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W'IECZORNY ILUSTROWANY
Wszystkie
"1'

' państwa popr·ą Polskę

sprawie

~ejścia

1

'

Energiczne wystąimenie Mussoliniego
Podobnie wypowiedział się Massaryk
LONDYN, 2 marc:t. (Wł. .·tużba telegr.
' było niespodz.i.an'h:ą dla angliik6w.
11Gońca Wie<.',1;()1fn~•>"). -O~romae wra- w osobnym wywiamle,
Dziś po pcłudniu w angielskiiej lzbie
D.aje się tu dziś zauważyć stanowcza
żenie w k'>łach polity~znych w~w,1 tal dzisiejszy wywiad BeneST.a, podany prze.z zmiana tonu ·wobec szans Foł:iki, Sfe~y ~mia 91>rawa bę<hie ener;!kr.nie rozpatrypoliły~rne zaczynaj~ scbie z.dawać sprawę, 1 waną i będlLłi można ~l1n-l!Ć praw®po„Da!ły Express", które twierdzi stanow
czo wypowiada się zupełnie kategorycznie ' że wszystkie państwa w radzie ligi, może donie ~cdę, co do taktyki na radzie lif
za kandydaturą Polski do rady ligi naro- ~ oprócz jedneg<>, nietylko biernie, ale i naroc1ów.
czynnie poprą kandydaturę Pols1.d
dów.

l

pia e o ar yna1a
w ciągu··ostatnich 2 tygodni

•

1

Słabo--Możecie

kupie
po 7.78 ·

płaceni~ 7,80 w oddawaniu. Bank Polski
ofiarował dziś za dolary 7,61. •

I

I

I Zburzone

,„....„ ..._______ _

wnyab i w Radomsku.

W DZIEŃ
ceny konkurencyjne, n alt a ń s ze
w Łodzi. Trzeba się osobiście prze·
konac i Oj>Owiedzieć znajomymi

W NOCY
bal~towe widowisko, składające się
z 4 numerów zespołowych. Udział

bierze osób

10 OBOJGA PŁCI.
Ceny wieczorowe również b. tanie.
Bufet obficie zaopatrzony. Kuchnia
pierwszorzędna

-· -

WARSZAWSKA.

WARSZAWSKA.
DOLAR w obrotach pryw. 7.85
w obrotocah międzybankowych 7.75
Tendencja C(;@rolw.iek mo~. -

l

nie straik we wszystkloh trze.ab fabryka.eh
fir·~Y „B-cia T.Jioo.et" na ślą.sku Cieszyń
skjJll. Pozatem mają przysitąpić cLo s-trajku
także i robotnicy pozosta.łyoh fabryk dtr?.e-

· ,

ll. PRZEDGIELDA,

fabryki drzewne

kazałiaby bezzasaidność żą.dań obotniczyc-h,
Robotnicy nie godzą się na propozycje
dyrekcji. Pr~d1stawide'l związku zawodow.ego ro1botn.lk6'w przemysłu drzewne~o
oświadczył, te w dniu 1 marca wybuoh-

PRZEDGIEŁDA

·

LONDYN 37.10
NOWY JORK 7.63
PARYŻ 28.30
SZWAJCARJA 146.90

I.

Strajlt w · fa.bry-ce mebli B-ci Tihonet w
Ra<łomsku, o którym donosiliśmy wcz01"•nj,
przybiera coraz ostrzetsze formy.
Dyrekcja odrzuciła proponowany przez
robotników ailbitraż rzą-dowy, wysuwaią.c
projekt uh~orzenia komisji, ~tó.ra•by ?Jbadała st~ .fllillathS-Owy przeds1ęb1or~t~a. D:yrekcia Jest z;danla, te taka kom1sia wy-

~
~~------------·

Jak dzislai dolcar?
I

się
wszystkie

Narutowicza 20.

W dniu dzisiejszym· w łódzkim sądzfe
tocey się sensacyjna sprawa
przodownika vn komisarjatu poi. pań. Jana Gały, oskarżonego o uprawianie paser·
stwn.
0 Gale wsp.om!nała ostatnio interpeła·
cja sejmowa, złożona z posła Zerbego i ro.
warzyszy w sprawie zajść na pogrzebjc
· skiego,
ś. p. Rychliń
--

Na rynku walut obcych daje się od·
czuć w dniu dzisiejszym słaba tendencja
, dla dolara. Przy minimaln~j ilości dokonywanych tram:a~cji, kurs wynosił 7,78 w

zaostrza

W TEATRALNEJ

sądem

I okręgowym

• ,

RZYM, 2 marca, (Własna służba tele~
graffozna „Go~ca Wieczornego") Zmarł tu
kardynał Cagłiero. śmierć kardynała Caglłero wywołała tu olbrzymie wrażenie.
Jest to już piąty zgon kardynała w ciągu
ostatnich 2 tygodni. Przewidują, że śmi.erć
ła spowoduje zwołanie konsystorza i.nowe i
l
nominacje kardynalskie.
I

Stanąt · mają

przed

Mówiła o nim interpelacja
posła Zerbego

/'Odbudowa' bohatersKiego miasta.

Wielkie ~łraienie w Rzymie

Strejk w Radoms\iu

stanął dziś

do rady Ligi

Stanowcza zmiana tonu wobec szans Polski

. t g Zgkond

Przodownik policji
osłłariony o paserstwo

przed

.
10· c1u

laty

.
miasto

niemal całkowicie odbudowane.

I

Ver~~n zostało o~ecn e

Równ1ez pałac arcybiskupi,

który widzimy na naszem zdjęciu, jest świeżo wzniesiony
od fundamentów.

GDAŃSK

WARSZAWA 67.35
ZtOTY 67.75

DOLAR 5,19 i jedna

czwar{ ~.

testament państwa Hełdbłum
Sen•acyinY
oddaiemy do prosektortum
wspólnie
Zmarliśmy

zwłoki

użytku studentów
Niesprawdzone pogłoski o samobójstwie

do

Warsz. koresp. „Gońca" telefonuje:
Wczoraj klinika warszawska otrzymała dokument na.stępuJącej treści: Michał

I

Heldblum i jego żona, zmarli wspólnie w
dniu 27 lutego 1926 r., zyli razem lat 17.
Zgodnie z wolę zmarłych, zwłoki mają być

Tragedia rodzinna, na tle ·wódki

Matka zabija . młotem syna
który

rzucił się

Warsz. koresp. „Gońca" telefonuje:
Przy ulicy Pustej nr. 44 w Warsuwie
zamieszkiwała wdowa Joanna Maciejew·
ska. Najstarszy jej syn JuJian był 1nanym
zaMjaką i zakałą całej rodziny. Wczoraj
Juljan wrócił do domu w towan·1stwłe 3
koleg6w i zażl}dał od matki wódki. Gdv
wd~nva odmówiła, syn :rn~ '.:;~ł de n ofowo.ć
mies;i:l::anie i ma••„~fow~ć obecnych w d?mu. Chcłlc US{>Okoić svna. matka zbliżvła

na

nią

z

nożem

I się doń z wyciągniętemi ramionami,

l

lecz
Juljan odtrącił ją i chwycił n6ż, aby ugodzić nim matkę. Wówczas Maciejewska
chwyciła młot, uderzyła nfm syna w gło
wę tak silnie, że upadł :ia ziemię, a leżące
go uden:yła jeszcze Hwukrołnie, powodu·
Jąc pęknięcie czaszki. Juljana w stanie
beznad.Ucjn.rm odwiezlrno do szpitala,
gdzie wkrótce zmarł. Matkę aresztowano.
I

wydane do prosektorjum
dentów medycyny„.

do użytku ~'

Jest to pierwszy wypadek w Polsce, :h
wbrew przepisom rytu.:iłu żydnwskiego 1
zwie~~. wydane zostały dla celów nauko.
wych. Sensację budzi wspólny zgon mał·
żonk6w, kt6ry nastąpił w Krakowie. Mi·
chał Heldblum był znany w Warszawie-,
jako dyrektor oddziału P. K. K. P ., a na.
stępnie dyrektor banku towarowego, byi
wybitny1n matematykiem i autoreni szerv
·
·
gu podręczników.
tona jego pozostawała od pewnego
czasu w Krakowie na kuracji, jako nerwowo chora. Nagły ~1 jazd dyrekton
Heldbluma do żony, wspólny łeb zgon· i
niezwykły testament, łęczony jnt z po.o
głoskami o samobójstwie, fechaakie błlż.
szych szczegółów nararle brak.

-

~.

!\fr. 8.

TĘTrłO

W pętach psychozy powojennet

CHWILI

ateriainrch"
.obóistw „m
Epidemiak~sam
o~ żyda p~zenika do młodych pokoleń

Zywiolowy \Vifos

ludzie, którzy lubią żywiołowo~ Mflarze
lubią uzmylławiać fą w obrazac h, rzeźbiarze na
swój znów sposób, a literaci opisują walid byków
Pod gorącem słońcem hiszpańskiem, ryki zemocjoSił

uowa.:ierto Uuma i szał jego - żywiołowy szał na widok knvi.. Im młodsza kultura danego plena 111 • ·,, im niisza kultural nie kasta społecz
powiedz
l
dobltnie
tern i:ywiołowość zwykła się
my - bardziej wyb11chowo przejawi~
A wrimy
prawda ?
Pię'.me rozumowanie teraz na odwrót: im większa przelawła słę żywio
łowość, im mniej umie się nad sobą panować, im
bardziej bezpośrednio wyładowywufe się swoje
uczu .Ul - tent mnlef zasługuje się na zaszczytne
miano człowieka kulturalnego.
Taki naprzykład lord Austen ChamberlaJn nie
wybucha nawet, itdy go kto bor~ podenerwufe
- a premjer ? - czy powinien hamować sw4 f:.ywiołowość nawet wtedy, gdy nie fest Już premjePoseł Wincen ty Witos,

prezes ,,Piasta"

był

Rze"J'Po.politef Polllkiej.
'Poseł pan Bryl

opowiedział diie11nłkanom w

sejmie, ie zjud okręgowy ,,Piasta" w Krakowie
achwalil nawiązać kontakt ze ..Stronnłc:twem
Chłopskiem" którego wicepre zesem Jest poseł
BryL '
Pewien dziennikan: zwrócłł slę do eb-prem pana Witosa z zapytanłem Jak tę ochwałę
oce&:a - a na to pan eka-pre mier Witos,
- ,,wCłllc Jej nie oceniam, bo Jej nie było. A:. .
le zgóry uprzedzam, te „Piast", kt6ry tyje w r:rr•
stej izbie, gości z chlewu nie J><>łrzebafel-•
- "Z chlewu.~." - brawo! brawo panie ły
wiolowy eks-prem jerze, któremu za czasów un:ę
dewania mo~o się łacno przyd8n y6, W m6gł
rozmawiali z lordem Chamberlainem naprzykład -

-

Z kresowego .
bagienka, ·

. Chęć u~i~c~

nadwrailiwość i prze Zan ik odpornosc1 zy~1owe1, utra ta wia ry w swe siły,
czulen1e--oto pr yczyny częstych akt6 w rozpaczy
zę nie 'lllllfeJi I
•

~'obóf$twa. stały &ię ~

nu, mes:etrl

1w6w

-

sł.owem

potę.Diy m.otc>r, Piki.....
z~w~lciem tak częstem, ~ ~szy się ~ zaibi~. nawetkt tai
życ::ia..

ruem wrażlina-ch i czyta z pe.wne m stęp1ie
Ba •
kł ,
, ' ' k
":os·~-rJ!ai ·O O r:reczy 7"WY t eJ,' .J ' ~ell8JZ

mstyn
.
JeślH powaam1e zasta.narwiaić 1dę itrze.

