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Cena numeru pofed1'- il.czego 15 groszy.
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Dpłafa

Łódź,

po:zfowa nfsznona rynałfem.
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druga lista

wielkich premii r-eklaDl.o wych ,,Gońca''
W drugim ·dniu wylosowano bardzo, c.e nne Premja:

w

ich liczbie: ~aszynę do szycia nożni\~ materiał damski, sztukę
płótna, 75 Korcy węg!ą, .124 kil ogr. cuk.ru, 209 l\ilogr. mąki!
I

(Patrz

stron:cą.

Krytyczne chwile koalicji

3)

Dolar w faodzi.

rządowej

• Na. prywahlym rynku walut . obcych
u1awn1a Się . n8da1 mOCID.8 tendencja dla
dolara.
W gochinach przedpołudniowych w
dolarem obracano po 8.22 w płace..
Lodzi
·
Zdziechowskim?
min.
z
socjalistów
Czy l'.lastąpi porozumienie
niu, 8.25 w oddawaniu, pny dużyin 1>0Nan waruawski koresp. telefonu.je:
minister Osiedti prz.edstawieni.em proble- 1 do innego cozwiązan1 a. Zauważyć .nalie.ży, pycie i braku oddawców.
Bank Polski ofiarował ddś za dolary
. W związku z konferencjami stronnfotw mu :r.e strony re•s ortu przemy::ło w e.go. Re- . że l'cze>raj.sza konfer"nc;a ministrów nie .•
..
11.80.
porota.kiego
nie
d
Jl.
koalicyjnych, koła polityczne prizypJ.,ują feraty fe stanowić bcdą tło dalszych roz- u.sunęła możliwoid
.
·' .
~
zamieni.a z p. Zdziechowskim.
·
dzisiejszemu posiedZ'eniu !?'ady ministrów waż.ad.
1
Ili
ministra
stanowisku
na
zmiany
do
Co
u.stalebędzie
koń·cowym
kh
Efekt·em
ważne Żnaczenie. Posiedz eni·e to ma mia111
r~\V1
UJą
Dl~
18
w
foj
iZałatwienie
to
trzny~h.
ę
wewn.
spraw
I
stanoa
PPS.
tądaniami
między
czy
nie,
nowicie ustalić P'rogram gospodarczy rzą•
orem~era Skrzvńskiego
du koalicji. Bra}( ta-kiego pro~a:mu był, w~lciem. ministra .zd;ieichows·ki~go d~ ~~ę sprawy na\Stąpi za kiitka dni.
WIEDEN', Jak się dowiaduje koresponjak wiadomo, prz.edm4otem .skarg a: r<>z- os1ągnąc po·r·azum~eni~. ca:y .tez przy,clm~
==- dent PAt· Ą oczekują ·austriackie sfarv
maitych stron i między innemi wytknięty crrządowe w najbliższym czasie rewizyty
we wcrorajs.zy.ch uchwałach rady na.czelprezydenta ministrów hr. Skrzyńskie.go w
nej .~PR.
odpowiedzi na wizytę byłego . kanole:-za
Według dalszych informa-cji, o 'konfespraw zagr. Guenbergera w Warszawie. ren.ciji ministrów Barlidciego i Ziemięckie
W czasie po·b ytu hr. Skrtzyńskiego we Wie.
go z pcemjerem Skrzyńskim i częśdowo
dniu przeprowadzone będą rokowanfa han
że
ministrem Zdziechowskim, wynika,
dlowo-polityczne między przedstawiciela.
prizeMeg d2'Ji.siejszego posiedzenia r.ady mimi obu państw,
nistrów będzie mniej więcej następują.cy:
Po zagaj.eniu posiedzenia przez premjeweżmie udział
ir.a Skrzyńs·kiego, minister Barlidci zrełe
rożbraieniowef
ruije z punktu widzenia PPS. nas.ze pot.r~
WASZYNGTON, 23 marca- Zdemenby gospodar.cze. Poza kwestią uposażenia I
względnie · wprowadzenia z
urzędników,
towano tu kategory~znie pogłosikii, .jakoby
Coolid~e .., powodu wy.pad'ków genew1slcich
powrotem ruchom·ei mnożnej, minister Bar
Hcki wysunie też postulaty, dotyczące u.spr.z.edwił się udziałowi Stanów Zjednonormowania życia goopodarozego na pueozionych w ikonfe.renc,ji rozbroj.en:ow·ei.
Prz.eciwn.ie. Coolidge ma w przyszłym
~g naibliższych miesi~~zam1an·ować .delegatów Stanów
tygodniu
W odpowi~dzi min. Zdziechow.s'ki, pona konferencję roz•bro;-enfową, projektowiadomiony .już na wcrorajszei konfeirenwaną pod egidą ligi narodów.
wycji o treści żądań socjalisty<:z.nyc-b,
łwzx:zy swoje stanowisiko z punktu widzenła finan.sowego. Obraiz ~ytuacji uzupełni
Zamordował
~~N FRANCISKO, 23.3. W miejseo.
wosc1 Stockton w Kalifornii pewien handlarz; mebli zamordował pięć kobiet i jed..
nego mężczyznę, po;zem zbiegł samochoAlbert Thomas.
znany ze swej wizyty w Łodzi, wykazał ożywioną działalnoś~ dem, a widząc, że policja go śdga wipadł
11 CU
W
w przepa.ść i zginął na miejscu.
podczas obrad w Qenewie
w
---<>Z So,,nowca don06zą nam:

