekąd rewelacją, któ
ra jako wyraz optnji gospodar-,

czej musi być poddana szczegÓl- dochodów dla państwa i samo- za.ktywizoWimia bilansu ha~o wilStych strat poniesionych 1Il1.
łowej a:nal,izie.
rządu i wielkiego zbiOO'owiJska wego.
Memorjał wysuwa ko- dłutnikach.
Dotychczasowe wynillrl gOl5po t,;ó.rczej pracy, p~tępu i tech- n;ieczność uzyskania zniżki ceł
Wkońcu poruszoQO ckżką sy
darczej Łodzi, walczącej o swe mkł.
rumuńskich na eksportowane tuację handlu hurtowego, kt6prawa, są mi.nimalne: rząd nie
Obszernego memorjału izby przez Łódi towary włókienni- rernu przemysł włókiennir.zy
potrafił się zainte:esować w łódzkiej nie można streścić na- cze, zawarcia traktatu handlo- sprzedaje gros swych towarów.
sposób właściwy i dostateczny, wet. w obszernym skr6eie, bo wego z Chinami, rewizji trakt a Handel nie korzysta l żadnej
żywemi potrzebami Łodzi, 81m zaWIera on i tak już. szereg t6w z państwami bałkańskiemi pomocy kredytowej. Pozbawionie potrafił zdobyć się na ża- skondensowanych, a nIezwykle i BIJ.skiego Wschodu, rozbuoo- ny jest Dn wła.-mych kapItałów i
den kffilkretny program w sto- doniosłych problemów. Poniżej wy systemu zwrotu cła za barw .,kaz!luy wyłącznie na kr~d'Jl
sunku do posiadającego olbrzy podamy tylko główne wytycz- nild, wprowadzenia w życie sy- swych dostawc61W puemysło.
mie znaczenie okręgu ł6dzkiego. ne, na jakkh opierają s~ę postu stemu honifikowa'llia podatku "'ych, Niemoc finansowa han.
Ten niewlaśdwy stosunek do lB;ty z.aradcze ! sa~acyjne w16- obrotowego przy wyworie za (fIu przeć go musi do nadmier.
pomijalIlej i zapominanej Łodzi klenmctwa łódzkleą:,· W<;>l:r,t.o poprzednie fazy produkcji oraz nego wykorzystywani'] kredyprecyzuje memorjał izby w koil. ~am p~zyte~. ,",:yraZlc nadzleJ~, wprowadzenia w życie instytu- t6w towarowych, ud7ielanych
cowych uwagach. Stwierdzono ze akCJa za1!t1lc]Owana przez lZ cji ubezpieczającej kredyty eks- pryez zagranicznych
d()st:'lw.
tam m. in., że utarł się już u b~ pr-zemysł~wo - ha?-dJową! portowe.
c6w, co ujemnie odhiJa 'iię na
nas fałszywy, niezmierną jednak me pr.z~brz~l11 bez. echa l skł?n.l.
bilansie handlowym. W związk
d
d
POSTULATY PODATKOWE. ku z tern należałoby zapewn.ić
siłę sugestywną posiadający po czynTI1 l D1lar~ ajn~ ~ reWIZJI
gląd, iż okręg łódzki jest pas- dołychcza,soweł polItY~l. w st~Wreszcie obszernie om6wio- poważniejszym firm'Jm hUltosywną częścią organizmu gospo ~lmk.u do ?posledzQneJ I POD1l- no postulaty wł6kiennictwa w wyro bezpośredni wydatniejszy
darczego państwa, wobec cze- JaneJ ŁodZl.
dziedzinie podatkowej. Tutaj za kredyt redyskontowy w Banku
go niedomaganiom jego nie na
Miecz. Kołtoński.
najpilnie.fsze dezyderaty uzna- Polskim rozszerzyć ' kredyty releży poświęcać specjalneJ uwa'DO rewizję -j wycofanie ok6lni- dyskontowe dla bank6w, obsłu
gi. Ten, jakże niewłaŚciwy, stoMemorjał izby przemysłowo- ków min. skarbu sprzecznych z gujących handel oraz zasilić kre
sunek jest oparty na i1k c ,i i , po- handlowej w Łodzi przedłoźo- postanowieniami ustaw i OTzecz dytami sp6łdzielnie k,r edytowe,
zbawionej wszelkich podstaw, ny min. Kwiatkowskiemu, skłn- nietwem najwyższego trybuna- służące potrzebom drobnego ku
to też słusznie izba zwraca uwa da się z 4 zasadniczych części. lu, zapewnienie płatnikom w 0- piectwa gdyż zapewnienie hangę, iż niedopuszczalnym hłf'dem
Część pierwsza poświęcona bec.nej krytycznej sytuacji jak dlowi odpowiednich źródeł krebyłoby kierowanie się tą fikcJą została analizie przyczyn kryzy najdalej idących ułatwień, ogra dytów krótkoterminowych przy
w dz.iedz.inie dalszej poilityki su strukturalnego; w części niczenie nadmiernie rozwinię- czynić się może do uzdTowienia
państwa w stosunku do okręgu drugiej memorjał omawia caro- tej
działalności
skarbowych kalkulacjj i stworzenia podłódzkiego. Fikcji tej z łatwością kształt czynników tegoroczne- biur infonnacyjnych, wprowa- staw do realnego, ho sztucznego
przeeiwstawić moona OlbTZY-j go kryzysu; w 'części trzeciej dzenie zasady jawności w dzie- obniżenia cen towarów.
mią rolę gospodarczą okręgu wysunięto szereg postulat6w, dzinJe
wymiaru podatkowego,
Ostatnim postulatem jest koł6dzkiego, jako wielkiego ośroo zmierzających do doraźnego za poniechanie
dotychczasowej nieczność ułatwienia przemyka produkcji ważnego źr6dła pobieżenia konsekwencjom kry praktyki wymiarowej w spra- słowi uzyskania kredyt6w dłu-:==~~~~~======~~~~=:::=:::=:::::!~=~ zysu; w części ostatniej wreS1;- wie potrąceń od dochodu rzeczy gotermi:nowych.
•
de omówiono sposoby usunię-.
MM
__
cia przyczyn kryzysu strukturalnego.

