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Cena 20 nroszy

• 'l''l' Ogłos%enia za W'iers% tnilimetrowy 1 szpa:UOWY >1"
Prenumerata miesięczno w Ladzi 3.00 żloteł
•
,.
, . " kratu 4.00
,.
6 ' l strOna i W teAście 3 O groszy strona 5 szpalt
Ne){rologi
25.,
,.""
,.
, . . , zagrah. 7.00
. • RedaB.cia i Administracja • N" adesłane po tekście
25
,.
"""
Odnoszenie do domu 20 grosz7 miesięcznie. Ł.ódź, Piotrkowska nr. 106. • ZwYCzajne
8
..
strona 10 szpIL
.,Głos FolsJd." lączn.ie z "Kur!erem Wlecz.·' • Telefony: Redak.cji nr. 19-71. • Ogloszeą.ia zaręczynowe i zaślubinowe 10 zł. .s.s8~
O~łcszenia zatniejsco we oblic~ane są. o ,.) proce .~~
wraz z bCłnoszehiem 4.80 złot7ch miesięczno Adininistr. 199. Nocny:-799. • 'łt1.zaś
fir.m za.1ranicznych o l:> ~ orocent drote'>tI'~

kor.,us.
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dYł'lohiatgczny, Cjatiinet I całe społeczeństwo s"łada życzenia p~ez. Rzpll~ej.

WARSZA WA, 1 stycznia. (pat). te tyczenia, pozwaLając Polsce
W dniu 1 stycznia panu ptezy- przysłużyć się czyruni e sprawIe
d'!l'ltowi RzeczYPoSlpoOJ.ite.j b godt:. pokotu w świecie jeszC1ze W'strzą
'J rano składaiIi w Belwederze źy- śniętym i Wyprowadziła ją do Vo'Y
czenia noW'orolczne członk.owle! s'okich prz~aczeń, do jalkdch popersonelu kahcetarti cywilne,j, adlti wołana jest'-· pr~ez SI".v. ~ zasłUgi :
tantUIry. gerleraln:l' ofic.erowie ~zwa slzczytne t~ycje.
dr.onu 1 kOmpan)1 prz)"boozne1. _
'j.
W imieniu wszystkich przemówił MOWA PREZYDENT A WOJ~zef kancelatjl cywflMj p. dyreJcCIEtHOWSKtEGO.
,CI' I.:enć.

Pan prezyden,t Rzeczyposp-oli.
tej odpowi-edzłał na to przemówi~.
nie temi słowy:
O gt>dż. 10 pan pre~ydent RzeKsięże nuncjus'zul
czypos.~oIHej ,w o·~o·czeniu sz.efa
k~ncelarji cy~Jlnej, ,generalnego aDziękując batdzb serlleczn1e za
dluŁanta 1 a~utantów pr~bocz- życzenia, które wasza ekscelencja
nych udaH się samochodami na 'ta- pr-zed chwil!\ tnnae Wy1raZJił w i~
mek, gd~e w cl1wili przyjarou Pll- mieruli dosŁo}hych monarchów :
na prezydenta wywieszo·no na ma- nac,z~~nbk6w państw
bta.z iIch
sz.cie sztandar prez.ydenta RZ1pH- prże ds t ruwicLeLi , tti. ~~ad'zbte). Kompania przyboczna oddawa nych, pragnę wypOWltedZleC z moa honory w dziedzińcu zamko- jej strony, jak szczerze życzę tvm,
'yp1, orkiest.ra ode.grała hymn na- którym pCYW'Je1"zone są 10s1' ludów
rowy. Pa.ih prezydent przywita- oraz wsZ)"Sltkim na1"odom, tak godn ą sU p sooooów Władys.ławow- nie pIl'zet pamów repre'zento.wa
ki;h r ez ci ekto.ra p- t9 tOl-tlłu 0- nym, by ten rok nDWy był roki~.n
raz przez petsonel zarząau zamku, tu ~~~Q:z=:';!:~r!te' ~:~;~~:~~
udał się natychmiast do kapHcy, sze życze~ia dla wa'szelj eks,cel~J1gdzie przy wejściu dto sali Cana.leŁ- cji OtalZ dl,a jego kolegów.
ta oczekiwał pan premjer Gtabsk~
w ot-oczeniu rządu. Ka'pelan ptezyWieJkie dni li urocZ)"slte doraczdenta RzeczYIPospolitei ks. prałat ne św'ięŁa, ktÓtre do1"oła ognisk
T okarzewski odprawił ciobą mszę domoOwych Jtromadzą rodziny, są
ś.w, poczetn part prezydent Rze- ~8!~by. symbDle~ tej zgody i j~dno
CZypDs,po1itej udał się do sali Mar- SOl, Jaka powmna zapąnowac pomUrowe.j.
między ludźmi, a do której ' ... ~v
~.
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też kcała wielka• rodzina
t , ... C;e.aselll W Sa.l~ yce s 1~ P'
d lnarDdów
'
..
&-<>Jt:l dz'ł
I'
al 'ac}! d lbn1
lę ny zwycza1
o.zwa a rO'wmez
zó~
a ,I'~ SIę C .e CI O. yp' a ł i w życiu pOO1~ycznem przez wyty.t,zt1le. BylI obecnI: nuOlC)USZ apo-.
.
,
stl>l!skl, fugr. Laud, att1biiJS~dbt ftan m!·run.ę ZJ'Czen n0:V?T'oc:z?-ych pocU·ska. p. A. de PahaHeu nOiSłbwie I In;lędzy prz,:dsbwlJ~1Iel.a'I~11 w,gzy~!•
.1 ł
• ł 1
'ki~ch
k~ch nla.TDdow oblaw'Lac UCZUCIa
1 przelO..I$LaWIC el e wstys·t·
rzą- b rut
.1,..
• k'
.
,..
dów. akredyto.~atii VI Waf"szawie l ~'~ac' ersjl e ,. JaZi ~e dP~nny .d~L~rol
, , ! ..
ttuzffi1.
ta; DSClą W1 zę w
. l I .' • •
G dy W'S~cy ustawih Slę, W. poł- zwycza:ju tym obraz s.zczęśliwej j
k·ole, na pt~wem SIkt~le ,ktorego jasne'; pr.zyszłości, którą wspólstanął ,nu!lC)tlJSt, apo<sfo1iS!cl, o-two- nyrn wysiłkiem pragniemy świ.atu
rzyły. SIę podWOje do sa.h Mannu- zruperwnńć. Polska pragnie być zarowe], skąd wys~edł pan pte:zyd;nt wsze czynmńJldem twórczym te~o
RzetzypO'Spol1te.J, ptzepascl.ny WIlel- wielkiego pokoj-owego dzieła, któką WiStęgą Ott"deru Orła Białego, po 'te jeSt! paipewnie.rs,zą rękojm1ą
prz,ecirony przez dyrekt'ora proŁo-szczęści.a lud2lkt>śd, a któ'l'e l}iek?ł u w oto:c~enit1 pre.z~a rwy .ml- ~ątp1ilwl.e zostrunie osIągnięte. diię
n'lJStr6w, mUll'stra Sipraw ~~gran1'cz- kd c'OIl'az lo ,owoonie.jszej współpra
nych, pozostałych ozłon'kow ga.bt- cy wszystkIch panstw. VI tem tenetu ocaz całego pet1SQIJlelu swego dy pT'z~świadc.zenili i z tą wiarą
domu cywilnego i wojsik'o we.go.
przyjmuję ivyraż'Dne mi uczucia i
proszę panów o przyjęcie wzaJemPR1EMó \VIENIE NUNCJUSZA nych żYcZień. .
APOSTOLSKIEGO.
W sali Ansamb.ltowei zgr.omadziN1łooeftis:t a.?bstbJski pbwiłał pre ły się tymczasem dele!!acje: duzyded1ta Rzec-zY'P0&pl).ldiej następu chowieństwa, s.ejmu i senatu, ~e
jąeą pttett!l>wą:
n-eTaLicji. tady mi,ejskiej, sena~6w
wyższych
ucze·lrti.
ult"Zętłni.!rów
Panie ptnydenciet
państwowych
OIl'alZ
prżedstruwilCiell
C:do!f1.kbwi.e korpulSu dyPlomat yc7ltle,g·o, przebywający w tej ,słynrleł l óżrtych s.t·Dłe.cznych Vni'ty>tucji uą
st'Ollcy, W ~t6rei bi~e serce cale go dawych, slarnorządowych i prywaJ
narodu polski..e~o są sZJczęśiliwi. li nych.
O godz. 12,20 Pil'ezydent Rzeczymogą ł1 świtu Nowego Roktt złó
żyć partii W swojltin irrHeniu oraz pcsp'OHtej w,Sizedł na sa1lę AnS!Ił!t1l
którą obszedł wokoło.
w imieniu swoich lll6natohów i 'la- blową,
czeJ.ników państw, ktÓ'rych mają La przyjmując życrenia od przew ...d.
Sllf!Zyt teprezenttować, nailep's ze ży ników pOSlZC1zeg6Lnych organizacJi
cz.eru·a sz.częścia o,s·olblstelgo. eLla pa·· i grtJ4).
na. panie pr e zyO.ende , o~az życze
PI!EZVDI<:NT I!ZI<:CZ"!'OSPOLlnia wielkości dla J~g·o oiczyzny.
Akt, który d.01p.ełniaią dzisiaj, nie
TEJ DO SPO~ECZENSTWA.
jeo9t ty"llko kro.kiem kurtual.yjnym,
Po WysłuchanIlu życzeń p. p'te·
należnym zresztą temu ttcel"'Sk;~ .. zydeont Rzplitej wygłos,ił ntlJstępumu naro·d owi, lub zwykłyttl obła jące prźemówienie:
wem syp'l.tii, uświęconym prz.e z tr't
"Set"decznie dzię-~uję za WY'-'idycję,
je.s! to przedewszysł!klem żone tutaj 'życze'nia nowe~o do·
W)"Taz
uroczysty i wym'owny tej brego roiku dla Polski. Rok '!b,cp rz19ażnl, która łączy naród polski gJy, dzięku trwałemu rueprzenn.
ze w<;zyst1kiemi narodami świafa nemu przez przesilenia wsoóMziacywilizowanego, a której cel je"tŁ łan'iu ciał ustalwod-awczych tZądu i
talk wzniosły i szlachetny.
liCZl1y:ch obyw.a1eH dał nam chwie
Oby Opafn:1znoś~ Boska sl'ełni"ła "VIielkie 'zdobycze; iI:~wag5

