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Drobnerowćy
chcą się połączyć ?- P.P.ś.
l.ódt, 17 kwiett1 ,
W nłezaletneJ partji socJallstycz11 '.i
od

dłuższego iuż

czasu

trwaJą

tarcia na

tle stosunku JeJ do P. P. S. Jedna ll'Ul'a

WIECZORNY
ROK VL

I

na czele z dr. Drobnerem z Krakowa
pragnie Połączenia, podczas gdy druga
z pp. Zasztowtem I dr. Krukiem stauow
czo domaga się samodzleJnoścL

ILUSTROWĄNY,

I

lOO!. WTOREK, 17 KWIETNIA 1938 ROKU.

Dr. Drobner prowadzi oertralctacJł
na własną rękę. Dotyczą one również
Lodzi, gdzie znaczna cz~ć robotników
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CENA NUMERU lG OROSZY.

N. S. P. P.

skłania się

Połączenia.

do

W naibliższym czasie rozpoczma się raz

'•

Tajemniczy zamach na policjanta.

połączenłowe

mowy

w naszem mie-

ście• .(k).
·. I I'

~i>i''"'·

Dwaj osobnicy, strzelili z dorożki
do pósterunk.o wego, raniąc go ciężko.

""''"'"

.

~

~· VJ'\'.:·· .

„-~: P.

Tatarkiewicz
jedzie do Paryta.

Łódt, 17 kwietnia.
ratunkowe, ne dochodzenie, które niewątpliwie na
Łodzld teatr miejski wysyła w najI Dziś o godzinie 5-ej rano priechodzą- przewio~ło posterunkowe.go I(apą.nję, u podstawie posiadanych przez władze pó bliższych dniaGh głównego swego recy uli~ BrzeziAską. posterunkowy P.P. którego stwierd.iono postrzał w okoli<:'~ Iicyjno - śledcze poszlak, doprowadzi ·-do żysera p. Konstantego Tatarlde'\l'icza d<f
Jan J<o.panja iauwa.fył przed damern kręgów piersiowych,
ujęcia
Paryża celem przeprowadzenia stu·
.nr. 22 dorotkę w której siedzieli dwaj o-.
w stanie grQŹU.ym
:.Ji 'ieł'~~-i
zbrodniarzy
d.iów
nad stanem obecnym teatru h'an·
.sobiµey
do szpitala św. Józefa.
·
,„
Jak się dowiadujemy w ostatniej chwUi, cuskiego
i poznania najnowszego reper~
z gł~and ~v!onemi '!' k~.cne ~t
Zarządzony natychmiast pogctg !1ie
władze Sł! już na tropie morderc:ówf
tuaru.
Na. widok i~liza1ąc~go. się polic1a11ta, do- dał
ze względu jednak na dobro ~ledztwa
Inicjatvwe tę należY powitać z uzna
ro~a~z z.8.Clął korua l dorożka szybko
dona.ego r•ąltatu.
.szczegóły dochodzenia trzymane są w niem, gdyż przyczyni ste ona niewąt
poczęał się
Wdro!one zostało natyc'hmiast energic2 taiemniey
pliwie do podniesienia poziomu scen:v
oddalać.
·
·
·
•
łódzkiej, I tak już zajmującej poczes1v
Orjentujite się w sytuacji poliejant ,m„
młeJsce w. Polsce Ck).
, „ ,.
biegł dorożce · drogę i usiłował ją
·

Łódź, 17 kwietnia.

,

Zawezwane pogotowie

_„ . . .

#

Htrzymać.

chwłJ.i Z ditl'Otki padl strzał,
:oy post~runkowy padł na ziemię.
Gdy .na odgłos strzału przybiegli

W tej

i

prze.

diod.nie i zaalarmowany posterunek, po-

licyjny,
.

dorożka oddaliła się

„.

UWoZl!O złoczyńc;6w.

jut

Zagadkowa

dżieJ

znacż?Ue

Rannego. przeniesfono do lokalu 3.gei
kom. PP. gdzie udzielono mu pierwszej
pomocy.

-radzież

amunicii
• h w
.. .

·
.
· ·~~ J '
„Jedynk·a"

• kowyc h warsz t at ach amun1cyrnyc
.
w wo1s
w arszaw1e
. • .
t
.
,
„ „.
„ ~
h organ1zu1e się na eren1e
Na usł ugach agentow pąns1w
osc1ennyc • województwa łódzkiego..
,,
Warszawa, 17 kwietnia. Jsacyjny rezultat. Okazało się, iż WalNa forcie Legionów .PrzY szosie wiła knowski bardzo poważnie zamieszany

nowskiej zna.iP,ują

aferę Rudzińskiego.
· ~' ,.;~
Obu aresztowano.
..if ~
„~żnie t. zw. 1Af11!'V:i~~ ~p0Cja1ną.. fl„7.e
Okoli;;znoścl tej k.radzieht są nie„
0 WSZe
0
8
dewszystkiettt zapalnikl, kapsle i t. ZW: zwyide tajemnicze. Zaznaczyć nalezy,
„detonatory':. W warsztatach tych WY· że zapalniki te mają znikomą wart. 15
•
3 13 I C •
kryto ostatnio systematyczną kradzież groszy za sztukę. Jeżeliby wiec cho-.
PabJanice 17 kwietnia.
zapalników.
clziło o sprzedaż, sprawcy J<radzieży nie
(eg) Jak jui doniÓsł wczorajszy
S~czeg~ły ~ej afery ~ą w "1-YSokim uzyskaliby więcej, niż 10 gr. za sztukę.
,.txpress" wybory da Rady Miejskiej stop~IU ta1emmcze i zawtildtane•. st ł
Wtadże śledcze powzięły podejrzew Pabianicach zostały zakończone We ż KterownikklemW warsz a 6w Je mJr. nie, ery
.
•·
ołędzłnows i.
wytw6rni opr6cz per
t
i
dług dotychczasowrc~ _obliczeń. ~oho- sonelu wojskowego, zatrudnieni są rów
aresz owan u1e sprzedawan mod~D
wy skład :ady mie1sk1eJ w :ab1asucach nież pracownicy cywilni. Kontrola wszy zapalników agentom wywiadu panstw
przed.stawia stę następująco.
stklch pracujących Jest niezwykle ści. ~ciennycb.
.
N~odowy blok pracy - Tomczak, sla. Wszyscy poddawani są przy wYJś- Wtym tez kierunku prowadzone Jest
l\r. E1ell'łer. Kuch8:rski. Paniewski~ Sob-lciu rewizji osobistej.
energiczne śledztwo.
t:zak, Staszewski 1 Skwarka.
,•
Mlmo tak daleko Idących środków
Obaj aresztowwJ nie przyznają słę
P. P. S. - Szczerkowski. LubońsKl, ostrożności mjr. żołędzinowski zauwa- do winy.
Janowski: Sulej, Raszpla..
tył jeszcze we wrześniu roku ubiegłego
Rezultaty rewizji przeprowadzonej
End~c1a i cbadecia: - Orłow~ld, Da kradziet zapalników specjalnie z sratun- w mieszkaniach prywatnych aresztowa
~r?wsk!, Jankowski_. Samuel, Ś1!11ałkowJ ku t. zw. „polsldego", stanowiącego nych, trzyman~ są w tajemnicy.
sltl, S7; .ole, Grabski, Kurowski i Per- w~inatazek polski.
di 4§.WMj\•!iMWMDfi•
w> iliriW
kowMskt. ___, -'-mł
· 'C'2t
•
Tajemnica tego wynalazku !est pilnie
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wg;
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sle

wojskowe

war-i jest w

sztaty amunicyjne. wytwarzające prze-

O spostrzeżeniu swem mjr. Żolędzinow. Ortodoksi.
WeIBskohl, Stern, Je- ski zawiadomił Ili pluton źandarmerji i
tinowicz
20
· · t poli CJI·· pańs t woweJ.·
- N.1eza1:>-"U!
·f ,.... • soc· r.~ 1
""''ks
, kouusana
ia~ca: 1 1 •
· •
Pteber.

•_

,

Socjaliści niemieccy: _ Her'ter.
• K?nus~rz Kones wyd~l~gowat do
Sioniśct: - -Kicinman, faahl, taz- sl~duwa Jednego ze zdo!rneJszych wyrwwskt
w1ad0wc6:v. ~rotkiewsk.:ego. .
Pierwsze posiedzenie nowej rady ra
. Po dluzsz~J obserwacJ1. wyw1ru:ło:wca
dy miejskie] odbędzie się naiprawdopo- dzięki pom?CY _magazyniera ogI?-101!1·

dobnfej w przyszłym tygodniu.

Brak chleba
grozi nam znowu.

="'t

się

41-letru zastcp
ca ma~azyniera, Stanisław RudzlfJ.ski.
\V toku dalszych dochodzeń poddano bada.ntu specjalnego rewidenta VJitolda Walknowskiego. Badanie dalo sen

•

_

_.

„Resursa" ·
otrzymała
·"'r·· ,..,"

300000 zl„

pożyczki.
Lódt, 17 tctvietnia.

Jak dowiad:uje

się

„Express", Resur·

sa i·zemie.ślnlcza w todzi otrzymała oc1
Banku Hospodarstwa Krajowego 300
tysięcy złotych J>OŻYCZki na Podnfesie·nłe rzemiosła. Suma ta :zab~tlłoezom

•

pod poc: ąa em
~··

jest na bipiotece na majątku nterucho
•
17 lcwi;;tmia.· mym, należącym do zrzeszenia. (IQ
Wczoraj o godzinie 11 i pól w nocy
19-letni telegrafista stacji Stryków, Auto.ni Wojciechowski, p.rzechodzt~c przez
plant d.ostaJ s]ę pod kola przeież<lżaj:t·
ł..ódź,

Czes?~~a Chęck1ego, .zdołał us~ahć, iż cego

kradz1ezy dopuszczat

nalnego sejmowej „jedynki" idą na terenie naszego województwa w szybkiem tempie.
·
'\V Ubiegłą niedzielę w różnych mtastaci1 województwa odbyty się zebra
nia polityczne z udziałem posMw i se·
natorów „jedynki" z Łodzi i · wołewództwa. Omawiano sposoby prakty.
cznej realizacji kół ,Jedynki" oraz a'
"ł:ualnc ?:agadnicnia polityczne. (k).

TeIfO'ra f.JSta

Strzeżona.

uCer I

· Lódź, 17 kwietnia. ·
Prace dokoła zorganizowania regjo-

Zasiewy ozim:ny

pocfą,.01.1.

ucierpiały

Łodzią
wskutek chłodów.
(x) Ponieważ OZlitmlliny w ~elu Wf>

Nieszczęśliwy uległ ciężkim ohraźe

nl·om i złamanlu kości p·odud·zia. !?.:> udztelęni'U mu }'}ierwszej pomocy, prze-

pod

wi.ez!-0ny został w stanic powa.tnym do
jewódz.twach nie byty należyci-I! pokry·
sz.pita!a !m. Poznańsldch .
te śniegiem - mrozy i wiatry wyrzą.
clzity dotkliwe szkody. Dotyczy to zwła
sreza wojewódz.tw cen,tra·lnych i tachodnich.

