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OOLOWE ORGANIZOWANIE POMOC):
SANITARNEJ..
Pomoc saiiltarną w czasie prOCeSji ZQl'

eęsjiEucharystyąnej".Og6ł.em wuroczy~
;l/łQłojaoh wzięłp: ~ :"okoto ~JląO
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wkoście~~ 0.0,> Jezuitów
ArQybiskllp ,Nuncjusz Mar
pontyfikalne. Foozein z

~~~~' proces.ja Eucharysty

J~nie

z· Rytlku ,Bałuckiego· wy~
~ly 'organizacje" które', ulicami ,Zgierską,
Nowomiejską" PlacemWołności, Plotrkow~
~, 6-go'"Sierpnia zdf;lżały na Plac Hallera:
Wszystkimi ulicami wiodącemi ku Placowi
Hallera zdążalykompanje.z parafji oko1icz~

1lY:Ch.

..

SUMA PONTYFIKALNA.
Na Placp Hallem,~aktórym zgrom a:::
&ny się nieprzejrz,ane. tlu1nyWiernych~ J. E.
<K,s. Kardynał Prymas clf-."Rlond odprawH su~

c

ganizowal polski Czerwony Krzyż. W posz:::
czególnych punktach m!asta na ulicach które
mi przeciągała procesja, ustan{rw~-one zosta;:
ly stacje sanitarne, specjslne patrole sanitar
ne kroczyły wraz z procesją. Patrole te usu~
wały z szeregu procesji osoby chore i za~
slabIe.
.
Zorganizowanie tego rodzaju pomocy
sanitarnej, jak się okazalo, bYlo niezbędne i
celowe. ,ZaIJotowanobowiem 80 wypadków
zasłabnięć. 4 osoby zostały przez pogotowie
ratunkowe przewiezione do' domu' Pomoc mo
sly r6wnież wojskowe auta sanitarne. Zmobj
lizo'\vana zostaia cała autokolumna sanitarna.
Przed Katedrą procesja, która odbyła się w
imponującym spokoju i porządku
zostaŁa

W procesji tej udzialo wzięło dwa ty~
sUtce kompanji ze wszystkich parafji djece
zji łódzkiej z chorągw:am: kościeln€H11, pro~
cesje kościelnemiejscowe,.wszystkie cechy
ze sztandarami, organizacje spolecznei pali
tyczne ze sztundarftn1 . zakony, bra.ctwa, ni~
zVr",,\ykle liczne duchc:w'ci1StWO, z Kardynałem
Pr~masenl Hlondem, ks. biskupem Tymieni.ec
ki~ i wieloma innymi b'skupami naozele, re
prezentanci wszystkich władz państwowych
i wojskowoścl t kompanja honorowa wojS'ki?
'Z cnon1Ę"w' "1: i orkiestrą, oraz n:eprzejrza~
ne dumy pt.!bHczności niestowarzyszone} Pc
lz:;.dek v; czasie procesji utrzymywała nader

\.

rozwiązana.

Na Placu Gajero\vskLm, przy Placu1{eylllonta usta wiane zostały kuchnie polowe, dla
pielgrzymów, zamiejscowych.
Przez cały czas ,trwania procesji ruch
koloVlY na ulicy Piotrkowskiej i innych któ~
remi przeciągała procęsj a, został wstrzymany. Nadmienić należy, Ze Radjo stacja war:!
szawska nadawała, transmitowane z Łoaźi
bożeństwo na Placu Hallera.
TRZECIE ZEBRANIE PLENARNE...
O godzinie 6-ejpopołudniu ,odbyło się
trzecie zebranie plenarne kongresuEuchary~
stycznego w domu OjCÓ\V' SalezjanÓw przy
ul. \Vodnej 34, na którem \vygłosili referaty
o El!charystji J. E. Ks. Biskup Kub:na ip. Ko
nopka.

na

ZAKOl\TCZENIEUROCZYSTOŚCIt
Zebranie zakońc~one zostało \vzl1iosłeTh
przemówieniem J. E. ks· bisk. dr.
Tvmie~
nieckiego.
~ .
Dzień wczorajszy pozostawił niezataJ
te wspomnienie, \v sercach uczestników KODr
gresu Eucharystycznego i wielkiej procesjil
Eucharystycznej. (p)
&

mę pontyfikalną, \v czasie,' której Połączone
ch6ryod,śpiewaly szereg', pi~ni,' kościelnych.
K~anie wygłosił O· Sup., Sopucha. Po uroczy
sUm uTe Deum" wyruszyła olbrzymia prooe,sja do Katedry.

OLBRZYMIA pROCESJA DO ·KATEDRY·

~

przez

Kongresu.

licznie' skonsygnowana' policja piesza ikon:::
na, która zasilona została przez 120~u poli:::
cjantów z pr0':Vincji. Poza tern utrzymywa ~
Ii porządek specjalnie wydelego\vani' członko
wie organi~acji społecznyoh z opaskami o

,. • ~,przeszedlw~e ~ekiwania codo li;:
'~, wiernych, ,które ściągn~y do ~

,zin.

kilku'

i.

ludzi.

wielotysięczna. procesja przeciagała
Zakollczenieul'ovzystośei

.

Łod

ziVJ udział ~ ,O
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Występy gdańskiego pj~m~dła na niemieckinilioogres-ie
2P lug~ morsł\~Pie
Hamburg, 1~7 (aw)
W dniu '\vcz"Orajszym roz{ o::;zął się Vi
Hamburgu kongres niemieckich t'Owarzystw
żeg!l1f!i morsk "ej.
Na kongresie oma\vlaną byłam. lnsprawa skierowania ruchu statków nieIY!iec.:
kich na wody bałtyckie. Oma\v:ario rów:::
nież obecne poło zenie Gdańska jako portu,
który zwalczać mUSI wzrastającą konkuren:::
cję stąle rozbudowującej się Gdyni.
Na kongres!e rozrzuconą została bro:::
~zura, wydana przez "Dantziger Zeitung" na
p'sana Vl tonie wyb~tn~e anfypnl!oik-im. Broszt\
Ta

ta.

podkreśla. że Gdańsk musi'być Ul";ltcwa

~ ~ w int~resie niet~lko samego wolneio

miasta, lecz i w interesie :Niemiec. Niemcy;
1I1USZą bronić Gdańsk - mówi
broszuraprzed zalewem· połskim,
bronić " .' równlj~2
przed skutkami ekspa.nsji poLskiej na mo~
rze, skierowywanej przez Gdynię. Gdańsk
jest· bo\viem miastem rd~nnie memieckiem
i takie m nazawsze pozostanie. Okręty gdafu=
skie za wsze płynąć będą pod flagą ha.nzea.tyc
ką~ która jest flagą niemiecką.
Jedną' z najbardziej za...~dniczychb~onl
w tym kierunku ocalenia wolnego miasta dla
ojczyzny niel11iecIdej - ko6ct.Dy broszura
jest rozbudowa niemiec_ej floty i opaco"
nie przez ni~ Bałtyku-

zmarł w Grudziądzu" po krotklch i tlE:żklch derpienłar;h Opił'"
przeiywszy lał 63

dniu 26 czerwca 1928
ŚWk Sakram~nlami,
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Wyprowadzenie zwłok z dworca kolei Łódź.,. Fabryczna do gro~u rodzinneg:ona'Starym~
Cmentarzu Katolickim odbędzie się w poniedziałek, dnia 2 Upcar. b~, o godz. Si' p6łpo .,' połud~iUI:

O czem

zawiadamiają

krewnych,

przyjaciół i

głębokim

zna!omych 1M

smutku~ogrąai'

żeni

,Córki,.svnowi'e, sitJstra,::brat,
synowa; zięciowie.- 'brata,niec,·

,bratankowię,w":ucz~il."ą'gki~

/ ...~":" ". -:'-'.-'''~''.~,>~:.•

od
POLSKA

-~

SZWECJA': 2:1 {hl).
zdobywają bramkę ze strzału Persena. Od
tej chwili Polska częściej na fron~ie, 9ra lad

Katowice:
Rozegrane w obecności
16.000 widzó"\v w Katowicach międzypań~
stwowe zawody pomiędzy reprezentacjami
Szwecji iPolski przyniosly wielki. sukces Pols
ęe, bowiem nasza drużyna zwyciężyła Sz\ve::
o,dów w stosunku 2~ 1 (1 :1.).

na, szczególnie Iinji ataku.. \V 25, mjn.

Staliń~

j'--\'

.~', -ł~

ski ::pięknym strzałem 'uzyskuje "wy~iłwnywu
j.ącypunkt. Po zmianie 's·tron oba" zes~
'clążą:(io uzyskania. zwyc·:ęskiego,punktu,.:~wit;
ce]'szezęścia jedndk maPolska~' któ;ra., ..·.~
strzału najlepszego' gracza' Kuchara ,o.Wacka
zdobywadecydująCą6ZwYcięstwiehramkę~

: Najlepszy na'''boisku Kotlarczyk" KU*
po- przerwie Ha:nke. '0,:'.:',-.;
o

chariStaliński i
A
II

,

Skład drużyny Polskiej był następują~
Ki sieliński , Bulanow, Karasiak, . Spojda,

cy:
Kotlarczyk, Hanke; Kuchar; Stalińskie, Ko:::
żak, Przybsz.r Szabakiewicz. Po przerwie na

'J. ,
.

jj.

Smfal·

Paryż,h7 (aw) .
z przeciwnym< Wichrem.