'llOW1

ba na.eł m.asowemi samob6;.,tW'l8miJ wśród
ludzi dorosiłych i starych , jtrż bądtoobą~
1wy-<:zerpanyich szęsto ~.oska.mi tycia, któtarg~ się na. żyde własne.
Ultra.ty ws:relildej
r:zy d·ochod'Zą do griam·c
óistw wypływia przy
W1ęks.zosc samob
•
•
--..11-.: •
d
b'
,__
•
t.._..i __ ,
ogarni a
1orąc po u- • ~1.ei. l! to tem "M·ęk>sza grO!Zla
l.llil.uanaU powi.erzcnivwn-em,
młodo
ka
przeni
6fstw
samoh
I !!dy pęd do
- z
wagę końcowy mome nt - epilog
·
.
w <>61:arlindich łatach
czyn maitetjalnych. Utra1a maiątku, war- dych pokoleń. Il-et to
ków traigiiica>wypad
Pol.siki
teren.ie
na
szt.atu _pm.cy, czy· też pracy zarobk owej było
ucznio wie
tycia
się
i:aJi
pozba.w
nia.jczęściej skłania ludlzi do uciecz ki od uych, gdy
le co od
niewie
lub
e
~llJic
tycia. Ale ten epi.Lo.J! 'iest dopiiero osła:~ ~61 śerdn. 1
:h.
wyżnyc
szkół
wańcy
wycho
starsi
nich
1kre>pką, pri~e'Pełnlsa..1ąicą cza,rę znd.eohęoeitlia.,·
i.
Wyp.a,d
tych
.ści
więhzo
w
dy,
Podłoże ~stotnie jest dawnie~ize, głębsre i A. dopraw
cih
~ębszy
jiakkhś
niej
bynajm
było
nire
ków
groŹ111i-ejs.ze: to zanik życio.wej odporności.
kioLia;p. .z kt6uwata wiary w swe siły. r<YZWalaiie ner- powikl aó życiowycli, ja.kich.ś

ienta., it
s1ę &•y·;,'Zf z pr.zerarżeauem Wt·eruz
, '----!
_,_ 1
.
dz.i ·-~ ,
spo e!W'~ Się mo~ naWlll zwię~a

a.kt6":

przyl

Pań poseł · będzie odpoWiadał·

lef.onuj~:

wiera.niu umowy z mtenda.nturłl w Grod.
nłe dał IP· Kowałczuk osobi:st~ gwarancię
na dotrzyma.nie umpwy i dostuc ze:nie
zbota.
Preten afe intend entury b~ według
wszel1ci~o prawdopod(>bieóstwa. z;abezzłotych.
o 114 djetao h posels kioh p.
Naletność t'a powstał.a z powodu niedo- pieczo ne niełylk
osobis tym jego ma$1larczenia UJDló\yi~mej ilości t:yta ł owsa Kowal czuka; ale i na
ziemi wanz.awskie:j.
na któryc h zak~o w swoim czuie Cen~ jąt1w Paszkó w, w
Rozpr awa w łef cpraw ie wyzna czona
łl'ala otrzymała od intend antury w Grodfeat » 1 marca f. b.
nie około 125 t~ięcy dotycb .
. .,;·
Spraw a przeds tawia. się gone.; dia p.

Proku ratotja fe'Deralna Rzeczy pospo.
łitq wysUwil& przeci w Centra li Hanclo wej
kółek i spółek robtlcz ycli. której nacu~
a:ym dyrekt orem był poseł Józef Kowalcmk (Pi.ut) , z: powód%lwem o 120 tysięcy

(

Wielka mow a polityczna
prez yden ta Kowla
o .•• dob rej wodzie
Kresy są miejsc em dla rótnyo h wyrzutkó w, niedoj dów i nieukó w naszei administr acji.
Ten system l'lZądów da.je pię™ itiema ty pismom humor ystycz nym.
Na wet przysięgły melanc holik nie wytrzy1n;:1 i roześmieje się, gdy przecz yta inauguracyjną mowę · prezyd enta miasta
Kowla, pana Śliwińskiego. Oto jeden z
Jego „ustępów":
„Mój przyj a ci.el Mo'Slkałewski zobowią
zał lllll1i•e, abym wz:ią.ł na siebie to jarzmo
sanac;i magist ratu w Kowlu.
Jestem ; proszę panów , apolłtyczny,
ale względy polityc zne kazały mi objąć to
ciężkie stanow isko, więc będę stę starał. ,
aby ludność miała.„ dobrą wodę, na aze:m ~
ko,ń~ę .część (I) polityczną mego prze- f
mow1erua.
·
· " naichllJiony
Oto
narodo · co „moze
. wym" du'chem pra'WlOwiily e:ndek, jaJkim
iest pan Śliwiński.
„Arch itektem miejsk im" w tym sła.
wetn~ grodzi e jest pan Koiowfoz, który
chluhm e skończył czterdzieści lat temu
dwa semes try szikoły sztuk pięknych w
Monac
. i do roku 1925 był „a.tł6rono...
„ hjum
mem w Jednym z okolic znych majątków.
Jest on osobis tym przyja cielem pan.a $1i-

•

-

I mówią,

Ni~zdrowąl

że w

Polsce brak hU1IJ1oru.„

Dymisja gab inet u
norwesttiego
OSLO, 1 marca. (PAT). Prezes mini·

s~rów Alowhinket podał się dziś do dy.
m~sii. Król polecił mu pełnienie agend
państwowvch, do czasu utworz enia no-

we.'.!0

n;ądu.

, . . „.

- ....
- .

~

~

-.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
!I!

Odciąć

wypełnić

i

w,,GONCU".

tekstem

ogłoszenia.

!!!

bezpłatne ogłoszeni_e.

Bon na

•

,

ogłoszenia:_

.„

1-..1
prryiu71 1() W'

..

-

,_.....<

i&vu.9'1
dla.
do WUBZaJWy tjed ·

ału
~

•----

lallllrDa W

W Wa.rsizawie d~ę :zamieszkało u
t _
k
irodzin v
swiei na.fb1i!żs'7.,.;
or zys a
;•
_,
da:
ja.ki
j 2' c 0 b ficie iz tycli uciiedi
Je'
~ e
i.,_ __
c.. okr- kD _ _....__
..... - -...........,,.. ,, „„w•'fł\C m,em częrsto w odpowiedniiem otocze oiu DJ& ba.Lach
koo-cean ka.ma:wadu dzi
pubLicm-yich.
kre.wn :eh miał0
stwie
cu w towzy
wr
wi. ;y.
rodzicó
cit oa wid d.o

„'

e:

z

, Zu!Je<łł nagle fa:kt ~

nkprize'Wi.Oto po spędzeniu nocy na jednym z dużych bali publcm ych, d:ziewc ze,
wyhiiemją &ię ijU!t z powirotem do domu
nxł.z.ioo.eg-0, pożyczyło w majom ym domu
rewolw eru pod porore m, it w drodze,
· · t-z któirą ma powiraea.ć od &ta.cji kole-

cbJi,a.n:y.

napad y-

Motyw tien nile w.zbud?Jił ż&d!aiego podelW kilka godziin po otrzym aniu Nwybierając się feacze na ostaro,
e
wolw.
emire '\!. najblirts~m swie.m otocze niu dło
Gli pomoc nej i serca., do któreg oby się z uf-

a

iienia.

111ośd.ąi,

w cb.wildr rootuk i wewnętrznej zwró

„ić~

B~by meczą

nieimUle:rme

ciekJRJwą,

f<fyby u nu jabś instytucja. ku tanu

od·

PoWiedmai. u~hcW!a. blGeij %.aic\ć się badaniem motywów tak biyc h samob 6jstw.
Mamy prowadzone dokł.adniie ~yk1,
ile jednak zajmują tlił~ ijedytńe lbbowę reje
słl'acją:. · · Motyw y me są bmme pod· uwia.gę.
NiiewBJtpl.iiwiie ·ZlllŚ .zbiena.n.ie łydi motyw ów
dałoby wysoc e pooozający ma.ter jel do ba,.. ,
dama tych wtroj ów ! wpływów, w jakidl
łyjem"f'. U n.aa Dai'tomiut na t1ie samob 6j.
czq ~chzy rozwij a się publc mie objaw
inny - wysoo e nd.ezdrow:y i godny n.apię..
Dla

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,_

paykłMkt

podamy

Wd

DMtępo-i

jący:

Pr.zed nie(fm ym czasem por mył opiinóę publiczną, c:z.y mote ciekawość pg..
bliczną, fia.kt samob ójstwa młodziutkiego
tbi.9WCZęcia, krtóre nfodaWl!llO opuśoiło mubll bal, d.7.ieiwcze odebrało 80bie życie.
Pomoc była darem na: Kwła posza4"patło
okolice serca i śmi.eirć nastąpiła. po kilk1'
~una eh.
Pr:zde .aActme samob ójczym -- kr6tki lst
do matki, żadnyeh wyj.aśnie6, żadnych mo-

tywów.

niniejszym
Administracja „Gońca Wieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na
w.
wyrazó
20
ru
rozmia
do
bonie przyjmuje bezpłane ogłoszenie
Tekst

'

d?Jiców

•

_

........... ,

•

tnowiam..

Wl\ZnE dla WSZYSTKICH

Kitka

słów

pot.egnanła. I u kitórej dztewicz~

J>'l'repr~ecie r.ocłainy,
mieszkało, ~ w ich d()l!Qu 21a.01ęt sprawiło.

szukac ie motyw ów pr11Jez
żadnej ta... '
ów ży
mwod
ani
bólów
1
temmcy, ża.dnyd
miazę
ddewc
~
d<>W'foh. Ot, w~~o,
Najś.ciślejsm

rodzinę

me Ulja:wlli.ć nie mogło.

mposo bienie nerwowe, wrażiwe, nadto
przeczulone. Ale takie usposobienia są
częs.te wśród tj młod?J1eży, któr.a p:rze:żyiłe
oue.s straszl iwej wojny. Ani huku anna.t,
.ani gwałtów okupa;cji, an.i ohydy niaijśct•
bolsz,ewicl<le·go, ani gw.aiłitów okupac ji Ju.
dnośd Pol.ski ndiepodobna był-0 ukryć przed
d?Ji.ećmi 1 młod.z.reż,ą. żyła ona z uczude rn
grozy i lęku, patrzyła na potworności wojny. Musiała się oswaij.ać z obra.zami, które lud?.iom dojrzałym bieliły włos. Trzeba
teraz wiele słońoa i pogody , aby nerwy po1s.za.rpa.ne w tem potwo rnem dz.iiesięcioleciu
ło

w

w:ńsokiego.

się mogą.