(eg) Piekarze łódzcy postanowili wydo władz nadzorczych z wnios„
kiera., ażeby wprowadzono w życie za~
ni.edbaną ~>Statn.io metodę. zaopatrywania piekarń w mąkę z zapasów rządo
Straty na skutek wyma.r.znlęi::a S(
wych po wniarkowa.nyoh cenach.
znaczne, aczkolwiek narai1.Ae cyfro"1"!J u-.
Dzisiejsze
posiedzenie
poswięcone
będzie
budżetowi
Związek wlaścideli piekarń ma za.
jąć się j 1e,szcze nie dają. W stosunktt do
miar zwr.6cić się d-0 w<>jewody ł6dzldego
wydzhlłu szkolnictwa.
całości na terenie całego kraju wynoszą
z memotjałem, w którym za.21nacza, że o
kości
5
tysi~cy
·
zfołych
szpitalowi
dla
one
12 - 15 procent. Najwięcej u.eler·
ile władze nie postarają się o dostarczeŁódź, 17 kwietnia.
umystowo
chorych,
mieszcza~emu
się
pla:t
rzepc::k.
nie odpowiedniej ilości
mąki po cenie
(eg) W dniu wczorajszwm odbyło ~·ę
przy
ul.
Wesołej.
Vv
ciągu ostanich dwuch tyg-odni: do
ustalonej przez
rząd, w talcim razie w sali rady m'.ejskiej posiedzen:e komiMagistrat pros<H o odfoż(:n \ c gto·so- tln. 5 kwietnia dzięki cie·Plejszej pogeŁód:i w najbliższych dniach znowu pozo sji budżLuwej, która obradowała ~1ad
~tanie bez chleba.
budżetami wszystkich wydziałów ma- wa11ia nad zgłoszo.nemi poprawkami aż clzie nasi:ąpifo pewne polepszeni~ jedJednocześnie związek postanowił W}' gistrack:ch opro.:.z wydziału ośw'aty i do chwili, gdv odpow:ednlc czyrmiki nakżc w wielu rejonach iłoiść opadów
po1trzebami } (lzia tal:Jo- b:y•la Jeszcze w dial-s:zym ciągu mata a
;łać do Warszawy delegicję, która hę. kultury. albowiem tawnl'k tego wydzia- zapozna;ą się
izie interwenjowała u ministra skarbu "' lu dr Kopciński przebywa obecn.e poz:a ścią wymienionych instytiu,cii. vVniosr:k ciepł.o 11ied>0 stateczne w·ohec cze~o wemagistratu pr.zyję.to.
,. g-c~acjia nie mo·gła się n:~leżyciWzw~
;prawie zbyt wysokich oszacowań komi- Łodzią.
sji podatkowych. Delegacja ma podobno
W czasie dyskusji radny Mincbi:rg
W dniu dz.:,._iej•<;zym odbęd·z~e siQ dal- nąc.
•
przedstawić m.afetjał, wskazujący na to, zaprojelctował
zwioę,kszenie su 1 iw~n.;ji szy ciąg dyskusji buclżetow:.!.i. JJzisie-,'.- I
\V wo.;ewództwie łódzkient stwieł"->
ie piekarnie łódzkie pracują z deficytelh dla „Uzdr9w ska" z p'.ęciu na vs:em ty- s;.;e pos:edlzen :e zoS'ta·nie calbw.:ie uo- t dZ1l>~n w ostatnO
ch dniach wskutełr «ił:.
nie mogą więc ponosić tak wielkich cię•' s1ęcy złotych oraz wskazał na lcon:~ święcone budżetowi wydzialu sz.kolne- nych chłodów dalsze pogorszenie..
~6w »0dalltowycl&.
czność ud~elenia subsydjum w \W·yso- ~~
I
.
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stąpić

Iłowy budżet

m· sta llodzi.
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Echa lotu !~~:~oceamcz-

Kąpiel oczyszczająca
N ezwvkłv

Sekta

obrzęd

Ełimitów,

chrz ru w

od... grzechów.

! ond\- ńsk ~ ei

sali koncertowej.

która ma stworzyć „oazę wypoczynku~'.

W londyńskiej Filharmonji w t. zw. · skich. które niewątpliwie
pozwolą w ·ale po chwili podnosi się jakaś ręka w
Albert Hall odbyła się niezwykła uro- pierwszym rzędzi e ·prezesowi sekty na pierwszym rzędzie foteli, ktoś wstał nil.
czystość.
zrealizowanie marzeń o „wypo-czy.nku'', · galerjj itd.
Oto dnia 6 kwietnia w olbrzymiej sa- gdzieś m. Rivierze czy w Biskrz~ w cie- I - Bogu dzięki! Pięćdziesiąt
dusa
li kon9ertowej, w ob~c.ności siedmiu ty-,.niu 70-du palm„.
wstało cfaisiaj urafowanychl - powia„
sięcy ,widzów założyciel nowej
sekty
Adeptów z.nalazło się sporo, jako, że dia !PSeudo ą.postół.
··
Elimitów niejaki pan Jeffreys chrzcił swo . fZłu:pota ludzka niema granic.. Bieda~y
Następnie ceremonja chrztu. Ne<>fi·
je owieczki wrzucając je.„ do basenu z poddają sję z owc·zą ule gło ś cią cerem on ci zbliżają się do· ba.sen u. Mężczyźni owcidą, przy akampa.n jamencie organów ji chrztu, która
odbywa się w sposób dziani są w k r ótkie spodnie i białe koszu
i śpie.wów . W wilję owego dnia, w semi I dość bezceremonjalńy i gwałtowny. Pre le kobiety plączą się vi powłoczystyćh
narjum sekciarzy t. zw. „Elim College'" zes JeHerys jest zwolennikiem k<l!Pieli , białych szatach. Za chwilę, gdy wyjdą ?o
apostół i reżyser nowe.j farsy, sekretarz - co mu się zresztą bardzo chwali.
l wody zmoczone od stóp do głów wid·zogłównego kacyka
tłuściutki i ·różowy
Twierdzi on, że jedynym priawdziwem wie z pewnym zaciekawieniem stwier•
jak pomadka pan Mac Whister, udzielił chrztem ,oczyszczającym.
nas od grze, dzą, że te pan.ie nic innego nie miały na
łaskawie wywiadu wysłannikowi „Jour· chów jest całkowita kąpiel.
·
i sobie, a diiennikarze zaczną gorączkonal", przyczem usiłował go „nawrócić' '
Chrzest tysiąca nowych Elimitów w wo nastawiać - kodaki.
,
· .
na nową wiarę.
· .
Albert Hall odbywał się w następujący
Panowie! - mówi grzmiącym g'!o
Jak wiiadomo, protestantyzm .zezwa s.posób. Po środku sali ustawiono olbr.zy. Gem JeHreys, chwytając za ramię pier!a swym y;yznaw~o!° iba~ać Pismo ś'Y. mi .ba~en, ~ugości czterech ~e1rów. j v.:szą z .brzegu -neofitkę, trzvdziestolet1 wyciągac z Bosk1e1 nauki dowolne wmo Chor mtonuJe hymn pod dyrekcią błogo • ruą kob1etę. o subtelnych rysach. Paski - czem oczywiście ułatwia krzewie uśmiechniętego młodzieńca, o pretensjo '. nowie! oto widzicie · koch~ną siostrę, kt6
nie wsuJkich herezji i fałszów. Elimid nalnych ruchach, Po odśpiewaniu strof l ra przez lat czternaście leżała przy;ruia
pożyczali sobie nazwę od miejscowości ki zwraca się on do ze.branych z zapyta- do łoża boleści wskutek turbekułów .w
Elim, wymienionej w 15-yrn
rozdziale !liem:
I kolanie - . uleczyłem ją dotkniędem r~·
Starego Testamentu, gdzie iest mowa o
- Czy jesteście szczęśliwi w Cbrf.s· ki. Kto chce otrzymać je.j fotografię? ·
wędrówce Izraela, po wytściu z Egiptu, tusie? niechaj ci,
którzy są szczęśliwi,
Pastor wprowadza do basenu neofit.o
~ to oaza z dwunastu zródaami i sie wołają razem ze mną Amen"I
kę, na którą
skierowjlno ośl~iające
d~mdziesięciu paln:ia:mi~ która stała się
W te:j chwili ~a kazalni~ę wstępuje 6wiatło r~fl~ktorów .. ~ trzaskietn wyibu.
cichą . przystanią strudzonych wędrow- prezes Jeffretes 1 wygłasza nudne prze... cha płonuen magnez11.
.
·
·
c?w.; Na„tef kanwi.e wysnuli Elimici jedy ,.mó:wienie _,odma~~a . krpt~ą . modlitwę, , P~tor. gwałtow;iy':11 ruohem. obejmurue do stwlerdzenia, ze nowa sekta ma udziela ibłogosław1eństwa 1 pyta:
1e niewiastę w pół 1 zanurza Ją w wobyć oazą dla shudzo.n ych chrześcijan.
- Kto prizyszedł tutaj jako niewierzą ,dzie, mrucząc poa nosefn modlitwę. No:.
Na razie, obowiązki wiernych prag- cy, a poczuł wpływ światła i pragnie do wa .„eli.minitka" na pół przytomna z wra
nących wjpocząć 11 stóp 70 palm, ·pole- stąpić zbawienia, niech podniesie rękę .• .tema z trudem podnosi ~ę z głębi basegają na. wpłacaniu składek
członkowZ początku nikt nie rusza się z miejsc nu i przeła~ przez jego obramowanię; _:
B!I'~~""" h l!iQ§&a
t
t
•
1
s
HM
Aaa
MS
A
.• ,}Jasdztępm,e !' nurttach bkasken~ zn.iik~
4
rai=-; z 1ecmm1a1y s arusze , tóry szczę
ka zębami z zimna, potem pan Jeffre'yt
Zie " ezq s .ar
l ka.pie czcigodną: starsza. pa:nią
mdlejącą
ze strachu i pod.gryigq.jącą nerwowo chu
demi nogami.
,
.
.
.
iRepq.rter ,,Jouma·l u'' miał tego d'Os.Jć'
i po siódmym ne«>ficie uciekł z oazy Eli
mitów.
·
.
.

l
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PROF. JUNKER!S.

;est konstruktorem aparatu. na którym

\otnicy. Koehl i fitzmaurice orz.efrunęll
Atl3Jttyk.
...

I

.I\Igani.stan

białej rasy.
Nas1 przodkowuJ wvwqd„
rowab przad wu1kam1

kolebka
z

1

I

I
.

wvżvnv trańskuJ1.

1am, g d ' l •

Niezwykłego gościa 'Vvihć będziemy

w Polsce. Odwiedzi nas k.61 Amanullah

k b.Y rzymian.

1

władca. e·g zotycznego Ai~an.s.tarlu, przed
Etawiciel lu dlw, kt6ie · wo\r.ośc' · umiłowa
ły ponad wszystko i w ofiarnej walce nie
t.tgięły karku przed ob;;ym nai~idżcą.
Afganistan od stu lat powstrzymuje
lawinę dwu obcych kultur. Z jednej stM
ny prze brutalna i· z niczem nie liczą ::"
się Rosja, z drugiej - wśliz.guj;.\ się A glicy. I niejednokrotnie krew już zbr'y 1.
gała doliny tego kraju.
W roku 1842 .Arłganowie
pień wy- \
cięli załogi angielskie, w · dwadzieśeia lat
pótniej spadł im na głowy korpus ekspe .
dycyjny w sile 35 tysięcy lµdzi. W alki to
czyły się ze zmiennem szczęściem. W ro
ku 1884-ym generał rosyj,ski Komarow
wkroczył do Afganistanu, ścieląc drogę
trupami, Porozumiał się z d{)wództweni
lUlgielskiem.
W ten sposób powstała
„słrefa wpływów", czyli innemi słoW}>
- podzielono si~ narodem, który chciał
eyć_ samodzielnie i miał do te-go prawo.
Dopiero wielk~ woitła. przVoi<isfa Af:ga.hom niepodległość. Od 1921 r. są panami we własnej oiczYź.Jlie. Po raz pierw
~zy monarcha tego · kraju odwiedza nacze1ilik6w mocarstw europejskich, roz.
0,i·a.wia jak równy z równymi i przyjmo„
wą.ny jest wszędzię z wielką serdecznoś

----····--·-··
.,
Kolory i .nlstroJf

. Jakie bar.w y obić I dla

w

efł·

. . .

jakich µ:sposo·b,ień
wskazane.

są

W londyńskim instytucie psychoJogji eksperymentalnej· trwają od odwu lat
doświadczenia nad wpływem barw na
usposobienie ludzkie.
Przeprowadzono
z górą 30 tysięcy
obserwacji i ustalono następujące tezy,
godne rozwagi i zastosowania.
.
Ludzie o podnieconym systemie ner•
wów powinni pracować w pokojach, po
sjidających ściany białe lub jasno żóHe..
Dla ospałych i leniwyoh . najlepszeńl
otoczeniem jest kolor czerwony, pobudaz bowiem · nerwy, wyrabia żywość , my
śli i oc;:hotę do pracy. Fioletowe oL:cie
poko.ju nadaie się znakomici-e dla poe•
tów i artystów, podnieca bowiem wyob
raźnię, nie drażniąc zbytnio · nerwów, i
utrzymując je w harmonii.
,
Dla hipohondrów „zabójcze" są cie.i
m.ne obicia, wytwarzają bowiem priyg•
nębienie, sprowadzają
najokropniejsze
myśli i wywołać · mo<gą ciężką
chorobę
nerwów. Natomiast dla ludzi le~o~myś
nych, z natury wesołych i nieh,ibiąr-ych
się nad niczem poważnie
zastanawhć
polecenia godnem. jest ciemne . oblbe

.