Lotnik
brytyjski,
Courteney, który wy
Lotnik· \vitany był ~ ntuzjażmerri "pt'z'~'
:miejsce Przybsza wstąpił Pazurek. Reprezen~
ruszył, wczortj z Lizbony, wylądował liawy
tysi'iczne
.tłumy· Tuż po '\vylądowanhf:iobej
tac~Tjna drużyna SZ-~Nedów była '\v pier\vszym
, spie Horta na Azorach. Oświadczył on, że rzeniu motoru, Courtena:e ',wraz ż,towttrży;
garniturze. Sędzia p. Bduwenc z Berlina.
zmuszony był przez 'cały czas _drogi walczyć ,szemodlecieli\v kierunku> Nowej Szkocji~t';
Gra bardzo .. emocjonująca. \tV pierw::
SZynl kwandl'ansie Szwedzi silnie atakują i

Grecko-tu r·pf·k1fr rokowania zostałv
Ateny, 1~7 (aw)
Tureckie lrunistershvo spraw zagranicz
nych zaw~adC!rnHo dziś rząd ateński, za po::
średnictwem grecko$turcckie j komisji wy~
miennej, że obecne pertraktacje;:ni~dzy Ate

nami a A.ngorą zosta.ją przerwane na czas

na
SPRZEDA
~

nieograniczony.
,
Grecki deI~gat' komisji wymiennej"w
Konstantynopolu, DjaulaI;ltopulos, 'za~iado;1l
mił ze swej strony rząd ateńskI, ieprzerW$
nie rokowan z Turcją nie oznacza 'o\VogóJ.e
ich zerwania.

wagę

Dzś przyjął Rlldiczposłów hOl",vac~tch

RADICZOV1I LEPIEJ-

..WMINISTR.
ZWOJU"

Białogród. le::7 (aw)
Stan i'drOVv1a Radic~·m powoli lecz sta::ie popra"W-la się. Lekarze .orzekli: ż.cza, kilka
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dni bedxie' on m6g.ł wstawać na d.wie, godziny

)

.,

"\.

przerwane.

i bośniackich. Rozmowa toczyła się przez
dłuższą chwnę_ Przywódca horwackich' chlo:
p6'\\~ oś\'vindczvł.'Lcwvzdrowienie jego ,Jlie
~ega już obe~nle v;ątpliwosci•.•

--000

o _ _
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ziazdupaństw małej ententy w Bukareszoie. - Co ł~ezy, państwa ententy?
Obe~ny ziazaz8cifśDlł jeszcze silniej dotychczasowe węzły prlyjaźni~-~ FraneJą czy Nieąllami.

Re2ultaty

C2em jest małaenteDta.? - "Jest to u=::
gruPowanie polityczne Czechosłowacji, Jugo
llawji i Rumunji, którego zadaniem jest u~
tuymłnie :równOwagi politycznej i pdkoju w
Ew-opie środk()wel', ~ oto ,wyjaśnienia" kt~
re padły w' Bukareszoiena', obecnej konf~
~cii ministrów spraw zagranioznych państw
małej ententy w rozmowie z przedstawicie:s:
Iami prasy. - Nieóficja1nde ~a.czY to jednak,
te mała ęnt.enta jest pr~ymierzemtych państw
którego główne ostrzezwra.ca się przeciwko
Węgrom, - a którego głównem zadaniem
jest' obrQna granic tych państw, powiększa::
nyreh głównie kosztem Węgier. - Zwłaszcza
Csechosłowacja i Rumunja Posiadają obsza~
ry'co do których Węgry, pod~zą ustawi~
nie pretensje i ządają ich zwrotu. '-. Przy~
mierze państw małej ententy przeciwstawia
a.ę'.tym dążeniom Węgier· - Jugosławja ~Ser
Ił;a} zwi~zana jest z malą enrentą o tyle, że
l:iÓk ten sta.nowidla Jugosławji oparcie WO~
Iioc Wlocb, z ktoremi Jugosła.wja, popada. w
~wicaDe koidlik'ty. - PAZ8tem wszystkie
_~wa~w~'są
by
dopuSci-ć do, stwOJ:ZeJńa w środkowej. &:
aopie dawnej potęgi. aus:trjackiej i dla.tego

w.

me

iił 'Wy~ują "pu;bc.iWko przyłą.czem.u
Aumałej e~

_lido Niemiec. - ,Ugrupowanie

'tamy czynne jest' w Europie jm od łat lO, • więc powstało jako jedno z następstw zmian
~ych, -dokonanych po wojnie.
wiadomo tegoroczna konferencJa
~w małej ententy wzbudziła' szczególnie
silne zainte~owanie we wszystkich pra~

au

l\Jłaeh

pOlit~ych.

- Na zaintereSOWAlJ;le
iod~yły się następujące, czynniki: Pierw~
sy stanowi faktt źe w ostatnich czasach łącz
BOSe panstw malej ententy zaczęła się nieco

ententy, a zwlaszcza,czy wobec te:go łącznoSć
państw maJ:ejententy zacieśni się, crz.y też na
stąpi jeszcze większe rozlużnienie.
Konferencja buka;reszteńska przyniOŚła
w rezultacie zwycięstwo idei malejententy·CzechOsłowacJa, Jugosła\vja i Rumunja sta~
nęły znowu solidarnie obok siebie i postan~ ,

W tych
warunkach nie bez roaczenia jest akcja _
choslowackiego mlnistra Benesza" idąCa w
kier~u zbliżenia do Niemiec. ...;. Ostatni po
byt 11lln. Benesza w Berlinie i konferencje,
jakie prowadził on tam z niemieckiem ministerstwem spraw zagranicznych przed zja~;l:
wiły prowadzić energiczną akcję przeciwsta~
zdem w Bukareszcie, m'ówią bardzo wiele......
wia,.jącą się wszelkim dążeniom w kierunku
Nic tedy dziwnego,.że w komunikacie, który
zmiany traktató:w pokojowych. iJugosławja ukazał się po zakończeniu obrad w Bukares~
przyłączyła. się do stanowiska Rumunji i Cze
cie, znalazł się rownie~ ustęp, ktory zaznachosłowacji, ponieważ blok "malej ententy"
cza, że stosunki państw małej ententy z Niem
stał się znowu dla Jugosławji koruecznem ('-:
cami poprawiają się coraz bardziej. Można w
parciem wobec dalszych konfliktów z WIo::: tym komunikacie widzieć ostrzeżenie, za~
chami. .-.; "Mała ententa stanęła. zatem znowu wiadające, ~e o ile we Francji nie znajdzie
silnie i solidarnie - i oto jest rezultat kon:;: się w dalszym ciągu silniejszy oddźwl~-k dla
ferencji bukareszteńskiej.
intereSów panśtw małej ententy, - szukać
Nie wolno jednak pominąĆ· milczeniem będą musiały patistwa małej ententy oparcia
jednego ba.rdzo ważnego momentu. - Oto do W Berllnieł W Paryżu słowa te nieprzejdf&
tej pory miała mała ententa na arenie mię~ na 'pewne bez echa. I
dzyna.rodowej silnego sprzymierzenca we
Rezultaty konferencJi bukaresztenskiej',
Francji. ...;.. Lączyla państwa n1alej ententy z oraz 'dalsze posunięcia państw małej enten~
budzą w Polsce o tyle doŚć duie zamter~
Pranc~ wsp'ólna zasada, głosząca~ że trak~
ty POKojowe są niewzruszalne. Po u1d:adach wanie, że Polska związana jest z poszczególll
nemi panstwami, wchodzącemi w skład bl~
W Loca.rno, w których Francja uzyskała od
Niemiec zabezpieczenie swych granic, - zain ku małej ententy, szeregiem traktatÓw przy_
teresowanie Francji dla pafistw malej enten~ latm. - Z RumunJą ,za'ś łączy nawet Pólsk~
przymierze wojskowo-obronne. ty zaczęło słabnąć- - Rownież i Ąnglja wo
K. Drz·.....
hec współpracy, z \Vlochami mIłiej wydatnie
w

zot r-pr t n nt ID
BISTORJA

ŚMIAŁEGO

Przed kilku dni~zienniki prZlyniosły wia

d4mOŚ ć jakoby prerendenWih do trOO,u chorwackie

go miał być książę Aleksander D'abisza - Kotroma
. nic. Większość prasy potraktowała tę pogłoskę na
roz1uZniać. Zarówno Rumunja, jak i Czech~
Pół ża:rtem, napół serjo, ur.ządlzono n3iwet wywiad'Y:
słowa.cja i Jugosławja prowadziły wostat~ z nzekomym księciem; który jak się obecnie okazu
je jest poprostu berlin,skim dorożkarzem, -'- sZDIeDłch latach politykę samodzielną, nieskrę~
rem.
Ten OSOblir'i\lY pretendent tW'ięrdiz;i, zę jęst 0.waną stanowls:kiem ,innych
sprzymierzefi~
Skutkiem' ste.billzacji, stosunków w Eu~ stattuim pm,<>mkif!IDl oośniaeko-se1'1bskdłej dynastj~
ropie zwróciła się Rumunj.a na. drogę od~el KG.tromaciców i zamierza przy pomocy swoicl> ,
z\vo·lennnik6w \V'j7i\v.alezyć sohiepra:wa d'D' tronu
DYch rokovlaii z Włochnmi" Czechosłowacja
RZ!ekomy ksi~ę Kowo.m"anie mieszka w Berkierowała swą uwagę na zbliżenie
się do
linie
w
clzielnicy Moahit, i jako przysmy ill'OnaNiemiec, Jugosbrwja zaś również szukać za~
rem pooiaoo' jU'Ż ID811'szałka drworu i doradlcę pra
częla drogi porozum.ieniazWłochami· Sto~
. wnego. ÓW marszałek in PM~tilbus infiif!elium w rosunki rozluźniały się cOraz bardziej. -Do~
zmowie z ps'wnym korespondentem jugOSłowiań
piero ostatnio rozpoczęła &ię rut terenie mi~
~iego pisma, udzielił następują.rych wyjaśnień:
dzvnarodowvm dość żywa akcja na tema.t
.;..... Pradziadek nas~ego księda Ale~sancb'a
t~czności zmiany granic Węgier i zwróce~ za czasów panowania Aleksa.ndra l w Rosji wstą
ni a. Węgrom obszarów, zabra.nyehim w trak
pil do armji rosyjskiej i brał ud/zial w walkach
tatach pokOjowych. Energiczne wystąpienia prZłooiw Napoteono'Wi. Dziadek i ojciec służyli Vi
Vi tej sprawie podjął zwIaszcza rulgielski po~
dyplo:rnacji. Ojciec przez 10 IM zbiera! ma,;terjal
tmtat prasowy lord Rotherruere, a ,. jego hasła do histcifj' swoj.ej rodziny.