Ultimo sierpniowe
zapowiada

W bl'8llZy
daje

w Łodzi

się dość pomyślnie

bawełnianej

zauwa
ostatnio poprawa
wypłaealnośef, która pozostaje
w związku z rozpoczętym sezonem. Na szerszą skalę sezon ten
rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Dotąd największym po
pytem cieszyly si-ę towary cało-

tyć się

roczne. mtimo sierpnia powinno wypaść lepiej, niż w lipcu,
gdyż na okres sierpnia i września
wystawiono stosunkowo
mało weksli,
ponieważ kupcy
musieli się liczyć z minłmalnem
zapotrzebowaniem w tym okre
sie.

Rrnek pieniein,

C edu ła giełdy pieniężnej
warszawskiej
Warszawa, 30..go sierpnia

5 proc. pa.ństw. poź. premjowa
dolarowa 64,75
5 pl.'lOC. poi. konw&syjna 48.25

48,05
10 proc. poi. kolejowa. 102,50
8 proc. L. Z. Ba.nku Gosp. Kraj.
Belgja 124,00
94,00
Bud~'L,t 155,58
Kopenhaga 237,40
8 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj.
Londyn 43,22%.
94,00
Nowy Jork 8,90
7 proc. L. Z. Banku Gosp. Kraj.
Pruryi. 34,89 Y,
83,25
P,r aga 26,4H~
7 proc. oblig. Banku G. K. 83,25
8 proc, L. Z. Banku Rolnego
Ogólne obroty b. małe. Tendencja dla większych części walut 94,00
europejskich słabsUL. Dolrur gotów
7 proc. L. Z. Banku Rolnego
kowy w obrotach pozagiełdowych 83,25
8,88. Rubel złoty 4,63 i pół. CzerAKCJE
woniec sowieckli - 2 d:olary 23
Bamk
Polski
166,75
centy. W obrotach prywatnych ru
Barok
Tow.
spółdz.
90,00
bel srebrny 2,68, 100 kopiejek biBam,k
Zw.
Sp.
Za.l'.
78,50
lonu srebrnego 1,25. Gram <.:zyste
Norblin
139,50
~o złota 5,9244. W obrotach mię
Stalraohowice 27,50, 27,75
hybankowych:
Berlin
212,30
Z pożyczek państwowych moeSdańsk 172,89, Nowy Jork 89 i 95
WALUTY I DEWIZY

niejBze: 5 PI'O{;. konwer'i,Y'jna i 4,
proc. prernjowa inwestycyjna. Z
Ustów
Zastawnych sła.hsze 8
7 proc. poi. stabilizacyjna 91 1
proc. Tow. kred. m. Warszawy,
pół;
inne przeważnie mocniejsze. Dla
4 proc, poi. inwestycyjna. 118- akcji tendencja mocniejsza., obro117Ya - 119.00
ty b. mał.
PAPIERY PROCENTOWE

O dorainych środkach zaraCł
czych w memorja.1e czytamy m.
in.:
Do bezzwłocznych środk6w
zaradczyeh należy w pierwszym
rzędzie przywrócenie i podniesienie poważnie 'zachwianej si_ "~ t
ły nabywczej szerokieh mas spo
łeczeństwa,
co pozostaje w
zw:iązku ze stabilizacją linji rzą
dowej poli.tyki z.bożowo - apro
wizacyjnej. Przemysł włókienni
W rolach głównych:
czy z powodu silnych skoków
konsumc.ii narażony jest na 'liIne ryzyko. W tych warunkacl.
szczególnej wagi nabiera sprawa kartelizacji przemysłn idą
cej w kierunku unormowania
liSił!UkO
produkcji oraz regulacji i uzdro
wienia wa'runk6w wy tu. Konieczna jest więc porno::: pali.
stwa dla istniejących ,juz knrNastępny program w "GRAND-KINIE"
teli, kt6ra polegać wtnna na udostępnieniu członkom specjalWytw. Ufa.
Wytw. Ufa ..
nych ułatwiell, niezbędnych dla
unormowania produkcji i zbytu. Kartelizacja mo~e zapohiec
przerostowi produkcji, to teź
Dziś, w sobotę, o g. 8,30 w.
naczelnym postulatem w tej
OSTATNI WYSTĘP ZESPOŁU
dziedzinie jest zapewnienie wl6
kiennktwu warunk6w umoi.1il
WAgH
we
wIa.iących przetrzymanie okrez słynną tancerką klasyczną p, MILOW·
Dziś, w sobotę, o g. S-ej ». p.
sów dekonJunktury. Cel ten u- KONCERT P O P U L A R N Y SKAJA, brazylijską tancerką NORt NORMĄ, i ekscentl'yc'l:nym duetem ALEXI na
dałoby się osiągnąć, gdyby skar
pod batutll R. TELGA.
czele. Anonsl W niedzielę, 1 w r ześnia o
telizowanemu włókiennictwa II
Jutro o godz. 11 przed poł.
g. 8.30 w. Występ zespolu cvgańskiego (15
priystępniono wydatnie.isze kre p O R A N EK M U Z Y C Z N Y osób) z nowym repertuarem.
dyty lombardowe pod zasta w to •••••••••••• $ •••• O•••• ~ •• O•••••••••••••••••••••••
warów ja,k() tet w formie dy·
skonta dowodów składowych in
stytucji, zajmu,iącyeh się skła
dowaniem towar6w.