Polacy, ~e poczuwając się do
bdnych grzechów wobec naszych gosci
tem szczerzej i serdecznie.j witać ich będziemy.
·
Afganowie są w prostej linji potomka
w dawnych Arjów, tych Arjów, którz~
zaludnili przed wieloma
tysiącami lat
Ęu'ropę. Z nich wytworzył się typ współ
czesnego „białego człowieka".
·· .
ścian.
Weźmy do ręki atlas, rzu~my ohlellł
Działanie barwy niebieskiej jes.t nie··
na mapę. Z \Vyi:yny Irańskiej; na której
określone.
le'fy Afg.anistan,
wywędt:owali w
.Na każdego człowieka dział~ ina:.czef
mierzchłych
czasach nasi praojcowie.
ale
r.aczej pobudliwie, liłż uspoka1ającQ.
Stamtąd też wyszły · plemio'r\a Cęlt6w, ·
Germanów, szczepy romańskie, greckie,
I
..
swzystkie ludy o jasnej karnacji, regular
jFILM·~URJER z d. 3 ~· 1927 r.
uych rysaoh i pięknej budowie ciała.
i Potęga tego filmu · o. t. „BlCi AM JA''
W prastar~j ojczyźnie pozpst~ła jend
leży w potędze 1ego treści...
.
garstka więrnych. Ujrzymy w War~?a- .
Sceny sądu me mają sob e równych~
~ie ich przedstawiciela. Będziemy inogh ~aoczl!ie sty;ierdzić, ja~ · wygląda czysteJ krwi ArY1czyk, będziemy mogli cofn~ć $ię myślą wstecz, sięgnąć do wielktcb wędrówek narodów i po.równać jak daleko odbiegliśmy do pierwotnego I
typu. ·
.
V{ _królu Amanull~hu witamy prze<'
1
Ata:-v~Clela staryc.h Aqów, witamy zap1
~lanego kr.ewniaka,
który od swyd,
o rem. ze
prace
'celu wydoby.;;ta !
p_n ez
·h1ał'fch braci z zachodu długo nie zaznał ~ dna jeziora Nenlli statków staro-rzymskich, na kt(>rych znajdowały się be'L- I
rozejrzyj się uważnie. onik·
fyc~Uwości.
·
z, tych robót. Okolice jeziora Nemi należą doj
niesz llalectw~ i śmierci.
1 cenne skarby. Podajemy zdjecie
naJPi,ęk.n11ejszych we Włoszeh.
-
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„~dawno do-nosiliś~y
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BIGAMJA.:
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Mussol~n.i rozpoczął
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Lotnik KDBhl iBSI pochodZBnia. połskiBID?

pjprwszy

orokurator

~owietów.

_

Tak twierdzi jeden z czytelników „Expressu".

Ulciec lego podobno nazywa się Kieł i
VI lłodzi ś~usarzem.
I
nieRl
.

przed laty

był

.

1

Lódź, 17 kwietnia

Synowie Kieła uczęszczali do
Dlatego też uważam za niesłuszne, I
. 'Redakcja „Expressu" otrzymała mieckich szkół i służyli w armil pru- aby rodacy Koehla - Kieł a nazywali I
.,.czora] list, który drukujemy z obo- , skiej. Wiem, iż średni byl lotnikiem go niemcem. Jeśli polakiem był Putci-1
wiązku dziennilrn
. rskiego, nie wchodząc w~jskowyni (imienia jego nie pamiętam) ski, polką jest p. Składowska, a naw,et
w krytykę, jego, istoty. List ten brzmi, a później pracował jako pilot pasażer- zmarły pisarz angielski Conrad - Kołak 1\astępuje: .
.. .
.na linjach „Lufthansa".
rzeniowski, nie wiem czeinu bohater„!
Szano~ny Panie ~edaktorzel
Lot~ik K?ehl - Kieł mówi j_eszcze po s~i lotnik, który ?rze~ył Atl~ntyk z
Wszystkie pisma donosiły 0 prżeby-J p9l~ku 1 w listach podczas wo3ny wspo- .Europy do Ameryki, miałby hyc przez
Cłu drogą pmyietrw
. ą Atlantyku prŻez min~ł, że uw
. a~.'. a się za polaka, ta~ _sa~I nas feto~any jako ni~miec.. D. la mniej
lotnika „niemieckiego" Koehla. Ponie- .mą Jak .µoznanczycy, . pomorzacy i slą- pozostame on zawsze polakien:i. .
.· :
waż ' lotnik ten znany mi jest osobiście, iacy... ·
,
·
.
Z poważaniem A. P.
chciałbl".lll tti coś nie ~oś sprostować.. . f •
ił' *M•G
a
ffMiWi"""IMI
ta!!WM
H
*'"\ i
Prżedewszystkiem Koehl jest. niem- 1
-. \
cem tylko z obY"Watelstwa, ale nie · z ·
:
krwi. Właściwe jego nazwisko brzmi:
.,
··,
· Kieł. Olclee jego _ był robotnikiem w
NiemTeCKidi fecfmików w Mosk\vfe, ar(:)
ł..odzl, przed , 35 laty ślnsarzem fabrycz
sztowanych pod zarzutem szpiegostwa
DYm. Rodzina mieszkała przy ul. Zaekonomicznego, oskarżać będzie na~
czefoy prokurator sowietów - Krylenrzewskiej. W tym czasie W al enty Kieł
.ko. Był on prze_d wojną naqczycielem
otrzymał od swego brata ciotecznego,
jęz. rosyjskieg9 w Sosnowcu.
pracującego w Westfalii w mieście
Duisburg list, w któtym donoszono mu,
te w Niemczech je~t wielklę zapotrzebowania na rz.emieślników i wie właś
nie o wakującej, dobrze płatnej posaPodnowiński
dzie ślusarza w_ war$ztatach.. Kieł wYlęchał do Dutsburga, a po roku sprowanie uznająprawa własności
dził rodzinę. Z biegiem lat rodzina przy
ł.ódZ, 17 kwietnia.
jęła . oby:watelstwo pruskie I zapisano ją
J:łozorca clomu przy ulicy Piotrkoww papierach pod z.niemczonem nazwi~
' skiej 112 schwytał · na gorącym uczynką
J kradzie.z y z okna wystawowego sklepu
skit'.m KoehL Ki~l napisał wówczas do
! gala'.nteryjne&·o, mieszczącego się w tej
swych znajomych w Łodzi. i Pabiani· kamienicy1 dwuch młodych o"s ohników,
cach, aby adresowali listy do niego
, !~tórych sprowadził do · komisatjatu.
)tK.oehl"; gdYŻ tak się obecnie nazyWa.
.
ł
Jak się okazało byli to Dawid Rybak
Dodawał- .ża~obliwie, że niemcy tamali PowYż'el podajemy zdjęcie t. zw. „ś!izgawcatt. Jes·t to ródź
motorowa ktora (!Przejazd 12) i Eugen.jusz Szymczak {Na"
sobie język o jego prawdziwe nazwi- nie zanurza się w wodzie, lecz ~Iizga się po falach. Dzięki ' temu szybkość jej ' piórk?ws'k.icgo 100}. Osadzono ich · v a1
sko i nazywali go „Kil".
j.est wprost bf y.s kawiczna.
reszcie.

.
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Rybak, Szymczak
i
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Prze jechany przez tratńwa i
·

4A·MMiitt'PM!łi 6 & .

Okradł

!i.i

• „

&i

W identycznych

*

okoliczno ś.c ia ... h

Wacława . Podnowińskiego, bez s1:ali?go miejsca . zamieszkania, który usilowat
ro;o;bić szaf.kę wystawową sklepu galan· teryjnego przy ulicy Jakuba 7.

to

·
ł. 'dź 17 1. ' ' · t ·
. . ·
u ' " · · <KWte nia.
Na ulicy Rokicińskiej obok domu nr.
którv oddał, walizę
przechowani~.
103 został przejechany przez
tramwaj , . ·
· .·
-,
-·
· Ł6~, 17 kwietnm. -. Jgo_ ujęt~ ~ Sosnowcu i odsta:wi?no. do Ło ~-l~tni Mosz?k .Chudy, mieszk.~niec. ~a ; . · J'r~echodząc prŻez u•icę . '
P. Leokądją. Szcześniak. w uhiegłym dz1 gdzre go osadzono w w:1ęz1emu._
. b~amc. M~-o~żłe.niec dozną.ł d'>sc
c:.ęz-. 1
roz!frzyj się uwa_i~ie~ u~i!~· .
,
toku przed wyjazdem.- na letnisko zwróPrzed -sądem przyznał s1ę do wmy i kich obrazen ciel-esttyc_h.
1 .· DJ.e sz .kalectwa 1 smierc1.
ciła się do swego znajomego Stanis.ława wyraził , skruchę.
Udzielono mu pomocy lekars1dej w 'j
.· ·
~
Ziętarskiego,· .z następującą pro.śbą:
Skazano g~ , na .rok .więzien)a.
lokalu 9-go komisariatu.
' '·.·:.· ·
. ~ Obawiaitl się, iż; z mie.szkania mo· •
1ż &ftll!d'P11f t llltWW&l'l~ Hil'ltiiit=W"•.MM IBIF&liii!l!!m$
il : .
gą n)i skra~ć ·· r'zec~y. Cęnnieiszą gardero
bę i gotówkę · ukrył~l}l w walizie,
więc
ery nie zechciałby pan wziąć ją do -siebie ?...
,
.m
B.ard.zo chętnie. Jutro s_a m przyjdę
do pani po wal;zę; · ·
_
· W kilka "dni . póiniej p. Szcześniak
łódzk · e powoł@ło
ży·cia „kom ~ się - sanacyjną",
Wyjechała z Lodzi.
•Ziętarskiego _o.garnęła
pokusa. W
„kt~ra stą.nie
obron~e
. p _ła~ników.
tym okresie · nic bowiem nie zarabiał i
.
stai~ odczu"'.a~ brak gót~w~i.
.
Pier-wsze występy l:;>iur informa.cyjny.ch przy izbie skarbowej .
- S:?czesntakowa wroci dopiero za
, . ·. - · d ,. ·
„ '• t d · ·
d. łk. 111~W1e
•
'
· k•
.
kilka miesięcy - myślał - mogę prze.
· ·
y : · JUZ_
cO ·Zi«l'ROl11 , . O
Wę
cież ąk0;rzystać. z jej pieniędzy„. Zwrócę
: · · . ·,
. . d · '
·
· „
· ; ·~
• 1· · h J ~~
ł
·
· '·
01
dłu)!, gdy przyjedz1e z letniska.
· t'>ii~s . ~~o.senny nie . la wszystk1_ch l ~o;-rng.o , w myśl nowyc~ :P.n ;ep:s?w me ny~ . uz . . 1s . s .yszr, się na m-1eś~1:e p
· Otworzył
wię~ . wiilizę . i znalazł w , s~anow:.1 na1w,es~el~z. ą .P. o~ę .roku; _W poJę• z~1~raią. pctrzeb_.llrch .w.ia. ~. OJ?lOSC.~ u płat pla1tach, ktore m~1ą. meba,yem n.a.s:ąp1ć
n~ej 360 zło.tych, oraz 75 rubli w srebrze. ' cru z~kłe. B? · ~~1~~t~ln1ka / w,10. sna łą- . mk. ow, 1ak to się . prze. wazr;t1e praktyko-' w.skutek n~byt s1hi1e nakręcone) s.rl$7
. Pieniądze ~e . wy~ał w ciągu . ki1k~ czy się ~ezp-0śre<ln10 z ~u~nem n~we~o ~~ło ,dotychc~as, lee~ _ z~s1~ga1f\ _odpo- podatk~weJ.
; .
,
.
.• .
,
dm, na hulanki, 1 znow znalazł się bez palta,_ kapelusza, panto.fh 1 rękawiczt:;~. w1edruch rad 1, wskazowek
.
Kupiectwo
łodzkie,
zdaJąc
sobi('
do\
1 biurze informa.cyjnem przy izbie skar łaclitie sprawę ze swych ohowi(łzków,
grosza.
1uszy.c1ex;n n.~.w~g.? .garmturu h,ez kami:
Gdy zupełnie nieoc_zekiwanie otrzy. l zelk1, utho~bw1ia1ą'e~go no~zeme paska r
'
.bowej,
·
stara się jednocześnie skorygowa,ć błęd.y
mał
wiad.omo~~. · że p. Szcześniak.owa l ~rzor~ys~~1 koszuli.. widoczne} z. p~d . , ' które ze swej strony zloiera . informac komisji szacunkowej i w. tym cel\.t ~a je~
wraca do miasta, Ziętarski postanowił mezapiętei ~arynarki, ~alsze asocn~CJ.e je ze wszelkich' mozliwy~h i · niemożli- dnem. z osta~ich
posiedzeń , związku
uciec.
·
'
1~ te.piat. wt0sny pr~w~dzą . do ty~owo wych źródeł, nie , gardząc nawet bardzo kupcow . ' · ·
·
Wyjechał: do Sosnowca.
. wios_enner, troski ,0 l~tm~ . ~e~2lkame, 0 często umyślnie złośliwemi wiadomościa postanowiono powołać do ży.cia spęcjal·
. Pani .s. po .powrocie do .Łod~i dowie-· remon± .mxes;:ka~~a w m.iesci.e itd..
. mi :konkurentów. · ·
' · ·.
· ną „komisję sanacyjną''•
,
działa Slę o przywła5zczenm 1 natych- ~
K~prnc
łodzk.1
?at?mxast
w
po~z~
:vio
W
'b
k
..
,
k
·J:.
•
d
.
,b
d.
.
·
t
• .
.
. -.
. ,d
. „
-ennei ma . zunełme L11tle ·powazmeisze
ten sposo wyso se wyznaczone. ture} za aruem . ę zie , m erwenc1a
1i
!nli3.Zst ZWb! 0 c.i1a się
P 0 11.cJ1.
•
;martwienia Wiosna
~twiera
nowy
go
przez
komisję
·
sza:cunkową
podatku
władz
w
wypadkach
niesprawiedliwcg<J
1 em .wys 1ano 1isty ~oncze
·
·
·1mierna
·
· ·· szacunk owe1.·
p a z ieó
ł 0 • • k'lk
dn . z·
k.· kwa;rtał kalendarzowy
a tem
samem b aruzo częsm ies t mewspo
z f a k wyroku k omis11
o up ywie 1 u tygo 1 iętars. ie-\przJpom;"'a
'
,
tyczny.m obrotem .Pr.~~dsiębiorstw
.. a. Zwię
,,K.ontls1·a sanacvma'.', sta1'ąc w . o:b. ro!'M'il't&**R Mlłll N
.._..
ks. za ;się przez t o 1Iosc
· · re kl ama~Jl 1e~z ~o nie. po~zywdzonyc~
'„.k~pców; zajmi~ si ę
• "'
0 nowych ratach pł:>dafkowych . .
•ę ,
które ew 'duszy każdego kupca zabipJą mew.ele ,:pomaga kupcom, gdyz złozeme zb!e,ramem _odpowiedniego .. mate. r1d~1,
wszelki~ radości . i , nie pozw~lają mu my- r.ek:amacJl •
•
ktory. wykaze. władzom ;&karbo~, z,e
śleć ó ·przyjemnościach na tym padole
n1e zwalma od wpłacenia podatku,
kom1sJe. sza~unkowe w wielu. wypachcacn
podatku obrotowego; dochodowego i ma a odpowiedź na· złożone podanie przy· zapatru1ą s1ę nazbyt optym?Stycz;nie na
l
jątkowego.
chodzi zazwyczaj po terminie licytacyj- o?roty gotówltowe w łódzkich : pr'.!.l eds;ę
c.
I
Szczególnie ten pierwszy podatek - nym.
bx~rstv.:ach. . . .
· „
, . .
wutlką- sta;.annie i niedrogo.
o:IJrotowy - spędza sen z zapłakanych
Nie pozostaje wię.c nic innego jak . ~aki będzie ~!I' .meczu dwóc-s:i ko„_
Piotrkoutia 255 m. 42, l·a of. 2-e p, · oczu k':lpców łódzkich.
płacić i nic nie mówić. Ten system jed- m1~11 -; „sanacy1n~1 •. ~ sza~unkower.-pq
Komisje szacunkowe, Uipowaźnione . nak, w Łodzi bardzo dobrze znany, mo- kaze niebawem na1bliższa przysdosc,. ~
do określenia wysokości podatku !locho 1że doprow,W!ć do skutków.: Wl'EfCZ fatal
·
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do
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Różności- :teatra
Król Amanułlah a teatr angielski. - F (·" rment w teatrach moskiewskich. - Kto
o.trzyma pjerścień
króla pruskiego?