.napra,vienill krzy\vdy Węgrom" odbijały się
Berliński szofer "Książę Aleksander Dalblsz-a
echem 'W 'ćałym św~ecie pOli:tycz;l: Ko-t'l"OIfianic" Jest ostatnim potomkiem. średniowie
f.lym. - Zwlaszcza .Ni.ussolini,. po zawarciu
owP-j dynastji I{;cttomaru{'ó,\v. Urodził się on na
traktatu z W ęgram.z da.ł się pozysk~ć. dla tych
zMIlku RQmrmO\vsz.czyzna na Ukrainie w roku 1895
1
e
~lAnów, a ostltnie jG'~~ prz mó:v enie, o·. pOii~ .. Wcześnie utr3eH 1'( dzic6w, zaoplek wała tedy się
nim jego prsbabka ks.iężna Aleksandra Ga.garina,
tYte ~agranic~nej
erało n ed,vu'lrtaczne
.. · d
'·
k.nn:'e"'-·T'\~l"pia
~,''''W'~~~
zamieszkała w Bf.Hlen - Ba.d.en. Po śmier i jęj zaOŚW111
czenle
SIę za
vl~~ ,,,,:.; .n,:-,,"_.
".~
traktatów ~ w których ~ri\n!ce Czechosłowacji j~ła się nim generałowa Skobielowa. Następni.e
dt~S't&ł się do sw"{)jego wuja hr. Mikołaja 11uravviei Rum\tnji uitidone ZOShl1y ze szkodą dla· W ę
wa zamieszkałego ,\\-e Floren ...-j i a st,a,mtąd udał
r,:~r-" C;,:,-:"'~ ('; '1 stnht §ie dht panshY wcl10dząJt
s~.."
do Petersburga, gdzi,:, \vstq.pH do Uc~um im.
~y~h ·w śkłaa małej ententy przyk.ra." --- Z
(i~ra AlekFlandra, gdzie' ~t~ k::;ztałcil na dyplomatę.
t,,"ch wz~lędów jntefe~1';~g:efr1 b)"~0 >fnk'~ ~ta
M-wjsYca '%aim, w t~i ~~,t'.l\V;P. Pll!Jst':Vfl m~łej \V t:iasie wojny ~\yiatowej slufy! w a.l'&kicj g\\~

ww.

.ywym

za""

wspomagała ostatnio małą ententę.

t ODU.

'AWANTUBNIKA.
rdiji nadwornej pod komen.aJą· Brusllo1Wla. Za. ~
sów Kiereńszcz,yzny zd\l.1byl sobie d\yplom dioktora
~aw t p,óŚlubił mv~i.Z.s księżnimkę:Arj8idnę' 'Marję Canta1C'li'zene.
, , :; " i
"
Następnie holsze-wi.cy wtrBJCili go, 00 wi~
niIa, skąd udiaiło mu się' rrutować ucieczką. W etmsde u-cieeaki pl1aicił IX tOOl ża lmż'dy kawałek\chle
ba brylantemi. Jeszcze raz u~ięz;iony w C'Udo~wl1Y.;
sposób uniknął śmierci, podczas gdJy prtzyjaeiół jego l"OlZ&trzelaw. Za Srumę 2,000 łuntów sderling6w '
wypłaconą w brylantach uzyskaJ: estoński pas~pOOi.
który umożliwił mu iPr.zedostanre się do Niemiec.
Tutaj spotka.ł się z.nOi\VU ze swoją ż:oI1lł, a ponieważOlboje wyozerpali ,wszelkie śrOldki· finansowe i
sprzec1aili ;resztki klejnotów, więc :ksiątę Alekisan-.
der zastał szoferem.
Niestety -,. westchnął marszałek, ksi3;Żę zgu
.ooł wsz.ystkie
swoj:e dokumenty, mog~C'e udl(}wdnić
,słusz-lloŚĆ jego pre.tensyj dlO tronu. DQpiero .nieda.W'lllO otrzymał z. Rosji sowieckiej
dokument, IJO""
twi.eł"dizająey jego 'identy;cz,ność. Dlatego też dopiero teraz może pUlblilC.Z.nie w.ystajplići7JaZnaczyĆ
swoje prawa do tJro.nu jugosłowiańskiego.
Małżonka jegiO, Arjadna, prmbywała
przez
jakiś czas w Jugosławji, zniosła jedlnak wiele przy
krości ze strony belgrlłl<tzkiej ~liCii,' co jej nie
przeszkodziłD stwierdzić, że dlynastja, K~tromaniców
w zachodniej czę...Q.ci Jugosławji cieszy się wielką
sympatją. Ojciec AlekSandra był dYplomat.ą \, B~
śni, ale na skutek interwencji ~ austrjaeoi
kiegó w Pate.rsburgu, musiał opuście! _ Jaraj, pó'I
ni-eważ obecność Kotroma:niC4l w Bo§Di
wyw.ołała
n.i~pożądane dla rz.ądu

~ustrj~ ~t."'R.eje.

Obecnie, za100ińezył ~ inI~w, ~
karująe herb Koi:roma.nitCÓW. ~ Altibandrs 18
Piera.j4 Włoeh:v. Węgry i kom.itet m~1rt

-

y z Franeji

...

Iłe.!!!!!!
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Przebogate

tętnó nadsekwańskiej stolicy.

Międzynarodowy

Amerykanizacja Paryh i jego shtki.
Owa kongresy. KSŹijy ulega czarowi Paryża.

charakter.

własna

(KoraspondlDtja
A
- -

...... co

"

.

.~

Paryż, czerWiec 1928

"

a~w~st.Kli paryskie. Łatw-o

napisać

taki

~ .~- lecż od oz.ego zacząć? Gd~-IDy chcieć usze

je~ wsz,ystkie

-przez jed./en

ciekawSIZe

dJzień wyła.niają sd.ę

•

I

I

wy1darZlenia,kJtóre

w. życiu tej metro-

.,RozwoJu").

~ s~!

lu wypadkach :mtradł się dDty'lChczasowy nieje4eu

rytŻa ,zbyitntO na

miły

mewychoozi d<>tytCJ1(;zasowemu duohowi Pa..
2Jdll'owj,e. Skutkiem \\>1i'z,yt bisnesnm
nów zza o,ce.anu sUciempiała n.a.jsdlniej na.jmilsza
do tej pory dJzd.elnka Paryża.; śroc1owds~Q międlzyna
rOdlowej cyganerji arrtystycznej, rozsłMviaj8,lcej .P.a- .

rys

ż.ycia Pa·ryża.

~

Amerykan1z.acja to st.l'\O-na główna, .lecz j~
ed!nak nie n~jw.:ltŻniejsza. MiędzynarOdowy' eharakio.
ter Paryża utrzymywany jest mimo wszystko. .......
I tak w ciąguchooiażby os,ta.tniego tygodnia otwaa:
,00 w Pa'l"ylŻ.u a,ż dJwa lniędzyn·arodowe
kongres~:

poi-ji światfa, gdlyID,y OOlcieć z.ehrać wszystkie goryż na. milęidlzynarod<>wej arenie, paryski .MOntmaruwaga spostrze~enia jaki,e wy~witają w ty . tre. Z dawny.ch ka'b8iret6w w których przesi,adywa
etu Pary1Źa '\Y-śT6d bezusta.nnego k!oUaw1skazc1aifzett
li .i tworzyli najwy.bi,tniejsi artyści, powstały Miś
! wypadków cod!Ziennych - _nie starczyłoby Z3JpewytW1OlI'1le lokale danctngOiWe, d.o kOOry;ch cooZii.en"",-ne ramy j ednej k'Orespon:d~ncji,i. T\l'Izeiba .byłoby
nie wytworne auta, i autobusy sprowadzają setki
turystów amerylmńskkh. Cyganerja, l,tbra. n.adlawa
CJh'Y"ba piswć tomy:c:rule! Wszystko jest tu godne
ł\(1 tej dlzJelnicy Charakterystyczne piętUQ,
1I>stału
'U'Wagi, :kJiiUl.-e spostrzeżenie warto omówić ~ wiec
jakżeż tu wybrać najważniejsze? Czy pisaC. o tern,
stąd .WlY!Parta., znikła i~.'tat>iła.. miej.SI.ca innym któ
te :Wie ma dlnii8., by do Paryi.-a nie zjeiZdżały z na~
rym .opowiJ3Jdla"
s
l· ~ ~~ dawnyoo, pięknych
dalszych S'trtorn Śtwi'ata wieloozeregowe. kadry .. tury·
czasa:cih. Tu i Ó\i
ni'zuje si-ę dlla ul'o.zmai
Śt6w, ze liczba tych natpł';)~vajl:licy;ch gości wynosi' 0cen~ "Arilerykanarń wwtie sceny 2. cy@ai!ls~iegQ
bec:niie,w seoond-e letnim, setki tysięcy osób - czy
zycIi~a tyoh lloihlalów, ~ są to jednak
inscenizacje
~
c-pO!Vlriadlać
(} tern, że międzynarodowe zja.zd.y ciąmdłe, ni€ludiolneiJI:nitująae świetną
przeszłQść.