.

rych młodaSieaiec czy <lzkwc
Wllnl małd6 wy~ me miełi w 'Widc>.J poci
,,... ~otn.e ~H C .truue na W11i1
~lll
•
-7
opiie.k.Ą rodJ:dc6w1 dziewczę a. z~ ro- 1

~owej, zdal'zaję się

Skarb poszkodowany na 125_000 zł.
ale tym raze m sąd wymierzy sprawiedliwość
a. regula cji zalicz..
Warsz awski koresp onden t ,.Gońca" te-1 Kowal cruka., ~ kwest)
ki otrzym anej od „GuzohanuH. Przy za-

na lltóre m kwitną ,.won ne''
kwia tki św. Biuro krac ego

Słusznie pan śliwitiski troszc zy się o
dobrą wodę dfa miasta Kowla , bo tą, której laki nadmi ar ma apolity cznie polityc zny 11 prezyd ent" w głowie, nawet psy struć

typow a psydio m, która

Nr. __~

Dnia

oz.drowiaiły.

Nazwisko nadawcy:

Dokładny adres: - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ogłoszenia należy przynosić TnK o OSOBISCIE.
drukować będzie, według kolejności aadan ia,
ogłoszeń. Bony z ogłoszeniami, wrzot ane do

zamie szczan e.

Codzie nnie ,,Goniec••
po 150 bezpta tnych
skrzyn ki, nie ·będą

Starcz y mś nieraz drobne , m.a•łe, nikłe
zniechęceni-e, najmni ejszy zawód w pła·
nach i rojenia ch, aby zdobyć się na czyn
uciecz ki od życia. To wc.iąż teszc~ cię7.iairy wojny.
Otóż fakt powyższy, jaik wiele ?OOObnych, morie być tern.alem do dekawy-cla
dociek ali na tle psychi ki dz1siej.sizęj.

c;o~r

Nr. 8.

Niewiadomo kto kogo

Tymcz~sem
o ile

będzie

zmuszony do
rzał

z

ni.enawiś.cią

cając .się

ma spory kapitalik, milą poi jowialny humor, wdówki,
rozwódki i stus.ze d:zi.ew:ice at.a.kują go sta
le a.cz bez widoków na powod.?Jen1e.

do

n.a

pannę, p-oc~r

choć z chasydzkiego wywodzi się irodu.
Prud dwoma tygodniami :ta.czepiłia pana
Jaknehosa na publicznym ha.lu maskowym.
HMali efo godziny 5-ei ira1ll0. Kawaler
był zachwycony.

powi-es!'~ sdę,

to

..e- '·WZZ

też zameldowała

Pom:ędzy Laią Tyszel, zamieszkałą
przy ul. 6 Sierpnia 68, a Ignacym Krygierem, właścidekm poses}i przy- ul 28 puł
ku Strzefoów Kanows:kioh, od dłuższego
czasu trwał spór na tle starych, ni-euregulowanych długów, do których p. Krygter
miał pretensje, a do których p. Tyszel się
nie przyznawała.
Wielokro-tne monity p. Krygi-em nie odnosiły żadnego skutku, tak że wkońcu
zn· ecierpliwiony wi.erzycie:l zagroził sw.ej
dłu7niczce ostremi n.pr~jami.
Pani Tyszel nie wzięła sobie tych
groźb zbytnio do seTca, przypuszczając, ż-e
skończy się wszystko na sł.owa-eh, jakież
było jej zdumienie i rozpa.cz, gdy w dniu

Zacny obywatel nie mógf odmówić. Niewiasta przespała się w kawalerskim pokoju,
o godziruie 10 rano zjadła śniadanie i wróciła do domu.
Po upływie kilku dni sbary kawaler <>trzymał wezwanie na sąd rabinacki. Skarżyła go panna Wilda Cylke - oczywiście
o uwied.zieme.

U

były

męż.em

----„

Wyniki losowania nagród
czwartek

I zos~aną po~ane w

Zaint«esowame CzyteJn.iików •.Gońca
W:iieczomego" konkursem na błąd było oJ„

brzymle.
Syzyfowa praca redakcP nad rozsegregow811liem dobrych i złych rozwiązań trwa.
dziś zostanie ukończona, a jutro nastąpi wobec komisji złożonej z zaproszooych gości
i członk6w redakcji losowanie nogr6d.
Rezultaty losowania zostaną ogłoszone
w czwartek.
Wczoraj do późna w nocy naipływa!y
jeszcze koperty z roaiwiązainia.mi,
Chcąc dać możność wzięcia udrdałiu w
konkursie wszystkim Czytelnilwm „Gońca"
przedłużamy termin składania rcmviązań
do dziś, godziny piątej wieczorem.

„ .... _

dachu

o tem policii

wczorajszym, o godzinie 10-ei ran.IO, gdy
wróciła z miasfa po poczyni.eniu zakup-ów.
zastała drzwi od swego mieszkania zabite
gwoździa.mi.

państwa

Nowobogackich

tak·

do swego mieszkania itd.

Rabin-i, ~ d.ługiei naradzie skaml.i p-echowego ka.wa.tera nia poślubienie diommemane) ofiary.

w

j

paradował po mieście
okaz len

-.i

przywędrowa1

z Niemiec

W dniu wczior.aij.sizym, ulicami naszego
m.i.asta przechodzil ja:kiś dziwny o.sobniiik.
W wyisokim kapeluszu słomkowym, w
otwiairtym kołnii.eirw ,,a la Sł-owacki" i w
s.a1nd.alach n.a bosych nogach, wyglądał con.a:}mn.:i.etj dziwnie w czasi~ zńmy.
Nfo też dziwnego, że ukaz.anie się -tak
osobliwie ubranego osobruika wywoł.afo mieLa.da sensację a tłumy wyrostków b~e~
za nim, śmiejąc się i żartując .z nlie.zin,ajonvego.
Dzi.wnym tym o.sobn.ikiem za.iinteresoował
sję fu!Dlkc}on.a.rju.sz p. p. V komisarjatu, któ-ry wyt.egitymo·w.a.ł n.i.ezinaiom·ego i dowiedział się, irż ten na·:zywa siię Stan ista w Lachman, jest heiz silałego miejsca zamies.z.kaniia, a nadto obywatelem m·emieckim 1
przed dwoma tygodniami pr~ek'l"oe~ł niiele.galnioe grani-cę polsko - niemi-eeką.
Po takim o~wiad-cz·eniu P"°"ierunkowemu wypadało tylko odprowadmć niemajome~o do k.omi.sa.r}atu, celem sprawdi:.cn '
pmw.dy j.est w tem co opowiadał.
ile
przeszłaś
Al

Pan "owobogacki: Ty mnie kompromitujesz.,. Wczoraj
Grand Cafe do Grand Krna.
Pani "owobogacka: Co tu mówić o kompromitacji... A tyś wczo·

piechotą od

raj zamówił sobielpól czarnej„. Nie stać cię na calą czarną

X>JS& Stt&itWSWWW

SłowacKi

przykrych konsekwencji, tembardziej od
osób do tego nieuprawnionych.

ari

p;:;;:ą;µ;a

W słomkowym kapelusza
i kołnierzyku a la

udała s1ę do komisa.rjatu p. p., gdzi.e
zło.żył.a odpowiedni meldunek.
Ciekawe, jak się :zie swego czynu wygdyż niez.apłacenic>
tłomaczy p Krygi,er,
długu nie motie pociągać za sobą takicł

gier,

brzmiało sprawioroia-

lI

MJZUC-J Ę.U

Zawołała dozoreę i kazała mu ~woź
dzie wyjąć, dowiedz1awszy się jednak od
niego, iż uczynił to samowolni.e p. Kry-

,-

Wieczorne'i!o"

konkursem na ł.błąd•'

Wildy

WWliWWWlllliili&l'~WA'4$''"

nocy w opowiei&ci. pMl!IlY

C19*WłL&ll

a

w••o

niezwylde ofywione.
. Podsądny zaklinał się na wszystkie świę
tośd, że jeżeli wpuścił pannę WiJdę do
swej alkowy, to jedynie z gr1Je1Cznośd na
}ej wy.rat!ną prośbę, PTzyczem rue pozwolił sobie na nic ka.ryg.od.n.ego.

.„

.„Gońca

nie zosba.inęl
Scena ta roze·~rała się wczoraj,. a w.ięc
p . .Jalmehos 1JaJlllerzia po.że.gnać się z życiem jwż' we śr.odę.

~wra-

sędziów,

to

- Co 't"obić? Ja teraz boję się 'W\t'aoać
d-o domu - rzekła partnerka i dał.a p. Men
dlowi do zirozumienia, że chętn.iie zgodziła
by się przecrekać ki:tka ~zin w .;efo mieszkaniu.

Upoił mni.e, namówił, zaw1.ó7Jł

1f

s\vej otiary

Gwóźdź pozbawił ją
nad głową

rezolutna ł światowa,

-

Olbrzymie
zaintere,owanie
czytelników

Tak nie wolno, panie gospodarzu!

30-letrua WHd:a Cylke, osóbka

sówką

czy odwrotnie

dliwośc1,

::u

z zupełnie mnej beczki wszczęła intry-

nie z fataln~
Cylke.

poślubienia

· · ··r:fal:
·. e }eżeli w ciągu
- Przysięgam wz
trzech dni nie odwr. ':~ cie tej Il!iespr.aiwie-

r-onieważ

Zupełnie inaczej

pannę,

Usłys-zawiS.Zy wyirok, p. Jakneh0.; spoj-

wiencbowność

.Rozprawy

kawaler

••

kawaler grozi samobójstwem

W sferze literatów żydowskich w 1l ar.sz.awie dlllŻ.ą cieszy się popularno.kią 60t.etni p. M.ende.1 Jalmehos, zatwud7lialy kawaler, wróg więzów małżeńskich.

gę

uwiódł:
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l Wódka i śledź daje długowieczność
Zasady bygjeniczne 107-letniego starca, który orze··
żył wsiystłUe

We wsi Dziarnowo, w wojewó<lz1wit::
warszawskiem, obchodził po raz 107 uroczystość swych urodzin włościanin, Adam
Wojtewicz.
Pomimo sędziwego wieku solenłnzant
Pan Grubasiński: Czy pani tak schu- · czuje się znakomicie i przepił na swych imieniniach wszystkich gości. Wojtewicz
dla, n.a kuracji w Ma.rjenbardzi.e.
pędzi osobliwy rodzaj życia.
Pani Grubska: Eh! Nie pame miałam
Pracuje dotąd na roli, sam oprząta stajnie jada mięsa, nie pogardza jednak

l

swoje dzieci

mocną w6decZ'ką, którą sobie .gam przypra..
wia do smaku i częslo przegryza śledzi-em.
Wierzy przylem, iż wódka i śledź dają mu

i długowieczność.
Dzieci Wojtewicza, których miał dziewięcioro, dawno już pomarły. Pozostało
mu tylko„. kilkadziesiąt wnucząt i pra.
wnucząt, któ:.-e trzyma ostro w garści i uczy szacunku dla siebie.
siłę

Ona:

.

Jeśli mi nie kupisz nowej sukni

będę chod:Dić

n1ago.
On: Hal Wyprzedr:d.s.z tylk>Q modę.

GO~TJEC

----
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Budować!

RHCHBDLDGiCZMY

w roku 1930

' rofes«a Ti1ly Hwnibu.ga pod tytułem: ;'Z 1PWStyń poe:w-opej.skic.b", 785
wydanie, rok mą.

Zn.a.ny ówcześniie 1Pulb1lilc)'lS'tia 'po~ki Romrun Dmowsl.di, rw całym s~eregu arlyku~ów przepowiadał koni.ee Et11r•opy. Przepowfo.dnie te spra>W<lzrlły się o wiel.e wcz·eśnii.-e j. ain:iż eli ten świe tm.y 'P'URlJ!i.cy.sta prz)'lpuoz czał. Przyczyr~Hy się do tego rady,
:których uc:Lzie:tał babci Eu.ropie w edu
przeie&wdiziałan<ia zibl'iJża.jącej s?ę

kitóre

przy.sipi~yły tyl'ko jej

klęsoe,

a

koniiec.