~~

·/ - MtSJ

tnłooy.

mął) ~ oklurmlłie

- Czy to mmJiwe?. Takir

rceW'-

ftiętr le-

karz?
......

Właśnie na item itJe. Prosle soble
w:yobnmć, że gdym brała z nim ślub
prą zamłame pierśoionkóWi on wziął
mnie za pułs 1 powiedział:
- Broszę. inieoh pan@ pokaże !ęzyk.

Podczas swego pobytu w londynle
król a{gański Amanullah odwiedził rów
nież teatr. Wybór padł na Royal -taea-

- Stwierdzono, ,jż van ukradl dwadzieścia dwa t1.tz.il1Y chustecz.ek. Co pan tre, gdzie dawano
1
ma do powiedzenia na swoje usp.rawied 1iwfonie ?, · , :f"'~"f\i!~'·i''lll!!W~,iiai~-.... '.,_
11Pygmaljon' ,
· -

Bytem

okrop.nie zakatairzony.

„

-

, .•.

J · ~~~"'-

Mil"*

Co
Kto Io

m6gł

łatwiej j~!'t ożenić się niż wyjść za
rnąz. .Mło<l~ pan L!pman osobiście jest
lnttt'&W zdaf!1a. Zdame.,swc, którego ra-

r-otów Jest obr01;ic nawet. własną
krwią, młody pan L1ftma11 opiera na
osobistctt doświadczeniu.
Nie wszyscy bowiem .wicdz::i: jeszcze o tern, że młody pan L1ftman Jest
trakcie „żeni~:iia. się". Nie clo~łownie,
al~ w przybhze~11:1· vV'_ procesie tym
glownym ~zynn:k~em Jest sv.:at.
WczoraJ wlasme odbyła się decydufąca rozmowa.
CJ•;

"'I

w interesach?••

l'tarazie -zastój, co będzie później• • d
n1ew1a omo.
Wszystko zależy od pogód, pożyczki i robót

WIBdZIBGT

Po\vszeclmie panuje mniemanie, że

słychać

Eli

znaną sztukę

Shaw'a

!Podobno widowisko zys}(ało sobie
wielkie uznanie wysokieg-0 gościa ~ Af
ganista.nu. W sferach arystokratycznych
Londynu mówiono jednak z niechęcią o
tej wizycie, twierdząc, 2e na przyjęcie
wysokiego gościa winien był ~órykol
wiek z reprezentacyjnych teatrów stolicy Anglj.i przygotować jeden z'4.rólew-.
Shakespeara i w ten
skich dramatów
sposób zaprezentować godnie przed .goś

cietn angielski teau-,,.larodo;r~-·

Prasa moskiewska pełna jest ostrych

inwestycyjnych.

I-

A jakie są horoskopy na najbliżŁódź* 17 kwietnia.
. .
Ze v,r:zględu na roz,poczętv już se- szy okres cws~ '( - zapytujemy.
- To zalezy. od w1~lu ok?fLC"/.noscr
zon w.iiosenny, który· zazwyczaj inaugu.
ruje nowy etap na łódz.k•im ·ry.nkn manu„ - brzm1!i odpow1'edt nasz.eg-0 ul'terlokafakturowym spólpracownlk nasz~go pi- tora - .Przedewszys.tktem musi nastąsma zwrócii się do jednego z. przedst~l· 1pić oiywi'e.n.te w innych diziedz.inacli nawicteU kupców łódzkich. kitóry udzie!H szego żyoia spoteczniego. Bardzo wiele

artykułów ~lt'?e('Jwko antys.::P1tyzin„,wi.
panującemu w moskiewskim Wielkim Te
atrze Państwowym, gdzie dyrektor Golo
wanow swojem· postępowaniem antyse•
mickiem. d9pr-owadził .do te~o 1 że jeden it
orkiestry
najzdolniejszych skrzypków
operowej Żyd Krein popełnił samobói·
ętwo.
,JWieczerniaja Gazeta„ przytacza kil
ka faktów ilustrujących system antysemi
cki w tym teatrze: Golowanow odmówił
wystawienia opery ,,Syn Słońca'', ~onie
waż jest ona ułożona przez kompozyt-0ra
Galperiana, nie pozwolił
hdowskietto
p
t>
-:1
-0zow„
też <lyrygęntowi źydowskiemu
n
w oper.ze ,„nadyrygowanie
na
skiemu
. t 1,_
·
• d
A
„
G d
rys o unow • o~wia czaJąc, ze Y ~d
Rosjanin zdolny jest prowadzić operę .ro

nad\z:i·eł poklad.amy
w rozpoczęciu se.zenu budowlanego
_ Na.razie wszędzie painuje ~z~S.ciooraz robót sezonowych.
wy zast:ó.i. Na oh~ną uie:zby-t pomyślna
sytnaicję w handlu wpltynęty dw:.e przy- Odbr.zymtc rzesze mootn'i!ków, pozbaw'ionych pracy i wegetujących z, dnia
czyny. Jedną,,, ,.,;,,.b il>-_ ....t
~. · · ,1. ~i.
· uu
· się
ł~"'
"' ·~""
inie:zaęw1y~11
•1 "'hrzesc·t:an·- na dz"ien, ws t rzymui:ą
zbioa s'wl•ąt żydowskich
·
· rac
·
·
·
t
,
k
l.l
1.;
•va
ze
przyczyny,
prosteJ
e1
·
z
uww
Zia
1.:ch
- Pan1·e Liftn1an, n1·c z te~o n1·e hę5D.A
'-n·
d
Gd
kl
t,
Y os1..<1na, llracę, z":,·· O'<> ł""'7YC 7YII~ mają go. ow
d. zi,e - oświadczył kojarzy~iel mat- w :...A ... ym term.i·ni"·e dru
~ skarny przez tQ samo klijentów. W zyu
, ... „
"'"'
•
.ł"W'U4l
od - l
k t
t
ciu społecznem ~stmeje kńcuch silrr;e
icns w, prowo a or rozw OV( • zara- zaś jest
. ·
zmiana warunków ałmQsierycznych. ze wbą z.w'.iązanych wr<l:arzeń 11 ro.iłu- syjsk~.
iem podpalacz ~omowego og~is~a, .
,,Komsomolskaja Prawda" pisze, że
~erwsza pr.zyczyina w roku ub:e&'.lym źniente jedniego z ogniw IPO'C!ąga za sobą
. Młody pan Liftman zarutmemł Się
wielu żydów musiało iuż opuścić wspom
h
,
, •
t ,t •
•
t
k ·tk· Gd . · t
,~t 1~ „„„....rt 1...
g-mcwu.
. - Dlaczego? Co z pana za swat?„ wyw\J.!.a1~ yvµQut.Le s u . r• .. ~ swrc; a za\tamarna w poz.as ·a0ie3 częsc1 1an0uc a. ni~y teatr .z powodu panującej tam at„
- A co pan sądzi 0 pożyczce zagra„ mo$fery antysemickie1'. Dziennik doma„
przypad~Ją w o:ói;nych teT.mwna....h. przy~
Jak pan dba o swój interes?' itp.
b
h
got:0wama pmedświą.teczme trwa1ą dłu- niczniej dla Łodzi?
•
. ..
-' Gdyby udato słę M Z!l"eaMzować. ga się położenia kresu anie nemu postę
.-- Panie ~iftman, bądź pa.n spokojny żej 1 Przez t<> czynione są większe zafa do~~a!eczme dbam, f:Ylko pan nie_ dba kupy. W tym roku :natomiast okres miatoby to dla naszea-.o handlu kolosal- powaniu Gołowanowa i przeprowadze~
·"v s WOJ m tere~„. n.i~o dz~ ice Pa!JnY Pi. per- _przedświąteczny zawlód1 na całej liflji. :ne znaczciiie Miasto ,,..przyś.tąpiloby d-o nia sanacji
T stosunków w moskiewskim
Wielkim eatrze !Państwowym.
ga16w!1Y . pow1~d~ą, ze pan 1est meele- IJ:r.ugi powód jest niemniej ważny i cha- nowych inwestycji~
" • •
zmniejszyłoby ste fttwobocie,
gancki. nte ~e się pan zachować w to rakte:rYStyczny. Ostatnie niepogody f z.iCiekawą historję 0 pier.ścieniu alt•
mna P'QWStrzyrnały kupców pr,w,.·incjo- a przez to samo zw.Jększylaby s:ę siła
warzystwie itd. .
. - Ja?_. Ila me nmlem zachowywać na1n~h od ćzynienia zamówień nia let- nabywcza na tóidizil.<lm ry:nku. M'.ej:my torskim przytacza wiedeński ty~odnik
~1ę w towarzystwie?_ Skąd to oszczer- nie towairy. Wahania barometryczne są więc nad'Zireję. że zastój obecny jest 0 _ „Die Buchne'\ poświęcony życiu teatral
nam następuJącyoh tnwnnacji:

q

w ścisłym kootakci.e z wahaniami na k!resem przejściowym i że oc~eplenie :nemu.
•
.
stwo?._
W~elki aktor niemiecki Iffland, jeden
•- :W~dz~ !!an.„ Tak. oświad7zyli ro- rynku mauufuikturowym. Prowin:!ja w temperaitury wrn:z z pożyczką przv..::zyobecneJ· chwiili milerzy Z'"'Mle, zaś na ni się w r:aJibliiszym czasie do ooprnwy z największych tragików świata, otrzy...
'1z1ce pausk1eJ :wybranki._
inał w swoim czasie od króla pruskiego ·
"~
Fryderyka Wilhelma, w dowód uznania
się na lódzJdm bruku mamifakiurowym.
- To jest gołosłowne oskarżenie!.„ ninku we:wnę.ł!rznym uwidaczma
Ex. dla wielkiego talentu, kosztowny piersłabe otywk?nie..
Niech mi dadzą dowody!„~
p· ś · ń t r.ll'I d
t
. b
- -- ,.._ Owszem, dowody są...,
en wuuan ,
ścieii ry1an owy. ier cie
t.._ Jakie?_
1

. -na kolacji; no ·to ćóż
Bylem tam wczoraj_
-- Naprzykład
t tego?_
- Właśnie... Był pan 11 nich na kotacji i przypomina pan sobie? ... Gdy n4'\-

dano szczupaka,

jadł

go pan

„., ·

nożem...