Do
gleuwrul'a.ją teren Paryża za jedynie
odJpowiedni
nieda.fwna opieraJ: się jesz.cze tym no'\vociZiesnym
dla s~vycih o!hrad, t;:.zy tea: wreszcie omarwiaćprZleł
prąd.om amerykanizacji Jedyny lokal słynny l,lapid
bogactwo pomysłów i senswcyjnych wypadków, ja
agi!"- (rą.c~y zając). Stary gO:Spodrurz
tego !o:kaJu,
ki;c;h na ka.tdym.kroku dost..'łreza zy;de Pary-oź;a. Wy
który niegdy~ gościł najsła.\viIliej SlZych mis'brrow
!bór .)VŚrćldl· prz;e[b:ogatego tętna życia OOidsekl\vailSkiej
chciał Za0bJOIWaiĆ stall'Y charakter gospod1y, walczył
dJ1iu,go, J~z w końcu musi,aił skrupitulować i zamstQJ:i{Cy a'Zii5te .ooriity leez i baJrdiZ/O 'br:ulc1.ny.
.kn..ąJ: ·lo"ka;1. Ws:półczesna brać artystyczna ubrana
:~ . Z głÓWD.J.''1cll cech tycia
Pa;ryta jłeS!t
wooae os\tat:niej mooy aż po ostatnigU!ZJik hand.:luDl.eanierm!a żywy ruch międ!zynaJfod{ "'vY. RlliCh ten
jąca d~::iIiiś
miast, sztuk-ą. - automob~lami nie ma
ibył.:tV p~ (lJawszeSlilny,· oIhecnie jOOlIlak znnaOOIW-et oztłSu na zalobę z t.ego pOV\'l00U. ,,<\anerykani
. c:za się j~~e :wydatn1ej~ Q8iiągaj.ąc rekordowe
zanjca'·pod kafżd5nm .WlZ.ględem! _- Olto rys glJórwny
:wprost-~. ClZalrP~ j}ałl(}j rn!iędlzlynarodoweJ
współ:C!ZeSnego Paryża. O ile
t€lII1pO życia na tej
Sltol1oy: w k:t'órej kla!Zó;y nruw.et n-a.j!bardJziej obcy
am..eTY'kanizacji wtLele niekiediY zyskało (} tyle w wie
pzuć
się dlo:6r:re -- spra'VY-la, li;e. gros wyeiedniej~

międzynanono,w:y

o

kongres oondlowy,

()Ibraduj~~f;'

w' historyc,zny.ch mu.ra.c-h .Wersalu przy udtzdal''', dele

gataw 42 państw -

orazmiędzYlla\l'od()wy~QngH~s

z .. WY5tf;p~mi .teatrów ni l.lJ,\ł.:'~
kich i rosyjski{'.h. cały Ś\Vlia.t ma na ty-ch ~j --1 ~dac1i

teatra,l:uy,

pOłączony

$W()ięh ~"'atępców.

~

Nje brak :również j ęgz.pty,cznych wlzy; w.
PBJl·yiu. Os.t2ttUIkI ZlWl"aCU na sieliję U'N·'l{;ę· O$lbą .A
b. m·a!lr.: ~d!ty z. Im:ilOll'e sir Hloilka:ra, ktGry wraz "
z młod-ą. żoną, Amerykanką .z po.cho1zeni a, przypyl·
d<o Pary:u . na miod'Owe ID.iesi~ i zami~st!.o"t! v.e
w&:panjRł~ pał-acu~wSt.Geruną;iD
en Layb f'rid
Par.}żem. Pałac na(byl maąar·a~ . X\~~flę 1 j. p61
mll)ona dolarów, i pr2ie!.by.wą. 'w nim w )tt>~,~p'pju
Hcznychslug. C'h3Jr~kteryst'YićZJnem jest, Źę- Inaha..
i'adża· po ożenięruu się z Amęry1fanką wyr;zekł gi~
zupełnie swych wsohod1li'C'b.° .zwyczajów i p.tawa.dza'
.zupełnie. n()rl,VOClziesne Żyeie. I tellęk$wł~ca· \Vacho.
d,l' ulęgł ,węc erzasro.vy'l Paryża, który lntmo ws~..
stko za wsze stan<lwić.· będzie najwfl!żniejszy. O&~
ż~ cia międll,ynaroo'QWegiG} gdyt
diąja P8. jwiększa.
sumę·ku1twralnye.h wr~&n.
-

t.

mum

~ ~arod{n;tW'~lh

.kieruje

~ wszędjzie' taK i

się

dio

Pa.ryża.

~ d3fje się 000siilDlel'mIiertMZJal~ć wieum napływ AJ-

I

r

W

~le! W
met;yiIfuinóiw. Większ. ~ ołdlnasIi się v;1pra'Wdizlie
tir~ ~~. 00' tych

mtOOairZty: dol8.l"a, wYkwpu.
':~'<yh ~stko \'fJlta'nlie ii.raJnik,i :f;l"3lIlCtllSkiie - nie
'mniej. j~ &:ItrU€iłJ 'i doŚć pakaina część lutdln-OOci
'.~ 'W1iIdlzi. VI. mm Źl"6diło dloskQua-lego z.arOlbhI
l' itrbęt;nlie· prg;ystosowu,j.e Slię do wymaga.ń i ka.$1I'Y·
i/J;w' ~ i K.sięi7jnrozek dlOII:arow. .NIi~tety, pobyt
o

'~, miimO

~ym ~~,ch korzy-

B'ł.lldniewski ł Stanis.ł~w J;l1,..'IlI'dlJ,li~h· ItQtJ.WłIl

. W ub. m:iesiJfllCu z Rio de JMleilro dlv Paru
ek&pOOyicja polska pod pm;ewodnictweąn
p. 8uhQ;wslciego z ramienia pol..,. aniarykąńskiego
wynttSfz:yła

~yszenia
~

kolonist6wW eksped,YJCji biorą

I'IllD. Baram,

W~~v Białeclci,

u-

AleksalJldjęr

o

stanowił ró",,-meż pos-łać lliltychmiast »lę.~iego. 40
Albel"<lieen. by -nezwłocznie slmmuni~tł ~~. g l,?$S
quettem i śpr()wad2li:l·lWsen~ dP LQ-nd!yp.l-

00 ~~:i! 'Ale takie fwyj.a\Śniienie rówDiet byłoby bezsenso~iIle, gdyfŻ znooz.yłohy to że
Radlett pot'em spokojnie .~~edil z d1Ó!.mlli, wtraz 11
ezlowiekiem, który go zranił i uprowadził, i ze na!IDU

pełnie

Następnie, zdo.by:\Yl3Izy ·się n..a. j~ t~ ~i~pU~ć
=-

ciało

sia'ci

byllby zU"

o

już

;rak. pan

Dyrektor WilS'OlIl

1iW'óclW5Z,y

przemówić
c

przyniosło

z .tegot,i

htt1t1'iZędeil:Pe~

~ęl1~fi!

lod BP....

quetta, która bnzmj.a:ła ~ 'tNa aladecli .R{)$snbauma.
Był

tutaj.

Jadę .. za nim

do Aberdeen -

Wi~ na.tfiChmiast. dal znać

po

"'~$i-ę •. Wl'8-

vv'ię ~ ~ł Pa$q~ rozpOtc'Ur

na wjeca<1h· i

tJJ.~ej'"

ótl"zym~€<.m

j~ do miejSCQwY~l1 tQ~1a,zów;

H&t.y po~
W GI8.Sg\OW·J.1iP

daJlo mi się Zl;1J1elnie .przypa.qkł~ ~ć na ślild,
RoseĘba..mna:Tamtejsi

}Xtlfi!wania, zas:tal w

)1ll.

s,zy:oo. oolszewiJmy. a~q tą ~ć łatw.e, gd!f~ pOił
Ę~łem h:p, 11~y ·LęWIl~. f pa;r~. j~ę dok1ll;l1~
tqw ~egn roG.:?3,Jll, Nastęnn!e '1Zl1f jmił~m~ t.e Ja,d,ę
do Glasgow; z3-ofarowałem . ~ię, l~ mogę troehę

p1ic nowego,

l1PS)

d~Zly (ld Bl~kies()!

łęm oQ, :tegp, tę w1q-~j~~w. ąj~ W ~ą~je

d'riu!1"Zooi f!O~j: odarze z do-mĆ'w nr. 87 l 101 przy ll~
wlllni. NajsK..,7'1lipulatniejszebadanie nie

wiliad'OlIll~i.

cam natyoomi·aet zp.asque~'" N~tępnes'() Il"ankIl. BAsqąt.Qtt i inspektor pOliejj Blailple Qwwi~ł'
l j mu cara.. hiatoa.'ję.

-tak jak l kufer musia.ło ruewti.t."
pli'w:ie m.a;jOOwa4S się jeSZiQZe gdzieś· VI dQII1~. W.ll~
eon z.aJtelefoDJO!W.ał 00 btura pó detektywów - 1
rG'zp~ły się· jeszcze en~znieJsze pos-zuKi wanla.
Ni~ ~zon{) nSIWet sąs,i~dnilCihdmIWw z je~j t drugiej strony, ~ ~~ ~osenlm,lIDl lllÓ$'ł
~1,~uwsta.ć ~ ~e.jŚ pomoey Vi ukryciu ciała. Aie
Hcy S1"GSvenol' W18l!~ !7rltawali się być zupelnl>6 nie--

omka:l; na

Wda4omoś6 na:c1e~bi .. n~u~WPM~ ®~ W

:fantootyczny•

. N~e,

i.

dee.n, ~y ~lądała się za R0g3enbaWni}I:fl iu,qiUe
Hm. I>asquettawi poffioey, jakiej tylhl ~~4ą. Pir

.ze.gm.a.twana E!ił1aje się Sipt"UlW& Ale prZ:Y~iUśćmy, ~e
Radłet nie'uIoarł, tylkQ został Vf-yru~esiony w kufrz p~~? Rosennauma w· stanje uśpienia. PrzYPUŚ6
my d~ej, ze Rosen!b.aumprzywró.cił go w tym d,o

stępnie zniKnął ~ ślOOu. Taki pomysł·

~

Wincenty Nerek,. Ap;toni .lIooa·rą i \Vjlk,wr ;M:ieę~ni
lrowski. Ekspedy;cja mą. n~ e111 z1Ą'Vd:a:nię . nieznaDyiCh d~tycbczas .okoJic t-egQ kraju i zooJ.pinjowanie czy. nadaję slę on do !>GIskiej kOlJQlll~ji.