l'

ar la
Grz h

l'Iiltolaj Rollo
froblic:b

Beiig 41ior

Helenów Kabaretowego Pletropolu
~

POLITYKA EKSPORTOWA.
Trzecim postulatem jest celowa polityka rządu w kierunku
rozwoju eksportu włókiennicze
go. Poparcie rządu w tej dziedzinie jest niedostateczne, jakkolwiek wykorzystanie konjunktur eksportowych może wpły
nąć na odprężenie sytuacji wł6ldennicŁwa i przyczynić się do

H
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•
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GŁOS

PORANNY

-19~ ł'.

11

Do akt.

Nr. 1174-1929 r.

~~~ł([lHf P~t~Kł[ ~IMnAlJ~M M{~Klf
Ul flDUZl, POlllDRSKR 105 TE la. 3Z-18.

••••
Kancelarja czynna codziennie od godz. 11-1.
Poozątek lekcyj dnia 3 września o godz. 9 ran~.

GIMNAZJUM
MESKlE
Tow. Szerzenia
Wiedzy
Technicznej

w

Łodzi,

Oświaty i
wśród żyd6w

składających

ul. Pomorska nr. 48

z prawami gimnazjów państwowych
Podaję do wiadomości, że wpisy odbywają si~ codziennie (z wyjątkiem sobót) w godzinach kancelaryjnych.
Uczniowie, którzy uczęszczali do gimnazjów Szakina, nie nłacą wpisowego i traktowani są na równi z
uczniami wyżej wymienionego gimnazjum.
Otwiera się klasy wstępne A, B, C.
DYREKTOR: SZYMON HERMAN.

• a

Ogłoszenie.
Komornik Slldu
Grodzkiego w Łg.
dzl, Tomasz: Cho'
rzelski,
zamieszko wŁodzi,
przy ul. Sienkie·
wicza 67, na zasa
dzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, te
w dn. 6 wrze§nia
192!) r. od g.10 r.
w Łodzi, przy ul.
Konstantynowsklej 122
odb~dzie sle sprze
daż z przetargu
publicznego ru'
chomo§ci, naletą
cych do fir.
"Bracia
Cygelberg"
i
z 2 maszyn
mechanicznych
oszacowanych na

---.

się

Kursy
Hiln
"owe
J.
Plantinbanda
w lodll. ul. Prlejazd Nr. 12. :: Telefon Nr. 57.91.
Roczne i P6łroczne; Dzienne i Wieczorowe.
Wykła~y .rozpoc~ynają si~ 3 września b. r. ogólną zbiórką wszystkich
g-rop o godzmle 7 Wlecz.
Na kursach roc~nych wyk1adane są następujące przedmioty: Księgo
w.ść po.iedyńcza, podwójna i amerykańska, arytmetyka handlowa, kor~spo?den?Ja 'polsk~, a ~ zależności od dostatecznej ilości kandydatów
ro,,:n16t meml~cka .1 rosYlskll, ~au!ra.o h~ndlu, prawoznawstwo, ekonomja
pohtyczna, kahgraf]8, stenografJa l pisarue na maszynie.
Zapisy przyjmuje Kancelarja kursów codziennie od godziny 11-1 pp
i od 4-8 WlMZ.
Kierownik kursów J. Manłinband.
~

950.L6df, d. 12.8.2:9 r.
Komornik:
T. Chorzelski.

UWAGA:

Tani

Gimnazjum Humanistyczne

Męskie

Do akt.
Nr. 838-1929 r.

l. KaCBnBlsona
Zgłoszenia nowowstąpujących

chomości, należą

3

pł6tna

września.

Oeł05z~ni~.
S"d Okr~gowy w Łodzi wyrokiem z dnia 24 sierpnia 1929 roku
zaocznie postanowił: ogłosić upadłoś6 Aronowi OingoIdowl, Dawidowi Kupermincowi i aeclowi Zajdemu, chwile otwarcia upadłości oznaczyć na
dzień 30 marca 1929 r., zemianować Sedziil Komisarzem Sędziego Handlowegp D. Fabrykanta, zamianować kuratorem upadłości adw. Stefana Glaftera, osadzić upadłych w areszcie dla dłużnik6w nakazać opieczętowanie
m.jątku upadłych.
'
Za zgodność: Kurator masy upadłości
adwokat: STEFAN GLATTER
ul. Kilińskiego 44, tel. 49-06.
.......
47• . 478 K H
. . l'
.
Ra m0CS' art.
"I
• • wzywam wIerzycIe I powyższej upad·
'ości, aby 111 dniu 6 wrze~nla 11)29 r. o godz. 11 (rano) stawili sie w Siadzie
Okręllowym w Łodzi w Wydziale Handlowym przy ut. Żeromskiego Nr. 115,
pokój Nr. 64 osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami, usprawiedliwiaj/lcemi ich wierzytelności, w celu wysłuchania sprawozdania kuratora masy
i wyboru kandydatów na syndyk6w tymczasowych.
Sędzia Komisarzl D. FABRYKANT.

w dniu 6 wrz~śnia
1929
d Ił dz
r. o
.0 :