\Vytworny

U

d

awa

ł

d

młodz1·en·1eG

• „
k d ł
ł i
I
yp oma ę O ra a pasazerow

Z War.szawy donosziz.:.

•

M6j panie._

J

japozostawił
śmierci1swemu,
już na łożu
będąc
również
k-0ledze
spuściznę
ko
wielkiemu aktorowi Ludwikowi Dev„
h rient, polecając jednocześnie w testa„
k ) •
O eJOWyC • mencie swym, aby dar ten przechodził

papierosy przeJ?Ofone narkotykiem

USYPtaJącym.
DY111 tych papierosów działał odupe-1
~nego czasu. tajemniczy zfodztej usy~. rzają~o na siedzących. w tym samym

• W poetą.gach dałekob1ezn:vch zdąza~ Ach, przepraszam!.„ -..: tłumaczy łących do Warszawy, grasował od

1

.\V monoklu

się młody pan Liftman. - To był szczq
pak?.- Nie wiedziałem ..• Ja myślałem1 maci, odurza.tacy swe ofiary d:„meni z poko3u, co palący. Stwierdzono to, gdy
papierosów» an astępnie, . gdy traci!Y jed~n z urzędni~6-w policJ! gdańskiej zaKu-ku,
że to był karp!.
pn~Ytomnośc, okradaJący Je bt:zkarnte. palił go w poko1u, do ktorego przypro. -~. '·

Krwawe rozprawy
nozowe.

.

. ł..ódź, 17 aiwietnia.
IWi klafoe schod(n-. ej dowu przy u1ic,y

!Dolnej 31 tapicer Edmund

Matkowski

~Franciszkańs~a 56) został ugodzol!J

no
zem przez nieznanego sprawcę. P·ag 0 •
tqwie rannego pr.zewio:do do domu.

*

Wi parku Sienkiwicza w czasie s2r.ze

.t zki został ranny nożem 17-letni Zyg.
munt Jaskólski. bezrobotny, zamie$zka·
ły przy ut Abramowskiego 38. Pogoto·
wie udzieliło mu pomocy, lekarskiej 'Ili

Io.kału 15-,g<> komisar,jatu.

*

Złodziej ten, -preientujący się ba.rdzo
elegancko, V{yglądem swym bynajmniej
nie budził podejrzeń, iż zajmuje sic okradaniem wspólpasaterów.
Mi lewem oku nosił
monokl
·
. . .,· . ~
/
••
•
po~. p~cbą teczk<;, robiąc wrazei.tc llO
.
drozu!ącego ~yplomat~,
Ofiarami Jego padh kupiec z Dotot„
nowa p, Sz!ama fpsztejn, inżynier M;icczysfaw 9~ornatows~i. zam. przy ultcy
Raszyf1sk1eJ nr. 58 l obyWatel z lubelskiego, p. AleksandcJ' Bryda.
Wczoraj wieczorem gdańskie wt~dze policyjne aresztowały na tereme
wolnego miasta osobnika wielce podejrzanego.
Znaleziono przy nim dwie papieroś-

wadzono aresztowanego. .

kolejno, po śmierci każdorazowego posiadacza, od jednego wielkiego akt-Ora d1J
d:rugiego i w ten sposólb znajdował si~
zawsze w p~siadaniu najwi~kszeg'<> akto
ra niemieckiego.
Poleceniu stał.o sie zadość, Devrient
przekazał na krótko · przed śmierci'ł
pierścień trzeciej z kolei wielkości te4
atr.ąlnej i w ten sposób wędruje dar kró„

Obecnych ogarnęła meprzezwYełO- la pruskiego już -0d 100 lat. Iffland umarl
bowiem w r. 11830. Obecnie nosi go na
w portfelu u zatrzymanego znale„ palcu już od 15 zgórą lat wielki akto.r
.
ziono ponadto specjalnie spreparowa:iąl niemiecki Albert Basserman.
Tragtk ten należy jednak już do stan
wate nasyconą preparatem neutralizu:mcym działanie nasennego środka, zawar szei generacfi i siłą rzeczy zblita ~.ię
chwila kiedy stanie on wobec iagadn1e•
tego w papierosach.
1
nia: ko~o z kolei obdarzyć pierścieniem,
Watę tę złodziej kładł do ust.
Zatrzymanym jest 32-letni Bruno Za.gadn.ien.ie to intryguje niezmiernie sf e
żona senność.

Brauner, z zawodu chemik,

niemający ry teatralne Niemiec, Pretendentów jest

stałego miejsca zamieszkania.

kilkq, a wybór -

zależny wyłącznie (w

myśl zawartego w testamencie polecenia) od tego, który docześnie pierśc:ie1l
TEAtR l<Al't\f.RALNY.
za~da na dzi~ koncort pianisty i.. Bortni· posiada.

ski~:; , w środę, ra:i: fesiCLe - tym razem po
cena-eh zndW!lych (od 1 zł. do 6 zt) -. wystąpi

0

~"i

TEATR MIEJ$KI.
Dziś oraz w dalszym ciągu w cziwart~k ~
I<. Junosza-Stę1>0wsk·i w „Jastrzębtµ•.
cenach pnpularnych baśń.. ia'POńska Klabun<la:
TfATR POPULA~NY.
· iWi mieszkaniu przy ulicy 'Ceifielnia- nice, złotą ·i srebrną, wyladowane obie
Dclś i oodzie.nrue o godz, 8.20 wieczorem rzna- (autora „Kredowego lroła") „Święto kw;iłnącci
i
·
~
b
,_,,
d
ł
z z. Tata.rkie~vk.zf1wną, K. Lubieńską.
wiśni"
Piątf
Jutdztiiska
wd6wka"
„Wesoła
komM:a
,
,
pa1neroscm1.
.bei 9 zoaa a ot.JUiwie po ita bezrnhót~
3
I tu dokonano sensacYJnego. odktY.~ trowskai. na czele, urozm~toooa efek~m ba.~ B<mecklim. Krzem)eńskim i :W~owsk4m w rona &ll11 Cytter. Pogotowie udzielił.::> jej
..... flióWłl.J'ck.
da;.w. zlQtet~e~ ..fi.:,, ""~--..- : lot~nu1od:.~~..9t..~,,..,
P,Qmocy_.

„. ·
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Kobiety

sobie

dobierają

mężczyzn

„Zakazane miasto''·

do kołoru .kostiumu,kapeluszaczy rękawicżek
mężczvzna jest dla kobiety „twarzowy"?
Wiadomo z-d~ te erekt jaki wy- towareyszy ~ 1Jbudowany o

Dzielnica cesarskich pałaców w Pekinie
odsiania uczonym swe prawdziwe obhcJUJ. ·

Jaki

:w6en Jrob'i.era. na

zewnątD:rt

zależny jest
~ mężceymy.

mterze

od

w ma:cznej ganclde.i sportowej postaci

mwarzyszącego

z

Życie cesarzy chińskich u~ I',..
Pommo demokratycznej formy rzą..
d6w w Chinach lud tamtejszy otacza za ło przez jego podanych ~ nczyt doe}w..
'hob~nrm. niemal s_u;c,unkiem członków nałości i ~z~ści~ w isto~ zaś płpęło
monotonnie :i władca u.ajtmększego pań...
byłeJ nd.ziny ces~rskie1. .
Nie wygasł !bowiem dotąd lwłt dyna- stwa na świecie był prawdziWJ!IQ. mę
stji, spokrewnionej z niebem i obdarza-.· czennikiem etykiety i surowyclt pr:z~
&:,- Jla.Chosów, które mai.al spe~
nej szczególnemi łaskami bogów.
żaden monarcha na świecie nie u...i w.a.ć w oczach swego luda. łi18sk władzy
takim · nimbem i nie monarszej.
miał się otoczyć
Niektórz,- władcy chińscy am am w
zdołał obwarow~ się takim ceremonjaswem życiu. me opu.ścili granic .,zakazałem jak cesarze eh-ińscy.
·
:wlęc chocia.ż cesarzy niema ;ut w . nego miasa.".
Tam się rodzi!. tam umiendi ałe w.ie
Chinach, pałace cesarskie w Pekinie u.;
· dząc nawet jak ~a mh ziemia i w
waiane są nadal za „serce ziemi".
Roztwarto wprawdzie bramy „zalta~,jakich warunkach tyją poddani.
,..Zakazane miasto„ jest nieoceni~m:
zanego miasta i nie grozi juz nikomu ka,
ra śmierci za przekroczenie „siódmego· muzeum kultury azjatyckiej i d<>pie:ro te
mnru•', pomimo to Chińczyk z mistycznzt; lrazmaią- do nieg-& dostęp uczeni.
Nagromadzone skarby ututdi ł •
jakąś trwogą wstępuje w miejsca otoczo
ne przez dziesiątki wieków mezgłębio- brzymia .b ibljateka rękopisów: rzucą. ne' we Bwiatło na dzieje Azji.
llą tajemnicą.

ełe

ł l>I"Zyjem-

,rzycb rysavh twarny mężczym~ wywolnje żyl:mwe, ale poo1mt;wtlone 1aintere-

punktu W!i~ oozstlronn~ ob- sowania u~. Lwi1Ji:e mówią: „ładna
serw.aitora istnieją stamww..o twarzowi ~ i na tem kooliec.
i ltłe twairzowi, dedroracyjnl mężozyźnif.
W takich wn>adkacb piękna kobieD.ekoracyjn)'m mężczymą może być ta, sama Dl1Ze'Z się nie l!lltaresuje zbytnio,
2JB!:'ÓWOO btrzyda:l, jak ~ cm>wiiek l'Ol'Y- ostahia nrejako swój efekt na zewmttTz.
wająoej urody. ałbowiem chodzi tutaj o Stanowi bowiem tyłko cząstkę płę.knej,
odpow'.tedniie uzupełnienie, o umiejętne ~branej pairy.
a:rstawielrie koo:U'astów.
w wie~ miedzytnarodowych nUrod71twa, dleJ.iikama kobteta:, tt&ej 2'dtroW!iskach i miejscach kąptelowyc~
gd~ ludziie mają d'UŻO wolnego czasu,
swobodne głowy, możm siedząc. ua pro' menad.z.ie, a{bo na plaiży, czy też w głe
bokim fotelu w hollu hote!lowYm c.eyl1.iĆ

obseiiwacje.
łstniieią kobiety. które dokhdme Qrjentują się w tern. ~ ~ mężozytzlTly

Z8\łnmjące

Jest

łm

do twarzy.

Dobierają

Dziś

I dni

następn,ch!

Atcydzieło podług powieści

Plaurwcego DBKOBRY

one sobie

mężczyza

Skazani· na
,. b
•

do

kostiumu. do kapeJuszą, do cery, do kO'"
loru OCZU.,, uawet do rękawi.czek J torebki. Nłektóre z:ruiienłają częSto 9tył i cho-

=.r=~0~~

zdu-

naJnOWSZy

niałżeństwo.

dLW.&.
f ranCUS k•ICn
&ą uw
na awanturujących się kochanków.

I

SpOSO .

Na sJrntiek swej dekoracyjnośct spe- .• Coraz czętszem zjawiskiem we
dokonywane
· CJ1. są przestępstwa
•
tjalllY'tlll ulubie<tean1li pań

Mr. A<i?lf L~

F.ratt

kraiów ~~ heb~~~~:~ wpływem zawiedzionej mil-Ości. lub zdra
dy.
Crekola<fowo-~-mo: ałbo rot ·
Francusoiy sędziowie przysięgli piają
et.
un.i.~
DaleJ barczysty. niewysoki męłc.zy„ \iednak wiele współczucia dla serc zra.
ni~nych 'śmi.ertelnie ~r~tami Am?~a i wy
ma w amenrlcańsldch okularach.
Typ chudy niedbały zblazowany z da1ą wyroki przewazrue uwaln1a1ące.
, W ostatnkh c~sach c~ęsto s~dy przJ
irOoiicmie opuszczonymi kaci:k.ami ust.
s1ę.głych odracza7ą wyroki na kilka tygo
·
•
warunek zawarcie
Wykwmtuy starszy pan z "!'stqlecz„ dni, stawiając za
związku małżeńskiego, zbyt porywczym
ką orderową .wzy klapie ubranm. •
Z~e młody chłoplec z łinjam1 e- i namiętnym kochankom.
Jeśli w przeciągu ściśle określonego
feba 1 ogorzałą na brooz cerą soortow·
czasu wykażą się oskarżeni świdectwem
ca.
Zabiia.łąco piękny .mężczyzna i miną ślubu, następuje zawieszenie kary.
Przed kilku właśnie dniami skazano
następcy Rudolfa Valentł.oo.
Qta łooblet pe\\l"i!ej kalteg<Nji jest na miiołżeńst~ dwoje młodych ludzi.
twarrov.ty:m korpujentuy nabab, z czer„
woną twairzą, dużym bnP.Iantem w plerScieniu' ma1achitową główką u laski.