Rokowania o nowy program gospodarczy gabinetu p. Skrzyńskiego

w· d . oczek. •

1

I

zy!y
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. Ameryka
w konferencJi

6 osób

Wielka alera przemytnicza
Sosno ,
W Sosnowicu wykryto

wielką

aferę

przemytniczą. U trizecn kupców znaleziono wielką ilość jedwabiu, towarów galanteryjnych, które zostały z Gdafl·s ka i W;ed
rcia przez Byt·om i Katowice przemycone
do Sosnow.ca. Główna kwatera przemyt·
Jlik6w znajdowała się w Bytomiu. T owa.r
prz·ewoż.ony z Gdańsk.a i Wiednia, prze·
mycano przez 11tieloną granicę do Katowi-c a stąd dalei.
11

„„.,.....„„„„„„„„„„„„„..........lltllll„„... 1\mu-Daria urozt

Wielki KonkUrs Swiąte.czny
,,Gońca

· Kupon N2 6

katastrofą

Imię, nazwisko i adres: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cz z

---••

·.

do

f)sięcy robofnlkdm
RYGA, 23 marca. - Z Moskwy dono7JI!
szą, że rzeka Amu-Daria na jednym
<Swoich skrętów · g.rozi zmianą koryta..
Zmiana koryta byłaby katastrofalną dla
tamtejszych ok.olic. Olbrzymie połacie stepów zostałyby zalane wodą. Stan wód na
rzece i·e st tak ka ta..5trof.alny, że zmobilizowano 25 ty~ięcy robotników, dla zbudo-

Zmoblllzowano Z5

Wieczornego Ilustrowanego"
z dnia 23 m 'arca 1926 r.

Nm1ejsz~ kupon 11Rleży wyci a ć i flchować. LJziesi~ć odp0Wi~dn1ch kuponów \),łożyć
koperty i odd a ć w 1edakcji „U ńcR" w dniach ~~. ~ I :'ie marca 1926 r.
+ff
w

olbrzymią

i• ,

=wa wania w iakna;krót.szym <ez.asie tamy.

GONTEC WTEC7.0RNY TL TT~TI:PO'\V ł\ NT

Chrześcjańsko- .żydowski
Nawet w czasie wojny
Jak wiadomo, jer.St Abisynia jedynym
samodzielnym państwem chrz.eśdjań.skim
w Afryce. Mieszkańcy Abisynji są pocho-dzenia hamitskieg•o, a byli oni znani iwi
starym kuHuralnym nar.od()lll wschodnim.
Według na; stariszych źródeł istniały w Et„
hiopj! dwa kulty: pogański, który zbliżony
był do reli.,gji eg'ipskiej, i żydowski. Chrześcijań.stwo prz.edosfało się do Abisynii w
IV stuleciu, a wkrótce potem z,ootało ogłos. zone za religję państwową. Kośdół
do kośdolów wschodabisyński należy
nkh, z}ednocz.onych z Rzymem i u.zna.je
papieża jako ~łowę kościoła.
1