10 rano w ŁodZI
.prz~ u!.
Ceglelman~J 30

odbędZIe

PIJACY WODE VICHY

I

z

woda

IW

LII L U UU

Lekarzy-specjalistów

I

i

lekarzy

Piotr~:V:~:~9::~~~ 22-89 Ł6dt, 271VIII.29 r.

(przy przystanku tramw. pabjanickich

I

Gabinet kosmetyki

lIIIliniII Ilmpil kWIUIDllą

MoniuSlkl 5. Tel. 70-50

naturaloy

Zielona 17.

powrócila Z Wiednia
Pielęgnowanie

~~d. [erylU fo~uań~~i~j

Pu,;m..je od U-t I od $-8Panie

.s 5-ł.

Zł. 500.-

Francuskiego

Piotrkowska 116

Z. SIW lł.1Bf

Dr. Med:

Chor. skdrna I UllnlrY':lnl

kontrolą Rządu

lo UOwn ia [~ntralna

lennlnei

Lewi
ST. PIAPORT S. NEUMARK '~;~~::~- Dr. Rachela
powr6cila
Gdańska 77a, tel. 8·95.
GINEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE
i DRóa MOCZOWYCH
ParJmuJe od 3-7 pp.

naturalna

WYSTRZEGAJCIE SIE- .

~ama w., a ac ..
W roh głównej. Tom MI.x.
Nad program: PIes z Hoxvllle'u.
Początek seansów dla dorosłych o
godz. 18.45 i 21, w soboty i w
niedziele 16.45, 18.46 i 21.
PocIlltek. s.eans6w dla mło~lI:ie.f;y
o g. 15-eJ I 17.-, w soboty I medziele o 13 I 15.ej
.

ŻEROMSKIEGO

24, TEL, 42-72.
Łód.t, dn. 27.8.29 Przyjmuje od 3-ej do 4.ej po poł. i w
Komor"ik
lecsalCf .,Vita- Piotrkowska 45, od
iT. CbQ,a--.J..w,ł
kj do 50ej po&.

Ceny niskie.

Sprzedaź również

od naimnie.ifzcj

jlo~ ci

Pioirko
na dogodnych
waruoka[b I
~~

L

al

Cegielniana 43.

Tel.4t-32

SpecJalltlła

chorób skórnych,
Wenef'/cznych i m';)czopłclowych
Leczenie lampą kwarcową
Wielki wyb6r
(wypadanio włosów)

ł 6 t e k metalo·
wych, w ó z k ó w
dziecinnych kraPrzyjmuje od g. 8 do 10 rano
jowych i zagrai od 5 - 8 wiecz.
nicznych. Matera.Oddzielna. poczekalnia. dla. pań.
ce wyściełane,
druciane oro- ma- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
terace sprężynowe
higjeniczne "Pat·
cut- do meblowych łóżek podług
miary.
Nabyć można w
Fabrycznym

p

składzie

• SPECJALNOŚĆ:

Choroby dzleclftce

dostar0za ka:;,dą ilop.ć lodt
.dla mieszkali ' p "Y w a t ny c b
oraz reEtauracji i t. p.
Szybka dostawa

na miejscu.
Przy abonamencie

flzykalnoj terapji

i składających się
z pianina
oszacowanello
na sum~

bezwzględnie

wód przygotowanych sztucznie mianuj:}cyc)l
51«; nieprawnic VICHY

6abiDet 61MnASTYKI Lf[lnl[lEJ

Dr. med.

Vlchy-Etat

UKOCHANY
SZERYF
D
t
7 kt h

cery, usuwanie
brodawek, zmarszczek, piegów,
Komornik
__T_._C_h_o_rz_e_ls_k_i wągrów i innych defektów. Masaż kosmetyczny. Maski balDo akt.
samiczne i inne. Pielęgnacja
Nr. 1396 11929 r. włosów i usuwanie łupieżu i t. p.
Ogl05 zenie. Godziny prz~ęć: od 10 r. do 8
wieczór.
Komornik Sąd"

Dr. med. H. Hiianer

marką

W rolach głównych:
Jadwiga
Smosarska, Kazlmlerz-JunoszaStępowskł. SOlski i inni.
DLA MŁODZIEżV.

Czynna od tO·ej rano do 7-ej wiecz.
w niedziele i ~więta do 2·ej po poł
Wszystkie sp.cjalnoścl I dentyczynna od 8 rano de 9 wiecz. styka. K~plele świetlne, lampa
kwarcowa, elektryzacja, Roentgen,
11-12 ) przyjmuję
s.czepienla, analizy (moczu, kału,
2- 3 ) kobieta-leka.rz
wydzielin ltd.) Ope.
w niedziel~iświęta od 9-2 pp, krwi, plwocin,
racJe, opatrunki.
Grodzkiego w Ło
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
leczenie chorób
Porada dentystyczna oraz wene dzi, Tomasz Chozamieszwenerycznych i skórnych rologlczna dla chor6b skórnych rzelski,
kały w Łodzi przy
i weneryczny::h
ł
ul. Sienkiewicza
3 Zl.OTE.
Badanie krwi i wydzielin na
67, na zasadzie
<
syfilis i tryper.
art. 1030 UPC.
KonaullacJe z neuroleglem
ogłasza, te w dn.
i urologiem
6 września 1929 r.
Gabinet Swiatlo·leezn1czy
Narutowicza 9, tel. 28-98 od godZ". 10 ranO Gimnastyka lecznicza. oddechowa,