. Stanowczo nłietwaroowym jest męi
c;ey.zna zaciedbany, źle ubrainy, iak ró-wmeż laluś o wybirf:nlte f.ryzjers:lciej ele-

Iwana Petrowicza
oraz

czarującej

Marelli Al bani
Reżyser,

Aleksander

Początek
niedzielę

i

RA~UMMY.

o godz. 4.30-pp„ w soboty,
święta o godz, 1-ej po poł.

czek 1 spowodowała oszpeceme tw.uzy~
Podczas rozprawy sądowej dziewezy
na darowała winę PQrywc.zęmu lrochm~
kowi i t>;<>s~ła sędzi6'! o. uw~e gl>.
Pode}rzl.i.wy młodz1eruec tak .81ę wzro
szył tym objawem s~lachetn~ci, te w go
rących słowach wyznał swey nan:e~
nej gorącą miłość i ośw:iiadczy.ł gołowość natychmiastowego tej poślubienia.
Trybunał sędziów przysięgłych uka„
zapaleńca 6 miesięcznym
rał młodego
więzieniem z tem fednak zastrzeżeniem
iż nie będzie on odsiadywał kary, jeśli
w ciągu 30 dni poślubi zeszpeconą pan„
nę.

I

zawdzięcza
swoje towairzys:'l<le wwodzenie właśnie

.gan~ji.

\V:icltt

mężczyzn

temu dekoracyJnemu wyglądo-wt
K.obrety roz.rywaj·ą ich i używaią ja-

ko tanceirzy, jaiko towarzyszy przy stole, :miko partnęrów dlo $V<}ril:u, iako szyicłów reklamowych i uprawią.ją z ~~mi
f,Jirt „dfa galamterji", a portem zakochują sbę poważnie - w ityoh .•• nietwarzo11 • 11
·.~ ,
wych.

mordują

swe

· własne dzłeci.

Słynny ornitolog, dr. Veebe, badają- nie swego gattmku, lecz n.iszczą napot..
cy życi~ ptaków w dziewiczych lasach kane gniazda. Koguty wi ęc ukrywać się
południowej Amer)'ki, natrafił na s.zcze- muszą w dziurach spróci1niałych drzew
gólny gatunek bażantów, zwany prze~ i staczają krwawe nieraz walki w obronie swych dzieci, które chce wymordo·
rnieszkańców borów - tinamus.
Ptaki te są osobliwością świata zwie wac wyrodna matka.
-·
rzęcego, .albowiem n.a samcach spoczywa obow.iązek pielęgnowania
.
Pt'zechodząc przez ulicę
stwa i tro~zcz~ni.a. się o nie. Kogut~ fo;1a
rozejrzyj się uważnie, u niłl· · ·
musa ~y~1ada1ą 1a1a, znoszą. do gniazda!
,
· nfosz IIalectwa i śmi erci .
pożyw1en1e, kury zaś fruwa1ą wesoło po
_
lesie i n·i etylko źe nie dbają o utrzyma-

potom-1

1_ _ _ _ _. . . . ,_ _ _ _. . . . . ,_ _

-

Kornblum

Panowie, mówcy spokojnie}, bo

w zdenerwowaniu nie dojdziemy nigdy za

BERNBREAVX.

Kornblum, czując,
termin decydującej bata)ji
z Gustawem Porsche.
- Czy pan gotów jest za 'pewną cenę wycofać się z tej afery:? - spytał
Adolf.
- Tego pytania nie rozumiem, przecież to jest dla pana obojętne. Panu cho
uzi tylko o list. d-ra Ruśkiewicza - odpowiedział zdziwiony Kornblum. Zapewniam pana, że przyrzekłem panu
Gustawowi zachować tajemnicę i przyrzeczenia dotrzymam.
_ Przyznam się panu, ie ja ani do
pau~. ani do brata nie mam zaufania.
Zresztą jaki ma pan interes w licytowaniu Dreszera? _ zagadnął znienacka
Adolf Kornbluma.
_A! To już moja sprawa.__ odpowiedział z uśmiechem Kornblum.

do

ładu

-

powiedział

że zbliża się

Łuna

nad

Łodzią

Sensacyjna powieść z życia łódzkiego.

'~-------------------~-------------'

QQDQOOD•..:o.o~~

45)

- O co panu chodzi, panie Adolfie?
- Nikt panom nie będzie przeszka-,
zapewnił Stein, opuszczając - siląc się na uprzejmość, spytał Kornd.zal .blum.
swój gabinet.
- Chcę panu zakomunikować, że
..;._ Czego chcesz od pana Kornblu-1
ma? - zapytał zdenerwowany Gustaw firma nasza nie bierze udziatu w licytacjl Dreszera, może to najwYiej zrobrata.
....... Cóż to za dziwny ton, nie jestem bić Gustaw Porsche na wlasną rękę -'
Jcszcze pod kuratelą. Bądź łaskaw powiedział Adolf Porsche.
Gustaw zzieleniał. Zerwał się z fowyjść! - odpowiedzial ostro Adolf.
.__ Scena rodzinna? To ja się usu- telu, podbiegł do brata, złapał go za
wam. Bardzo mi przykro ... - przer... klapy smokingu i trząsł nim nieprzytomHy z wściekłości.
wał spór Kornblum.
·Adolf odepchnął brata i mówił dalej
- . Niech pan siedzi, panie Kornblum
- powiedział rozkazującym tonem Gu- spokojnie: ·
- Nie chcę krzyWdy Dreszera, gdyż
staw Porsche. Mów, czego chcesz, my
z Kornblumem tajemnic nie mamy - mam dość \vlasnej. Pan za cenę milcze
nia przystępuje do spółki...
zwrócU się do brata.
- Milcz! ._ zawolal Gustaw.
Śmiesz- \Vy nie macie tajemnic!
- Licz się z tern. że jesteś w obcym
ne! - zaśmiat się ironicznie Adolf Por-

3.C.he.

°' ~~

ność. _Kula zraniła dziewczynę_ w pot:;...

R
PIE ZASTE EMANCYPANTKI

1
n ud.ziałem ulubienica kobiet

~ ~ s.'11!.\

pod narzeczone,, pode,rze~ Ją

· 4<>mlł ....... zwr.6.c1ł u.w~ brat A.dQlf. -

postanowił

atak

I

odeprzeć

wszelką cenę.

- To, co pan mówi czyni wrażenie
WYt)Qcin chore!ło mózgu. Wybaczy pan
moje wyrażenie, lecz takie mam uczucie - odpowiedział Kornblum.
- Chyba, że warjat! Ja zawsze m6
wiłem, że on nie jest catkiem normalny,
~ zauważył milczący dotąd Gustaw.

- Więc pan twierdzi, panie Korn„
blum, że dążycie razem z Gustawem do
i licytowania Dreszera?
- Tak, jakżeż może być inaczej?
- odpowiedział zdenerwowanY, !~orrr-blum.
- Ja w to nie wierzę .,,_.. zadec~do
w11t Adolf.
Gustaw bezradnie rozłożył ręce.
.__Jeszcze raz zwracam się do pana,
panie Kornblum. Proponuję panu wydanie mi, eweni11a1nie za pewną sumę, listu, a ja postaram się za to o zlikWido-- Czy pan wogóle ma zamiar do- wanie sporu z Hendersonem na drodze
d alnalegał w
puścić do ljcytacji? ugodowej. To uratuje Dreszer~
szym ciągu Adolf. Czy czasami nie poKornblum wzruszył ramionami, oce-.
psuje pan szyków Gustawowi, za co odie na otwarcie kart jeszczł'
niając,
Irebierze pan nagrodę w postaci ręki
.
wcześnie.
i;byt
ny Dreszer? Czy nie mam racji? Czy
'\
- Bredzisz - syknął Gustaw.
nie zgłębiam sprawY gruntowniej, niż
~
bredzi
kto
się
Przekonasz
mój braciszek, który zawsze jest wiel' :~
powiedział Adołf.
~i> nmiemałlia • swoim t~e?.

iWi&iWM ll:c!Ht

---

±11

Sri

i

MW"®'

Wielka radiostacja na biegunie Jak abdyko1 ał car
Obserwatorium naukowe• śród w ecznvch 'odów
. ·
·
S
p
O
Z•
yte
USf U' g·J•
odda ludzkości n I e

w roku 917.

Rosyjskie gazety emigracyjne clrukuią
o~ecni~:
na podst~wie „czerwonego
, L;:
·
•
archiwum bardzo ciekawy dokument
,
zrzeczenia się wszelkich praw do tronu
zmiażdfenia P.rzez i!111e br,y;ły lodu ~eJ „ NajwaźnieJS7-?'ni .~a<l:tnram. ~·k~pedy rosyjskiego. ~rzez szereg członków rodzi
kry,, na któreJ by s1ę znapowała
cp byłyby obserwa::ie astron..'miczne na ny cesarskie], które zostało dokonane w
~taCJa. W . tym wypad~u cała ~k<ipedyc- b1egume, regula.11~ wysyłam,, k.>muoi- 1917 r.
.
.
J& mogłaby znalezc groh na dm~ morza. , kató~ o. pogodzie,
pomiary i badania
~ar~z. w p1erw~zych dn1a7h rew?lucii
Dr. ~ve~drup zapewn.:i 1ed:iak, ze nagłe , prom1em słonecznych, obset.wacia w'.af- !'~sy1sk1e1, k1~dy 1~szcze kierownictwo
pęknięcie kry lub zm1aż· ~i,em~ .iej ~rzez I rów, badania oceanograficzne, badanle ie1 z.dawało s1ę. hyc w ręka7h ~iereńs~e
mne bryły lodowe . '. 0 ~t memo~hwe i z•· magnetyzmu ziemi, zorzy polarnej i oraz ~o, 1ed_en z. na1~tar~zyc~ w1elk1ch ks1ą
wsze czas na r~tun~<:
badania biologiczne..
. .
~ąt, MikołaJ. ~t.c~a1łow1c~ - ~daje s.ię,
-~~~~~~~ma~m:memE:aam~ii!m~llmial!i!mlDili'r' „. ·i#fr = ze z własne1 m1C}latywy, 7ak piszą emigranckie gazety rosyjskie - przyjął od
Kiereńskiego polecehie
zebrania od
, wszystkich innych wielkich książąt zrze
,. '
I~zeń się ich do praw do tron n oraz do
i majątków, należących do carskiej rodzi•ny. W liście do tegoż Kiereńskiego, pisze on o przebiegu t?ertraktacji w tej
sprawie. Słowa wielkiego księcia w tym

1

radjo-1

I

w

zulusów .·
- · -----

; I

~

l

• •

\

.d

liście brzmią następująco~

'"W dniu dzisiejszym uzyskałem zgona zrzeczenie się praw do tronu oraa
: praw do majątków rodziny carskiej od
1 w~elkich książąt: . Cyryla Włodzimierza.
. wicza (łatwo), Dymitra Konstantynowi.
1
cza {z trudem), oraz od Gaibryda i Igorą
1 Konsantynowiczów (bardzo łat:wo„))."
I W liście tym przytoczony jest także
! tekst aJbdykacyjneg-0 aktu, podpi.saHego
' przez wielkich książąt, który brzmi:
I
,,Co się tyczy praw naszych, a w
szczególności praw moich do dziedziczenia tronu, ja, kochając gorąco swoją oiczyznę, całkowicie
przyłączam się dt:J
1
m)'Śli, wyrażonych w akcie
abdykacji
wielkiego k,sięcia Michała Aleksandro. 'łricza. Podpisano: Wielki książę Cyryl
dę

Wtądzimierzowicz".
iDatę tego listu,
· tają pisma rosyjskie

oraz abdykacji usta•
na podstawie zesta„
·Hienia ich z innemi datami i źródłami na 9 marca 1917 r., przypadającą w ty„
dzień po akcie abdykacji cara Mikołaja
1I i w sześć dni po abdykacij cytowane„
; o w liście W. K. Michała Aleksandro.
wicza.
Z te)!o aktu a:bdykac}i wynika, że
·ielki książę Cyryl Włodziemierzowicz,
.tóry kilka lat temu ogłosił się carem,
-::st „carem'', który ze swego cesarstwa
3szcze przed obięciem go abdykował (i
o łatwo).
Inter.esującym j"'8t fakt, te ową abdy
'<ację ogłaszają emigranckie pisma rosyj
skie, wstrzymując się od komant.arzy, <'O
·eżeliby można czynić z tego jakieś wnia
· ~ ki - oznaczałoiby, że abdykację tę u.
' .vażają za ważną. względnie, że ród car1<i Romanowów niema wśród emi.gracjł
osyjskiej zbyt gorącego poparcia.