Cneśdiańska

Abisynia zachowała je9-

kt6obyczai kultu
wielewiacomo,
nak ja'k
dłu·gi ca.s panaprzez :!ydowskiego.
ry,
wal w tym kraju. Tak naprz. obowiązkąwe iest przed chrzeslem obrzezanie. '

vnbi'onion~ ie.st spożywanie mięsa zwie-

rz.ąt

n-ie czystych i

t. d. Pn.ez · całe stulecie

Nr. 27

konglomerat .religijny w Abisynji I

uważllją

ostatnich cza.sach stopniowo wprowadzono świętowanie nied.zi-eli. Również pod
dotyczącyich życia
względem zagadnień,
pozagrobowego, różni .się chrześcijaństwo
abiosyńskie od kato'1icyz.mu. Tak naprzykład nauka katolkka o ozyśćcu jest w Abisynfi zupełnie nie znana. Podobnie jak
katolky, uważają abisyńczy-cy ślub kośdelny z.a nierozerwalny. A dlatego wła.śnie zawierają oni chętniej śluby cywilne,
aby w 'katdeij chwili m1-eli możność uzyska-

nia rozwodu.
Wielką rolę w życiu abisyńczyków od-

Sły.

niedzielę za

tam walkę w

grzech

grywają p~ty. Pości się dwa razy tygodniowo, a mianowicie: woe środę (r,zie'komy
Prócz
dzień zdrady Judasza) i w piątek.
postów,
tego jest coro-cz:nie 4-5 okreiSÓW
trwającY'ch do 45 dni. Posty przestrzegane
są bardzo su..<nien.nie, a nawet starcy biorą
w nich udzfał. Obecnie jak już ~·J>Omnia
no, święcą abisyń·czycy niedzielę. W dzień
ten n.ie wolno wykonywać żadnej p.racy.
Podczas wojny włosko-abisyńskiej uważano za wielki upad.eik mO't'alny pootępo
wanie włochów, ~tórzy w niedzielę atakowali oddziały abisyńs'lne pod Aduą.

- Przepisany pr.zez pana doktora śro
dek przeciw łupieżowi podziałał skwtecz.
.nie, a.Je włosy mi wypadły.
- All:io;; mi pan co mówił o Jiekarstwie
11.k porost włosów.

nn.a. afera w mary/ narce
.

•

znajdzie wreszcie SWÓJ• epilog przed sadem
~

z p.

święcono w Abisyn.ji sobotę, a dopiero w Komandor SokołO\VSlii odpowiada za machinacje
kołowskiego, jako szefa wyd.ziału III te- dnia 1924
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!I I Z Warszawy dMoszą:
umowa o dostawę z
45 maszyn do wyrobu
amwi1c11 karabinowej za sumę 360.000
zł. przez Głąbińskiego, rzekomego właściciela fabryki maszyn w Gnieźn1e. Głąbińs.ki pobrał z M. S. Wo}sk. 126.000 zło.tych
zaliczki i maszyny ani jednej nie dostar-

Wczoraj prze<l sądem wojskowym pod
przewodnictwem podpułkownika Orskiego rozpoczęła się rozprawa przeciwko
komandorowi Sokołowskiemu, oskarżonego z art. 639 k. k. w związku z aferą dostaw wo~1kowych słynnego Głąbińskiego.
OSJkarżenfo wnosi major Rumiński; obrońcą kom. So.kołowskie~o je&t adwokat

goż departamentu,
własnej wytwórni

Na stacji kolejowej w Białogrod.zie aresztowano 18-letnią p. Retę Trepckównę. Stało .się to w chwili, gdy wysiadała
.z pociągu, przyjeżdiżająceg·o z At·en.
Aresztowanie nastąpiło na fądanie policji grnckiej, która wysłał.a za piękną
dziewczyną Hsty goń.ew, oska.rżają-c jC\ o

Perzyński.
Jądro sprawy przedstawia się w spo..
sób nastęipujący:

te kontrolę nad powytsz . . umową sprawował komandor..iporucz-

bolszewi.z:m~

~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~-~

Dyktator grecki

tępi niemoralność

_

nie szczędząc przytem włas 0
nego jedynaka

W istocie qednak spra·Na przedstawia
się inaczej:
Pann~ Reta Trepclc6wna jest przyj.a.ciółką syna. dyktatora grec'ldego, PangalOl'la.
Skoro dyktator rozpoczął walkę z ni.emorałn oścłą ·w kraru, pierwsz.em jego dzielem było skazanie na banicję swęgo jedynego .syna i ares.ztowanie j.ego ko·chanki.
Dzie~czyna zdołała jesz<Clle umknąć
w porę, }edyna·k a zaś wysłan-0 za karę do
AnglH ..