Kosmetyka lekarsko.
SPfłCJalista chor6b .k6rnych, we- w ŁOdzi, przy ul. lampa kwarcowa, diathermia, kąpiele
OdcU1e1na poczekalnia dla. Kobiet
Zawadzkiej 33
świetlne.
nerycznych, moczopłciowych.
odb~dzie si~ sprze 101 PIOTRKOWSKA 101
PORADA 3 Zł.
od 8-10 rano i 4--8 po pot
dai z przetargu
TEL. 30.76. Autom. 210.76.
Odek. poczek. dla pań.

Zawadzka 1

I

tA,DAJCIE ZA WSZE

czerpana w Vlchy pod

sie sprzeda;;. ł
i toaletowej
przetargu pubhcz:
nego ruchomo§cl, Abao Iwentkl wydz. lekarsk. unlw
~................................................
należących do
;
Odeskiego

LECZNI CA ~~~~j:~r:!~~ę
~ N~ORA:ID:~Ał[l nA
specJanał6w ~~::!;~~~~~~

Co

VICHY CELESTI S

ZlEPiłA OBIECIUtlł

Komornik
Sądu Grodzkiego
Ł d' T
w o Zl, . oma~z
Chorzelskl, zamle'j
, ta 1~~'0

OGRODZIE.

według głośnej powieści Władysła
wa Reymonta, maluj/lcej życie
Łodzi.

Ogłoszenie.

wldz~

z.PRZEJAZD
fiOlilOllŃSKlffiO
1.
TEL. 9-87.

Od 27. VIII. do 2.. IX1929 r.
DLA DOROSŁYCH ł

Do akt.
Nr. 1410 I 29 r.

U~~le og~~~za że

W

Ul y PI EKU

POLECA CUKIERNIA

Rokicińskiej)

białego,·

Bzkały I wS.Łod~l,
p~zy u 67 lenkle·

HYIiJEltlCZłłEliD

.Wodny
MiejskI Rynek
Kinematograf
OśwIatowy
(r6g

oszacowanych na
sumę zł. 40.000.Łódt, d. 22.8.29 r.
Komornik:
T. Chorzelsld.

codziennie.
Początek zajęć

KINO

Nast. progr.:
KOCHANKA ROZWOLSKIEGO
W roli głównej: BRYOIDA HELM.
W dni powszednie, z wyl~tkiem
sob6t, poczlltek seansów o godz.
4·.j, za§ w soboty, niedziele
i święta o g. 2·ej w pol. Ostatni
seans o odz. 10.-

gr.

WYBOROWE, SMACZNE

rewolucyjny dramat miłosny na
·tle głośnej sztuki Sophusa Michae'
lisa ~ Wesele podczas rewolucji"
W rolach gł. D. Jacobini, Karina
Bell, Gosta Ekman i in.

Cegielnianej
przy ul. 20
sprze
dai z przetargu
publicznego ru-

uczni odbywają

DO 20

miłosna
skazańca

odbędzie się

ut Cegielniana 28, tel. 51· 79

I

noc

Ogłoszenie •

cych do firmy:
"Widzewska Ma·
nufaktura Baweł·
niana« Sp. Akc.
i składających si~
li 40.000 metrów

.,dzień

Wszystkie miej:: - t na 1-szy seans
po 50 gr., a ne pozostałe seanse
po 1 zł.

Państwowei Szkoły Włókienniczej

_ - - - - - - - - - - - -••- - - - - - - - - - - . .

~

KInoSienkiewicza
SPółaDZIELłłl
40.

sumę zł.

Komornik S~du
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Cho'
rzelski,
w Łodzi, Żeromskiego 115
zamieszko w Łodzi,
~odaje do wiadomości, że egzaminy sprawdzające z języka pol- przy uJ. Sienkiewicza 67, na zasa
skiego, matematyki i rysunków odręcznych oraz badania psy- dzie art. 1030 U.
chotechniczne kandydatów na wszystkie wydziały tej szkoły P. C. ogłasza, że
rozpoczynają się w poniedziałek, dn.2 września r. b. o godz. w dn. 6 września
1929 r. od godz.
8-ej m. 30 zrana punktualnie.
902-2 10
rano w Łodzi

DyrekcJa

_ _ _ _ _ _ m_ _ _ _ _

II

DOBROPOL"
Ł6dt,

Piotrkowska 73
w 1'0dw6rzu
'el. ~8-81.

12

31.vm.

UZDROWISKO
PODGÓRSKIE

ZAWOJA

Wieś

Zawoja, licząca około 6000 mieszkańców, leży
w powiecie makowskim, województwie krakowskiem,
tuż nad górskim potokiem Skawica, u etóp Babiej
Góry. Okolica górzysta z uroczym widokiem na okoliczna wysokie szczyty, pokryte lasami. Podgórski
klimat Zawoi wyróżnia się łagodnością, bardzo czystem i woInem od kurzu powietrzem. W Zawoi jest
kilkanaście willi i dworków, prowadzących ·pensjonaty, a prócz tego przebywający tu goście mieszkają
w schludnych domostwach i gospodarstwach górali.
Miejscowość ta nadaje się do leczenia dla osób anemicznych, niedokrwistych i skłonnych do gruźlicy,
potrzebujących przedewszystkiem wypoczynku po
nadmiernych wysiłkach pracy lub też po przebytych