------.

klasy

P1~s1rzostwa
Turyści

3

5

3

4

12.3
r;;J
9 :4

4
3
3
1
·O

6 :8
4:4
3:3
3:9
1:4

2
2

O
O

1 :7
2:8

3

O

1 :11

3

T. S. G.

3
3
3
2
2 ·

10) Sokół (Zgierz)
11) Union

6

Wyniki zawodów o m ~ strzostwo na prowlneji
O

•

udolności obydwu skrzydłowych, •nogli

fioletowi

odnieść daleko większy suk-

S O
M. • •

(Ł

· ·
-)
ódz ~Pros."a (Kalisz) 2: ł -(l:O)•. ·. ·
·

J5al!sz, 16 kwietnia.

. .

. W stad1o~ue kahsk~m rozegrała ~w
ces nad słabo grającym Wtdzew·~m.
Drużynę Widzewa og-lądaliśrny w 1 dum oneg~a,i.SZYlll d:uzyna O. M S-u
bieżącym roku poraz pierwszy ; przy-1 zawody n::Lstrzowskie z Pro~+ Om~cr
znać trzeba, że nie wywa·da na na~ do- dzona ~ruzyna G. M. ~-u. pozosta~!ła
brego wrażenia. O ambicji która zaw- po sobie b. dobre wrazenie, prowaa·z;ic
sze byla zaletą tego zespot~, tym razem zaw~y przez caiły czas w mor<l-crczem
.. .
temp,e.
nie bvło mowv.
Gospodarze po _ositatn1Jel pora2ce z
Jedynie trzech CZ'! czterech ;r,awcdników stanęl-0 na wysokości zadania, Orkanem . wykazali macz~ą p'lpr~wę,
walcząc z poświęceniem, a res~ta grała a przy wię~szym_ s:zcz7śC11U mogh na,
oi: z musu, byleby tylko „odwaliic" n.e- wet ~~kac wynik :~isowy. .
W i:»erwszeJ J)Ollow1e gra otwarta,
dzielne zawody
tempo szybkie G M S zdob:ywa w tej
·
_,
- •
· ·. · ·
.
Do pauzy temp-o O'Sp1:11e. Wyn;k 0:0.
Po zmianie stron lepsi techn'iczn:e Tu- części zawodów Jedyną bramkę przez
k
.
ryści częściej zagrażają bramce przeci- Kozpar}5a. . .
o zm1arne stron w pierwszym wa
wnika, lecz obydwaj skr.zydf-0w' pnraliżuia wszystfoie ataki fioletowych.
Dopiero okdł'O 30 minuty, Atasz:~\\.Skł

KJ.uby prowincjonalne nie m:>gą jeszcze powrócić do s~ej zeszloroczucj for~
my i przegrywają wszystkie spotkania
~ zespołami l6dzkietni. Po oneg·riaJS7YC·h
wa:IJ_rnch tabela rzyzgrywek prze<.Istawia
~.ę nast~pująco:
O!ilr Pkt. St. brm.
Nazwa klubu
15:J
6
3
1~ Orkan
Ł.

Kalisz-Pabjanice..:_Zgierz.

· Przy lepszej g.rze ataku, który tym
.razem „chromar' glóWTiie wskutek nie-

ciwni•k ów.

3) Turyś:ei
4) Ł. K. S.
5) tfa.koah
6) G. M. S.
7) Widzew
8) P. T. C.
9) W. K. S.

r..z.o.P.n.

II-Widzew 1:0 (0:0).

Onegdajsze spą.tkania footbalowe o
mistrzostwo klasy A Ł.Z.O.P.N. prz}'niosły faworytom ŚpodzJewane zwyc . ~&twa.
Na ozele tabeH krocza. w da'szym
ciągu Orkan i Ł.T.S.G, które bez zbytniego wysJku zwycięzają swy~h prze-

2

,,Ałł

zmylił czujność obrońców
strze1aj.ąc

Ł. T.

WMzewa,

piekni·e w róg.

' ··

·

dransie a..ta<kuj.e energio.z.n.ie .:J:>.rOsn.a, 4.:Cz
bramkarz 6. M. S.-u broni hrawurowo.
O. M. S. ·pow'OH oswobadza ·się r
przewagi gt>sppdatzy i zdobywa drugą
bramkę rówf\l·eż przez środkoweg-0. napastnrka, Kozaka.
D0:piero na kilka minut przed lrofthem
zawodów udaje s-ię Prośnie zdobyć hO· '
.
norowy punkt.
.Na. w:y.róimien1e w ProŚJ.tie zastagują
bramkarz i środkowa trójka :na·padu.. \V
G. fy1. S-te bard'ZO doorze grali bram„
k . ś -.:t:-.'·k .
arz, ruult;a\ ata u 1 środek pom0:,,."!f.
·
p bt· -~"-· sk I ·
u l~u1~1 w .utec zmma•b. maJo..
ęędziowa·ł b. dobrze p. Wardr;!Z·1
_,
1

I

R.

A.'ICWIC.Z.

S.O. (Łódź) ·- P. T. C. ( Pabj~) 8:2 {3:2).
Wspaniała

W ostatnich minutach Widzew cnergicz.nie na·d era, lecz bezskutecznie.

gra

łodzi~n

na prowincji.

Pabjanlce, 16 kwietn;a. waga łodzian, którzy w tej fazie gr1,
Na boisku Sokoła pabjanjckiego o~e· zdobyli pięć bramek.
Zaznaczyć ·należy, ~ pabja.niczan~
gdaj r>rzed pofodniem powyżS're druf,iyny rozegrały mecz o mistr:zostwo kl:;i- A grali niezwykłe brutalnie po J>rrerwie,
Ł.Z.O.P.N .• które prowa<llzlt p. Andrze- poktjąc na kości przooiW111ika.
Za ta.ką grę sędzia zmus7.0tly był u„
jak.
Ł.T.S.G. mimo, iż wystąp-tł~ z re- sunąć lewego obrońce P. T. C~
'
Brnmki dla Ł.T.S.G. zdobyli: Wilnzerwą (na prawem skrzydle gra1t bram
karz drug;·ej drużyny --- Iiaage) roz- sche, Galert, Berkman i Hałm "(wszyscy
K. grorrui1fo formalnie drużynę P. T. C„ Po dwie).

Najlepszym grac'Zem 1,1a boisku był
Prydman, który poprawia się z tY~')<lZ rozegranych w dniu onegda.iszym 1nia na tydzień. powracajac do swej daspotkań. o mistrzostw~ klasy A do r7:~: wnej doskonalej f.ormy. Wysoką klasę
du b. orekawych nalezal mecz Tury~c1 wyka•7af również bramka·rz Tm·y~;ti'rw.
W Widzewie nafleps1: Nurcivlisld,
,
- Widzew.
Zwyc'.ęstwo, jakie odnieśli f olctowi i Pud1arz. Ostatni wvzbyl się iuż cc.tw stosunku 1 :O.., przypa<lfo im w uid1.;a- kow!c' e gry brutalnej.
Sę<l~iowaf b. -dobrze p. Segat.
Ie rupe·lnie zaslużenie, byli bowiem drut2) Prosna (Kafisz)

żyną lepszą,

Ł.

***

technicmie i ambi~niejsz..i.

K. S.

zwycięża.jac

II~ W.

Zasłużony

K. S. 2:1 (1:0).

sukces

by

I

Nal•b11•z• sze mec ze
w

Łodzi

p1łkarsk1"

bial~arnych bytodzwłerciad1eniem przeblegu gry ·i

Bialo ·czarni nie wykorzysital'i przy.

z.nanego im ·rzutu karnego.
Obie bramk! dla P. T. C.

padły i.

ie·

denastek: jedna za rękę obroń~Y I'...T.S.
G. następna zaś za faul ł1'a napastniku

miern}kiem sit
\V pierwszej połowie gra równor~ę- giospodarzy.
~ubliczności z powodu wyborów do
dna, dość ctekawie prowadrona ale w os
micJSkicj w Pabjanicach - mało.
rady
trem tempie.
Po zmianie stron bezwzgiedna prze1'ł- '+

t: K S-u.

Ł. K. S., mając wolny termin od rozł jednakie załamują się na obronie
grywek o mistrzostwo Ligi P. Z. P. N. Ł. K. S-u.
Ataki Ł. K. S-u są groźne: kilka rawystawił aż sześciu ·graczy extra klasy
do zawodów z W. K. S-em., które od- zy Stollenwerk przenosi z dogodnych
byty się na boisku Alejł Unji w niedzie- pozycji, to samo czynią też i inni na1pastnicy.
·
lę przed południem.
W 30 minucie udaje się Sowiakowi
Przed sędzici p. Birą drużyny stauzyskać prowad-~eoie dla gospodarzy.
nęfy w następujących sktadach:
Po zmianie stron w 13-ej minucie
L. K. s.: Fiszer, Gałecki, „Balonik"
M&tek, Trzmiel, Jasiński, śledź u, Stol- . Stollenwerk zdobywa dru~ą brall!k~
· lenwerk, Sowiak, Jańczyk i Mikołaj- I d~a Ł. K. S-u, przyczem T1el w pusc1t
. .
· j ptłke . z rąk. .
· ·
czyk.
d1 lpkr:~~
sil
.z
_op~da
e
1
n
W.,dK.WS.
Roga,
Ka7,imierczak,
Tiehl,
s.:
W. K.
cie IeJ
Szkudlarek, Strauch; .Majewski, Hajne-. naprzo; . .17-eJ mmucie z
mąn, Klimczak, Szumlak fryc Kac _ odleglos~1 Khm~zak wysuw~ do Sz~mz laka, ktory _odb_1tą przez f 1szera, piłkę
'
'
marek ·
•
pakuje. dp Stfl-tk!-·
Koncowe mmt~ty nalez~ do f'..:· ~- S.
Gra w pierwsżei części zawodów b.
lecz wy!l!k 2: 1 m~ ulega 1uż znuame.
interesująca.
Sędziował P- B1ra.
W. K. S.. grając z wiatrem do ' p1;zęr
-:- A. U. wy ~rzeprowadza kilka atajców, które

acz w zbyt

zastużeni(l,

wysokim stosunku.
.Rezulta 4:2 dla

Orkan

·

(

O)_.
...... Sokó! Zgierz) 2:0 (O'!_

(Łódź)

Zgierz, 1~ kwiet~1ia. J n!a~ wyni~ do końca przez „murowa•
. ·. ·
. .
W me<lzrelę po potutlruu druzyDa me' bramki.
Dobra jednak gra tyłó\v. 0rl(:.tou n~e
Orkanu zjechała do Zgierza w celu rozegrania meczu mistrwwskie-6C? z Sc- pozwoliła na zdobJ"'cie c.t10ć jednej Dram
·
kołem, z którym wysz.ła zwyc;ęsko w ki napastnikom Sokoła.
Na 10 minut przed końcem i;rodtm.
stosunku 2:0.
qrę rozpoczy!1ają gospodarze. Gra wy napastnik lod:zian Stępił1ski «mu.sta
w pierwszej częsci zawodów onvarta. bramkarza Solrnfa dwukratni.e . do lu-..:pi1
Szeregu strzatóW todzian na bram.-1\.ę tulacji. strzelając dwie efektowne pra1m··
1. • ,
.
Sokoła broni wspania:Ie bramkarz, któ- ki.-· .
W <lrugiej połowie Sokó-ł rtrał ''
ry też uratował drużynę od większej
d'ziesiątkę z powodu lrnntu·zji jcclncg;J
porażki.
Orkan czul si-ę n.ieszczegóJnie na bo•: ~awotlnirl~a.
Z Orkanu d.oznał r·ównie-i kontuzji
isku zgiernkjem. a szczególnie skrzy· ''
;
cl:lowi nie mogli operować z p:tką :1a Miller I.
Gra .:należała do ciekawych i i była
miękkim terenie.
prowadzoną. w morderczem fotnp~e. o
Do przerwy \Vynik brzmiat Q:O.
chwilami brutalnie, zwlasicza ze
Po zmian.ie stron pierwsze lS-c!e
·
minut należą do SDkoła, który w hura- stroily gospodaJey.
.Jo O.
ga.nowych atakach chdal uzyskać pro- · . Sędzia p. Grajwoda.
•,
wadzenie dla siebie, a nasitępnre utrz:r-

I

I

e

lstro,

i na orowincji.