215 tysięcy paszportów
Tyf.u amerykan odwiedziło
: w tym roku Europę
w Wa szyngtonie
Departament stanu
liczba paszportów
<>blic.zyił, iż w b. roku
do Europy obHczona j.est na 215.000. W
ubiegłym roku wydano i.eh ·tylko 172.000.
Co będzie na p.rzyszły rok, kiedy dolar ieszcz.e pójdzie w górę?
1

W dniu 19 grudni.a
została między M. S.
szefa depair:amentu X
brygady Litwinowicza

1924 roku zawarta
Wojsie. w osobach
M. S. Wo;sk. ge.n.
i oskarżonego So-

czył.

Wobec tego,

skr6'1dła pokojówka ambasa•
dorowi perskiemu w Paryżu

komandora

Na jakich.wanunkach. moż~iwa jest
·
pożyczka w Anglji?
Obetne stosunki na rynku finansowym angielskim
Wysokość stopy pro-centowej centralnej instytucji emisyjnej w Amglji p.rzy redyskoncie weksli wynosi 5 procent. Depozyty w bankach ak<:yjnych oprocenlowa.ne są na 3 proc . .do 3 i jednej czwartej
procent, w bankach dyskontowych i innych - 3 procent do 4 procent. Cena
kredytu wek·slowe~o i o( warle·go: dzicn1
nego 4 i jednej czwar~ej procent do 4 proce.ot, tyg-0dniowcgo 4 pro,ccnt. Kredyt nie
zabezpieczony mogl\ otrzymać dziś tylko
firmy pierwszorzędne. Cena kr~dytu otwarte.go zabe~pieczone~o wynosi dziś .Jkoło 8 procent, a nie:z.abezpd.eczonego od
8 do 10 procent i więcej. Stop-a procentowa lokat na I miejs<:u hipoteki - 8 procent.
Naogół na rynku lon~yńskim · odczu-

. PARYŻ, 22 muca. (Własna służ.ba tel .
"Gońca Wie·czornego"}. - Zamieszkujący
tu b. ambasad·or persRi w Paryżu, Londynie i Peters.burgu, regent z.a czasów mało
le tn ości zdetronizowanego szacha Achmedr Kad!ara, ks'ążę ir:i~r. -ul-mulk padł
ryfia ra kradzieży, popełnio·nej przez poko-

daje brak kapiłału. Popyt na gostale wzrasta, zaś podaż została
uszczu·plona w ostatnich czasach na skutek polityki banków rozrachunkowych,
zmierzającej do zwiększenia kh rezerw
pieniężnych. Spe<kuh,.cja giełdowa, która
w ostatnich czasach przyjęła większe roz
miary, też absorbuje znaczną ilość go tówki. Uzyskanie kredytu długoterminowego
jest nadal bardzo utrudnione. Nawet pożyc:uki kolonialne ostatnio nie bardzo się
powio·dły, ponieważ oprocentowanie, na
jakie obechie liczyć może pożycz.ka najprzedniejsza, jest 6 procent, po cenie emisyjnej 94. Pożyczki zaś mniej pewne
mogą liczyć na powodzenie li tylko, o ile
będą O'procentowane 7-8 od sta, po ce.nie emiisyjneij 92-94.

iówkę.

.z chwilowej nieobecnośc'.
pokojówka ta skra·dła kosztowno ś ci . należące do ksiięcia i jego rodziny,
o·cen.ione na miljon franków zgórą i zbi.egla
wraz z swym "przyjacielem" w kierunku
Korzystając

~ranlcy hiszpańskiej.

W pościg za parą złodziejską
<lwa samochody p-0lkyjne.