Przepuszczam ir-07.!dzia·ły, Wa.ktu}ąoe o
xnr.islzcz.cinlu EUTopy, jeiko 'b.arozie'i 01gółGIW1i
miam.e., a pnepisuję t)l1l'ko rozdZi.iaHki spPtja11!lie trakt-ujące o Łodzi

Kiedy -na~ze.dł podwófnie pamnętny
19J9, podwój'Jllie pamiębny dl.a.tego,
:!e w roku tyui m.a~ry pr7.led laty przemysłowiiec GrO'himtattl obcltocbził sbu1etnią ro'cwicę sprowadzenia p~e1I1W1Szet meictbaniiczne.j tn.asZ}iniy tk.ack~~ pn;ez swego pradziaidka, a także Łódź prresrbała iistnieć.

rok

Me.nu hatn'k&etiu julbiteiu:srowc,go s'kłada
z jedyinei po!lie'ji fLaków i dlwódh pół
misków keirtollEi w mund.uracli.
ło saę

Mów1ą.c oow~asem sam bamki1etodarwca

też & gockie 2mat":li w 1Straszlii.wyich
ciiex'.Pieniacli. gdy.i flalki, 'jako przysmak.
bardzo ~. były słlace.
jako

łahrykii

wiyenid~ocwały,

a
ostatni mohibunin pniem'f6łu, )a.k: Grohman, S?Je:;bl.ec, Km.W.t.zec, i t. d. .zmairt1i na
QW~ bankiecie.
Wszy.-...-tlde

~Ł mtom&Mt pnicowaił ze zwykłą sdhie .iotetl8yiwinością. UtW!OOZOOO diwa
nowe wyd7.iały: wydzńał pomocy lbezrob.Jł.
n)'t!ll lruwnikom i raooy.m i wydriał bez:ro-

bobnydh ławttlJlKÓW m tiadinycih. Rada mieidyskutowała wybrwallie ii nadzwycwaó
r.zecrowo nad podaitkiean od .diodatku do
podatku k.itt1:emaitopfi\Ct7Jnego. Copraw.da
właiściciel ostatniego kina powi-e9il si"ę na

s-ka

taśmiie filmo~,j,

aile

~tirait post.an.owił

obwor~ własine.

Ludzie w:iltaJii się ina u1toacli te'Illi słowy: ,,Dobra IJl.cyta-cja, hllb, jak się ma państwo pfa;la, a wiiec.zorem ~YCZ1'i& sdhi.e dobrego protelS'bu.
Komiorn.icy u:piadali .ze mwżemia, g,dyż
niejednok.rotrue o ~Dimie driewi8Jtei licytowali. o dtziiewiątej minutt p@ętilialŚcie by'li
Hcytowand, a o wpół dio_dzderwdąrtej •wałi
do licytacji.
Odd.zńał Baaiku Po!sklletg.o posiadał re<lin e<~o do.Iiaira, kt&-ego st.rzegłia kompanja
re1z:rwy policyirn....l i karahi..,ó
"' w llla5zyno,_...,,
wy.eh. Chociat twfordzono że b ł t d-n.
Y 0 l()łJar
rof ałszy"':y, fi.gwrruiit tylko, ho' pxawdmwy
stał zuzyty na skrócerue gma·chu G.riain.clHotelu, w któ~ym miain.o umieśc:iić ockłzńał
banku, prez.eisem kt&.eigo był pan HU!be-rt
Lin<le.

l."°Ot! , ~ rO'ku Ludz.i.e m'CZę1ii doirlaWJa~ masowego obłędu, zdawało się im, że
ma1ą masę rnboty i 24 godzin na do1:>ę nie
wystarCZJa im. To test cihodaż ra.cLa miejska
otwo~zy~ sizeiś6d1Zliesiąt dziewięć .nowydh
wydZ11ało~, z kitór)'1Cłb. najwa.żniejszy miał
za zada1me •ziapycihami1? dzńllU' w kan.aiJ1ZJa ..
kandydatów ina [>()6ia:dy .było Dlie wielu. IOJ!ll,

•

Iii

\Vyj.ąle.k ~pany z dzieła amerykań

skiego
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Bz odzony

gdyż Łódź otrzyma znaczne kredyty. budowlane
Zdecydowane przystąpienie przemysłu budowlanego uprzytomniło władzom
centrł\lnym grozę sytaucii w Łodzi
Delegacja z ramenia sekcji przemysłu niiarnej: kanalizacji i wooociągów, na bubudowlanego przy centralnem stowarzy- dowę których władze komunalne otrzymać mogą pożyczkę zaguniczną.
szeniu kupców i przemysłowców wojeZ drugiej strony przemysł budowlany
wćdztwa łódzkiego (Piotrkowska lO)
zwróciła się do komisarza budowla.nego ie·s t dziś jeidyną gitłęzią przemysłu, któznacznie
inż. Wł. Pol'kowS'kieg 0 w Warszawie z .rej uruchomienie złagodził-0h...·
uy
kl
łódzokregu
w
która
bezrobocia,
ęskę
następującym memorjałem:
·
.
·1 11-·
b ł
k'
im przy ra a w e Kle roun1ary, a wskukontyngentu na rozbudowę miast
Łódź otrzymała w roku ubiegłym su.mę tek tego świadczenia rządu na rzecz bez-1
h
·
h ·
b t
zł. 500.000, co pozwoliło na wybudowa- ro 0 nyc sięga1ą znacznyc sum.
I~icjatywa rządu i~zi~ również w tymnie pewnej ilości domów mieszkalnych o
ze kierunku uruchomienie robót inwe4200 izbach.
stycyjnych, publicznych i budowlanych,.
,
.
b .
. kl k' ,
g d
Nie wpłynięło to zupełnie na złago- cele
ę.s 1 oezro oc1a.
m z1a o zen1a
.
.
.
.
ł
.
k
ż
b
W
ktory
d zenie głodu mieszkaniowego,
0
ee gpowy szego :~ CJa p~zemys u
przyjął w Łodzi rozmiary k1ęski społecz.. bud
1
0
nej, gdyż Łódź, licząca 520.000 miesikań- 1 sz" ~w akne • pr~y cen a lnem ós owar~yt11pcowk' l iprzemys owe w wo1e~mu
•
•
•
•
•
• .
~, ,
ców pO'stada zaledw1e 140.000 izb m1esz- 1 • d
zlwa .otGz iego, ma zaszczyt zwroc1ć
. d o wzg Ię d nego chOC'b y u- , wo
,,_Ka1nyc h f a więc
'b
.
l
si ero
sz. pana rnmisarza z pros ą 0
ę
·
· _,_ ·
t"
· k
h
ł t
15 ·1· ó
·
regu Iowania wes 11 m1esUKan1owe1 po- I w a 6
na
ml JOD w z 0 yc
Y sy,,,nowame
k ł 100 OOO · b
·
t rze b a 1eszcze
t
Ł d · k
g
·
I
et
poc
.
iz•
.
o
o
o
on yngen t u z
na ezne do o z1.
· z
.
.
,
.
b
Przeludntone m1es:zikan1a stanowią w f d
un U\5ZU roz u owy miast na następuA. . •
b
. h
. .
11czn;1 c oro owosc1 1 .wY.- c •eh warunkach
Ł od.z1.. p~ dł. oze
.
'
)
sok1e1 sm1ertelności, zwłaszcza dz1ec1,
fundui;z6w
użytkowame
i
Rozdział
są
i
alkoholizmu
się
szerzeniu
s.przyjają
1
1
. kontro~ą
ścisłą
pod
będzie
czynnikiem 1 fizycznej i moralnej degene- odb~wać się
racji, to też dla Łodzi rozwój ruchu bu- komisarza budowlanego, przyl'lllowan1e
dowlanego m<1; znacznie większe znacze- do pracy odbywać się będzie za pośrednie, niż budowa kapitalnej inwestycji sa- 1nictwem prasy z pośród robotników, u-

z

I.

I
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Ostatni sen zamordowanego kupca
i o. czem

się

nie

sn!ło

-- Pa.ni.e Kon, czy pain wierzy w sny?
- Owszem, wierzę, gdyż już sam niera z przekonaiłem się, że se111 ma cihara!kter
symboliczny.
- Może mi pan coś opowie ze swoich
prze.żyć sennych?
- OWL'>zem, naipirzykład, ile razy śni
mi się, że wygrałem na loterii, zda.rza się,
że żona moja mu...c;i wyjechać do rodzi.ców.
Wa,Jka z bandytami oznacza u mnie zaniepr:iwwidz:ian.e wydatki.
wsz,e jakieś
Deszcz powoduj;e napływ protestowanych
• weksli i t. d.
- A wie pam, że }a clo dz:siej,szego
dnia był·em wielkim sceptykiem., co do tajemruczego z.:iacze~ia :v1dziadeł ~oc?ych.
Aha,. w1doczme się panu cos c1ek;twt;.go śniło i spra.wdziło się w życiu.
k
N' t
Ii!S ety ta' .
·
h pa~ -0pow1~.
'
1-!
ruec
- Cóz· t-a.Kle~o,
- Jestem jesiJCze pod he1JPośredniem
,wrażenrem przeiŻ)'ć, muszę tro.chę ochło-

1

p. · tassmanowi

i jedzie w n.o-cy drogą, która: prowadzi
przez las. Nagle z pośród ciemnej gęstwiny drzew wyskakuje tnech drabów i żąda oddani.a. im piellliędzy.
:re strachu.
Napadnięty skamieniał
Str:..;;zlhve myśli prziemkn~y mu pr:ziez
głowę: Oddać pieniądze i stracić podstlaw- utrzymania swej ro<.!ziny, czy też bronić się przed bandytami? Po.stanowił s-tawić zacięty opór. Walczył, bił, gryzł, kopał, l~~z· w końcu siły go opuściły i zcs.tał
powalony przez jedne.go z bandytów na
ziemię.