PRZY JĘCIE NA ZAMKU.

i

Notatki sportoWe•

•

POLSCY KOLARZE ZAGRA.
NICĄ.

budż~u i d~ pientiadz, godnv! dowaiJlia takiei P DLski , dla której
.W bieżącym miesiącu udaj~ Sl~
nazwy pb:11S,kie~. Dzi~taj na p-.:- !,!Il źyH i unciel!'ali nasi najlepsi po- I mIstrz Lange i J.arle~ do Medr,?h
nowego roku, wśród życzen Pl<>l e p:rzedciq. Oby Opatrzność Bo.,;ka I nu ~a 12-b go~ZIl~Y bIeg ?~r~ml na
~nOW'an:ia dodatnich doświadczeń. otaczała nas nadal dobrą Opieką wzor amerykanskich WySClgOW S"'l.:e
ubitegłe~0 roku, oracz zau{.aJl1!iia tlo ~ dla zaszc'zytrie"go wywiązamiJa się scic:,dni.CJlWYc? W pr.a ~dzie kol~rzE
si~ Pó1tSki na podsrtruwcre konslollida-I z wi1eJlldch obo.wiązków, jakie na- naSI me. p1"oho~a!t Je'5zc.z: ble~u
cji jel! s{ł dl.a celów p,ozvływnvch, I SlZ~1ll)IU poko~e.nil!- :przY'P:adły w
ta~ ~łUgl.:gO,. to Jednak mleJmy _1~:
a n:i,e n.egaJC'jl tylko, pra'gnę P'l)Q· , dZlall·e dla OSląg1l1ęCla na'1wyż1szego dZ'leJę. l~ zetazna wytrzymał. o~c
kreślić potr'zebę, lrukna.j1bardzi;iI dobra Rzplitej".. .
, .' . tangeg? l spryt ~arley !l dokonalą
wytężÓI!lel pta.cy dla w.zm·ożerua' eZbraal11 pr-zy)ęh. p:ze:no~,en:e swe~o 1 sP0r:t0WI poIsl{1emu ~sty.
tętna nruslzego życia gtlS'Poda'l"C ze· p. pre~enta Rzphtel meItl1clkną- du me przynJ.·osą.
go. Pralca - to najwię:ksze bb~ac- cymi ok LaSlkami.
two Polski, !l dobra jej organiza-I O go.dz. 13,45 p. prezydent wraz TURYśCI JADĄ NA WIELKA
C'j,a i tmnITejętne kł~ownld'Wo w ze swym domem cywUJ.nym i wojNOC DO WtEDN1A.
atrnbsferze pokofu są w naszych skowym przy dźwi·ękach hymnu
Turyśd 'Zc.~taH juJż zakontraktocz.ctsBJch Wltaz :z s.zerzen1'e1n oświa narodowego opuścił Zamelk, udrl- wani do W,ednia na Wielkanoc.ty n.i:e·od.ozo-wn1ll1ł watunJkaani zbu- ląc się do Belwederu.
Roz.egrają tam rewanżowe mecze ~
Vienną i Fioridsdorfem,
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PIERWSI POLSCY ZA WODOW1
BOKSERZY.
w Poznaniu miało mi.eisce
niezwykłe 2Jdarzenie.
Na krótki)
przed roz!)Qczęciem walIk bOlkserPARYŻ, 1 stycznia.
(pat).- d e'cyzje w sprawie rozb ro.jen~a Nie s.ki.ch
z4osi,li się do kierównika
I<Omawiaiąc de.cyz;ę koruerenoji 31m miec.
l·ii
T
1'1'
..
:lekcji bokserskiej K. S. "Warta"
bas·ador6w· w sprawne odroczenIa
P
., e;h • o:urn~
wyr~a zycze- 1".H C'źloC':"~()f1l1ic P. T. P.: Leo!'
ewakuaCji 5treiy :kolon. klej "Jom- tne, aby ptzy,gzie deo.;,yzJe za,paJb!' r/
k
k· R
. W ł·k
'ak 1·
,
d
·t·
d·
l,
oman
a OWl
nal" zauważa, ż~ co do. za.sad.ni- ~a nomys ~a,. N~C w t en. SPOSo.'b I\.UCZJOWS
Władysliaw Sypniewski z oświ-ad ..
cz.ej strony tego za,ga1dnienia popro l '? zTozu~le~Ia ł I.emcfm, .ze sta[~ cze.niem, że staną w ringu jedynie
stu z·astrLe·Żo·n-o sob:e ;ej późnieoi ~l.er.o.wa~l"7 Sll{ ą. :V ą n~e m:>~e wówczas, jeżeli o1rzymaią wynasze ro·zpaŁrzenie. Należy przytpusz- yna:mn!e 1 ,s L0tlJl~ o Ol docz~nla grodlzen:ie p-i,en.1ężne. Kierownicczać, że w ciągu ha=bliższego kwar R ze·szy Sipec.rameml wzg ę. am1.
two sekcji ZWTóciło się do zarządu
tałli zapadną pierws,z'Ol'zęclnej w·agi
klubu P'o wskazówki i otrzymało
poleceni.e za.żądania pisemne~o ()..
--------~~-----świ.adczeni,a. W itStocie pp. Kuczkowski i Walkowiak złożyli pl.semn.e oświadczenie, w któretr.
-p ow; a.d.a ją, że są goto.wi walczyć z
Opozycji :takneblowano usta.
każdym bokserem ich wa~i m wy·
RZYM, 1 stycznia. !pat). DZlsi'lj l RZYM, 1 stycznia. (Pat). p.o na- nagrodzemem 50 W'zgI. 25 złotych.
w Rzymie wysrly le.dynie dzieOTt.1- ; prężeniu dnia wcwrajszeg10 w tu- Organi1zauorzy ni,e chcąc nlarazić
ki faiS.zyst.owskie oraz "Tribune", l te,j,szych kołach politycznych na- pi.erwszej wprelzy na zUipełne Hasa na wszystkie itlJD.e dzienniki nało- stąpHo uspokojenie. W uzupełnie ko, przyjęl'i pod p'l'esją W'aJrunki.
żono sekw~str.
. niu wczora:szych wiado,motŚci do- pos1awicme i oołacili tych p.anów
.,P·opolo d'ItaHa" w ten Slpo<sób ; nO'szą, że sekwestr nał.o,źony Z'ost lł za współudział. Natychmiast j~
określa svtuację: kra: z·o·słał pono-I n!e'omal na wszysfkde d'zrenniki ::l- dnak p.o ukończeniu walk w"iawnie opant)wany silną wolą faszy- i Pozy.cy"ne W Rzymie si'l ne oddzla- wili organ;zatof1zy IK. S. "War.
slow'Ską. Rząd narrdrwy mocny i: ły strzelców i pie~hoty sltzegą ~. ta.") s,p osó b postęnowamia tv:h
nieugięty przyniósł krajowi us'p'o- jl trzymania począdku.
bDkse'l'ów. Oczywiście, wykluczekojeni,l.
'de z klubu było k'orusekwen'cją te~----y'-----:
go posl!ępO'Wania.

ostatecznem rozwiazaniem
ez a rozbro,-enlowego.
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Włoszech.