DOSTANIE 5

wysłano

ułożyt

dobry dowcip,

ZA DOWCIP

Za katdy dowcip, nad<:słany d-0 redakcji „Go6ca", który bęnzi : "'1"' · ,., aw"'ny na
szpaltach n~zego pisma, autor dowcipu„ jako honorarjurti.
ZŁOTYCH
odbędzie się

normaln~go

Sąd

po

za.przysiężenLu sędziów-aseso

rów udał się na
prokuratora,

naradę

losowanie. Autor, któhonorarjum,

OTRZYMA 100 Zl..OTYOH
Dowcipy należy oddawać osobiście, lub wrzucać d-0 slrr.,.ynki redakcyjnej „Goń
ca" (Piotrkawska 106). Każdy dowcip po;winien być napisany na kartce papieru,
i zao,Pałrzony podpis i adre6 autora i w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
.
(Piotrkow&ka 106).
Jeden jedyny warunek stawia redakcja przyszłym humorystom. amatorom, a
mianowicie:
DOWCIP MUSI BY&J KRUTKI i ZWIĘZLY!

•

nad wnioskiem

Sąd odrzucił

wniosek prokuratora co
i przysiąipił do przesłuchania oskarżonego, komandora Sokołowskiego.
do

niewhściwości składu sędziów

nie przymaje się do winy,
wszelkie wymaga.
ne przez przepisy prawne ftn1nki, wy·
magane przy zawarciu umów wojskowyich.
Oskarżony

twierdząc, że wykonał

„

w

l\ktorka, która nie chciała
została

i 100 Zł.OTYCH NAG !~ ODY
RAZ1:.M WIĘC 105 Zł.OTYCH

Po wydrukowaniu 100 kolejnych dowcipów,

pułkownika

w M. S. Wojs.k.,
przez zwykły trybunał
oficerski, a nie przez admiralski (morski).

etacie

występować

ZŁOTYCH

ZŁOTYCH

powinien są
z oficerów ma.fynarki,
oficerów. wojsk lądo

Adwoka•t Perzy1hki oponował przec~wko wnioskawi prokuratora, uważając,
że kom. Sokołowski, który obecnie jest
może być sądzony

Czyj dowcip zostanie wylosowany

rego dowcip zoatame wylosowany, prócz

zwykłych

na

OTRZYMA 5

państwa,

złożony

dzić sąd,

a nie ze
wych. ·

tów•kę

czasach potrafi

DOSTANIE 5

godząc się na

Sokołowskiego

wać się

5 albo 105 złotych
ciężkich

w kwocie 126.000 złotych,

z~ooil ~iosek n~w~ściwości s~, g~yż

,

Kto w tych

I

roku prowadzii pertrakbcje i

zawarł niekorzystną dla wojska umowę z
Józefem Głąbińskim, oraz, że wbrew swemu obowiązkowi służbowemu umyślnie
:nie z.ba.dał solidności handlowej i fachowej ni.eznanego dotąd władzy wojskowej
oferenta Głąbińskiego, dalej, fe nie zbadał zupełnie stanu majątkowego Gł. i nie
zabe~pieczył wypłaconej temuż zalic~ki

zapisanie jej dopiero na 4-em miejscu hinik Franciszek Sokołowski, prokurator poteki po wierzytelnościach prywatnych,
przy wojskowym sądzie okręgowym nr. 1 przekracllających całą wartość nieruch.ow Warszawie sformułował oskarżenie, · mości oferenta.
o godz. 10 i p~ł rano przewodniczący
zarzucając Sokołowskie.mu, zawieszonemu
w służbiie, te w cza-sie od sierpnia do gru- otworzył posiedzenie, poczem prokurator

IW*®

:Kosztowności za
milion franków

i

Głą 1>iń~kim

w .liosciele

zbojkotowana ·

MOSKWA. W Leningradzie miało miejsce w iY'ch dniach cieka we z.darzenie. W domu starej i młodej gwardii odbyć się
oświatowej
mia·~o z inicjatywy komisµ
należące~o
„Studia",
przedstawienie teatru
do aktorki I. Timeowej, Kiedy dyrektorka
teatru dowiedziała się, że przedstawienie
ma się odbyć w budowie, w której dawniei
znajdował się kościół, odmówiła .katego~y
cznie w przedstawieniach tych ~riąć. udział i odwołała o~łoszone · już przedstawienia. Wkrótce po tern opublikowany został
1

w p'.smach leningradzkich list ad ministrato-

ra domu starei i młodej gward}i, który mię
dzy innymi oświadcza . że postępowanie
Timeowej znajduje się w sprzeczności z
~odnością artystów i obywateli sowieckich,
i że wobec tego należy względem teatru
„Studja" zastosować energiczny bojkot..