ciężkich chorobach. Zawoja zwiedzana jest licznie
przez turystów, leży bowiem na głównym szlaku
turystycznym. ==== = ==

HOTEL
PENSJONAT
fRYDERYKA BRiihhR Ul ZDWOI
przyjmuje dla reklamy na miesiące wrzesień - paż
dziernik pensjonarjuszy, licząc za mieszkanie i peł
ne utrzymanie (obfity posiłek - 5 razy dziennie)

==

zł.

na dobę od osoby:::::::::

8.--

Uprasza się o natychmiastowe zamówienia, ponieważ
ilość
wolnych pokoi jest bardzo ograniczona.

GŁOS

PORANNY -lV29

Do akt.
Nr. 2002 11929 r.
Ogłoszenie.

Komornik Slldu
Grodzkiego VII
rewiru w Łodzi,
Stefan G6rski;
zamieszka.ły
w
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
10 września
1929 roku od godziny lO-ej rano
w Łodzi, przy ul.
Pomorskiej 79 ·
odbędzie się
sprzedaż przez
licytację ruchomości, należllcych
do ~hany

1".

fiimniłzjum Żeń5ki~

Do akt.
Nr. 1313 1192!) r:

~. KOnoD[ lYń ~ kiej· ~ ofi oIew! ~ iej

Ogłoszenie.

Komornik Slldu
Grodzkiego VIf
rewiru w Łodzi,
Stefan G6~ski,
zamieszkały w
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
10 września
1929 roku od godziny 10-ej rano
w ł:.odzi, przy 1.d.
Południowej :2 odbędzie się sprzedaż przez licytację
rucho-

Gdańska

90

(róg Andrzeja)

Tel. 28·62.

Egzaminy wstępne 4 września - lekcje 3-go.
Kancelarja czynna od 9-ej do 2-ej.

.~

Dla wuzBf wygody wystarczy zatBIBtonDvaC

25-21

mości należilcych

do Samuela
Rapoport
Libermana
składaj"cych się z
sldadaj"cyc
h się z
mebli i innych
mebli gabinetoocenionych na
&iłwad
wych
sumę Zł. 685.ocenionych M
Kamińskiego
Łódt, 24.8.1929 r.
sumę Zł. 3000.i
innych o·raz
Komornik
Ł6dt, 26.8. 1929 r.
St. G6rski.
róźnych marek
Komornik
St. Górski. zagranicznych
Do akt.
nabyć można
Nr. 1352129
najtaniej i
Do akt.
Nr. 1085 I 29·r.
Ogłoszenie.
najdogodniej
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło Ogłoszenie. w f!\brycznym
Komornik
składzie
dzi I rewiru Leonard Na.borowski, Sądu Grodzkiego
w Łodzi, Tomasz
za.mieszka.ły w
Łodzi,
przy ul. ChorzeJski, zamieŁódź,
Głównej
17, na. szkały w Łodzi,
za.sadzie ut. 1030 przy uJ. Sienkie- Piotrkowska 73
wicza 67, na zaUst. Post. Cyw. sadzie
art. 1030 w podwórzu
ogłasza, że w dniu
UPC. ogłasza., że
tel. 58-61.
7 września.
1929 roku od go- w dniu 6 wrze§nia
dziny 1D-ej rano 1929 r. od godz.
w Lodzi, przy ul. 10 rano w Łodzi Studentka belgijprzy ul.
skiej a k a d e m j i
Sena.torskiej 31
Leszno 3
handl. poszukuje
odbEjdzie siEl sprzeodbędzie
posady
daż przez licyta.cjEl
się
sprzedaż z
ruchomości, na.leprzetargu
publiczża,cy~h do
nego ruchomości,
Leokadji
francuskiego
należllcych do
Ma.twiejew
i angielskiego, lub
Adolfa
składaj a,cyeh się z
tłomaczki na te
Herszkowicza
różnych mebli
języki. Zna rói
składaj"cych
się
i palta karakuło
wnież buchalterję.
~ 97 kJg. szali
wego
Najlepsze referentrykotowych
ocenionych na
oszacowanych na cje. Oferty sub.
sumę 960 sł.
sumt,l Zł. 700.- ."A. D.·
Ł6dź. 28;8. 29 r.
Ł6dt, 7/VIIl-29 r .
Komornik
Komornik

a akumulator Wasz zostanie odebrany,
naładowany i odesłany.
Stała opieka nad
akumulatorami bez
dodatkowej opłaty.

ROWfRY

zklego,

CENTRALNA

ŁADO~ WNłA

~

AKUMUl ~ }4TORÓW

~

~

~

TEL. 205-21.

"DDBROPDh"

WEZWANIE.
:Magistrat m. Łodm na podstaiVie alt. 122 U'sta.wy o państwo
wym podatku dochodowym (Dz.
U. R. P. Nr. 58/1925 poz. 411) niIliejszem wzywa. Zarząd Sp. Akc.
Hanufaktu,ry Bawełni!anej B. Sprei
regen w Łodzi do odbioru w loka
lu biura. Wydziału Poda,tkowe~
(PI~ Wolności Nr. 2, piętro I, pokój 23) sa,wiadom1i.enn.e tutejszej
1zby Sk.1.rbowej z dnia 12 czerwUl. 1929 ·roku -" L. 36455/II-5128.