Hasmonea - Szturm, boisko łJKS.
Kalendarzyk niedzielny9h walk li~o-1
Doskonałeg·. o.
wy.eh w Polsce przedsta.wia się ba„dzó godz. 14 w niedzielę (przedmecz zawo~
ciekawie Spotkają się drużyny silne, dów z IFC.
uzvskał Łódzki. K.łr..1 b s· ~- orlowy.
Policyjny - TUR boisko Wodna,
które znów zmiE!n.ią mocno tahelę gier·.
"
Grać będą; Wisła - Warta w Kra!{ow~e ldzina 1 1rano.
Dowiadujemy się, że jeden z repre· ław Król, którv cfotvchczas w-,st~pował
SSKM. - Samson na Chojnach o go- Warszawianka - Pogoń w War.;zaze.ntacyjnych graczy Lublina Władys- w · bar:wach Lublinianki przeniósł ~ę. na
wie $ląsk - Legja w Katowicach, Ruch dzinie 16.30.
stałe do Łodzi, iako absolwent . tamtei- Legja w Katowicach, ŁKS. - IFC. w
_szej szkoły rzemiosł i wstąpił · · do.. -ł„KS.
~odzi i Hasmonea _:. Polonia we LwoKrólzajmiepozytjeśrodowe!!onapastni
.· Łódzki Zwi~zek
··
·
•••. ·
wi~~
ka i jut przeciw IIFC. wystąi>i ~a zawo._,

footba11·st.A

gol

Ping-pongowy ·

Ą~ w Lodzi walczyć
WKS. ~ godz. 16 na -bois.;.

0 ·mistrzostwo kl.

d~~ii<s. w Królu zyskał do~ko~ał~ ~~iłę,
został założony ubfogłej soboty.
sobotę ubiegłą odbyło się posiedze ! opracowanie statut~ po~erzo~o . nowo- dzięki cżemu atak Czerwot)ych · maż~

.W
będWidzew _
znaleźć się w doskonałej form.ie. '... "
turniejowej obranemu zarządowi ~wią~ku. . ,
ku przy ul. Wodnej (sobota 21 kwietnia) nie pin-g-pongowej komisji
""'''''""'HH••iHł••••
W. skład Zarządu weszli: La~ge (~rze
Qrkan - Turyści na boisku LKS. w wraz z zaproszonemi klUJbami: ŁKS., Y.
·, '·, . ·'
.
Samson, wodniczą~y) ŁKS., (Jastrzę?s~). w1ce„.
. M.C.A.,. Union Kruschender,
niedzielę o godz. 11-ej.
Union _ ŁTSG. na b-Oisku WKS. 0 Hasmonea, Sekcia Młodzieży Rzemieśl- przewodniczący) UKS., fLe.smew1cz) se FILM·KURJER Z d. 3 X. '1927 r.
niczej, Sokół, TUR. Przyjęto sprawozda ki;etarz) YM!CA., członkowie Zar~ądu: PotęEa tego filmu p. t. „B I Ci AM J· ~
fodz. 11-ej rano.
. leży w potędze jego treści.:•
nie Zarządu z przeprowadzonych gier 0 Nita /MCA, ~e.rle (Has~on~a), _Sikora
PTC. _ GMS 0 11 w Pabjanicach.
Sokół - ŁKS. w Zgierzu o godz. 16. l mistrzostwo drużynowe i indywidualne , (S~kCJ.a M~odziezy ~z.em;eśl~icz.e1, Pr~Y Sceny sądu nie mają sob e r.ówi):}'Cb..
· I~c,nsk1 (Union). Kom1s1a 1\. !W1z-y•na: CJo· k H
d · Ł d · ·
.
P rosna - Ha ko ah w Ka Itszu
til.
asmone1 il'ń
o go z1· . o z1, przycz.em na wmose
1. sk'1 (ŁKS)· • Cyg1er (S amson)• U_.rl.M~
pozarządowi
ustępującemu
wyrażono
.
nie 16-ej.
ruak
dziękowanie.
••
·~1·.
Sl ęo prZ}'"Jęc1e ,tło!
Związek ma starać Sportowych
•
ł
i ma ft!łł
Po dłuższych debatach postanowiono Polskich Związków
Mis~rzostwo kl. B.
· · :" : t.
Ul„
ił J
. Kad1mach ·- Siła, pojsko WKS. go..- otworzyć Łódzki Związek Ping-Pongo- być podwaliną do przyszełgo .Polskiego U
....,,
··
wy ze stałą siedzibą w ł.odzi1 przyczem Zwi~zku PUig-ł'ongowego,.
dzina 16.30 w sobotę 21 kwietnia..
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I dni nastt;pnych! -

Dziś

i dni na•t•pn,ch!

WSl?ANIALEGO, PEŁNEGO OLŚNIEWAJĄCYCH MOMENTÓW FILMU

Dama w·· wagonie sypialnym
•

Podług

najpoczytaieiszei;o

W rolach

.

c

arcydzieła MAVRYCĘGO

~LA MADONNE DE SLEEPJNOS"

DEKOBRY

głównych przedwcześnie zmarła

Ia u d e F r a n c e

w tragicznych okolicznościach

jako propagatorlla „Kultu

nagości" w tańcu

Wyjlttkowo urozmaicona akcja, rozgrywająca się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie i bolszewickiej Rosji.
Niesamowite przygody arystokraty w „Raju bolszewickim• - W kazamatach czerezwyczajki.

Metody

lrłie1tto moi. oo~ b1tut1

_A.

emisarjuszy bolszewickich.

postępowania

~O[l~fek !~H.DIÓW :a go~linie ł.1110 DDłU~DiU.

~)

[ludnowJkie10.

•
CZt.DWIEK ZBICZB.M

Douglas Fairbanks ~:j~:Jt:re:~i
1

I

Emoc1onują<y

, Dziś niezwykła premjera
•

'

>

'

dramat w 11 aktarh pdJ. powieści K. HESKETH PRiCHARDAi
.. 3
.,,_
„DON a•s LOVE STORY"
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Dr. med.

CASINO

Stup el

Produkcja filmowa ·,•.19ZB. ·

5 zkolna Hl t2
5

o .zieje kobiety, w której splotły się naj„
f)Ot.w·orniejsze ·instynkty ludzkie pod .tyt.

r_ horoby wło$6w,
k6rne, weneryczne·
moci:opl ci owe.

Naświetlania lampą
kwarcowlł

i proin. i{-oentgena
(e„ :rr.em ... ty

d 'l •

wotwory zlośl
we)
przyjmuie od t2-3
f)O J)Ołi od ~. 6-9 W

Doi.łór

WDłkOWJ~ii
lacbodota

słJDDB)
WBdlug
•

POWiBśBI

Realizacja HENRYK

o

- D:iie,wceynka z ulicy Woli GOSltram
Magik - - - - _. - ~ .
Ksią:i;ę Człowtelc w batze

.M<łr4erea- -

Prostytutka

a

..„

"'lAU~f

,,ALRA~NE'' e,
powołana

Lekm. nenrnta

. sub~ .Refer~nqe kon•eczne•.

labieJ?ł

mteśi!le

1

Kąpiek

lfot"ntgen. cleKtrvzacia. · Zęoy
sztucime, korony tlote. plalynowc:

wą

.

1

W ntedzielel

.

,

ciuty

śwtęta do. 20dz 2 pp
--

p.

, ,

~:!!~na~~a~~8war~~

„„„

11

•t
Ozma e

n~iel-

znawstw;i
s~e~o, trancuskregG

mem1ecluego Po u
konczeniu świadectwo żądajcie pros-

nno

ską broszkt złotą

:I

chłopcy b!'Ylanc~kielJ! i ru•
zakł11;4u ślu- q1nkałJlt, dru:i- 11~go

godz, 13-~J· . mfę·
38 dzy Andrze1a 1
Uczciwy
wad.zką,
potrzebny zdolny .znalazca. zechce od·

'!-fi·

:t

ki pn~cii;~~k'łl!~~;~!m~rozl:Je::
kową robotę Ma,ry- Zawacbką t. m. 8.
. si!lska 15.

:,::1~1~:~

zpoko· a

oficyna - - - - - pW-

aatychuuasł
ł.o- umeb~owane

domu w
do wy<;entrum w
uth:iela pwatąie dypL Ił.4i;ciyciel ld~i 11!b eały na prolnajęcia Andr~ei~ 43.
w1noli. O~~rty sub m. l3, CWe1śc1e ·1.
~"Dtf~Ub
2i podwórza na !ell(ol
„118".
u
~ .11
•
Od 12·ei do 5-ej.
Zachoduia 42 I. of. li P . ... ~"""

I

$tiecialł1ta cho:~h •siu. aosa, gardła

Bonstanł~:~wska 9
I .
rzv °;IUl'f

„„Im
lit I
i i

~D[OW· 'Kupię pół
-~·:~:::;:::.·:... ·~IDOW'l"
~ f [hli fU
!I
~Ul~DOWDDY -------•--·- -·-·

P

kupiecktej, korespon·
dencji handlowej,
stet1(igralji, nauki
.... banQlu, prawa, kali„

•
.
z~ote
a
3
d
Pora
otnebni
p
·
Wizyty na
dl?
op•ratje od umowy.

. ... ·
n\lfl[l
Ul
U
•
f Hor 1
.
~f:jl';.~; "r ~~~-

Or. met~·2!!DWiK1 ~~~~~I
-:~~~;~{~;~~~~~~
!
szeń. Warszawa, GalerJa tux:enburga

•achunK~uś.:1

potnebne panny do 1w1ttóN.
filetów, robienia"'!"!"'----?o p~ł. Szczepienie ospy, analizy (mo. sią.tek i ce.rowania Zgub ~
tu
zu. llału. ktWI, plwo.:1n etc.) operacit F ancis·.J.. 11 ńska 79
·
r
opatrunlu.
18 łd21c ulicą PiotrkO"I
D er1eoka.

72

m eszk. 19

.

Oferty z referencja ni
przesyłsć doMiędiynarod~wego Biura Ogło-

' te • „.

:: -

Warsza•

~~~~;:'Y0~;:!1,e!~i

10-H pp. 2-9r. świetlne• . NaśWieilanta taiąpą ltWdrc .... sarskiego, Lipowa38.lo

życia

dach aptecznych.,. .._.

r ows a

p~zystanku tramw. pabjanickic:h)
p~1y;mu1e chorych w chor„bach wsiys1lnch spec:1a!ności od g. 10 rano do 7-ei

1

'°

.•

~abine1

Igry forteoianowei

Pomte~ IUIDIÓW ogo~l. ł.1~ POł.
,

„._.,

Lęktje 'W grupac\ i PQied,nczo.
I
n"i •

den ty
lekarzy 11pec:1alistów
styc2nv orzy Oórnvin Rynku.
89
29
I
294
Ir
k
t
l
P

rjum w2now1ła lekce

przez prof. TEN BRINKENA
która sieje !okół s~bie znisz~ent~ i staje się l ·rżyciyną klęsk
otoczenta, szale1ącego z miłości dla kobiety~demona.
do

*

LECZNICA

konserwa o-

. .

1 1

•@

Ci

TO C6RKA PROS ł' YIUT«I i w1s ~ ELCA
istota sztueznie

*

Al KA

~\schodnia

nego p. Bruno Matha. -

-:: -

Kułowicza.

't'Ja Żórawia HJ 42.

-

dypl. naucz. Henryk Henrykowski
w asystencji wybitnego mistrza zagranicz:-

moskiewskiego ' PfZY

I

dencyjne prof. Se.-

Gdałłslca 9, telefon 86·93

-

VALESi<A G~RT

--------~.----.....-~---------------·

\

udzieta w prywatnym mieszkaiu

Dhi Pań od godi.
4-ó oddi1elna no
czekalnia teL37-70

.MtA PANK.ĄtJ ·
GEORG JOaN

WOLFQANG Zll.?ER
LOUIS RALPH
JOHN LODER
HEINRICH SCHROTH
Cdo.trłek w pcctągu - · ALEK$ANQĘR SAsCHA

V

1

Przytmuje od
t dq 2·el I
ocł godz 4-8.
ł święW n•edzi
1,
ta od

BRYGID.A HEL.M
Pmf. Ten Brmbn..- - . PAWE4- WEGEftER
Frank Braun.
Jego dostn!1t1Jiec IWAN PETROWICZ ·

.Alraune -

otrzyma~
-----------ai•m--~
Musfsa
pÓsad~?
b chcesz
Ił
1'
u:;::~rtt~:'::~0 ~~Til1!CO\V O\VOGZBSDJG

kwarcową.

(twórca .,Golema" I „Studenta z Pragi").

o
s

57

cho
r6b sk6rn11ch,
wener»Cznvch.
~ecaenie la111p2'

H. H. E\Vlflil
OALEĘN

n.

Sneci•lłsta

3.

12
5
"'."" I -

.

,

•

•

poszull11Je
zaJęcia aa godziny

wieczorowe.
Referencje, Oferty
1Ub .Kor, 40•

sa:~:~ód F~:;b=: 500•1000 zł,

za·
sprzedania z powodu ~any interesu; robi miesięcznie u·
Wiadomość 28-go P•jrzędnik łatwo, sprze
Strzelców Kamow- dając po godzinach
18 pracy arlyktił co•
slcich Nr. _9.
- - - - - ' d z i e n n e j potrzeby.
Olerly: Warszawa.
•
, r,złer damski po· Kotla 9, róg Fran•
.trzeb~y od zaraz ciszkańskiej Sean•
"
gaza gwarantowana "i"
.., .
Cegielniana 10,

1
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