:rękorneTh::łaeje

-

oo!szewiGy

~u~4m

~ t(lVv~err.n, .przy~

widzą.e

moje

Jeetem. prawd:ri-

wtajnej

DJ;iaJ

~

,..

Ił

lłvsji.

PaA1que~~<t

P.Ol!ij.i .. :&.ber,.
.!

Llały z Ang] ji

Lo_dyn i J

n

j

•
!{rólewskim

L~tJdyn w pełni sensaoyjnego sezonu. -Tra,
~Juj uroczystość na dworze
"NH;:Lllli~rnie cię~a\Ve rewelacje z cząsów WOjDy,,,,~.:· Nie~~yk~a. zdobycz angielskiego przemyeklZ
\\'łoklennlc~~gg. - Przed przewrotem w aZledzlfne fabrYKacji sukna?
(WliU&ł18 korespąnł'iencja

Londyn, c~erwiec 1928-r.
Londyn znajduje się. ohecn..e w pełm
swego sezOnU~ Najpoważniejsze wydarzenia,
które skupiają na sobie uwagę"całej ludności
angielskiej, rozgryw:ają się obce:nię. -- W po::
przednim ,liście odmalowałem już nastrój, bi
jący z głównej sensacji stolicy nad Tamizą,
~ londyńskich "derby"· __ V!"'~Y .. ~ .... .;;<~_.... ~ .. ".
wi~ nie mniej ważne wyda:rzenle, wywołujące
Vi szerokich kolach towarzyskich równie sil::
o

ny dreszcz sensacji, - miano\vicie przyjęcie
towarzystwa angielslcegfi nu
dworze królewskim. - Od dawna'iesi ,już ~
tradycyjnym zwyczajem, że angielska para
królewska przyjmuje na specjalneJ tntdjallcji .
,n",jwykwitniejsze panie z angielskiego towa
rzystwa. Panie te są wśród S~cz~gólnegoce::
temonjalu przedstawiane królowi 1 krÓlOWeJ.
że ceremonja ta
charakter niezwykłego

lewskiego są na widoku i w użyciu. - Ce~
remonja przedstawiall.a wybranych odbywa
się w ten sposób, że "szczęśliwa"
przepr(y.:
wadzona zostaje przed' oblicze 'kr61ewskie i
składa głęboki,' tradycyjny ukłon· Po tej ce:::
r.emonji odbywa się w salonach królewskich
wsl>tluiałe przyjęcie. Lśni zIoto, brylanty, wy~
tWOrne toalety, ci któryul danem jest to oglą
dać, -:--'" oraz ci którzy ,dowiadują się o wszyst
Idem z długich opisów,"!" ffazetach długo, dłu
go mówią o tej sensacji' na dworze królew~

)ftrł~#. " ...

młodych pań'z

ma

wydarzenia w
ciażby

fakt,

życiu

świadczy

Londynu

że biorą w niej"udział

oh<o:::
przedsta

ciele państw zagranicznych, akredytowanych
przy dworzekrólewsldm. SkĄdp1yni e t;ainte
resowanie dla tej uroozystościwśród ja'knaj,.:
szerszych mA~? OQ~ywł'c'e śe fłtąd~ ,iż p.nie!
i;t6re spotyka, zasz;czrt przedstawienia pa,.:
rze lcrólewskiej ukazUją sIę wnajwytwonllej
szych toaletaeh, przybran.yeh w naj wSllsnłah
sP klejnoty:~Olli!j' ł iądflll wilłuku

wlnieca t;1Wl ,gOfłIOlk.

~

tych t~t

Cełm\Q:nja ~7iYllO: iię n~ dworze kró:::
ltwskim' \V'B~llSham () gocWin,l§ 10 wi~
~ór. - Juź~ od goijziny 6 popolttdn;iy zdąż~ją
W &lronę pataeu ~r6lewskjego' karety, wiozą
'00 ,,gzczęśR,,re 1\vybrane".- Chodzi bowiem
,o ło,hy' zjąwlć się jaknajwcześl'liel i zająć
najlepsze miejsce \v sali tronowej! ",..,.. C&{f;J.\l:::
t'QC~ysto~6 pQlac~onłl .ie~t ~peln.ymtradycyj
.fIn ceremonjałem. Krb!' i królQwJlJ.lkaZUją
się w ceremol1j6Inych. wspan,ialrch toaletach,
ministrowie w swyoh historycznych strojach,
służba zaś odz5.ana jest w ubiory: uszyte z je
dwabiu f pTzetykane~o złotem. \Vszystkie kOł
sztowności, całe złoto i klejnoty d,voru kró:::
iłi ID

25
' __

'Ii

_I

I'

r
-

15)

=s

I~tnł
-
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Mileze,nie.
Czy mote' fiowody :p()wody polityczne?
].1.ilczęni.e.
AI,bO jedno i drugie'
Cit\głe ,milczenie.
Wtedy prokurator z szyderskim. u~

-.

Imiechem rzekł do trybunału:

- Upór o&'karmonego n1etrud1'lY jest do
~r{)zumienia'
'
"

' - Jęsz~ze słQ\vO -

przerw~l m;lc~enie

sędzh"y biskup i zwra9Ł1jąc się <io Jaz,9!lil
~pytał:

.

sklm. .

Żywe 'wrażenię W całej' Anglji wyw~

la ostatnio książka, która ukazała się w ksi(t:::
garniach angielS'kich~ a której autorem jest
kapitan Lehman, b. kiero'\vnjk zakładów ze
ppelinowskich 'v Niemczech. - Jest rzeczą.
wiadomą., że w czasie wojny światowej pla:::
nowali Niemcy niejednokrotnie atak zeppell:::
nów na Londyn., - A taki te mogły doszczęt
nie znis~ezyć stQHcę Anglji. Z dokumentów,
które przytacza kap· Lehman dowiadujemy
~ię, żę istQtnlę

niszczycielskie te plany lanso

wane były przez niemieckie
wojęnrUi i ie fH1.wtt ustalony

kiero\vnictwo
termin,

był ju~

którym '~6ppeUny ruszyć miąly nRLondyP.~
\V ostatniej, jedną.k chwili ekskajzef Gomal
rozkazy. - Motywem tego krdku ekskąjzera
niemieckIego cle była bynajmniej
litOŚć .. ,
Nie! uczucie to dalekie było i jest zawsze

W~al

ki\f'110 sltf.\'l'bp:wy ~u okręgowego
w K~tQw~cll Pfl O'3.łoo~i~nllej- r~rawie w <miu
28 bm. ~al 'wyrok w sprawie af.ęry przemytniczej firmy "Silesia" w BytQmiu.
Fil'ma ta trudn.i- f
,
la. się ~.zIDl1tglowal'lię.m, ~w, niea:Q.teekitOh tran$p1;HiMIIll' wagonowymi z Niemiec do Polski 'w r.

19-24.

W~oki.em sądu

wlasddele ftrIDy Kurt Szu-

od mentalności r:.eluieckiej'...... Cesarz m0A
miecki doszedł ulianowicie do przekonani~
żeZn1szczellie Londynu nie wielepomoa
Niemcom, 'v Anglji zaś wywolać może ·zwięk
sz~nie nastrc~u patrjotycznego, co dlaekskal
zerawydawalo się bardzo niepo:i;ądane. -O
tern "cudownen1" uratowaniu p;rzed Iliszc~yill
clelską działalnością Niemiec mówi si~ obee
nie wiele w Londynie ... ,

I mistrze DIody angie18kiej

mająsWQją.

sensację.

- Znany Pd'2emyslowiec tekstylny.
urządził w tych dniach dla przedsta1.vic e~i
prasy oraz dla z.aproszonych gości pokaz, VI
czasie którego demonstrował wykwintne stro
je męskie i damskie uszyte z materjalów.•••
metalowych! B;rZllli to wprawdzie' niepra\vdo
podobnie, - jest jędUfik prawdz:iwerWyn~
l~k mister Gordona. polega na tem, że ma
terjały, z których szyje on ubrania, nasycone)
są ci eczt1: sporządzoną z mies2aninld alumin.- .
joweJ, ~ ElastYG~n(}ść' i wygląd' matęrjalów
nic na tem nie traci, -:- rnaterjal zaś stij.j@ ~j(
VI' \fem spotlób nieznislZlCzalny. A więc 'prz~
wi6t w dotyQhc~3~n,v~j fab:l;ykacji sukna ł
krawiectwie· Nie~nis~c~al1'!ę qb~it\L. My
o!

ster 'Go,rdon wierzy, ~ jdę~, jęgQ ~ą.w()juje
cały swiat. - Ze względów 'ł~ez'!dnę~ęio
wych życzymy mu tego zwycięstwa w Po!
sce z całego serca...
, ,l
H

bert i llQman

JOĘiel OIr~

tle;klarwnt .celny

firmy

Augustyn KObaj2.iej ~li~1.ani ~sta4i :tła aG4;OlQ '1L
lub na półtora roku więzienia kalZd'Y. iOpróc'z t.ee'
go każdy Z llian ~.a t$fa.l~ W' ~wiie skazany'
llostał n.ą qQladltkowe fi mieąl~f' wię$j.~nt~ Prze-'
ID!!r&ne tOlWary uległy Ji:QJnfi~kaIGi~.~p

Pl~~~tęP'CY ~Bt1jl/lrują ~l~ w Ni.g.m(;·~łi.

: ~~

'IIf!l"'~..,:;::~_::J."ll'~!:!!&~!~!!!e~~..! nie~~'.!,;:~
,

:HALL CAINE.