Nieodebra.ne w tarmini:e 2 tygodni od daty nIimliejszego wezwania.

Do akt.
Nr. 1173-1929 r.

Do akt.
Nr. 1179 I 1929 r.

Ogłoszenie.

Ogł05 zenie.

Komornik S/łdu
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Ch 0rzelski, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
Nr. 67, na zasadzie
art. 1030 UPC. ogłasza, że w dn.
6 wrze§nia 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Konstantynowskiej 122

Komornik Slldu
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Chorzelski, umieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
67, na zasadzie
art. 1030 UPC.
ogłasza, że w dn.
6 września 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 13
odbędzie się sprze
daż z przetargu
publicznego ru-

odbędZIe
sprzedaż z

się

przetargu publicznego chomości, na1eżll
cych do fiT.
ruchomości, nale• Oszczędność·
żllcych do fir.
zawiadomi6Die powyższe uważać
właściciel Chaim
.Farbiarnia i
Kamusiewicz i
się będcie w myśl lWt. 122 cytoTkalnia B-cia
Szoel Gotlieb
Cygelberg"
wanej UiStawy za dioo-ęCZOM.
i składaj"cych się
i składaj"cych się
z 5 kontuarów,
Łódź, . ~ 29 sierpllia 1929 r.
z maszyny melustra i 6 damMagistrat m. Łodzi
chanicznej
skich żakiet6w
oszacowanej na
Prezydent:
wełnianych
sumę Zł. 1000.oszacowanych
(-). B. ZIEMIĘCKI
na sumę
Ł6dź, dn. 12.8-29
P,x-:r.ewodniczący Wydziału
Zł. 520.Komornik
Poda.tkowego
T. Chorzelski Ł6dt, dR. 12.8.29
C-) L. Kuk.
l.
Komornik
T. Chorzelski
Do akt.
Nr. 1181-1929 r.
Do akt.
Ogł05 zenie. Nr. 1084-1929 r.
Magistrat ·m. Łodzi rozPISuJe
Komornik S"du Ogłoszenie.
Komornik Slldu
dla arcMtektów polskich nieogra- Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Cho· Grodzkiego w Ło
n.it;zony konkurs na. wykonan1il
rzelski,
dzi, Tomasz Choszkiców na budowę szkoły pow- zamieszko w Łodzi,
rzeJski,
przy
uJ.
Sienkiezamieszko wŁodzi,
~ej 13-klasowej pny ul. 110wicza 67, na zasa przy ul. Sienkie~ińsltiej 41 w Łodzi.
dzie art. 1030 U. wicza 67, na zasa
Termin skła.daiJli.a, prac konkur- P. C. ogłasza, że dzie art. 1030 U.
w dno 6 wrze§nia. P. C. ogłasza, że
~wycll upływa w dniu 15 pati- 1929 r. od godz.
w dn. 6 września
10 rano w Łodzi 1929 r. od g.10 r.
d'Liernika 1929 roku.
przy ul.
w Łodzi, przy ·ul.
Plan sytuacyjny terenu, pr:r.ezna
Gdańskiej 12
Leszno 3
rzonego pod budowę s:r.koły jak odbędzie się sprze odbędzie się sprze
również program i wa.runki kOOl- daż z przetargu daż z przetargu
publicznego Mipublicznego rukUT8U wydaje bez,pła,trlie Wydział

Korespondentki

(o)t·~~

To

ChO~hk;ł

"

pęcherza i dr6g

fiłolu POI annegO " pri:~:[~!~~~za
.

w budce z wod" sodową tuż
przy przystanku tramwa.jowym
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BEZINTERESOWNIE!

Czytelnikom .Głosu Poran
Napisz imię, nazwisko,
miesilłc urodzenia, otrzymasz analizę charakteru,
określenie
zdolności, i
przeznaczenia - darmo.
Poznasz kim jeste§, kim
być mo!esz. Warszawa, Psychografolog Szyller-Szkolnlk, NowowieJska 32. Niniejsze ogłoszenie i
75 gr. znaczkami pocztowemi na przesyłkę załączyć. Przyjęcia osobiste
płatne godz. 11-7 wiecz6r.
820-2
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Wiśniowej G6..,
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si. 10.-

"ZDAO . I

U

prydlmie Z cal.od:zAennem utrzyma-

~

'

I

II

(wf. W. Jakubowicz) WIEWIÓRCZYN W ŁASKU
zawiadamia. że
już wolne mieJsca po cenach

':'

niem int.
rodztina. Opieka tIroskliwa.. Na żąda.nde pomoc w na,uee, (),l'3a konwersa.eja. niemiecka. i
angielska.. żeromsk:iego 1 ID. 15

Baclnoic LetnieJ I

-

PENSJONAT

""

Na dogodnych
warunkachl