Premjer Cankow d
pa.e..stw
.I ~

ba~kańskl·

• • •
Marjan Świtek, człOlIlelk bolkser-

o;uszu
ch.

ski.ej

e,kspedycji

kończył

olimpiijskiei za-

swą karierę

amators·ką

BUKARESZt. 1 stycznia. IPat].' Ptet!l1;er bułgarski 2laprzeczył po dŚ'\vjeltr:em zwyci.ęmsl~Wt ezmoswtwl~eięclprya'
. z'c IIl100Welm
sr
.
•
ł
tu .l1 ł os k om orze k omem zaWM"CIU t ryz~
.
Prem',·er C an k·oW udzie l ipr,asie
tejszej wvwia:dU, w któll'yni powie- Jugosław:ą traktatu dla obrony
dzdał m. in.:
przeci~ko .b.olszew~kom, zapr::e- LWOWTĄr,y NA MOTOCYfl"l,U
Celem moje! wizyty ;e-st jedynie czyI ro~n.e.z :akcby. do .c~lu ta!c1~-IINDIAN" NAOKOŁO śWIATA.
nawiązanie osobistych sio·sunkbw go Z'dąnć ni~ano rOWo'ez w Rh- " .
•
...
z kierownl.c·zymi o'so·bisŁbtŚciami W munii. Nlehezpieczeń~two bO'!'~zeDwal1 czło~lkDwle
"PO'~'onu
Rurlmrtj!i oraz przyczyni·enle się do witkie, zazna.t:zył Ca:nkov, nie ie~t lwovrkiej po. Dubieński i Grzesz~cieśnienia stolsunków międ:ty 0- a~ tak. wie]~i.e ,aby wyma.~a.łto za- j czyń.s,ki" wyje::hali . D? motO'~:kb
bydw·ottia kta;ami,
p'osiadaiący Wierama oflc 1alnych trakta~ow. - I ,,Iilldll~n. n.~o' ·oło ~~lata, P~~~Clde.
wS1Pólttle ~ntetesy, hl. in, w zwią- Wystall'czv ,polPr·osŁu zasadmcze po I my 1UZ wJa.d?m~OSCl z MedJolanu,
Ziku z niebe2,pi~czeństw.em holsz.e- rozumienie, ma;ące w o·d'Oowied- . dokąd przybyh VI!a Graz. Zc LW'owiddem. Rząd bułgal'ski ożywio- niej bhw~li wytiknąć sposób prze- ' ~a uqali się p.rzez Berno do PTa~
ny jest duchem pokoiowym i prag- prowadzenia wspólne; akcji.
~1, o?cze;n przez Tabor przybyh
n-ie utrzymywać dobre sąsie,dzkie
Premjer Camkov WJljechał wczc- do. Wl.edma.
ł!]~._nl!mm:mI!E_II'.II!l_lDllł
stosuilki ZE' wszystkiemi państwa- ra.j rano do BU!bgatii.
mi bałikańskiemi.
ł .
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Powrót do starej ~azwy stolicy
norwegow..

GO
I 8AClEWSKIE
'D eSTYLATY:
.

OSLO. 1 stycrnia. (pat). Norweg·a po latach 300-tu powzięła postanowieme nadania swei stoH(:y
jej dZ1sieiszelj nazwy. Stolica Nnrwegji, znana pod nazwą Chm!'Ł.janii.
od 1624 do 1924 roku, nazywać
się będzie od~ąd Oslo. Nazwę tę
nosilo Lo miasto w ciągu 6 stuleci,
mianowicie cd 1047 do. 1624 roku.
Zmiana naTJwy obo-wiąz~ać bę~

drie z dn.'em dzisieiszym. Nadanie
stoHcy N1l1·wegji tej poprzedn"ei
nazwy o'bc;hodzono ur·o,czyście. O godzinie 12-tej w nocy we wszysckicv kościoł-ach stolicy uderzone
w dzw-ony. \VI połudncre w fortecy
Akersh dano pow.i'talne stTzały EJ.rmatnie. Pomnik zafożyci.ela miasta
OsIo., krób Harald:a Haavaade zo