Złoczyńca

przyg,niótł niesziczęśliwego

nogami do z.iemi. i począł go dusić rękoma.
- I, proszę pana, staj.e się dziwn.c.
rzecz. Kupiec 6w, we śnie czuje 1JU1Pełm.ie
realnie coraz .silnieij.sze uścisk.i bandyty,
dl -..ld h
·
brak mu tchu a ow ,ee u i zaiczyna kok arez· " sł·__._b
· naiza1u.rz
uD a
na ć . F a kt yc.zrue,
marz.a znalazła zimne zwłoki podróm.ego
w łóżku. Sekcja lekarska nie stwierdz.ih
żadnych fizycz.nych powodów śmierci, wi:nąć.
wpłyiwiem sil- Więc dobrze, to ja panu wpierw o- docznie kupiec zm.arl
powiean ciekawe wydarzenie, d.()lyczące nej sugootji snu.
sugestji we śnie, iktóre słyszałem od pew- . - Pani.e Kon, to fest bardzo zaijmUJjąca
i tragicz.n.a llli5torja. Wie pan, że nigdybym
nego lekarza.
- Słucham pana z wielk.i>em z.aintere- w sugestię snu nie wierzył, ale teraz„.
- Ha, teraz pa.n wierzy! Ale się pan
sowaniem.
na.brać. Dlacz,ego się pan nie pyta
dał
się
udał
- Oto pewien bogaty kupiec
do prowincjonalnego mia..ste,c:zika, oeliem skąd wiadomo, jaki h~ osfatini sen niezainkasowania znacznej .sumy pieniędzy.. boszczyka, ;jeżeli 7JO..alleziooo go fm ni.eży
Poniewaiż mia.steczko było oddalone od w-ego?
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w ustawowych i oratnych.
1
1'. • .f
·
K
om1sarz "<f!UOW any przyją,ł delegację bardzo przychylnie, uznając w zupeł
ności konieczność rozszerzenia akcji bu· ze wzg1~ du
d I ane1· w Ł o d z1· szczeg61 nie
ow
na katas'.rofalny ~ło'd m1'eszkan1'owy, nad.
6
mienił 1·ednak przyfem, że naraz1'e sprawa
kontyngentu na 1925-1926 r. 1'esT"Ze n1'
"'
d ""'·
d ·
· ·
ł t ·
· t
ies za a w1ona 1 ze o nosna ecyzia nie
J'est od . 4ł __ , •
,
rue.,,o La!ezna.
Komisarz budowlany zapewnił delegację, że gdy kontyngent będzie ustalony,
pomoc kredytowa dla Łodzi będzie na
pierwszym planie.
s1
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Gość ulotnił się

są.dem

Przed

prawnionych do po·bierania zapom6g.
,
d .
aoszczę zi to panstwu znaczne sumy
~}1:"1a~e tyt.ulem zapomóg, prz':czem
s wie: z~1:11Y 1 1 ż przy wyasygnowaniu su15
myb t :111klionów złotych zatrudni się 3 tys.
b
6 . .
'„tf
ro o Dl ów
m.tesięcy ez..
w pbrzdeci'"t6u
, d .
posre nio przy u owlach i 9 tysięcy ro.
I
b t 'kó
wt.._": lprzemyś ~ . produku1ącym
nt
surowce vu:uow ane, czyh ze sum.a sumarum zatrudnionych będzie 12 tysięcy robotników, co zaoszczędzi rządowi sumę
zł. l.SOO.OOO, wypłacanych tytułem za-

z mieszkanill.,

a wraz z nim ulotniły
rzeczy gospodarza

się

H1storja o jednym porządnym
i jednym

nieporządnym

przyjacielu
żle .sdę

dziejie, gdy jui pr.zyja·oiel mu.si
się wyslrz,egać przyjaciela., a najigor.zej jest
wtedy, gdy się pr.zied ndm cie m00e ust.rzec.
Nie wypus·zczać gościa do domu?
- Nie wypa.da jakoś, a patr.zeć mu
znów stale na ręce jest niemo!liwością.
Trudno wybrnąć z niemił.e-go położeni.a,
tembardzieij, gdy &ię hołdwje za.sadom „staropolski.ej" gościnności.
Ni.e w.iedział też co z.irohić i p. Waclaw
Katowski, zamie-s.zkiały przy ul. Ozorkowskiej 9, który me.zbyt mile witał u .s.iebie
Stanisł.awia Kubackiego, a ;ednak go przyjmow,ał i g.OOcił i .zapraszał.
że tam -coś, podczas ta.kich wizyt zgmęa
ło. w mieszkaniu, to igłupstwo, były to rzec-zy drobne, małej wairtości, na.cl których
stratą płakać nie wa.rtio było.
Z cmsem pr.zyzwyczaił się ·P· Kotowski
do Kuhackiego i n.ie wahał się zostawiać
go s-amego w miesllcaniu, gdy nrliał jakiś
pil.ny in1eres do z.ałatwi•enia na mieście.
W-czo:ra.j, jak zwykle Kubacki przybył
do miestkan.i.a Katowskie~ a te Katowski
wychodzil do miasta. po.zostawi 1gościa w
mfosz:kaniu, pow.i.er.za.ją<: mu pięozę nad
swym dobytkiem.
Kubadci się z.godził, 1bo jalde:t tu odmó·
wić druhowi,, a u mi.al pOOiecenń.e broni<:
powierzon•ego }ego pieczy mteszkania pr~d
bą .samym, „po'
'
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P·rp prosfytucii
po
Głód.

i

swe ohydne macki

wyciąga

młode dziewczęta,
•

nędza zmuszają

dzieci nieledwie

do kupczenia swem

ciałem

Przeciw~ · }, ałać t~mu za wszelką cenę oto nakaz chwili
ia'<> miesi.ąca wykazaŁa ,z.na<:z:ny pt'.Zyrnrl
z.areiesirowanych pros·tytutek.
Charakterystycznym test zaś k.kt, it dol
:m ~ranioa wfoku cegLamentowanych ko·biet wykazuj-e ten-0..entję do obniżani.a się.
Młode dziewczynki, maJjące m.ledwie
po kilkanaście la.i .zaic.zyn.a.ją jut uprawiał
zawaoow<> nierząd.
Na wokandacli sądowych pokoju ispofyka aię prawle cod.m.enme kilka spraiw o
pota!elllB.e kupczenie &Wem ciałem.
,zastrasza°}Ą'Oem wprost obje.~ jest

i udręcz~e.

śliwych ofi.~ życia.

Do wiadomości tp'Olkji i uPzędów dochodzi ty1ko niezna:ci:ny ułame.k tych fa.któw, kiór.e .2'darzają się prawde oodzńennie
d. toczą organizm n.a.s.zieg.o IS'połeczeństwa.
Oczywiście, ie boha.terkii tych tragicmych przieżyć, rek.rufo:ją się przeważnie
z masy pra<:ującei, która zna.joduje sd.ę cheonliie w nadzwyczaj nędznych waTtmka.cli

Wydział opieki społecznej powinien bacmie'iszą zwrócić uw.agę na niele·tnie OS·O-

matujałnycli.
• Zairadz.ić złu

młody wi~k ~ycli.
Z wyglądu praiwie jeszczie dziecko, opo'Wiiadia oskarlona tr&~eme motywy życio
we, ki6~ zmun.ają ją do ujęcia. tym h.ań
bią<ryi[ll

które mogłyby
tych nięStZCzęwwost
nadmierny
z.akzymać
lstni-eją i-ednak środki,

Etapami jej l.osu s.ą a.aś choroby, uwy·
irodniienńie mora.ln-e i fizyc,zne prziestęp.stw.a

Statystyka policji -0byczajowiej ootatn.ie-

mote tylko ogólna

by p·o zhawione na.dzoru mdtZJicielski.ego.
Równbeż i instytucj€ ochrony kobiet haT
dzi.ej i'Dll·en.sywną pracę Winne wykazać w I
Mąż: Ubierai się, bo się spótruimy.„
tej dz.iedz.in:ie.
Stiu-ać s1ę wy.dr z eć · wsZJelki~mi siłami,
JOID.ll: Za:raz tylko wfożę krótszą hale.z domów pubU.cznych jednostki, któr,e
czkę, ho ta )a.k widzisz wygląda. mi z pod
tragiczny splot wypadków życiowych,
oto sukienki.
pchnął w mad.i polipa prostytucji n.a.ka.z chwili obecnej.

I

pop~

wa sytuacji. t. ~ poliepszem-e możliwości o-

trzymama

Lup.

pra<:y.

Straszny cyrograf

procederem.

Przeraża wpro.st sędziów wyrialfin.ow.a.nie

.jakim ta ofiara obecnych warunków społecznych, maluje obrazy swego życia.
~totja. 2JWykł~ pr.zeds.t.aiwiia. się nastę

'!Z

Obietał

jej,

że

rozwiedzie

podpisał
się

pująco.

A gdy oskarzenie sublokatorki

Jest c6rką rodzic6w, ikt6rry o~
.stracili wszystkie pod.sławy utrzymaniia,
.w skutek bezrobocia.
Nędza, głód, .?Ji.mn,o ii niekied"f przykrości ze stron'Y irodziny wypędzają jątn.a ulicę.
Początkowo zn.aiduije, gdzieś pnytułiek
i opi1ekę u jakiejś d.obriej kol.eżanki.
Stan jednak tali dług.o ocz:ywi&cle ist1 nie-ć nie moż.e..
Istota poobawtona irodz:iny, opieki i kawałka chleba zna.jduj-e się pod gol.em nii-ebem n.a ulky, .zdain.a na. łai&kę i. mełaskę
swego losu.
Oczywiście, te -z.nalieżć praq w dzisiejszych wa.runka·ch jest wprost ni-epodobteń
st we.m, pozostaje więc uhra.ndna lu.b nierząd, jako źródło zarobku.
W taki sposób ni-eszcz~Hwe. ofiaira
wtacza się w -cuchnące ba,gm.o tycia wielkomiejskiego.

na)pierw

mściwa

kochanka

Skiromne .dwa pokoiki ina cJ.ir.ugiem pi!ę
iłl're w domu przy ulky Gdańskiej 131, zaimowa.ł F edi·ks Piotrowicz, kyxjoc z z.aw">du, który na padeawe m4.ał u.kła.cl fryzjerski n~e tle pa-a.specującyi.
Pictirowkz pnied 2 fafy W$łą1pn w~~
zek maliżeńsihl

z

Mtcha.Jiną Biernacką. ko-

bie-tą .inte-lig-ootną., 'kt<ma większą część
doda spędzała w za:kł.ooziie jak.o kirusjerka.

Gdy oastąpił okres kryzy.su, w iinte«"e'siie
Feliksą Piotrowikza st<l\Sun.ki po.goir.sizyły
się,

ositMnio zat isytu.aqia fuiam.sCY1va

po-

do k<go sfo·ptruia, że i;musrony
był on odinaiją<: jeden z za jmoiwanych przez
nńeg.o pokoi Mairja.nnie Wiśnńewktej.
g.orszył.a is1ę

Początk0W10 mblokatork.a
pnykładmy

kupił łupiny,

potem

tryb

życia,

pirowad!ziła

leaz po pewnym

skradł bieliznę

.---.:-

Była

młodej

to wyprawa

p. Frymet

to też matka poszkodowanej żądała by złodzieja
powieszono
F eHc'j.an Rembow.s1ct.
.
~
- Adres?
- Raz tu raz tam, r6tnie pan:ie sędzio„.
człowiek to tak jak wiatr. ·
_ Imię ojca 1
• - Czy można. spamiętać?
_ Za.jęcie?
:_..:. Od bie-0.y ś.lusa:rz, · trochę łuawieie,
właściwie bezrobotny.
_ Karany Rembowski był?
-

kitka ra.zy ale za głup-

-

'b
T k
a .„ ru y

-

Czy ja nie mam s.w~ bieliznyi je-

.„

stw~. Cry pmymaiecie &ię do te~, ~ w
<t110cy z dnia 14 nia, 15 pa.tdziernib. u.kea~
, ście bieliznę Chany From:et?
sizcze .damską będę nos.ił.
- A nia Piotrkowskiej ery byliście

?

nocy

-

I1

To popełnilfścieJ~radziri na S7Jlrodę

Frymetowej?
No jak kto ma stryc2'Jek na uyi to
się m'USi przyznać, proszę mnie uwoln.i.ć to
zwrócę Firymetowej bieliznęrn
- Powiesić.„ powiesić„. krzyczy z ł.a,.
wy &wiadków Frymetowa.

Woźny usunąć św.iaidka z:~ sali _
dysponuje sędzia.

-

Wotny wypr~wadm. Fryme~oW:ą, którana „od·chodnie szepcze „pow1e.sić ... tylko powie sit".