od 11 - 6.
4909-2
Wielki wybór
w6zk6w dziecinDO WYNAJĘCIA
nych krajowych od gospodarza. za.granicznycb ł6i
chomości, należ"
chomości, należ/ł· pokój z ku-clmią
tek metalowych
cych do Gustawa
cych do Adolfa
Si/:P,iJtaJ.na 16. Widzew.
wyżyDlaczek a.xneKaffemana
Herszkowicza
ryka.ńskich, mate4848-2
i składaj/łcych się i składajilcych się
racy wyściela.nych
z mebli
z 185 klg. przędzy
orazmatera.cy
oszacowanych na
ZGUBIONO
skręconej
sprężynowych
sumę zł. 1950.oszacowanych na portfel 2lCłIWłier.ad~y zł. 180.- oraz "Pa.tent"
do
Ł6dź, d. 12.8.29 r. sumę zł. 900.zezwplenie na. broń myśliwską, 0- Dleblowych łóżek
Komornik:
podług miary.
Mdt, d. 7.8.29 r.
la'1 weksel na zł. 500.- itn blanco Na.być można. w
T. Chorzelski.
Komornik:
~wca. Emil Ma.ta.j, żyro Emi- fabryczny Dl skłaT. Chorzelski.
dzie
1,ji Rot za.m. w R7.g0,we. Wek.sel
powyższy unilmvatnba.m.
Rudolf
M.a.taj gm. Gospodan wieś Gmew.
Łódź,
Piotrkowska 73
ZAGUBIONO
w podwórzu,
ksiąO;ecikę wojskową i karlę motel. 58-61.
Na Wi§niowej G6rze można dostać
na.
imi:ę
Alfreda.
codziennie o godz. 8-ej "G t. O S biliirz:wyjną
,
,
'
P O R A N N V" W Wilii Bendytowl- PiTSzla wydaIne w PKU. Lódi .'
j
,"
,
. .,
cza obok felczera Janickiego.
porwia,t Za.wmzy 24.
U gazeciarza Jamnika•
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elegancko umeblowany z elektrycznością. moż'
liwie przy rodzinie, pomiędzy ulicami Pl. Wolności a Nawrotem. Ofarty sub "L. Ł.". 4877-3

OBSŁUGA

miesięczna ,.Głosu Porannego" se W81J8łkiemi dodatkami wynosi
w Łodzi si. 5.60, &a odnoszenie - 40 grosq ~ pneaJlk, ~
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POSZUKIWIł
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• telefon 44-10.
Przyjmuje
od 1-2 i #--8w

KONKURS.

Budownictwa, M3.caistra,t , Plac WoJ
noścl NT. 14, pokój Nr. 51.
Magistrat m. Łodzi.

l~~rani~ RO~li[i~l~ki~

które się odbędzie 1 wrzesma r.b. o godz. 4.30
po poł. w sali reakrecyjnej zakładu celem zapo'
znania się z programem szkoły i stworzenia
wspólnej p'atformy wychowawczej dla dzieci
4920-1
tego zakładu.
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Dyrekcja Gimazjum Męskiego Tow. Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej
wśród Żydów w Łodzi Pomorska 48
zaprasza Rodziców wpisujących dzieci do szkół
o łaskawe przybycie na
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zniżonych.

SOLIDNA I
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KUCHNIA OBFITA I

KSI"ŻKI SZKOh"E
nabyć można
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NAJTANIEJ

W
KSł~G"Rłłll. FRAłłCUZA
przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 34
Zamienia.m i kupuję

•

używane ksi"żki

szkolne

KSIĄŻKI SZKOh"E
Z prawami gimnazj6w
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państwowych

8-io kl. Gimnazjum Żeńskie

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

Gabinety
KosmetYki Lekarskiej
'D -r. MARli LEWINSONOWEJ
Cegielniana 6, front I p., telefon 43-63.
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Ogłoszenia za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr., strona 5 ~zpalt Nebologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekście 30 gr. str. 5 szp.alt. -:- Zwyczajne 10 gr.
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmniejsEe ':20 zł. ~,?szuklwam~ pracy 10 gr. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 10 ~. Oglo.s~emll zamiejscowe obliczane 9/\ o 50 pr.
li,...., 1:aqt'anic:znych o 100 proc., za Z4-'1trze"one miejscowe dot)łata.
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