sW udek.:>m:wanJ'~

I iu,,,~z
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ł 8~ fłiRitiiEI

I cli aRT REUSE I
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Sprawa 7.atargu Trockiego z kic nego momentu histot1ji boJ.szew1z-' na Wę,grzech i ,w Bawarji ora,z w tu cięŻikości replilki Stalina Głów. czyn l dl t <fI '. 'ł k ' t
czernI
sferamu' Z • S • S • R • 't mu, C
1-t
L
1923 w B u ł gail'l)l
...l w N'lem- nym momentem jest tu wyliczanie
"
,
..
"
o "
WI ęCeq" f al\.
przewro t u na- rOtKu
nie d a e t ła eso
d LZ'ł Sl y . lomlnernu
...
?art)l
kom:mistycznej zal edwie dał '1 artji komunistycznej jej wła- czech.
'
.
starych gr,zechów Trockiego i wy- Ik .?rasa y o SI SOCja MJ ero')
"
" :
. ary,-.z,~le
1?r~.e d os tł
a a ~Ię
ch ar .akt~r. " N a .: zem po l eTu więc jądro zarzutów Troc- prowadzenie stąd wniosków. mają- racJl.
Olo w kilku s łowach co m'
wl a~dk~?sll ?IPdj~ za,cho~nlO- g,
zew:,zaOJa pa,rtjl ikon:lUOl- i kiego. . To, że wodzowie bolsze- cych oświetlić d-zisiejszą jego po- Stalin. W całej te j p o,l emi'c e hi~~
urope Js. q,n, IloIC zlw~le,~o
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zp.o~re~n'a choro'b y, Ul ~gł,~ kO,n~ TrockI ,stara Się, dO~lesć, ze ca1y stycznego st'o;ą ludzie nkocLpoWle- rej zadaniem ma być bolszewin- śde obycLwi'e st~olJl.y reprezentu'ą
cle l rozpOiW'szechmentu Je) P!zewrot paź,~lernl.kowy odbył.dni Bro'Szurka Trockiego pO,La oja kominternu, mOlże dorprowadz:ć pewne hasła, OlkreślaJją je sp r awa
sZI~odzono.,
-SIę W1b~e~ ""oh 6w'czesn:e~~ C. ~" tre'ścią roz,prawlki historyc~nej, u- jedymoe d,o jeg,o ,derbolszewi,zacji' pOlH1)'1ki ekonomi'cznej (Nep) " smyDopiero bardlZo nIedawno ~osta sZ'cze~oln~e wbrew wolI ZmoWle-.
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g'rą" artyjną ze słynnem 5)'1)ny, Wypadki bułgarskIe prze, kommternu i t. d. Al<e obok tych ha
1ę~1 czemu stała SIę ona dostę- więc "bolLs.zewizm" rosy!,s ki wy- ra Zl'tb'" o " p ,
mawiają jedynie na ikorzyść związ- seł niedwuznaoz-ne wvstępu;e z a ga
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ed n o.czesme Stalin ) Jeden z os,o- I go, sk,oro l>W czyn Jest sprawdzla-,
ap~rl~alJl.~(
kO~le
~ r~ . rewolucja niemiec'ka nie udała się być władc ą Ros~ i wodzem III mięnem walorów dziejowych partji, to ; ;sz~rą. ta,:na p. a. Ill~ n~ ezy Pl- nie illate,60, że nie zdobyto się n1J dZ)"Ilamdówki.
A K.
*) Uprzednio z broswrą .,Len<iniz1\11 CzY i stosunek do tego ~zynu jest s,p.ra- sac ~S~rjl pa~dZl&,mka). ~y~ I
",
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~ ']( izm" wystąil'i~ Kamie'l1iew.
wdzdanem "bollSzewiianu" wodzów stCWle.me T3:'ockl'e go ~ogł? bye w ,
)'1ików s~czególnie przez Trockie- komunizmu rosyjskie,go.
n~rstęp·stw.ach. ,Ła~ ,gr,ozne, z~ same·
Jugosław,o napastowanych, o,publi'ko,wał
I tu zawiera się sedno sprawy: mi rep:,es 1aml rue ~ałoby SIę zatuII . ·
l; k~, na stawiane mu z'a rzu!y. Zas,adniczą dalszą k,onsekwen-cją sz~wac. T~zeba ~ę~ byŁ,o "!Yka rządu albańskiego
ota sporu zaczęła stlę jaśniej płyną~ą z t",o,zważe'ń Trocki-ego , ,zac 'błę.d~ 1 ~erezJ,e 'P-:zeclwmka,
--;
, ' , •
.,
ać.
jest ostra w formie i treści na,paś:
Odpowl~dź ~tahn,a ,lest utr~ym~~
BI A:.... O GRóD , ~1 grodna.a, (pat);! d~ talk~c,h bel2lpTZedmIIO~owych. ośO cóż bowiem tu idZ'ie? By b na wodzów partji. Trocki twierdz! . na w fOt"mle me mrue] otStfre) , nlZ Na:.._ utfek Skrurgl. wystosowane) wLadc:ren. - W S:pd"aJWllIe udZIału
aśnić, postaramy się w krót- że prócz Lerurna (i oczywiście sa-I brO'szura Trockiego, kładąoc wtre- prZle'z l1zą.d F~,Cigo prr:recńlwtkto wojSlk jugosł<Olwiańsiki<ch w walkach
'c h słowa~h zreferować treść oby mego Troc't.ncgo, który wtedy je-l.s.zcie mniejs.zy n~k na strornę hi- kr61esł.wu S, H. ,S. n;thris1er spraw ! ~ ~tin>czic, odr'z uca tei:r;synua-cietych publikac,ji.
S2X:ze bO'Iszewikiem nie był) W'SZ f- , stOtryczną sprawy, u~er.za z c~łą zag,ram>c~ych ,N.lncZ1IC pr,zesłał do . tOsw:iladlC~}ąc, iż ostftańtnrlJe wypadkii
Bros,zurka Tro.ckiego ma w za- Stcy oni bylt pc.zeciwnikami prze- 1 f01"Są
,na wn'lo®kl
. -r:roclklO:- s~,kre~ta!Jatu hg~ nrurod~ o.dpo- w ~banjl stpO'Y'~dQIW,anoe ~yły pow1 ~zic charakter histo,r ycmy. Al~ wr,otu. Następnie stali oni w roku ' .go. A W1ę'C c,o do wY'Padikow pa? Wiedz r~ądu, JugosłowIanskiego, stamem IudnosCl. Stan'O'Wlsko S. H.
I ';"ela go tylko w zasactzde.
Jak 1917 na stanO'wi~iku mieńszewic- ;:dziern-ilkwych Stalin od.mawli a :t;l podkreśl~jąc megrzeczny ton tego S. jeStt nadal sŁanowislkiem bezsiron
'::" 7dw namy, auto,r miał tu, po- kiem": uważali za ~'~ka.zane wy-I tego ~ecydu~ące~o zm~czeni~, jakle oSlka;rż~'IlJLa, które rząd ,S. ~, S. p~- neg~ wi, za'. przypat~j~cego się ro
~ l' ~!", cn:etn faktów historycT.- wieranj,e presrji na rząd Kiereńsk:e ; ?hce. Im n~dać Tro, ~k1. ,St:"lerd,za- zos~aw:łłh~ hez odpooWlleQXl, a zal- ZW?)OWl mepodległosc~ młodego
l
. ',.,h . ;e ~ zc7e n ieco i.nne cele. J a;k go w kierunku jego "sO'c'jaliZa,cW'1 !ą' c, ze, za;owno 00, J,al~ l Zln0;Vlew ~ul'e SIę nt~ tylko przez w~gląd .n~ pranstwa.
'1n ' !,~:\ z samego tytułu (: ,Rok oraz zapr!Zestarua wojltly, zamiaJt 1 K~~Iemew. popeł~h bł~~ nled.<>- hgę !lModow, przyzwyczajoną 1uz
17") wział on sohie za za,danie go zwakzać, uznawald możlIwość >ceIllająoc w pierwsze) chWlih znaC7.e
-O
ci.stawi~nie wydarzeń, ZW1ą.za- ną.du koaHcyjnego partji sowiec- ~ia możąiwości. pnewr?tu" uwaWęgle
ch Z przewrotem
kich
i S.4.), I za, ze wydarzenta
l!.
yn' , z obięclem władzy prz.ez par nie cLoceniali znaczenia r.ad, a I były tylko .:tapem d~l~ł~I!10scI n~J
BUDAPESZT, 31 grudnia. (pat), ją<:e się do tego, alby stosunki polI'ę 1,o!szewic ką. Ów falkt ObjęCl:t !SZczególrue przccen~all f-eWoolucyj -I ~I~r:v partJl, boJls.ze~ICKle) , a, ~o M1nJster pC'lnomocny rządu RzpI.i- tycZ1le pomiędzy obu krajami rozj ,dzy stale :;ię dla Trockie-go źro ną wal ~oś, chłop,slwa . t. d. Ale \ ~mel komUnistyczne). OdmaWULjąc tej Polskioej MichałowSIki udzielił 'W1irały się pomyślnie. W 1l.aIjbliż
.E:-:1 r oz:1i :znych reHek,sji o eb'l- błęd~r Zinowjewa i towarz)'lSzy nie; lm "',naC1ema punktu przełoz,now'i!- przed:slt,a wicielowi "PeS1l:er Lloyd" 1 szym czasie p:rzeł'rown:dzon'e będ ~t
terze, siegającym poza samo o,grani>Czyły ~;ię tylko do czasu ~~, te~ same~ ~ył,ącza Stahn!l'-o- "Az Ujsag" rozmowy, w której za- rokOlWi/lJ!lJila w slptralwtlle . braktaŁu ~n
r,zedstawienrie faktów oraz ich 0- przewrotu, W dalszej swej 'wn.>~- i zltwosc uwa,z,a~nc loch !a probl~rz znaczył, że wprawdzie teraźniejsze dlowego, przy-c.zem dotychczasowa
ę,
kwencji. podągały one błędy póf.-: ooceny warto,sCl wodzow korom-I położenie paltityczne Węgier i Pol. wym~am.a gOSlpodarcza pomiędzy 0A najwatŻnie}szą z ty~h relflek- nie,j.sze "kominternu", aż po dzbń . ternu.
I ski w porównaniu do cLa.wnego ulc- bu krajami będzie mogła być roz·
.. jest pos.tawienie fa'k tu rewolu- dzd,s iejszy, błędy, których ukorono l Lecz, jak mówiliśmy, wypa,dJki gło zm~anie, to jednak obeana sy- szerzona.
październiko, wej, jako central- wa,niem są ru,eudan.e rewolu.-:je październikowe nie stanowią punk. : tuacja przedstarwila warunki, nada-
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wał mu przenocowanie w ;ego prowizował wielkie zebranie dwor i Przez pewien czas codzienni€. . "Czy to ChaTlie przy telefonie?
mies.zkan:ill,
l skie, mając dokoła podcLanych tak ukazywały się w gazetach ode.zwy Tu Mild.red. Jestem chora i nie
Ta pr:--' ~1a spodobał,a się Cha- wiernych i pełnych podZJtwu, ja- pani Milclred ChrupLin: Urażona mam ani grosm przy duszy. Może
a
pli now i ,
'liezwykłość sytuaCji kich prawdziwy król z pewnością dama w słowach, pełnych obuTze- byś mi dał 50 tysięcy dola!r6w, i:
I
• , podn:ieca,J, go. Wymienił szofero- nie posiacLa. Opowiadał nam o tej nia gro:zń.ła, protestowała i ubole- UlJkończymy już r<łlZ wreszcie tę
.,
I wi swoje nazwisko. Szofer ude- pczygodzie, robiąc tak niezHczo- : wała nad swym losem. Pewnego, nriepTzyjemną aferę, Zgadzasz się,