"
ił

J:Rozwo ju"J

- CZY nię mas~ nic

do flQ,viedheJl13 pa

SW'ł obron~?
Ja2ioocłągle mUczał.
.,
_ Posłuchaj""'" m6wił biskup""":,, nie nta
tając na uporozywe. nlH~zenie l::,~ ~'. lO.nogo.

f:t:

...... jakkolWiek człowlek, n1szczący .iyc e Jedno

.. 4P ,,-'~': '_'"r~~..,.-_'-,_-n~·7'")""-'·~M""""""'~'C'-"~ ""'*
ł:liiU\i!(iJ!łid1\liUll'iii;'..i<WJlli"ii#6.....~·"''''''@ ',,"j.N ~-:!'l';o;r;;7V"'*""!\iiii!
sili, -~hiien byĆ-k~ra;y-j~~-~br~cl~ia;~, -ktÓ··' rowaly się na Jazona, który !»'Woli podn()1r'
ry wyludnił by §wi~t (.!aly, gdyż PQtom~two sząc na biskupa krwią nabiegłe OCZY. znuw;>'
zamordowanego lllOgłoby z czasem
cały nyffi głosem odpaTI:
,)
świat wypełnić, to jednak.od Pł~cloksięgu po
r"- Nie mam nic do powiedzenia:
.'Ił
dzień dzisiejszy istnieją okoliczności łagodzą
Wtedy stary ksiądz luterański, siedzą=,
oe.. Jeśli zamordowany sam dopuścił się był cy w jednej z bocznych ławek, z tabliczką
kiedvśzbrodni naczlonku rodziny swego 'v ręce'i pstTą chustką, rozłożoną na kolanach,
mordercy - w wypadkl;t tym l,lstawa islandz:: z trudenl d~wjgnął sią ~ siedzenia. i zIarna..
'ka nie unie\\Tinnia go wprawd2;fe, jak w da"w nym grosem oświadczył, że pragnie zlożyd.
nsch c~as.~cht kjędy zło złem się odpłacało, ze7tnani ę, !\tóre zdoła, sprawę rQz~wietlić. Znt.
bez wyrOKU i sądu; - niemniej prz.estępcę oskarżonego i znał bardzo dobrze jego mattlll.}iego nie. skąH\1je na. ciężką ąolę dożywot~ kę. Pra,vdą jest, że była Qófką PQprJl;edp~ęgo
niego więzienia~ I dlatego, )?on1imO i~ jak gubernatora. który się jej Dyl wY:P~~kł, tęcz
\Vsyzsr;y tu opecni. pe'wny jestenl~ iż okolicz prąwdą jest także,' że wyrzekł się jej ta~że
TIOŚĆ tika n; e mo~ę istnieć \v wypadku ni>;: mąż i pOJ!zqęił~ by ~ą jęj ':%y@ją pośh"Qiq mnt\
nięjszym ~ lllinlQ to uważam za obowjąz:ek kobietę, z którą miał drugięgp $ytW,. Jęś1i Z&
"'ł'lfłłdłQl:\'ć oskarżonemu pytp,pię: '
tern prawdą jest, że obeClly' p.rezydęI}tje.~
...,,-, -C2;Y Mich,lł Złotowłosy przelał krew synem drugiej żony Stefatlft Or.ryI8go~ 'to ~
e~ł6fika twej rodziny f czy dl. ponlszczellia slrarionYr ezyhaj~ę ni jęgo ŻYcle. dQGbQWl.!j~
zbrodni CZyh~lf'.Z na jego życie?
stl'asznej przysię$!i. zlo~Qne) 'U łoża zmad~
W śeiśn10nem audytorjum dało.się za:: matki, ~e hzywdy jej ~ lł4 ~ i
uwatyó nagłe r'. "uszenie. Setki spojrzeń skiłl ,"" . . .,
-,
Ql- c.. L) lAi

$,.

o

[i~l~i~lleń d anturnirlelD .~~uły.

KALEN1)ARZn.

PoDiedzWek, 2 lipca - Naw. N. M. Pc

SKATOWAŁ SWEGO LOKATORA W ZU;ZULTACI f

TEATRY

nom
go

pak,nły,

nie ze swej

~- ,,Rakieta na księży,c'

rany za

WIDOWISKA.,
Cas:ino: -Rewja "Tylko dla dorosłych" ..

przy ul. Dolnej 6 należy do niejaki&-

który

w oałej,ooielnky

'brutalności

Bałuckiej

i wielokrOItnie

terol.'Y1wwanie i bicie

stan

sly-

był już>,ka"

s.wych

Jest to· nałogowy alkoholik,. kttóry upiJty

lokatorów.
Włpada .

w

Onegdaj wieez.orem

pakuła upił. się

i. po pi-

SpleDdid: - W

sidłach życia.

janemu udaJ sit;> do mie~a lokatora

Grand~KiDo: -

"Za cześć kobiety"..

z którym 00 dl'UlŻ~zego czasu .był na stopie wojen-

-"Wieczny trójkąt"",

~e.i8.kiKin. Ośw. - "Nliech nas·dziecko sądzI"

niego i bez powodu

Teatr i sztuka.
8-me.j,jutro i dni

~rł w

niem sam

jed~

,zooz.ął

bić.

go

TEATR LETNI·

"

,~

.lIPTek
'
w'VOdt"
_,_
..
TBATR POPULARNY.
~ o' glOIdlz. &20 ~. &la m':Zi~szeń roOO,,/jJ 00 f!"(lbi" w lllOOy"
nieZlWykle w.esola

~

w 3'-00. aktach, na lritórej

'pUlblwZl1lOŚć

~l'Al się dO łez od J.XICfLą.tkat pierwszego do

o'·

statniegoi aktu, damt\fC pny tem wyk;o<narwców z
Bieleddm Da, cu.ele huraglalnami br.ww, nawet przy
otwartej kurtynie. Bilety w cenie od 04 glr. dO 1
!Zł .4ilO ntrbYClia w liasie teatru Od godziny 11 rano
do Z pop. i od 5 do 9 'WIi.eC\Zorem.

ręki zak~wiony n6łI

k~jątCy krwią
padł

Bosin

rzucił się wślad

go n~ podwórzu. pakuła

żył już uzbroić

się w gr8łbie

w głowę, tak

1)8 t9 W Y

te

w
i.

za

PakuJą j

de

mię<h~asie ~

uderzył

niemi Bo

ten padł nieprzytomny. r.;~8'II

(fala nie.słYl!h~.ne weburzellie wśród ,10

~ów do,mu, którzy fofiUdli ~ ku Pakule.
T.en prz~l'ażOny uciekł do swego :mi~
j

zamknął

sie w niEm1 zabarykadowaowfłZy ~wi.

W okna m~eszkania jego p~ypał si~ ga'ad ka;tnieDi~

lokatorzy do.mu zabrali się do wyłamywtillia «bW1.
ni~hybnie

ju~onego tłumu,

Paku',!

paćtł. ofi.arą

zea:.nsty

~

~armQwa"l

gdyby nie przyby,;ie

nej pnz~ lrQgoś PQll.cji.

ile wy.,:.iągnąwąz.y.z Cloolewy dnlgi ~ r.zeźnicld .za-

Gdy

JZtrudem udaJio się po1iej!an~ odeP~
atak tłumu na: mieszkanie Pakuły. O kr-w"IolWG faję!

ko-:

ści1U spisany został protokół, zaś dO mepr~yt~

w głowę.

paIĆ go w okrotny sposób. Po pęIWIlej c:hWlili Roi zae~ął' rozpaclZliwie

sin ocknął się zemdlenia

.Wfl2,fjW:ać ~y. Zbie~li si~ s!ł8i~~ a.~
ES

~. w staoi~
~ cię~kim ~rz.ęlwio.zlogo do ~j,tala.
<P).

gu &leina zawezwano poga:tGwie,

ClI)

eoo _ ' '

I

I

ł

•

PORACHUNKI OSOBISTE ROZSTRZYGANiE, FLOWEU.M.

,

"Fenomenalna u::
Jutro premjerarewji ,Wassercuga:

1>1'10

.z

nić sięrDz,pwczHlWie, co jak ,ro-z,wście.ca.yto Pakułę,

a,dl • godzinie .9-ej. Pozostałe bilety od
ilG.j J:. W cUkierni .Gost.om.~Jdego. Bilety na
byte' ,na n~lę. dn. l~o lipca, ",{aż,ac są na,
~
Dzlś'Po raz ostatni

~

Bosin pa.da: na. z.iemię, rozjusz,ony Pakuła jął

następ

sięda.ieje wytrwali Pa~u1e

Byliby

Rosm

'd'a!ł nim RosinO;wi stras.zlilWY cios

rtEATR MIEJSKL
,
ÓZiś, jutro oraz do niedzieli włącZnie
~da o człoWieku ·z gwy: "Golem"· Dziś

~

3t'r-

gOOnie. ~#krO!Qzyr'wYsz.y dIo mieszkania Rlooina·· który

pod.ówezas l

4ł

nań wy-

rok eksmisyjny, kt Ól' Y ma' być wykooony za

COrso: -- "tl tygodni ,wsrod apaszow".

,mowa. •

Rosma,

nej iPil'fZed niedawnym' czasem uz.y&kał

Czary: -'·,.,Ghetto"
Dom Ludowiy: -

poozątekogódZinie

' ()1łL!;tl!!llJB

U

i z~ooHf ;:brOdtniezegQ gospOdaa-~ ze &eboQów. Oci.

~J.,

z8Z1Wierzęceni!h..:

~"Okowy małżeństwa".

odeon:

.ł.i~'

RWĄCEGO SIł! DO "LYNCl:Ul'< TLUKU.