- Więc panie sędzio kupiłem WONk
i począł.em h.a.n.dlować łupin.am.i, 14-go partdzierm."'k.a a;ra.si;edłem na ulicę Piotr.kow.soką,
kupiłem

od

słuiżąoej nia.

trzeciiem piętr:iie

łupiny, a poodeważ na strych było kilka
stopni... no czLowdek jest iylko <:złowiietej
krem.„

Jestem wszędzie.

świadek poszkodowana Frymet z
płaczem opowiada sędziemu o dokonaniu
kradzńeży i pr~i sąd., a.by Rembowskiego
-

powi.esić!

- Pa1lli.e sędzio„. jego trzeba powiesić„.
taki łobuz„. wyprawę mojej córki„. powie sić...

- Cicho być - p.nerywa sędzia.„
- „.tx>wie:sić to n.~.}lep.uy skut.e.k„. szu„
bien.ie.a.„
- Pir9szę sędzi - mówd cskiartony, ~
powiesić to straszna ue<:z.„ bylem już 8
razy ! .ana.ny al~ nigdy nie skazywali mnie
na powiiesz.enie, przyznaję S!ię do Jr..radziie.„
fy„ . ale ni.e wilesuiirc.ie mnie.

Ile sztuk skradliście i s.pr.zedialiście?
w Łodzi jest stagnacja, oi
żebym miał tyJ.ko tyle bielizny Hebym
mógł sprzedać.„ no zawsz-e 30 zt, to za
koszuli1ly się dostało„. a.le niech mnie sąd
.
,
nie wiesza.„
_

f .

_Mówią, z.e

_ Dla s:robi·enicy to slę wyrziekam kradzieży_ ho dyndać na wysokości pi.erwne.g.o piętu - to dobre d1a lot~ alie
me wolne.gie obywa-te.Ja.
_ W o.t.atci,e m sł~ czeito tąd1aoie?
- Jeśli są<ł łaskaw toby uniewinnił...
bo :is.wsze okoliczn.OOci łaigodzące St\-„ koszul·e nie były nowe.„
· Sąd. pokoju .sok.amł Felicjana Rembowslciego na 4 tniesią-ce więzli·eni a ..
- set -

z

żoną

i z nią się ożeni

zawiodło

oblała

kochance

go do sali sądowej,

go kwasem pruskim
l

c:zia1SJe poozęła przyclrodrić późmą nocą
do domu i częsł-0 upi iiała się, zakłóoaiąc
spokój domowego ogniska pp. Piotiowiczów.
PWŁrawicz niejednokrotni~ Ulp'rzedmł
~ś.nie~ką, że ią wyek:smitu je , lecz sub-1
Loka.torka ·z~J!!Srtiaa-0wała siię. zJbyt ·d obrze .w
swoun p<>kOl}U, aiby ipo.gr6iż:1u błl'a.ć na serro.
d
k' . d ł
a ·~
isn~e;:s 1ed1...:... os-z .a ctał'°a
4....~Bez.etae ~.
....... UJ:ą
~..., tS opiillla, ze pewmiei.s.o
wypram.ia fej b.ie1~z.ny prze.z PiotrO'Wliczową.
a gdy zdumiol)a gospodyni · świaid.czyła, że
opowie. o propozycja ~~ż.owi, WjśllJie.WtSk.a
wisik.awiąic ina pewne lll4eJS·Ce r:zekła:
- Jak dacie mi eksmisję, to positaram
.Ilię, by i wu z dom.u Wyt"7JtlJOOtllO, a w6wcza15 znajdziecie ip-0m;ies:z,cz;e:n1ie tu.„
W~eczorem ~ia teigo w domu przy ul.
Gc:Lań5kiei 131, nasląpłł istny sądiny d:rień.
·
· k k' •. ~..,t b
P rze kle ń stwa i TZ7'f' 1, w 1.....o ywa)ące
.slę z mie.szka.nńa Piot:rowkzów zmusiły in.
ny.cli 1-ok.a'bołl'ów do zawe:zwiainiia p-oldcjii, któ
ra spisała 0 m•&ciu protokół.
.
.. .
'
.
Nazia~uitrz, gdy W1snnewska scho&iłia
po mleko, załirz)'1lllała ją d10zorczyini domu
pytia.1jąic o powód wcz-0ra:iszej spneoezkii, na

w·. .

co O'trrzy:maił.a D.ll$tęipują<:ą tajemn.i.czą
po~edź:

odr-

- Z J>Iotrowiczem 'będzie źle••• zamieszka w wię%6.eniu.
Po ki4ku dniach .do elnspozytw-y urzędu

~iedczego w Łodiz;i wpłym.ęło .zame1d-0wanie Mair;runiny WńśnieJWt5kdoej, żie F~,iks P'llJOtro·w kz, u k<tóx-eigo md.dwjąoa mdesaloo.,

r.atrzymaJ je;j rzeczy, które n.astq>nie
spwe<lał za 120 zł.

Wckożooe na ~dzie te-g<> meltdu:nku
ś'led:zAwo zaipirowadzilo Feliik.sa Pfotrow1icz.a n.a ławę oskarionydi i .S'Prnwia. była
rozpairywania w dnl.u wczc.ra~Z)'llil przez
V okc. eądu pokoju.
•
•
•
Na ruiliicy Gdańskitj pod lllr. 137 m'1muie
~oj<iwe mf.eiszkanie Wiiktorja Borriuiewkz, kotbieta o nfoalb·yit mora.Jnej pn.esrz.ł~ci, t0t0towaina w kacloteice u~.zędlu samwn-o-Olbyicziafrowego.
Boniiszewicz rndda 15 lat. gdy uciekła
z domu rodz..iciel1Sk4e,go z koohaillikfom, który po pny j ei<łzie do Łodtz.i, opuścił UJwi-edz1ooą i od -tej pruy 15-letnia Wikt<>Tja ZJOstała sama na hruku łódzkim.

Piotrowiicz pooeząilct0W10 nie zgaclział się
na płl'opozycję Bon.ilszewi.cz, lecz pewnego
dnfa k~a1rnka Uipiła go i ka~ła iP'O pijanem1U podpi.s.ać mu jiaJkiiś d.iokumeavt.
Pi<YtJr()wicz n1ezru,pełlnie pnył<>tnalY cłokument .,podpisl, niie czytają<: g'<> na'W'et .. a
gdy iniaza·ju,ł'f'z. BO'll'ks ze~'!JCZ .spyit~la. go kfo.
dy śilulb - mistrz EryziJ ełl'•Sk1 2Jdłz1wioin.y odparł, że żiadne.gio ślubu .nie 2'Ja!W!Zle - poniewiaż ;etst już żo.naty.
.
Wówc~ Boohzewkz ipok~~zał:a 1:1~
t:rowiczow'i dokumen:t na·~rl·ę·'.'lU Jącei tre&e1:
uJa niżej ~isany oh?wiązudę się w
pneclągu 2 tyg<ldnii l"()(lWteść ze swą dotychczasową żoną i poślubić Wiktbtję BoDdsz~z w przecl!!,gu dwóch miesięcy.
iPiortirowic:z prne.czyitawtszy podpisany
przeiz nieig.o cyir<>gr1af zibr..e~ł clio. domu ~ ni':
prz-y1ch?dz1ł d-0 BooJs-ze;v1•cz k;ią·ka d!n1, z
w.reszcie ZX>Stał pr:z.e.z mą .zarł.ir.zym.runy na.
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'Ł
eh
t
u cpy.
przywt
. o ~. ępny

• h B · ze.. ~
a.n;ac
0

w~~z o..sw1a~ c zyla ·b. ~ cd1anK•ow1 , ze .S ---.- ;>
olb1e'1aticy me wypełnn - spotka go me.su:.z.ę.śicie ł to ;u;; w d•n.iaoh ~ia.i;ibl'vż.s'Zyclt.

•

•

•

Na wic:zoira ;.s zą rozpirnw~ ~'.'., dową przy.
była równńerż W'ikitorja Boniszewicz, Mór.ai
usiadła w pie~zym rzędzie i z zaciiekaw:ie1I1J1em pirzyd1udiiwała isię przewodowi
.
sądowemu..
Podczas rozprawy słrony pogodziły się
i Wiśniewska cofnęła oskarżenie, wobec
cze~o sąd Piotrowicza uniew innił.
Gdy po rozpr.awie Piotrowicz wychodził z sądu na pie:rwszem piętrzie zatrzy:mała go Borus z,ewkz i między kochankami wywi ązał się następujący djalog:
_ Więc łotrze ożenisz się zie mną?
_ Nie zawracaj mi pani głowy.
- Os.tr:z.egam cię 01Statn.i raz, kiedy
ślub?
- Proszę odejść.
- Ki·edy rozwodzisz się z żoną?
- Odejdź pani, bo zawołam poHcję.
W tej samej chwli Boru.szewicz wyjęła z kies zeni jakąś butelkę, szybko ją odkorkowała i zawartość wylała na głowę
•
Piotrowicza.
W tej samej chwili gęsły dym uniósł się
w powietrzu i zap<.>.ch m i gdałów rozszedł
się dookoła.

Piotrowicz zawył z bólu i upadł na zie.

Skąd <:'2'!eirpała dorahody - niewiadoma,
poHc ja zaiŚ po.siadała dia'tl.e., że w ki1ku kra-

mię, a w mi ęa zyczasie przechodnie złapaH
jakąś kobietę, która

opis ktÓR'j ~dmł się .z fizijo,g.tiomją Boniszewi.c:z.

biegnąc starała sI~ wymknąć z gm~chu

dzi~żnah brała udział iakś młoda

ko·bie~a,

Pod koo~eic roku ufbie:głeigo na za~aw-iie
tainecz.nej zoistał Wiikfotji Bom:il'Szewkz
pned.srtawfony Fed1kis Pfotr·owicz, który
JXryipadł do .guisitiu m.J10dei loolbiede i w N·
wata-cle za.pcosił.a. go .dio SIW~O mies2!'kiacla.
Od te.'!!<> druia Piokowóc.z stał się częstym gościem Wiklboir!ii· Bo.nis-2Jewicz, która
uwa.żała .fiqnzjie~a .m sweigo kl()c!halillka, a po
pe'Wlll)'1lll C?fcltS;e poczęła. go :namaw;ć,
by rozwtt cfł się ~ ~ i zwarł ,., , i:: :· 1 •
;wtórny zwiair,ek mdieński.

I

sądowe~o.

Pr~rzymaną okazała się Wiktoria Bo.
rusz.ew1cz, którą odpr owad:LOno do VIII
kom. P. P.
Zawezwany l"karz pogotowia s:konsta~
tował u Piotrowskie~o Ylypnlenie lewegG
oka! .~ próc; te~o • Je~'c~~ ob!a:~~n;P. cła!•
odn1es!i: ~lchabna . ·O rr,~?C2• . Pe1a~1a
Stuchlik (Pm~~o~ka 229)

1

~arc7.yń~

Flore~tyna ~1t1ń~kie~o 1~1), k torym kwas
pruski WVJPaihł d.ztury w ciele.