p
d k d
ł'
, . : I szył slę bardro, że będzie jemu da- ne gesty i miny, aż wres zcie sta- \ Pani ChapJin howiem opublrukowa- ' n1eprawda? J-esrteś bard~ uprzei.
r , a', ~ Zł arzY Sięl.' zCeh1 la tlE' gościć tak sławnego człowie- nęli przed drzwiami jak żywi, jak- ła następujące wy}aśnienie:
I my, Wiedziałam o tem z g6ry. te
uJrm em Ch ar le
ap I- ~
l
kł
b
od d . ł "
k' "dn'
tk
'~
't tak . ~k' rl~~.ł 'aJk ty •
na Hlmiej od tei pory stał sięl a, aeprze' , ,
L_.,' ,
' ,Y.dP. . zl,adam:m .czaroazN:!)S' le!l ~aStw~ZYds o n~raz SIlę zmChen{l~· l . I bw:ed1~!_y~.a t
Ż'bn'l,e ~~
,
b'
. h d
k
rOlSzę rue mvwIC u mn'e roz zk 'I z po Zlemt wvczarowam
,,:wIer Ziam1, ze pan
ap In , ze ye rrOmaZ.s'OIWY,
e ys WloCo~em ozyszkz;m I c o z.ę na ~- w domu, kim pam. jest. Żona mO;3 żydzi z przedmieścia Broux.
me jest żadnym komumstą, jest dZJiJał, j-ak ja nie cierpię kłółJB.i 1
~ obra ~t tor~ on w yst ę?ll!b i tak w to nde uwIerzy. Pomyśli.
Pra'Wdz,i wy ChatTlie Chaolin, pO- I natomiast wielkim artystą, po- nies.nas~! Więc za god.zinę możec, a~ , :rY y.czn? t sposo raczej,?;e z mej kipię i zrobi ' mI zbarwion'Y 'SIZ'bUCIZ,11Ie'RO bll3.,s ku $oceny , ważną indywidualnością, człow'te-I my się spotkać u mojego ad'Wokabema 1 )dbOt uze u y k-:- /~ scenę. Powitelll1 jei, że pan je~t : hałaśliwej reklamy, ten Charlie, ! kiem o wysOlkim poziomie iIllrtele<k- ta? Dowrdzenńa drogi, dowidzenda
o, D' D,? po p,a /kz,?n.eku !al lej;<o~ zwykłym podró7nym, któory nie które~o noznałem zbli~lka osobi- l tu a1r:ym",
a więc zobaczymy się za godzilIlę?"
JOfzęgl z angl~d ICh nl~JPY "l l roógl znaleźć miejsca w hotelu co ście, jes-t jeszcze stokroć ciekaw- l ·Tak. to są joej autentyczne sloPo kwaclr nsie'
et~ czas;:, "'d ~ , .ru; l~~a. a- srię w New-Jorku CZęSltO z,d arza. szy, jako i'l1dywidualno r ć, aniżeli wa. W dalszym ciągu tegO' wyj aa
,
'\va ~ rUMY'ł a Uje Silę ~e70 po-,
Charrlie . z ochotą z~odził SJię na , słynny król kinowy. PTawdziwy; śnieruia pOlwiada:
"Czy to C,huLVe pr;zy telefronł<e~
. Cnhl'e, l' ICahem , szc, zęshc~~ ,Po: tę nropo'"""ję i wyjechal~ do Broux ' Cha;rJ,ie nie nosi wąsów, Ma baor-; , "Chcuplin, potęgą Slweg'o ducha JelSrl mi niezmiernd,e pr.zy'ktr'O, aae
c d ar
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~ l arne rysy, d uze
. oczy, d U-e· zauZllWI
..1· 'k'le dys' c.ał y SWla
. . t" .
mÓJ' aJclwo,kat
nJi.e ztfadza
S~l<> abym
'ł
. l dl oso'
. 'lsCte I (pczedmidcie
New-Jo11ku).
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15~""
owaK~1 deII? byłrnm ugle rozm.o- czem Charlde wstał w'orowadzo-I.żą ale battdzoksZJta'łtna głowę, ni'e -l Cóż s.ię mogło sl tać? - pomv- pr'zystała na sumę 50 tyslięcy dole y~ t k ()I ec y na m,Ol,m nv pocichu na palcach do małcgo ! zwykle ruchliwe i ładnie wykro- I ślałem. - Czyż Chailie dał się l,arówj UlWaża, że to poprostu
e, 1 ad'
nł·az~yczal~h'le m'ie·s -t-anka. sZOl.rer n"kazał mu ione usta, postać smukłą i zgrab-Ile'kkomyślnie rlapać w sidła i śmies,zne. Możebyś mi dał sto
ty~
srparo
JOIwa
Zlli."
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' 1t1
" z Ule
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,
' ł mOle
' , .ru'~':, y:. mHczenie,
przykładając
palec do ną, oraz maleńJlde nogi i ręce.
z zamk~11ętemi oczyma wszystko Stl~cy,
.aze
y on :vres~e
mi
ę ze musqa ero SIę sm~a~ ust, i wszedł z ndIm do sypialn~,i - Nogi, to rozumiem - rze- zapładł?
n!lał ll1C dlo powledzema7 Proszę
rozpu u.
gdzie w dzie,cinnem łóżeczku spał .kłem - te musialł pan od'POIwieCzytałem clale1: "Nie mam za- C1ę bwl'1cLZlo. JeIS'tlembaJka ohOt'1al, ,t.
Bardzo ładnie świadczy o ie~o mały dwun,astole tni chłOlpak Oi- drnio ZlIlllentić dla filmu, a d1<aJczego mi,a,ru żądJać połowy jego mająt- ka zdenerr:wow~a. Zgadzasz Sl,ę?
lrterze, że pamięta o bied- ciec przewróci,ł t50 ostrożnie na . nosi pan wąsy w SIWYch rO!la ch?
ku (czyżhy?). Nie chcę stać na ~ ty, ty ]e~ot.e~ Jedynym azlOW1~
i daje im hojną ręką. Olbny- bok, i wSlk~zał Cha1)limowi pozo- I Uśmiechnął snę i wZJrUszył ra· przeszlkodzi'e przy sprzedaży jego !ciem Dla SWl1e~1re, .n.ru1l~zym. ~le
.ie powodze~ie życiowe i fortu?:i sltałe mDei's ce w łó~eciZku, dając ! mionami
o5t<aJ~ch filmów" Jach więc o to )es.te;n w sltatl'te ruc W1ę,ceJ pOWleje sp~c~yły l~g~ ~llszy. Opow 'a- mu dro zrozUill1ienia, że może soję
Murs1iałem _ rzekł - w jaki,ś chodzIło). WreSZCIe wyczytałem, I dZ1ee. !rzeba tyl'ko teraz 1e~z~
mI: ze dZl,esl ęc l~t temu br- tu prze'spać, Aktoor-miljoner du- 5 jaskrawy sposóh ZlIllusić pllhlicz- "Mam p,r:alwrO. do ,0Sltl a~eczne:goO ;OIbra : 2'!ałatwnc z. acLwOl~atem: A ~nlę ,
, l~y, kledv ,mo~ł zaro?lc chotał zcicha z radości, rozebp ; j ność do zanamiętani' a mojej posta- chunku, ale Jestem fiZyCZnie 1
spot~am1Y SH~ u Ille~o : WSZY'st K~
I poł dolara dZ1eIlJ!l.1e, W.rme- się i uło.żył się jak mógł
obok i d. Moje wąsy i moje no~i uczyni- chowo zby t wyczerpana, abym podpl~zemy, Ja,k C.!. Stlę pow:_d~,
później p~acono .. mu już. pół chłopca,
'
l ły to.
mogla się obe,cnie. tern zaljąć, a po- C,hrurhe? D(~rbrze? ~rurdzo, mn'le to
r011ULlVUa. rocZIIle>j penSJI,
N
't
hł k bud'~' j
•
•
•
zatem rozgłastZa'Il!le przed szeroką CIeszy. A W1ęc za poł godZlllly, mo,azaJU rz c 'op1łJ
o
Zll Się l'
hl'
, .
. h
b' tli mój ChaT'ld.re'"
Jedne~o whcZ'ora, po dłuższej Z'rrunaj rl-ucił niedbałe spoj;rzc:lie
Wszystkie dzioenni'ki 'amery'1<ait- . pu lICZ!10S Cl ą .mol-c spraw os o ,~- 15
awędce z nami, pożegnał się l na towrurzySZIa w łóżfku i znikł za skie Slzeroko rozp~sywały Siię ol stych Je&~, ~~ baTd,zo por~kre: Po kwadransie:
do wta _ sądriłem. że drzwiami. Dokoła zaczęły krążyc i rozwodzie Chaplina z żoną. Chclał- (Rzec~wI'sCle? Dz~wne, ze pam
"JaJkŻie mam to powiedzieć
e się na spoczynek cLo SIWego tajemrmc2Je s3epty: sba.T'sza S110stra bym w niniejszym szkicu drod::>,c tak p0 3no to zawwazyła),
, ' CharHe? Jestem zupełnie wyczertelu. Ale, jak się póź,niej okaza- za,jrZ'ała przez pól uchylone drzwi jeszcze w kilku słowach prruwclziW, końcu ,następow: ały ta!KIC panla, mam szalon y ból g.}lowy.
, nie mial jeszcze swego pokoju . i oznajmiła: "Taik, to ;esł. CharHe" , 'We ośwńetlen~e tery sprawy, Wi,ado- , z ~ama:, " On Jest w~el~lm artys tą, Adwokat, wyobraź sobie, twier.
m6wione~0 i był zmuszony wę- a plotloa i sens,acta sZJła z ust do mości dztienn~tków amerykańskch m e zwykłym cz!owlek'1e~,
gr~ ~a dzi , że nię mo gę się z,g·odzić na
,
cd hotelu do hotelu w po. ust. Po kilku m1mutach wró:ił3 I były bowaem p'I'z,elC1ewszy,stki,em r s'~r.zypc,acib , w1Ol1cm,cz'ewi, pllaJml- sto tysięcy. J ego honor:lrjum jest
iwaniu noclegu. Ale n : ~d 'd ~ s,iostr a z całym orszakiem bachor- ~ sen,s acy;ną t'lotką, nie stara'ły się n~e l t; d .. .. Cof~ęł~m Slkargę prze- tak wysokie , że ja mtlszę p r zynaj.
e było miejsca, ~dvż hotele w k (; w żydowski>ch. kt6rre ra właST.E. i wn~knąć w istotę rzeczy i nie :rna- C1W memu wmesloną" rno, nO I)'l mnIej dostać 150 tysięcy· Cóż
czasie były bar dzo prz epeł- oczy chciały zoba czyć filmowego \ ły Slbanowlslk a , ie.kie w tej SoT-lrawic Tyle p.ani. Ch a.p1i.n.
.
mam robić ? Mama mówi, :fe ... ty
002. Za:pn-y;a.źnił się t~cz~sem bohate~a, a. 'w ~!8d1 z,a
dzie~l I ~zeczY"1ś~ie zajął . Cha u];n; S~dfą. S:har lie o?owiadał m,j w n as tę- się z,gad zasz? ~:h dr~,i 'r '?Ó;r :T~ .
s7 ofe re m. ktor ygo WOZIł , 1 ten rrzys zh rodZIce, 'I wrkrcrce Charl:e ~e ludZ'1, mŁere suJą cych SI ę !Da\'- P llJąCY sposob o r ozm owach 1'-,lc - s tc m ta k szczę hwa , 7C nIe WH ,l
dząc , że już do 4-ej zrana ni c zo s tał otoczo ny wielkim tł umem widual n ości ą wiel ki ego komika fil- fonicznyc h, które prowadził za jak ci mam dz i ę.kowa ć , P yt[l ~ Z ,.;-.
n,ie udało znaieźć, Ullpropono- niby kró! n :ckoronowa.ny za.im- ; mowego, ha~d:aQ to zaciekawi.
i swoją żoną na temat rozwodu:
czy to moje ostateczne sIowo ~
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przemysłowiec'