Teait Miejski: - ,~Golem"
reatr J~: - "FelJ.c:~:enalna :umowa".
,lI'eatr' Populatrny:'- "Co on robi w n~y'''

LUna:

CZEGOWYT!tZYłIĄ.Ó

Zagadkowaz;brodnia· . miała miejsce w nie za.we~wano ·pog&t?wie : KaS-Y~' ,ChÓrycl:i,
dniu onegdajszym wChojnaoh. ~ 21:::letni S'ta;: którego lekarz stwierdzi!, iż . Brojews~r . ' ~
nislaw Brojewski zamieszkały 'przy ul· Tu:: niósł clężk~· ranę postrzałową ,karku- ' " .~
szyńskiej 5, wraz z dwoma kolegami swym.i rywującego przeWieziono do' 'szpiblla' .~
Ksawerym Delacińskim, zamieszkałyll przy .Poznań'sliich. Zaalarmowane władze policyj.
ul. Szarej 2 w Lodm i Stanisławem Kulikow ne wdrożyły niezwłocznie. dochO<h~nie, kt~
skim, zam. przy ul. MMszałkowskiej 7, wy:: re ustaliło, że ktoś zaczajony za węgłem. ~
bralsię do kąpieli w stawie. Po wyk~paniu
ci-oł.a, strzelił do, Brojewskiego. z .floweru. Zasię ''tracał wraz z DelacińSkim i Kulikowskim zbrodniarzem wdrożone 'zosWy energi~
do 'domu. Gdy wszyscy trzej
znaleźli się
poszukiwania.
przed kościołm Św. Wojciecha. rozległ się huk
Nie ulega wątpliwości,' .że strza.ł ..~
wystrzału i Brojewski z jękiem osunął się ny zoStał przez osobnika 'mającego z Brojf!w
na zieUię. Koledzy rzucili się ku niemu j. skim porachunki osobiste. (p)
~twierdzilif że jest niep,rzy:tOIDnr. Niezwlocz
'

TEATR LETNI "GONG".
Dziś znakomita rewja "Rakieta na księ
z udziałem całego zespołu na'czele ~ /
-oOO~
pp. Buezynską, Runowiecką, Helskim, KJlWiń :
skim, Laskowslldm, Nowosielskim i mezi6~ 1
'wnanvm Czesławem Skoni ecznyn1.
l
-"Rakieta na księzyc" to widowisko bar
GBOżNY POŻARSTRAWlL CALKOWICIE BUDY NEK FABRYCZNY PRZY UL. POMOBSKIEJ'" ,
wne, urozmaicone i wysoce z'ajmujące. Uzu::
,pełniają program występy ,ftościnne niezrow:;
Onegdaj WliOO2lo:rem o godzinie 8-ej ID. 15
wej. O ooaJeniu płlotnącego budynkat nie mOgło b~
centnaJ.a stra:Żty ogniowej zaa.lrurn:nQwana z.ostała mą . mowy. Skazany został nll. zagładę: Wysilk.is~"
. 'nanej recytatorki· Heleny Buczyllskiej i zna
komitej teceoo teatrów zag!r. Jadv.rigi I-Jry: d.omością., () pożaa-ze: k' 'ry Vi-ynikł w pos.esji przy ,. ków miały na celu ucllironierue budynków sąsied;"
ul. Pomorskiej 99 stanowiącej własn 'Ść Z. i M: . nich. \V lewem skrzy,dle paląc'~ siff fabryki mJdci
niewieckieJ.
Klrakowski i S-ka: Nioowlocznie wyru.szJrły na miej
Dziś dwa, przedstawienhi o ~odz' 8 i UJ
la się tkalnia Jakóiba Rajsfekia W'u.'ch~na ~,

zyc"

•

D I

,

sre pożaru OddJziarl:y I i II stra...y i s1tmeJ.'ldeily,
te pali się drrugie piętrp w poprzec~:nej ófilcynie
fabryki wjr.chg<ilzą,cej drugą stro.Iią. I!-ft ulicę. Polu..
dnił)Wą,

6i.
"trVlOIbec tego,

ro przed tygod!I1ieru : po.siadaj~a

iż ogień rozszerzał się

z nie-

było by dwa od-

działy mogły się

'L nim UP{)ra~J za\\:e,zwano pomoc.
Na miejsce przybyły oddziały In i IV. W między
(zasie cgleń przerz.u.cjł się na 1 piętrp. które po
upły-w-ie paru minut stanęlIo
cale w plomieni&ćł1.
Pożal' na brał cech frr0inych j t,aQU\1 z.ggr~l ~
SJiednim ~sjo.m, prZl\d~iW8t.YBtkif'!{Il r.aa l~.."'&mll i

prawęmu ~.ydł'l i){ut~~ bndY f tl:u. '

NĄ rl"jl:ł~ ;'lMrł1yi rÓ'fl.'U!-ł'li kou3tPt;ud4łlt. ::it'.
~ii rat'iUkil-

G'fQłllLan•. kllry (lcjĄ! kjP.:n>~~""',.

maszlOJ

Ułat\1'<lala ucję d:ostatec.zna ll'OŚć wWy, ~
czerpano z kompensatora fabTyki ,$e.tal~'·.
\V Cl!\vie, god2liny IJO:<v)rbucłm, pół1~U 2 ..
głuszającym hukiem mwalU(, ~it!; ll'il~~ pl~
pl oną.c ej fabryki.· 'Pożai' trwał do gadzi ....y 11 ~
30. Cała fabryka spłórtęla di<J-szc.zętnie.
Straty t ~powod()wane p~ia:~ są wielkie,
"at j~~ nie' obUe.zone~ Zar~wno:, udynek jak I
jł'tW za.wadość ubezpieez(JUe były na niilwi(?-l~ SU"
l~~ Pntyc.Y.YUSl po-t.aru nie zo.śUlłt\ jęsź~ u~tal~
choć ZJ!,cil~ 1!rzypu~~:nie,. .U wyn.tkł cn W~..i
tE-.k .~;AnłĄna ~W{lp.sJ.ny InateTjal nit,wj'.c\~
rą

~ykłą. szybkDŚcią . i wykluczone

nOtVt'l6

nię~pie;czone.

.Nr, ISO .

Z

2ilłChnt;j ~tu·ty~

II

._w·"ó'
"".-

'_l!!l!!!!!!E!

"..

.'

...

7

Ł

-'i;;

~nQSiliśrny! wewtor~) .dJl. 261z~r

Jak !ut
'W<a Zl1l&'łw~GriIdt.iąd:nl $. p. Starlisła~"

p. redallw1.

Dnia 1 lipc.a 1928 r. po długich i ciężkich ci·erpieniach. opatrzona

św. Sa~rarfterltamił rozstała, się z tyln' światem

Ksif\ż~

i VY'YQ.a\vea ,;·!{urję.rą !.6<l2:kiego'-,

ś.

Urnczystość pogrzeQowa wGl·~ią",l.U liYIa

aktem

hołdU

dla 'lima.rlęgQ l ja$o7Ą}lo~ydela

ipie:r:..

Imalial IlIeru t ~

W$zegQ.dyrękt~l'~ ~eaLlU. polskięgo, Qra.zk.qtew~iela
polskośei

na kresw.!'h za<:hodnich.
:;{
Po od.pra!wietliu n~e:Ós.twa talohnego kon

pl'zeżywszy

OUkt pog.r~ębQwy ruszył .lt? tęa,.tr()wi~ielskięIllu.
Przejmującym b!l·}llQme.nt kled: .,kar.awan

stanął

li

Wniebowzięcia Najśw.l\farji Panny.

do QgrOóuteatrallle@)· 1 okl"łłtywszy ~()
wrót. świ~tyni sztUki,· której s. p .. Stanisław .

żałobne odbędzie się

Wyprowadzenie zwło~ odbędzie się tegoż dnia na cmentarz katolicki na Datach.
.. o smutnym tym obr~ędzie: zawiadamiają . krewnychgprzyjaciół i
znajomych, .pozostali w głębokim smutku

lmieni.em łll'tysUn,: teatru .:p~wU p. Bay

w.yb ,~ja. liezn~~ ·~astępu

Nabożeństwo

dnia 3b.ro. () godz. 9 ·rano.

K&ią.2ek byl:d;ul?tZĄ. ..

~ ,.iłyd2.~ski.pod.i110SZą.c zt:sługiZmarlego

lat 49_

Eksportacja d!.ogich nam zwłok .odbędziesię z domu żałopy przy
ul. Brzezińskiej Nr. 110, dnia 2 lipca b. r. o godz. 6 min. 30.dok.ościoła

ze zwłokami' wraz z towarzysZł\Cym .mu or~iem
w~zył

p.

ok?łQ

aktorów, ... Y'ł na~tę..

pnej· Jll'll.en.w'Wie d'Y'l'ektor teatru Czarnecld pOdkre-

ślił hart ducoo i ,vielkie luniłl)wanie·.S2it~k:i, '. k.tól'e
to': &alet.y OOzw 01 iły MU ;:nimo· !=ltawian~!I .~. wielu
.8wn .. _pr,~~ód,. :P9'lotyć podw~1iny r(),Uwo.j'U"t~~
po~o. Vi.. Gr:l1:42"4ąd-zu. Po złożeniu w~e~ów. ~~r

l~. !ał.3Dllf ;1"U8zył r. ku dworoow~ kQleiowemu,
.skąg 1JWłokj. ",--y;~s~orlQW~~O do ŁOd;i,· t:&liml -... ~
i'0lUa. ir'h w grobie

r<Xhinnym..Z ~

wieńców vryr6miały

się wspaniałe wicnce, od pre-

zydenta miasta, dlya-ektora Cmrneckieg?,

wielU

artystów"

.te.-tru i ~y Zm~:~~

• • •.