-

set -

'I
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Krwawa masakra

Jeśli

szaleńca

stoczy pana choroba

W ataku .iurii zamordował. 3 syn6w i §miertelnie
poranił żonę i siebie samego
n6-letni Władysław Mic-hułka, zamie*
szkały w Komarnie, pow. rudeckiego, tył
w niezgodzie z żoną. Wczoraj w nocy
podczas kłótni popadł w szał, dhwycił sie
ikiierę i ciął oslt.nziem żonę 'W' głowę.
Na widok krwi szaleniec papadl w fu.
tję niszczenia wszystkiego wokoło. Straszliwe.mi cięciami siekiiery zamordował
trzech synów, którxy leteli w łótkac'h,
pocz-em
IPonis-zczył urząicł:l)enie riiJby,
pch,..1ł się nożem w pierś i kark,. wkońcu
bił się obuchem siekiery w głowę tak dl~
go, u stracił przytomność.
Z _masakry tej ~alał fyfl<o naj'starszy
syn szaleńca., który w tym czasie 11pał na
strychu,
Jęki mord.owanycłt :r;aalarmowały s~

.siadów ~ . PrZ')"byU jednak za pótno.

wnuczka Tołsfoła pracuie
iako fryzierka
PRAGA. iK.ier.c:rwni<:zką. jedn~ z praakio'h zakładów fryijer.s'ki.di ~r pani Bakorsk.a., która zwraQS. :na siebi-e uwa.gę nie
tyfko wie'lktemi zna.iomo.k:iami fadbowemi,
a:le i :zie ~ględ.u 111a. swoje poohodzooie. Jest ona wnuczką rósyj.skii!,go G:owie$ciopi.sait'z.a. Lwa Nikołaijewi.cm. Toł!stoja. Podcz.a,s rewo1uoji bdlszewiclci~ opuściła ona
Rosję. uid.ająic aię do Setbji, a siamtąd do
Paa:yiżia. w Par)'1ŻU W)'UCZ~ się ona int11ki fryzjerskiełj, poczem ~xyjediała. do Pra
Jti, gd?:ie rpr:aou)e w swej inowei ~loo'
ści.

Olbrzymi skandal
teatralny w Med.jolanie
i' teatrze Thal!fa w

.te Michtrlka
nie zginął wskutek zadanych sobie obrażeń. Policja odstawiła go przeto do szpitala więziennego w Samborze.
szale.dca n:ie zmarła.
dnak jest beznadzfojny.

- żona

Sprzedana

wróciłca

Obat

do prawowitego

~kupcy·'

męża

przykładnie

zostali

W mie~cowości Terborg w Holandji
sprzedał niedawno . .pewien mężczyzna
swoją 24-Jełll)ą żonę 76-let.niemu szlifierzowi. Akt kupna i siprzed.aty został prze
prowadzony najrupełniej formalnie. Sporz2\dzono kontrakt w dwóch egzemipla„
rzacb i ·każdy z mężczyzn zachował ' sobie
jed-en. ZaW'iera.i.Ąc tę tranzakcję nie liczyli .ię oni z tem, te kobieta będzie miała

ullarani

żona najsJPokojniej w ~~iecie powróciła
do swego legalnego nvdżonka. Sdifierz
podniósł alarm, że go oszukano, oskarżył
sprzedawcę żony o oszUJstwo i zażądał
zwrotu ceny kupna .. \~' ten s.posób cała
ta srpra wa wyszła n.a jaw i obaj leż przykładttie zostali ukarani.
·

II

• „~

.

sferach Brazybt wyliryto
'w trop1łlalnych
. ~ o1on · ia polską·
··
·

•·

ll

1l:

Jdt pism-a zagrani<:z.ne donoszą z Riode-Janeiro, przyrodnik polski, Stanisław
Przyjeanllki., ipodróctujący po Bra.zylji. ~
krył nieznaną dotąd kolonię ipol•ską, liczącą 1000 mies:zlk.ańców w dolltni-e l'!Zeki Doce, w tropikalnych częściach południow.,.; Ameryki w stanie Ekenin'to Sanfo, w
-r

-·

•

nieznaną

:~

ci mówią po polsk'J, żyj~ w zupełnem odosobn·i eniu i ~ od czasu przybycia ich w
te strony, tlj. od roktr 1870, n.igdl.lie o nieb.
nie było wiadomości. Są to potomkowie
pierW\Szych osadników, którzy nie wie„
dzą, c:zy mają i gdzie mają krewnych. Otiadnfoy żyją w 11trefie nierw)'łk.le gorącej,

Brazyllji. Pnyjemstki donosi, ie osadnicy

·Stra~szny · wybuch dynaulito\VY
w

1

scenę.

PodobMj dzikiej nieku.lturafo(llj
tury Wrocław nie znał dotydhczM.

Czerwona plama
·-

Sensacyjna powieś~ kr;ymi•
nalno-rqmant:yczna
-:-- Muszę koo.iecznie zobaczyć się z
p.aruą Tornl - P'Owtórzył Ta.mar.ski pl'OOzę mnie zameldować.
Stary porljer z uśm~e~hem schował podany mu banknot i wyraźnie n·a:myśl.a! si~
nad odpowiedz.ią.
- Ni·e może pan d.zisii·a? widzieć pani,
- rzekł wym;.jająoo, - n.Lech pan pofatv··
guje się innym razem ... Dzi.5ioai nie ... Dń·
si.aj - wyklucz.one.„
StarzP.<: zrobił ruch, Jakgdyby chci.1ł
7Ja_mknąć dr.zwi. Tamarski sposłrze~ł 1Jl\·
mrns po'Tfjera i {>TreszkodZił mu, staW:ai;ar .
no·gę na progu.
- Dlo czego d·zisiaj ni~ morż:na? PrZ4>.·
eie·ż p ani jest w !}ałacu. Proszę wzi1ć m„.
ją wizytówkę i w tej chwiH ziani.eść pan!
· Twarz p.ort}e!'a wyrażała z.a:kł0tpot;iniP
~
i gniew.
- N1ech pan przyjdzie innym ra7em,
mówię p ant!, dzisi.aj pani niko..so
„„ nie pnv•
muje. Pani fCISt chora.

T~.&ki drttUlł mii-

Szanowny P~nie! Po raz dmgi od 45
· · pra kt yk'2 1-L
Ia t "moie1
eiKars k'1e1· spo t v k am
· k pan. I t am·t en b y ł
t tak'~e go czł owie· k a 1a
. .
.
przemysłowcem. Wezwał mn~e do siebie,
ponieważ chorował na gangrenę djabetyW y leczył em go l·
•
_ .J
c
zną w nou2e praweJ.
· bo
Al e me
·
· zapł act'ł nn· h onorar1um.
me
.
.
.
,
k
W
.
.
'ł o się
.
ro poznieJ ganna nun.
zemsc1
~rena sfo-czyła mu lewą nogę, którą mu
obcięto i dja.beł zabrał jego. duszę do piekła~ To samo będzie z panem. Nie będę
pana skarżył , ale przepowiadam panu że
stoczy pana choroba! I iaka jeszcze eh~
robal"
w

t1

awmaw

Elastyczne

L&t

szkło

Angielskie pismo 11 The Motor" podało
wiadomość o nowym doniosłym wynalazku dwuch znanych uczonych wiedeńskich:

dr. Fryca Pollaika i dr. Kurta Ri.ppera. Jut

wielu uczonych' starało się wynaleźć jakid
ciało, lf tóre posfadałoby wszystkie zalety
szkła, a jedocześnie było elastyczne i nie
tłuikło się. Otóż zdaje się, że WS>pomnianym uczonym udało się ciało takie stworzyć. Ciało to da.je się łatwo barwić, a i
biegiem czasu prze j rzystość jego się nie
zmni·ej:sza; moi.n.a je wykcnać w OOJjrozmait
szych grubośdach. Sądzi się, że to elasty„
czne szkł? znajdzie zw~aszcza szerokie zastosowante w przemysle samochodowym,
~d.yż możnaby było r<?~ić z niego całe ~zę•
SCl .skłbdobwl karosbqt. ~~arzym etą~
0
: ::1J w~~::,_ y~e eh!m~~bę
d:ą<: złym prziew-ocln±k. eLe:ktrycz.n.ości zna.lazłoby sikło elastyczne również szerokie
zasoo$.?Wan1-e w el:ek?"o-tec~nice i radjo~e
Iegrafj1, Szkło orga.mczM, Jal\ z~tało cutoi
ł<> to nazwane, pos1ada w zasadzie naattpwjące własności: jest bezbarwne i przezroczyste, lekkie, posiada w dostateczn~
stopniu elastyczność, jest dość twarde i nie
.
u1ega rozbi~iu.

I

1

...„,,

c•

i

•

Czechosłowacji.

donoszą: Doszło

tu do wy
ibuchu 125 kg. dynamitu, umieszczonego w
&!kładzie obok tunelu pod Myjawą. Prz.y-czyna jut ·dotychczas nieznana. Dynamit
znaidował się w o<Lległości 200 kroków od
tunelu. Podczas eksplozji znajdowaH się
w bliskości trzej robotnicy, z których dwaj
zos;tali kompletni~ rozszarpani, trzeci zaś
który znajdował się prawdopodobnie nieco dalej od dynamitu, u.dusił się gazami,
wytkornemi ~ wybuchu. Oba; pi.e.rwsi robotnicy pozostawili żony i niezaopa•

ki portien '

Star1Jec skłon~ się nisko i mifoZlłł.
- Dliaczeg.o pani dzisiaj niie przyjmu}-e? - spytał Tamiarski poufnym t•onem.
Ogarniała go coriaz większa ci:e.kawość •
wyamtwał jurZ tajemnicę we wszysitkie:m
Był naw-et nfoco zanfopokojony.
- Proszę powfodzJeć mi oala p:rawd~
wynagrodzę za to.
- Nie mo-s.!e, pT'osze szanown~J!o pn-

na„. - wyjąkał 1>0rlier.
"'- C7.Y pani jest W Dałac11?

gości

-

-

Jest.
A pan?
PR-ni jesit sa.rM..
Dlaczego pani zabroniła ·wrvusizcz'lr
dzk;iai?
Nie wiem •.. ~ani jest zajęł:a.

Cz.em

pan~

test

-

Pa.nile tu tehrać nie wzbronione.
A co u n.as ni·e jest wzbro•ni<>ne?
- · -~

ale Dallychmia5t uświadomił oo~ Zie stary kłamie. Wyjął z 1portfoh1
jeszcze ;eden ban:kno•t i wsunął )to d1• n··

mowolli,

-

trz.one dzieci.
Prócz wyżej wymienionych znaleziono
jeszcze kilkunastu rohotnoików, zatrutych
gazami ,udało się ich jednakowoż przywró
cić do iycia.
Wsikutek eksiplozji obsunęły się ściany
-0 40 metrów. Przyczyną nieszczęścia stał
s1ę 'zapewne sam zabity ~ rohotn1k Gastek,
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z
dynam-item. Wypróbowywał on mianowicie nieoględnie zapalne lonty, w bliskości
·
dvnam itu.

w

222&1

6)

treści następwją-cej:

Trzech tobotniłi6w "liompletnie rozszarpanych,
kilkunastu zatrutych gazamł
Z Bratisławy

Po poom\111li00l rpodnie.sieniu lrurtyny powtórzyły się dzi'kie krzyiki i pr<>t~y. Powstał jeden .ogł~zający krzyk. Z foży przy
sicenie rzu.c.ano ID.awet na Sioenę krzesłami,
policja ibyła bezsilna WTOihiec a:w~turują
cych się. Gdy reżysed" zwrócił sLę d<> pubdicz.nośd i zażądał od protestuiącyoh, aby
opusem salę, zn.ó w 'kr,z.esła . rZllloono nA

Wtedy le.kan wysaN do p. ChabenMa

llst

także coś do powiedz~nia. Po 5 dniach

w
'11'
1000 Odnalezl•onych pol::.ko'

drugiego aktu

~ztuki.