p~ ciężkich

cierpieniach zmarł w czwarlek, dn~a l-go stycznia 1925 roku,
przeżywszy lat 62.
Wyprowadzenie dro:::ch nam zwłuk z domu żałoby, przy um"cy Srenkrew!cza N2 4, odbędzie się w piątek dnia 2-go stycznia r. b. o godz. 12-ej
w południe na cmentarz żydowski.
Na smutny ten obrzęd zapraszają krewnych, przyjaciół i' znajomych
pozostała w głębokim smutku

.

Żona, córka, synowie

.l

.,

ZlęC.

"Kiki"; kom!~~!~i~a~~!~~~:tarki.ficz.1 ~~~~!~!!~o!. O~~~_C~~~dY ~!~w~~~!!:- (:::::~~!!;~;:~,:~e~u.

Parnnę KiJki zmade chY'ba dość I ska. Poprostu przykro się robi, ła z minilSterstwa skarbu bard.w dze bierczej, przeznaczonej d~ kowy III komisujatu, przechodząl'
dobrze, Jest to osóbka pełna tem_(gd Y pomyśleć, że aJ"It}'lSltka ta, któ-' ważną ze wZlg.Jędu na zakończeru~ wn0szenia rat, wz.ględnńe zaliczek przez ulicę LutomierSJką zauważył
peramentu, rzec naJWet rnoina bar- rą widize!iJśmy w ki,lku wybitnych ' rOiku podatJkorwe.go, instrukcję, - na podatek majątk'Qlwy, uwidoc7.- podejrzanego OlS ob nilka , który o
dzo zapalna, PozaŁem bardzo m:la rolach, kreOowanych doskonaJle, a W mstJrukcji tej minilStel1Stwo wy- niać przelic,zenie nienależnej wpła ,gJądają'C się na ws'zystkie stron y
i konie·cznie chce ~\tać "wielką która ma wszelkie waaunki sce- jaś.nia, że wszelkie zaliczenia
ty, ewentualnie nad'płaty na rachu- szybko sz;,<!,dł w kierunIku uHcy Zlo):!w1azdą". KrólIko mówiąc: przyle- nicZJne, tak barrdzJo prresZiwż,owa- \ na1eżnych W1p~at, wz.~ędnlle nad- ne.k telgo po.datlku. na który nad- tej.
peczka, W ten 5iposób wł.aśn.ie po- ła SWJOją rolę. Pr'Z)'Ikro to tembar- l.płat., na podale'k majątkowy (ew~n płata ta została p.rzeniesioną.
Zatrzymawszy owe,go osobnib
Jęła swoją rolę p. Jarikows,k a, któ- d7iaj, jeżeli porównać ją z Berlą w J hIalnie i na inne po,datki) wńnny
PrzelicZlone i w powyż'Szy spo- posterunkowy zalżądał od niego wy
re:. prze'prowadziła ją bardzo kon- "Swierszczu za kominem" lu.b z/być dJQkonan<e przez same urzędy sóib o,dnot'owane kwoty należy f OZ le,gi'tymowania się l pokazania z:J.·
se,kwentnie.
Szejną w "Wynajętym n.arzeczo-, skar1bowe, bez wz,ględu l1a wme- dzielać na podatlci pań'stwowe, ko .. wartości trzymanej p'od. palte~ paByła może coprawda 7l8. bardzo nym".
Isienie pet)"Cji przez zainteresowa- munalne raz na odsetki za zwłokę, czkl.
miła i wdzięc:ma, a za mało miała Z mężczym wysunął &ię na plan ną stronę,
Stwier:J;ziW'S~y, iż nieznajo.my ma
tego, "hiszpańsko. korsykańskie- pi(,J"Ws'zy pan. Krotke w roli baro.
1'1
przy sobIe dWI~ skrzynec~kl «?ygar
~o" iemperamentu, ale wlTlJa tu ra· na Peron. StworZ)'ł on posta.ć gro1"
II"
11 ?5 paczek paiPaerr~,s6w> z poslad3..
h~s,kową: nń'e był bynainmiei rasoO
nOC
O anO
ma ~t6ry~~ nre mog1 Się ~ytłom8
czej reżyserji.
P. Ja,rkowstk.a miała moment\T · wym ba'tonem, wilellkim pan~n, Studj,a W Paryżu.- Matrymonjalny interes. _ Og- ,c zyc. p~,}lcJa,nt , ~apt'ÓI~adz1;ł go d.o
. 'Ł
ł
d·.....
' 't
l' ł •
•••
•
komls.atjatu, gdZIe nIeznaomy cwproskt SWIC ne, '!JW as~'za w ru- w.
pwor:nem s'Wl.a'rutowcem," a e h'
m~a nisko rodZinne I przy&acI6łka poza domem , . d cZp,
~.tl ,.
' . S
doskonałe
J
•
SWla'
IZ nazywa SIę
zm .111
gim aj de,
~o L"'ZęC. mome. lY' ~.. smtnlec leSkandal rodzinny. - Epilog.
Engel (Alek.sandrowska 26). Po:iSkrewiła zato zupełnie p. Hal- E\' IJ'...
ząc:y ,a {nC1lLrę a o s a , '
b' t '
, •.
l'
dZ'i,ałał na puhliczność zaraźliwie.! (j) Jakób p, po Ulk,ooazenlu gim- wał ten im.tymmy stosunetk, wobec czas ~'o a~ ej ktwIZ!J"\. 1~na eZlO-to
Oczywiście, ChrurHe, jestem zu. Pa.n raJtarI<,"
,l
! na2Jjum w Łodzi, udał sJę &0 Pary. czego p, JaJkób zagI"OzH rozwodem. pril dm wa
U~t~
cygar.
'cełnie zadowolona. A waęc za pół . ł b t
h lewlcdz ro ę ~wą P?- ża, gdzi'e s,tudiował medycyne.
Nie mogąc żyć w tCiikiem piekle,
a . any przez yzume~o, ~rzJ~
~
Ją z y SUC o, pe an·tYlCzme, nie L
. k 'ik' d bł" ~d'
d"
wi
ł
. dowmka, aresztowany wYJasmł, 1Z
r!odz.iny!"
'll:adaJł jej właściwego tempa, a' e'Cz
npe 'le, y b y~~ .z:aczą SIę 5
~~2jlettqJe .. 1?o Ei~a ~ SIę cygan i p1łlpie1'Osy dał mu do sprz.e
POo dlJi.esięciu m:inutaa.
przedewsZ}"stktiem win1en parn1ę- ' w~soo V; arryzu ~t.l tr~~ zac fa z.~n ,~s,ceny! ~',
' z ~cy- dania nie,~ki Aibnm który pracua11C1 SIę J~kz:'besc.
"Trudno, Cha'l"lie, &ile ru~ mogę Łać o tem, te aktor tej co on mta.l p . ~Vla'~l~r "na, sr&? ~lc.zjdl. zar ęzem . je w Clharakterze subiekta w skła~
się na to ZJgodzić. To jest dopraw- ry, a więc aktor pierwszorzędnv ml,as . s' u. jowac~
tC e'z Z'l,~eO~~'zCIJS ,ł" . a.' o zazą a , zwr:o~ dzie talb~czn m M. Borns"leilla
'1y za mało, Możesz mi. chyba sam ni,e powm'ioen czekać ZJb t długo na go, ze nIe U'konczyv;SlZY srtudl?W, tu ~1'ZuteQ1Jl 1 ga;d~,rolby, ktor~ I:J
.},'
Zg·\skie· 8 .
d u}
"ł
I Z!TIus,zony
był. wra:cac
dl() Łodz'!. ; kup1,ł przez kroMu OUIIS pOZyCla. przOYdudltCY.. le . .1
, .
.p rzyznać trację. Chul~e, Charlie! suflera . W "..,.kcl·e
'
'r ",1m m1a on
P
ł
h
h dł
ł"
l.
N'
...
ttz,slZe'j!o JUZ cza'su Spl r;lo
Czyś odwiesd.ł tubę?' Czy to ta r6wnioeż kUb. dobrych momen- I ' o. s'PI.akce?-dl<U
~n'Or' ~c
, u,:, ffid a 'zen~ {plcg''O'd ~e maJą,; 1Inl!1~_rat- .zem z· owym Albramem w składziev{s<trętna s'truclj.a lZ1IIiÓfW
odIłą!c7:yła,? tów
.
gow l Z l Wl owamu "mL~esow
y, patlll .. za. epeszowala po Dra 9. B
t'
.
d' k t c nym
Drogi! Ach do d'ja.JbŁa, do dJjabła".
.
z płdą piękną Jakób powraJCał 7e swego, adwokata we Lwowie, by orns etna, i Ab mu ry
:
Char11.<e ChaJpliiJn jest m1lS!kz'e m
To sam? da się powiedziec o smętną miną do Łodzi:
j przyjechał ją ratować' z opresji. kazał mu o~ . ram sp:ze i~d
komedji w życiu, 1JM"ówoo. jak na panu DębiC'zu, który był hardZI)
Po krótkiej lecz energicznej TOZ-, Pan W. natychmiast przyjechał Igar.a s[)arahzJw~nemu l?-wa 1
~ cea:ne jest al"t)'l9tą SlU!bt0lne-gO htl- prostym. i szczerym woźnynl tea- mowlle z synem, prun P słiwi,erdził, do Łodzi i po porozumieniu się Z 'stQlJą~emu z paplerosaml na u lC'{
ó
moru, potrafi zadrwić IUlJWęł ze trZ)'1ku..
i7 ze stud;ów syna. zrobiły się nki, p. Jakóbem, ZJawe2'JWał gOo by udl(lł Zł~dJ'd
h .. l t
.
s,ehie l swych ucz:DJi. Zanim wy jeNa marginesie reżys,eifji trzeba \ postrunowilł przeto syna ... bogato się z nim do rabilIl!a, któryby polu- dl
.
JU~ a ptraCUJi mycha,ł z Pasaden'v do New-Jorku, zazn,aczyć żoe pan Tat.aQ11dewi cz ożenić. p. o familiinej nara.dZ'ie wy- bown.1e poprowadz:i.ł całą ~cię .OWSl
arn
;~°kt:za
u, !ewJ
zadzwonił jeszcze ch> swej tony. ' MJdJał ko~€dlji 1Jbyt pow,ol.ue t~_1 ru-alllO d[a Ja.kóba narzeczoną, z. rozwodową..
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'Ulo~y.
Je,
s
s~~a5r~H
a c
M'I
.:J_-r! ~-'
i"'lI..'~
Czy p:o i,stad
J'eIJ' r'''''ZJw-'le_jlktórą
się .po
jakimś
Pan Jrukób. pozortlli.e slie' .5
z~odzit
rnsdetna'
. ,e'5
l<t ~ros
,o~ VI
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'11 'QIl-l,;- , LU Ja, unaTl!lIe,
, ' . moz'"e W"U1nl'lk.ł.a
.
ł W
d
' czas1e zarę-I
ł . ,
. ' zdo,ecy
owa SIę
nocowac
u lll€oO
zechcesz ptrzyjąć p6lł m!.iijo1l!a dola- kłosc, o tle Slę t'ak wolno wyraZIĆ, I czy.
mIę 'ZycZJaJS1,e zapo71~a SIę, na propozycJę s zw a!gra , ob le'culą c kł d '
rów, aby wre,Slzcie zak'ończyć ten Komed,ja ta biec powill1na w tpm młody P, z sympat)'ICzną l:'3.'ll'1€nką, \ przyjść o oz,na.czonej godzinie do s
7
t h
'
t
~mieS'm1y spór?
pie szalonem, . w rytmie szybkhl~ i nii}ak ą ~~ką ~~ ,d~ k~~~ zak;~- ra.bi,na, ~dy pa!~ W. c,Zlekał na nie- no Abr:~a Ytuli:ki~~~ k~~~~7J ;~~~
Zga:cłZi3.lsz się? Nie, ni!e jestem mocnym, a nie wl'ec się pOlWOli. l ~:j s~~~~;;iot::y~~~i~,Lig~nt~y J~- go u raJ1"ła" p~t J~kÓl~ tymc~a- śnił, iż Engel kł~mie, gdyż od 2-.:t
hynajmniej allltołem. Za godzinę
D elkoracj e ja,k zwykle bardzl) ,
.
- sem u a SH~
oQ oJca 1 "wypozy· miesięcy nde nocuje już w sklepi~
społikamy snę u n.~ ... adrwokalba stannne'
'm
' kob barrd2lo podobał, ocLpłacała czyws,z y" dwuch sdJnych rQlbatni· Bo
t 'l
. k '
.
-~l~"~
.
. wzajemnością i po Uipłvurl'e
kilku ków CI7V też mo' ży udał"':ę &10
rnsdema, becz ~ ?1Blesz aŁmu; :
j może.mv ~.-A.nisać rozwód".
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P'owo u mea ecnosci
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u mw··
"Droga Mildrerd, bard2JO mi pr,z y- I b
Jego przYJruclO' ą· . ,
,de,brać meble.
_
sięcy t. j. od czasu gdy zaczął no~
'lem, aJll? mM a.:J··--k"':Ł m',h po~.ra:1a, PJOn8
I Narzecz,on.a, dowbedZ1,aws'zy s~ę
Pani EHa w1,dząc co sie świeci cowat w -klepie '
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żełhyim ci dał IP-& mńt1ljOIlla, Tw1er- zalegać
opłatą
Z'wlTócil};a mu sł'owo, W stbarym P:' ~o 1,e g al' o OI;.a 1 za.~:ę a w,od
B oTIJS'te:m 'd zbadany w c~a.r~11de~
dzID, :be dochód ,l1OClZI11JY za. tydzJLeń
ł
Z ł
t' . 1 ozp.acz ~wym ",1'osem, lZ " b an y- Tze pOSZKO owanego wYJasUl., z;
małżeństwa, to byłoby wyt wiefzaw.rI' ~ o,
w,odalwslzy taP'ow o;'ntc ci" są w m;,eszJkaniu i ra'bują cały od kiliku miesięcy zauważył sy.~tc
•
am1 ~1ną tlJ3.'ra ę
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reZUCle p. ,UCle ,pozo- pte, ecz la le p,omos ~ ra,)' . leś:)
p'umenty znam. A.le chętnie posłu- 1 styczma 1925 r. wymowlło urno- j . ,l,
,
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. d' . YL . wys' -stawiaią.c ,,!lJ8. poQIbojowisku" kape- powiedzieć nie może, gdyż nie pr').
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<: h am, proszę ellę mów ,a'le1.
wk~ hW spraW1~ sW:la. dczen
a or- rzeczonę dla syna.
nsz, Jal o 'owo swe'1 W'l.lZ y.
w Z1 ,~ląg 'lad owyc . b 1
Głos kobiecy bardro proclnlioesio- SI I,C i zwrócl1ło Się o W'.itcepre'z yPo dłuższem pos.ztlki'waniiU, w 0Nie m~ąc doczekać się sZJWa0X;l1sJa s c c,za .PC: z Q~, 3.0',::
ny i ' osił.ry:
denta Gros~kowski'ego z prośbą o Iko ra,bim.owei w.pa,dła 20-lemia EI- gra, pan W. powrócił do dl()mu slo_,zauikk?w w sk1e~le oswladczyla. 17.
-~· p os:t ępu}e
. mąż ? 00'ow zwoła'ntte
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..' otwle,
" C zy t,aIK
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oWl,eum.awszy
S'lę o ca cm
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dr ane.d ostrc;n n3.!l!nie wyprowadziłeś w n.nle, wyBrze'~'nach.
zajściu, wys't!arr,a:ł się w sądzie o tl'zędzlem, .czego. o'w,? e~ są" rysr
,..~
. warci'a noweJ' umowy.
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l'uźnie drwisz ze mnie. Nie posi'a.
Po Zla.ł.a.t' wieniu ws'zelikkh for- sekwestr me 01[, aż o u "ończ'~nia w zam u I na amame 111 , " . "
dasz w'ca,Ie charaMoeTU, Już ja ci
Lokatorzy, którzy nie chcą na- mallUJOśd, p .. JakÓlb oświ,adczył się SfPr~.wy cyW'i,l:nej o ali~e11lta, ja, ~ą części.
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ł d o s~'U
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Enl~la
przekazano sądowl po,t,)razlC Się na e'k
sml'SJę, me powmm () rękę
~ i i zoS!l.a'ł przyjęty.
wnl~S'.
przeCIW p, J a.•:w5
eJ .aro Il'a.uCZJk ę....
On,a mówi dalEl'j, On oddwdm za1e~ać z kOlllornem za 2 kwart:!Po ślubi,e m:ł1oda palI'a przyje- bOW'l P.
ju.
()::~ telefonu. Na ustaclh jego błą':'z. ły. '3. jako świadcz~rua winni za- chała do Łodzi i zami'e1S2Jkała przy
Powyższa sprawa. była rozpatry-'.ikły uśmi~h, nawpół smutny, na- , "
pod
k
uu~y Pre'zydenta Na.ru<towi~za 12. waM przez wydział cyw:Llny <;ą1.11 KRADZIE~ W BANKU POJ.'~!(~M.
'~·p6ł ironkzny. wyrażający glębo.j p1aCl~ _5 ~r?:,
,s~wo~o o- . Po upływie kilku miesdę-cy, pani okręgowe'go, Ze strony pani Elli
Andrzerowi P:tjąkl()wi, Gc1:\1.3!<:>
~. po-;::..ard~ dl~ tych, kt6r2 ?Il.n( ~nO'l'nego, leslI własclc~1 domu su- Ella dowiedzi,ała się, iż mąż ulrzy- wystą.pil adwokat Alfred Biłyk, ze nr. 87 skrad,ziono w lokalu Ban1~1'
}1og sb.......... rz·y!. lako lepszą potow ~. \uy iei :-;;c chce prz)jąć, należy ia' muje nadal stosunki ze swą przy- strony zaś p. P. adwokat Std:HiIPolskiego z kieszpni 2.660 ~lctvc"',
i o2Alab!; luciz1.oścL
! przeslać przez rejenta lub pocztę· jacióJ:tką Gutką, wobec czego w KOIbyliński. Wyrok będZli.e og'łO!;ZO- o czem !)'o's likodowany zawladom'ł
Tłom. Mar. !
,
'ootryah słQwach zażądała, . by ze·r - n1 w tych dniach.
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Od dnia logo stycznia 1925 roku
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ADOLF ROSE