, . . . . . . . .I.ł• • • • • • • • • • • • • •łii
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BRAK IMPREZ SPORTOWYCH W LeDZL
Samson SP{}tka.l· się z Rapidean. Wynik 5:3
(2:2), mistrzostwo klasy B.
Kadimach przegrał z TUR·em 2:1ł . rówme(
'VSZyeh imprez sportowych nie urzą4-wno <łV Ubi9misn-.zostwo klasy B.
py pi;ątek i w dniu ~ajszym. A '. szkoda, dni
W Zgierzu ro~anO' ~rywkę:meez,u Q mi
były naprLtwdępięknc. Grr-.ły jedynIe barezo gla:
strzos.two :klasy A. pomięd,zy GMS a Sokołe-nl, ~Vo
he drużyny, mia.nowicie: \V sobotę na lIDisku przy liieważ pjerszy mecz trwał tylko 65 1l1iIlll.tt i znstał
WCdnej Hakoah spotkał ęię z Tury;;;tamj Ib, któprzerwany z powodu ulepog.ody. '9ogrywkę wygrała
rych ż-wyciętył 'w stosunku 2:1 (2:0). Jest to pi~
drużyna GMS w stosunku 1:0, zd!obywają~ temsa..
wsia klęska doskonałej drużyny fioletowych. Hram
IDem 2 puńkty. SędlziQwał p. PiQ.tifO·w~iJ
ki !id.Qbyli Seg~ w tem jedną z karnego. Dla TuPo odgwiroaniu dogTy\vki oba kluby,-rt)żegi';a
rysiów Bałezewski. Sęd.ziował bar(Lzo dobrze na. ly mecz tlO~:arzyskt z wynikiem 2:1 na k()r~yŚć Sa
.zgÓdę kapitanów rib~ ~yn p, piotrt·wski
koła. SędiZiowal członek Sokoła.··
. (C-SX:' ,

. . Ubiegły tyt1;ień w Ł~x.i był zdaje się
najgorSZ4U(l!ręką' dla sportowoow: ani jed;n~o powat.niaj~~() spotkania piłkarskiego, lub '-ez cieka:.
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WYNIKI NIEDZIELNE.

Prosimy· P_T. Czyl@}..

o zawiadamL.nie
1fe lefonicznie lub ltartą

ników

I o;~ztową:admlB~stracj.l
~Roz·
r
,":.
"
ł

0_.

w'oju" o uiedor~("zan#u numerów pisma 'gdyż· bez
tf-go nie jes~esmy ~w <taoje
u l'e.od po'\\ je dniebo roznosi·ei ~li USU ł]łfó"
-

Ac.

tr. ,,~woju"

(C-.!S) Toruń: ~lecz dwóch kandyda:: ły się wynikiem remisowym 3:3 (2:1). B~ ,
. łów do kl. A. iŁ.K.S, i T.K·S. zakończył się ki zdobyli ZWiCT/.!; SzenajcJi~ i Korngold '~
katasfrofalną klęską drużyny łódzkiej w sto;: ra~ Cisze\vski 2 i \Vypijewski.l.
.
:sunku 2:0 (0:0). Przegrana L.K.S· zasłużona,;
WISŁA POWTÓRNIEBIJE,POGOl\l~ .
mimo, iżw drugiej połowie więcej z gry po:::
siadali· CzenvOlii, którzy nawet mieH przy~
7:4 (3:2).
'gniataj ącą. .przewagę. Do pr er\vy" łodz. \nie
Lwów: Z okazji jubileuszu Czarnych
.:grali słabiej, niż TKS. Bralnki padły ze \ve Lwo'wie krakowska "VisIa rozegrała' 7. ~c
strzal6w Obręmskiego w drugiej poło'wie gonią mecz to\varzys.ki, ldóry ··zakońCzył.· s·ę
zwycęshvem Wisły \v stosuunku 7:4" (3:2).
. gryw19 i 30 ·min. Sędziował dr. Lustgarten·
Warszawa: I.F.C. - Warsza\vianka 3:0 Gra ner\V0\va i ostra, Bramki zdobyli: Rej~
(Valco-:-ver). Zawody się nie odbyły z winy man 1 5, Krupa, dla Pogoni' Bac:z, P;dls i,. dr
.
.
I.F.C', którego drużyna nie przybyła do \Var Garbieil.
Cracovia ~ Czarni 2:2 (2:2). Obje. dru,
szawy z po\vodu rozjechania się graczy.Sę:::
'dziaodgw.1zdal valvo-ver..\Vmiejsce tego ;~ynypodzielm się bramkami. Grai'y\v'a;
meczu odbyły s~ęzav{ody towarzyske pomie ladna. StrZElcami l;>yH: Nastula, i Chmiele'\v.
dzy :\Varszawianką i Belgją, które zakończy;;: ski, Latacz.
--_.... _-{}()O---
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Chlupcy
-

e\v. starsi lub kobiety m?gą znaleźć

nJer

Kh.i1
1) !FU..

dwu:=

dniowy w\'soki zar~ Ibek. Zglaszac Sl4.~ Z doku:=menta~i Piotrkows:- n. 93 front III p.m. 900
9--11 i 4·-6.

2)
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4)
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m

Wisła

'NaII'ta
Cra.covHł

Warsz'\
··Legja .

, '. P't'.l{)lUa

I

W:,,
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Bramki
35:19
13
38:14
11
25:14
11
11
27:17
26;24
12
12
27:18
:1
29:22
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PunKty
19
61
16
15
14

li
8) Pogoń
9} Ruch
10) Czarni
11) Turyści
12) Hasmonea
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"Z.AKL,~\;DY,

SL-USARNIEM.ECHANIGZNE~
(i,~ g"

KAMIENIARSKIE

":Kliant Brzezińska 114.
)"~<,','SKŁADY

SuwalskI,

WĘGLA!

fłURTOWNIE

~"Jilzuińska ,,24.

:"'DY KOWALSKIE. .
r.~.W~.g.\~wski. Radwańska 45.
f.r::,;:., :~(. ,', , PIEKARNIE:
'Pawłowski. ,Zawiszy 41·
'Zapędowski.Bałucki Rynęk 3.
Franciszkańska

WODEK.

Heleni łłklBrzezińska. 39.

~',;~.,ŻA.

Kaczmarowski,

_.J.ii-~

160.
RESTAURACJE
Sienkiewicza 40.

ZAKŁADRZEŻNICZY.

·:Sułiński. Marysińska9;

Biernacki. Ogrodowa' 52 ,
, SKł..ADY OBRAZOW i DEWOCJL'
Radwański, Zgierska 24-

":Pocalowski, Zgierska57.
,Kotlicki; Zgierska hl1.

1.0';'

łłempiński, Główna ,,63.

J~.o~alozyk" Pabjanifka.Szosa 18.

Kędzierski 'KilińskiegQ

52

NapiÓł'kowsJdego'

,,~ruc%k:owski, KiliDskieło,~

FRYZJER.

ł..apka,

,PRACOWNIEOBUWJA·
\Valkówiak,

,

'SKI.,EPY 'SPOŻyW~=

:Janis~ewski,Dwotsk-a' 22.
JPasiak. Kątna24.
S ' Walo,5ło'Ma1lska18·
M.. Kowale wskar Nó~o~Zarle \\;::.: ~:~
Retełewski~ Brzezińska 92

Do~ański, ZĄ~szy iJ
Ostrowski, ł,;agiewntc~a23-

sezonu ,letniego

od ł. 12.- IIItr.
d ł 18 mt'. r,
E FANTAlYJl'lA .,Oli.
.111

ETAMłNY

fł1'll,ysłolCól .t
~pOłd.złell1tll

'-__,ałł '·iuła i 881.
~syjmuje

z ogr.

Jedwabie sztuczne.

od zkle h
odp.

05:ilJ.kUj e poj~dJ~_.io iAl.u- .
P
sałuaew.nt. pokOju h~s'
bU Oferty
S12 -2

(Ilollenek. Ii'

II,

z oprocentowaniem.

Włti •• y ClS2Cji'ld8e·.~i~n.e
.
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Zło

'zwYGlÓwieniem i na kude·. i,dznie"

mq..

"Tysiąć"··

t, ~ h

Nł ieszkanie d,owYBa-łętela piP:5']
, " zkuchn1ąlub je4en poł~
ohl'tydo Ro:.r;~Olv pOd lit ~łLZ••

2980-.2 .

' . . ...,O.zoz.;in~.c~o.a VI Dolarach
,j~~wałut.~h ohcych :zwrotnie w Dolarach i t.p
g

01'Mlllei\.towe• •Ufewc, matowej O1'6Z s:.r;kleJtie
';.~. donnięclas21kła. poleca .po ten_eh

.' . J. Olajn (zak"

lłO.~ ~r.

b.dowll
ntatłah

14,

:U WA(iA; S~ldG iJłilpektowe W wielkim wy bOrl&

, ,-.

'·~1

'\{) gr. z~ tekstem ~ ęr'oi .zwyczajne 14 gr.; ..wśród dlo~nych ~O i n1:!kr~!Oii 30 p
'drOWI lub .1ego . mIeJsce.· . Drobne ogtoszeAHl beztermUlowe ~ gr•. za \\ y.raZ', .dUł,
;ia zamiejsoowe 50 proc. drożej; zaaranilizne 'JOO proc.: Stronica' pr::;e.d. tekstnn
) ~ pr,oce~f. droi~j. At'\yhuly bez oznaczenia honorarjum u.~·aZa if;dakcia u
~n~a admmistracJa niC odpow~da...ł\et..da nowa podwyżkaobOWii!ł%ujt:.,u.
glenu u. p. Lachał wPablanlc~:h u p: ZatQl'sldeloulica. Zami!.Qw.
:,rtie - ~.....;.:U.
.
.,

'J#4łew8tieao

~odil'Ow ·~~,jcruny! ~G1vnd~j..,....,..~