Chor~ !est? -

.,wm.rurt

Wrocławiu doszło

odlwaiał3: -się przy.&tąpit do

-

ł

Strasz;liwa zbrodnia wywołała wsfrzą
w całej okolicy.

niieb)'Wałe_go sk~ przy wystawie. niu kcmedlri włoskiiełj p. t, 0Słu2ąicy dwód1
panów'', W <:zuie pierwis~ aktu macz..
na c:r.ęść widzów syczała, gwizdaAa i krzy.
czała, •aJby wymtU>ić -uaunięcie sztuki 'le
sceny. A ~it.uira doszła .do taki.ob rozmia,..
rów, ł.e dyrekcja przez dłiwi.s.zy cz.u nie

STEFAN RAMOTA.

Stan jej je-

sające wużenie

dó

·--r

W Bordreaux, we Franic;i., zajął się .niedawno rząd cieka~ wypadkiem. Oto
niejaki p, Chabenat, przemysłowiec, od-chorej swojej żony pewnemu
dał leczenie
.
1:ekarzowt, którego nazwiska dziennik pa. .
. .
rys'k'L nie wynuerua. Na s'kutek operacji
.
ł
ł
ŻIODla
a ' w~ęc pnz.eł p:ziemys owłoa
rue zap a~
mys owiec uzna za s osowne
. .
.
. ·
k
.
które] rue
o
-0,pera.c1ę,
2'a
ar.zowi
Je
<:tć
.
b yło mowy.

Oka.zało się nasłępniie,

Żona

zapłaci

mi pan nie

z0 ajęta?

- Nie wiem... Niech pan szanownv
pnyfdzie innym raZJem.
· Tama.rski zn<>wu sięgnął po nortfeł.
- Made tu jeszcZie pięć dolarów
'
Mówcie wszystko, całą prawdę.
Portier skwaipliv:.i·e ·" '=t,·ował bar.knnt
Cbe.irzał się i nac!JsJ11chiw:1ł !)rzez chwilę
Wielka cisza pan·owiała w pała-cu.

Sita.rzec mignął znaczą'Co okioeni. Po~hr,litł . .się ku Tia.maa-a~u. i wy~ptałi 1,„

Dzisiaj wriecrorem będzie z~branie.
N1k t nil? powinien o tem wiedzieć. Dl;i
tego ru.e przyjmu je si ę tf'...raz nikogo.
Tamai··* i spofrzał b;tdawczo na tlO'I'•
-

tiiiern.

- .Takie zebranie?
- S7:anowny p:i.n wybaczy.„ sam ni~
wiem.„ Dopie;ro przedwieczorem przy)adą.„ Ale to j.2'S't tajemnka.
Tamarsk4emu nagle przvszła n~ezwv~
kła myśl

do0

głowy.

- Przyjdę dzi1sfaj wieczór. Zamelduje~
d :e mnie .
Star~ uśm1·e.chna..ł się i poki1Wał gło-

wa. -

ru.e

tak tatwo, prosiz.ę pan·a. Do
- To
na~ przy-chodzą tylko wta :eimniczen~, a
tak to każdyby pnyszedł. Pan mus::itby
i;ię prz-ebrać, zu.pełni.e przebrać,· do ni.e,po.
7nani;:i.

Co to, u d}abł~ , maskaria da będzie,
ozv hal ko~.rfiumo·wy? N~e b~dę się pir~hicrnł , bo i ta.k mn.i<" tu nikt nie zna.
- Trzeba, żeby sza"lowny pć>.n się
przebrał. Ko11ieczni.e trz.eba. Byle jaki
kaptur na f!ło'Wę, to wy&tar::-zy. Wszyscy
-

będą
niech
-

przebrani c?.łkowi de. A l.:: lepiej
pan nie przychodz•i. Poco to p::i:nu ...
Przyjdę.
Niech pan s.ię naijp1erw na.m'Y'Śli.

_Gdyif>y pa.u pr~~~Y°.1 i~ '-~ ,

.

-·

-

bym pana za:me-I'doW1ał pani..

Al.e po eo
dzi,siaj przychodzić ... Lep:iej ni.e.„
- Ni-e gadajcie za. wi.ele ..-:. przerwał
Tamarski gwałtownie. - Przyjdę dz.i*
J;iaj w.i.eczór, będę prZ1ebrany, - zadzwo
nie i otworzycie mi.
Starzec wzrus.zył ramionami.

Jak sobi.e pan życzy, Tylko żeb1
pana nie poznali, bo mi głowę wrwą. A
oo.n'IJ. też nie przepusz,czą. Niech pati
-

przyjdzie o dziesiąt.ej.
Tamar.ski skinął głową.
- Al·e nie -0d frontu - rzekł portjer,
- z prawej strony pałacyku znajdzfo pan
dirzwi do· piwnicy. Tamtędy pana wpuuczą.

_ Dobr:ue. Jeżeli wszystko się uda,
dam jes.zcze wynagrodzenie.
Szybkim kroki.em podszedł do auta. Był
:mpełnie oszofomlony przygodą, którei ni':

mógł się spo<lzi.ewać, myśli tłoczył~ ·mu
się do głowy i budziły . tysiące wątphwo

ści. Co to będzie? co to będzie? W pierw··
szych chW'ila<:h nic ni.e mógł zroz:qmieć,
musiał najpierw ochłonąć z przeTażema.
- Do1kąd jedziemy? - s.pytał szofet'.
- Do Grand - Hotelu.
Auto zafurkotało. Szofer opu ścił cho·
rągiewkę i zat o-czył półkole, wyj>eżdża~
jąc z puste;j i cich~ uHczld.

~ ~ nr)_
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WIECZORNY ILUSTROWANY
1600

.

Bezpłatne

Bezpłatnych

1600

premia dla czytelników

Bezpłatnych

.

.

Wieczornego Ilustrowanego"

uliońca

Premji

„

Premji

łącznej „ wartości 15,000 złotych.
W ce!u zbliżenia czytelnilłów d o „Gońca Wieczornegnl lustrowanego", który
będzie bronić interesów najszerszych mas ludności i w kt~rym masy te ,
znaidą, niełylko największą i na j lepszą gazetę popołudniową w Łodzi, ale
orędownika swego i przyjaciela, k t óry służ y ć im będz;e w każdej potrzebie
pomocą i radą, Wydawnictwo ,,Gońca · Wieczornego lfustrowanego" prze•
.
znaczyło dla czytelników ,swych

BezjJłatnych premii
"! ... ' ..

. ' .. ~

·. .,,. ... .

' .

.':;. ł

. o wielkiei wartości i cenie

płótna,

50 dOlarówek, 4 maszyny do szycia, 5 sztuczek
3

materiały męsk~e, .

materiał~

3

daniskie, 1, rower oraz

WE
ZYWNOSCIO
PREMJA
WIELKIE
,1500 kilo · cukru, 3500 kilo
korcy
mąki

węgla,

150

!! Jedna

„

f. .

er~mja .n ad·z wyczajna !!
-

.

.

MIESIĘCZNE

-._

UTRZYMANIE RODZINY

według orzeczenia komisil, obliczaji\cej w7sokość kosztów utrz7manla
Ogóle!" 1600 pr!mjl podzi~lone
PODZIAŁ
zostaJ ~ w sposob nastqpuJąoy 1

PREMJI

1) Mi~ęcme trlrzymanle rod.ziny
2) 20 dolarówek
3) 1 maszyna do szycia
4) 1 maszyna do szycia
5) 1 maszyna do szycia
6) 1 maszyna do szycia

14)
15)
16)
17)
18)
19)

7) 1 rower

20)
21)
22)
23)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

1 malerjał męski
1 materiał męski
1 ma terjał męski
1 malerjał damski
1 materiał damski
1 materiał damski

1 sztuczka pł6tna
1 sztuczka płótna
1 sztuczka płótna
1 sztucZ1ka płótna.
24) 1 sztuczka płótna
25) 75 kilo cukru (faryna)
26) 50 kilo cukru (faryna)

5 do.Iarówek
5 dolarówek
5 dolarówek
5 dolarówe.k
5 dolarówek
5 dolarówek

Ul4ki

27) 70 kilo

28)
29)
30)
31)
32)
33)
J4)

35)
36)
37)

38)
·· 39)
40)

70 k.Uo m~ki
60 kilo m~
20 korcy węgła
15 korcy węgla
15 korcy węgla
15 korcy węgla
10 korcy węgla
10 korcy węgla
10 korcy węgla
10 korcy węgla
10 korcy węgla
10 korcy węgla
10 kOt"cy węifla.

oraz 15 premii po 5 korcy weirla, 20 premii no 2 korce we ,., la, 500 prem ii po I korcu węf!la, 3 premje po 25 kilo cukru, 3 premfe po 20 kilo cukru,
4 premje po 15 kilo cukru, 20 premii po IO kilo cukru. 250 premji po 3 kilo cukru, 115 po 2 ki lo cukru, 5 premji po 40 kilo mąk~ 5 premji po 25
kilo mąki, 50 premji po IO kilo mąki, 445 po 5 kilo mąki, 125 po 2 kilo mąki.

Ogółem
otrzrmają

1600 be~płatnych premii „Gońca''

nasi Czytelnicy, którzy wycina6 będą kupony,
o powyżej wskazane cenne i

uprawniające

!5!5:5555!!5!!!5555!=:=;::a::==:===:====a
do wzit:cla · udziału w ubieganiu aiq

pożyteczne _przedmi~-łlf.
}

Prenumerata mies i ęczna .Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
wynosi: w Łodzi zł 3.50, za nd11 0„zenie-30 groszy,; z prze·
syłką pocztową 'W . kr;i :tt - 1 1• .r::..-, z1~ranicą -zł. 7.Prl"" """.-r„+:a .Głosu Polskieg 1 " w az z _Gońcem Wieczorn) m• łącznie z o„.u1oszt! „e lll ao domów zł. 7.50.

Redalicia i Administracja

Telełon1: "Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini- ·
stracje: 2-99 Drukarnia: 7-99.

Goddn7 przyjęć redalttora codzi :-n nie od g odz. 5 do 7- ~j.

--o'--

ŁÓDŹ,
PIOTRKOWSKA. 106. ,

--·--

/ 1·· I '

.... j,. 'J. .A..;; ... .ad>

•

8.ł/lł Ogłoszenia

za wiersz

I strona i w

tełl.ście

milimetro~

30

Nadesłane

::.o

„
„

8

.,

po

tekśde

łamow7 1 1 1

40 groszy, strona 4

Nełl.rologi

zw,..czajne

1

•
.

„.

łamy

•
. .

strona 10 łamów

Ogłoszenia zaręczynowe i Zll§lubino'J.'e 10 zł. :: Ogłoszenia ZBóllieJsco\\'e
obliczane są o 50 procent zaś t1rm ZR~ran i cznych o lJO procent dr·)iei.

· ==-----======= ~-==========================================mo
-=-==------=--==-=-.,..,,.,.,,..,=-c~=----Br!P!~--====-o:~==-==-~.;;:;;·~

W drukarni

„Głosu

Polskiego · , Piotrkowska 86.

..

Za redaktora i

wydawcę:

G. Kronman.