34·30 PORJERNIA i

~.

<

tr
1:1

Telefon
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EDWARD EP TtIN '

N~13-73,

Narutowicza •
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dyżury

,. czasie pozabiurowym.
dod,: Ekspedycja listów, archhlUm.
dod.: Biuro iwiadczeń robotnicZych.
dod.: Magazyn, plac węglowy.
34-31 REKLAMACJE (przerwa I?rądu) - Wydział Sieci.
dod.: Wydzlał Llcznfków.
dod.: Kasa, Inkasenci.
dod.: Kontokurenl
34-32 WYDZIAŁ INSTALACYJNY - Biuro odbiorów.
dod.: Inspekcja urrządzeń u abonentów i oświetlenia ulicznego.
dod.: Biuro obrachunkowe.
34-34 Kierownik Biura Budowlanego i' Administracia domów
34-35 kierownik Wydziału Liczników.
34-30 Biuto Intytiierskie Instal:łcyjbe.

34-37
34-39
34-41
34-43

Wydziału

Kierownik
Instalacyjnego.
Kierownik Wydziału Handlowego.
Kierownik Wydziału Sieci.
Dyrekcja: gabinet dyr. L. Golca.

bowlązkoW8 ogłoszBnia W"MonitorzB Polskim" i we wszystkich uDzlennlkach urzędowych" ~ tl~~~"'!".!'"'!~~~~~~~!I'II!!!!!iI~~~~~~!!!!I!!~~!H
~rtykuły i wzmianki reklamowe ~ Zlecenia oałoszenlowe do pism zagranicznych ~}:(}:t

hlaDlowe I~~~----------------Inpan· e ren.
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KI) :dorysy. i
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Załatwia

~1. Oddział łÓdzki:

~

na najkorzysthiejszych warunkach

~
IN

Pol ka Agencja Telegraiiczna

łańt,*,owska

KO...

29, telefohY III i 15-24. -

Biuro

ct}1ńHe

"BI

.~

ty• .8 Porad . . . Informacje.

od 8-ej do 3-ej !,pot.

wiedzą

ri:~7~~t;ha-d~~:~::::~I Mielski KinematOgraf
OswiatowJ
Wodny Rynek

I

I= l~~a n~~l~

wqlł,ch

JECOROL
.

się

poleca

I

anemlczn7CI'I

~AGISTRA

A. Hukowskiego ~2

.

dorosł~ch:

raw DKu ra',n-u~~"

P

Dla

V

Regestr. M. Z. P. .N2 214.
11755-5,
LABOIlATO-..vH lC~eZNlt Ąn&JU. Warsz.wa.
h t . 1 d'
~
Mar~załkowska 54. telefon l3-19.
kt h
m Sprzedaż w aptekach i skI. apteczn W:vatrzegać alę nailaclo_nłct-wa I drama wsc 10 m w 6'
-ClU a ac. I
~ UWIłGA: Wszystkie .wyroby naszeg.o I.sboratotjum są zaopa~rzone w ~zer . ~ Dla dzieci ł mlodzietr: I
ł. - _.
wony podpls:.A.Bukowskl& I markę ochronną: trójkąt ze stat~wą 1ft
lIałych
I

*
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N,·cnnnl·
O' N"
pU
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3 p. rozpoczyna 6 i 8 b. m. nowe
.
komp l ety (poc.z;ą t ek 1 zaawansowane). Karty wstępu wydawane są
między 12-2 i 5-8 w.
33-2

d. Petersilge

ul. Piotrkowska Nr. 86

BEZPŁATNA

PORADA
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WYJĘCIE ZĘBA 2 ZŁOTE

....

Prżyjmuję ód 9 do 8
.

~/" ... ' -

'

,~- . '

~ .• ~.,

' . ' . ..,,1;.... •

Gtżech

pierwórodhy
Bajka z 1001 nocy ~oślubnych

-

Kdncy, fabrYkanci·

g. ...... beż przer.,. .),
'
~Biodra Fryne q10gą
niż magistrat łódzki

•

więcej

w

I

~

-

-

obecrlie t'obOt
perskIch .... -

ner7czn7cfi.

f(!

24 Połud ..iowa

grudnia,
Otwarcie dla Publiczności dnia 21-ao
e
godzinie 3-ej po południu.
Zwiedzać moina codziennie od gOdz. lO-ej rafla
gO l-ej i od godz. "-ej do g-ej wieczór.
\Vejści~ zł. 1.-, uczniowie i wojskowi 50 gr.
Nadmienia się, że prócz eksponatów nadzwyczaj interesujących w dziele Obrony Przeciwgazowej
~

t etetort

18

1ł 40-26.
Yj
F'(Ż ń1.: 8 -td

Cegłe~a:t

PRRCaWItI":

Dr. snecL

.
od 10 - 12 W połuąnle.
- .....- - - - - - -....~
Od kaszl. i prtetiębieriia używa

H. KOlIanar
...

Choroby 8klltl1e, wel1'"
f1eZI1e i lIIoe.o~lelowe
Leezel1le 8ztnezI11m
slouem g6rsluD.

/'".

lekarz. I

Dr. ARTYFIKIEWICZ
Dr. CZAPLlCKI
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

DUTKlEWI€:Z
GARLlNSKl
llARe.WICZ
KADNICKI
1\
tUGOWSKI
MANTEUFFEL
MARX
97-1
MICHALSKI

E~~ ~~y~g~oWSK[

g~: ~~~J~i~~cz

Dr. ~TARZY1~SKI .
Dr. STAWOWCZ YK

I

Dr.

ZAtĘSKl

Dr. ZIEGLER
Dr. ObSŻOWSKI.

aJ.··M D

-214-8.

.....~.....p ........_

I 'I aSKlradowe

Dr. ALTENBERGER.

~~

ftaUczat1l~ liłodnyclt

W LECZNICY

prz7jmują

Metodą Wf8dbdską

gazowej włndzl :~~C~:;!hcr:~~

.

przy ~t::;:o::!,~~:)Kiej 17
Zachodnia 52. tel. 34-tt7

"CZYTAJ"

~

.

lekarzy specjał~sło\V

zr

........
........
ObróDY Przeciw Dr. BRAUN

przy ul. Sienkiewicza

r ·.

-ŁÓDt
NARtitUWICZA 2 (bzieiriA).

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

GELUAN (pC;d Hatł'djD) tgiPt.

Idealna ImoWa stacja kl1.matyczłta Z,ródlll siarczane. Zaloż. w r. 1002. Specja1nle dla chorób netkow~ch. ręumaty tntf, kataralnych, st~ntJ. podgor!leZkOWe~o l kostnach.
Eldorado dla starcóW I dZIt!cł. KurBela dye yczt1d, h9 totetaplczna. WszelkIe rodzaje elekłryczrilli InhalacjI. 8eUln "atdzlernik-~;erWiec,: . 'ęqa od 4.dolAr.a: . sa'l-"
...

poleca

'"

,p stylk Neo-Vatda'C

samodzielna, lepsźa siła fachowa z
wyrobioną klijerttelą p os z u kul e
61ft 1 kI t ka"'ita'em celem
odbywać ,się b~dą "R.ADIO -KONCERTyli. DZIitLNA 9. wyrobu babOratorjlim Ghelttlczno ar
maceutyetl'le.
.
,
OZ
t'
t
Przyjmuje
od
8
do
12601-9
B. K~(jgQlec}U W WatszlIWie załoienia pierWS2ortędł1ego s-alonu
9 i pół I 4-8.
tel. 28 ·98. , 62-24 tędał waptekach i $kładach apteczno mód. Zgłoszenia sti.b .Prżyszłość".

t:'

_

Red.aktor i wydawca

~

areeli Sachs.

W drukarni

5

"Głosu

_

239-1

ił01ad if

SANATORJUH D-ra GLAMCI!

ad•• I. Sfypun.invsklBgo

Nil'! podchodź do nł~j
bez szpicruty .
_
(Napoleori). J.

się

!.-...;.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......1

optacówlińiu

księgarnia

tylko reklama, zamieszczona w gazetac& ptte%
Biuro Informacji PrasdwycH

te

IhfbtHtacJi Prlfsbw,tlJ .,BIP"
ł.ót1Z, Cegle\niaha 40, teL 20-62.

Nowe prawo
wekslowe
i czekowE!

KOBIETt AKOLANAC~
Kobieta - to gnój i ropa
jedwabiem pokryta .
(Piotr Skarga).

.- - -
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Uwag~:tJtó

-........-;;;..-..,;..~.....-;.;;..........----- -

i jamy ustnej

ą'Ż

.I.
ni
Nenrologi, bU.nse. ogło.~e a.

Ul. LlplńskIEg~, - Ewangielicka 17

.

i btt1i,

Ceny Ściśle redakcy;ne.

tan'ca
Szboła
n
.

PrzemysłowcJ,

CIeszy
ł/iezwykłetn pourodz~ł1łem.

M 44.
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wszyscy jak
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1!l(

,,8IP"
KupaYi
lekarze
,J ed en m.'
'1IIQlIU\IIldZI

d'!:2Jtt':

J

litrata
II B.

'osnt!

K"8.ił łIko"'~b~fre-s" ...l 8 nla ~.kS.:t~~
uw e m -,?"
teblelll i S-letnią
praktyką hau,czy-

cieisKł} po~zti~u)e

zaię~la nił prz~cbocUU!}
dla L M. w OfeHy
sdml-

histn\~ji

522
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rdorlw~PIOaż~c~enli~ pa'b:fyzn~~~~eroi
~

li
~1

p

frqnt.

lubcłi!~,i.

Ił 8zycle ' jjł>szUItUj e

K~.

po~ady

do

9,1-5 I .~(\P}~~~Y
s~oaa\"sL le.

dzieci

wfoa-

nai~~ l VlłtbdW. ~o~:s~c of:U~y J~

A b so l \1enłl'!, "t:oł!rs K.~ , .9.i.9-2,-;-J>.n
des letres· don- Uodat'łi\t'a e.

ne le~ons fra~als
anglals . Akcepte
aU~ł • dl!S grottppeSo S'adr. tue ee
giell)lana .Nl! ' 19/
tr Ul et. lóg S
Rydel.
t8ł- ) 11

potrze.b.ny .stolarz
do w~tgbhtnia
trUmien. Whldł>mosć w zakładzie
pOQrzebowymj ul.

KUpno ł sprzedaż

N! 61

Napi6rkowsKlello

(~ta"o Z!1tz.e~sIt8'

~t.CJ j p~

I A.l ~yu~:~~,~~~~; ~ Interesy uaodtowe
gatderbb'ę, ,maszy- f pI a c piękn>, do
t1y do SZyCHt t;łaz ~ s.prżedania pod

SllrhOW.l:łr.,.
P~IIt:ęk . buddWl przy rynnaj IŁ'
eplej\
azm . kU D4 rowśRlel!0.
6-~o SJęrpnta ~8, Po~rednictwo p.o .
m\esz. 13, _patt~r żądane . Włada·

~!IJ: 4 t~:-if;;. 5~~~

za

IURSA /IIaturyune

B5 1ł. sprtei UlltJIBłniai'ca
dam maszynę.
Itruwlec~ą· Ul; Lu-"
Il
belsIta 12 !n. :11.
"" Kra
wie '
_ ..............9...
15-_I_.k ul. Zielo
9
Do svrzethinia ja- przygGt owuj1\ do łn'!Ur
dalka I sypialka f~r::..':;.~;'i~~~~h, :~pe;.
mahoniowa roboty zam\J16w z po.,eze g41Gintera. Pańska h h~ch klas. t:.uka titdym. 8.
912""7"2 k .1~:.8~~d·:~~~~~~.

n

Polskiego" Piotrkowska 86.
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Redaktor odpowiedzialny

1.r.a"

ts

Władysław l'fajii1sli.