.-

/

s
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„Gońca ·Wieczornego"
preinja
Wielkie.
...„ ............„„
...
~;:3'11--------------iiiim----

·Druga lista zdobywców,
Dzień

'

drugi

był

obejmująca
.

120 osób

dniem .cennych premii

Ńożna maszyna do szycia, Dlaterjal na ubranie datnskie
płótna,

sztuka

IYlaszyna do szyc!a

54) Józef Askana.s, Cegielniana 7,
45) Lili Ciesielska, Ki1ińskle~o 63.
!::.:) Helena Mikołajczyk, Drewnowska
46) Mich1ał Kronenberg, Nowo-CegielnT. 27.
nia.na 22.
56) Leon Pytko, Piettrkowska 132.
47) S. Cunge, Sienkiewiicza 26.
57) Leon Salomonowi.cz, Szkolna 10.
48) Stanisław Leoniak, Pała.cowa 12.
58) Marja Glontkowa, Pabjanice, Koper49) Wład~ław Giedymir, Kątna 24.
nłka 16.
50) Stefanja Wodzishwska, Nis1ka 8.
59) Jadwiga Jelińska, Ni:Ska 6.
51) Wład~bawa Majkowska, Ma; ą tek
60) Alfons Schiifer, Tar~owa 41.
Widzew.
61) Józef Candrowicz, Tuszyńska 5.
52) A. Sudia, Zielona 41.
62) Adolf Roslik, 6-go Sierpnia 96.
m 53) Adolf Wajs, Pusta 5.
lll!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"~!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t

1) Cecylia Szulc, Wólczańsk.a 93.

Pla!erial

damskł

2} Anna Kluuczyńska, Chłodoa 6.

Sztuka

płótna

3) Wa.n.da Gamon, śląska 72 m. 2.

10 korcy

węgla

Tajem11iczy trup pod Raszynem

4) Stanisław Trzęsowsiki, Ozorkowska
nr. 15.
5) Józef Marczak, Południowa 65.

18 letni

zo kilogr3mów cukru

żyd

bez iadnych dokumentów

Z Warszawy donoszą:
Wczoraj o godz.inie 6 rano na szosie knkowskiej na 13 kilometrze od Warszawy w
pobliżu Raszyna znale z~ ono .t.włoki młode
go mężczyzny, wyznania mojżeszowego, lat
około 18. Trup leżał obok sklepu spo.ży
<:zego, należącego do Moszka Bergera, pod

6) Antoni Lęcki, Nowo-Dworska m. 6,
m. 8.

JO kilogramów cukru
7) Stanisław Gołaszews.k.i, Kliliiiskiego
nr. 62.
8) Strunisława Matuilowa, Napi6rltowskiego 46.
9) Rubiak Józef, plaic Kościelny 8.

Z5 kilogramów

75 korcy węgla, 124 kilog. cullru,
209 kilog. tnąki

gk>wą miał pęczek słomy.

ł& się wyświetleniem taje:nmiczego wypadku. Żadnych dokume.ntl>•v przy zwłok . eh
nie znaleziono, wobec czego ~azwisk.a
mr.arłego nie można było n.a.razie ustalić. Oznak ~wałtownej śmierci na cieAe .niema.
Istnieje przypuuczenie, te trup zost1tł
skądś przywieziony i porzu.cony w nocy n.n
szosie.
I I
I
i

mąki
mąk

12) Bronisława Janiszewska, St. Żerom
skiego nr. 8.
13) Zofja Kubiak, Nawtot 55.
14) Zdzisław Wieczorek, Lódź-Ka:liskia,
dom kolejowy nr. 5.

5 korcy
b~anr.n

5 kilogramów mPki
I

l
1

z korce węgla

l
'

17) Antoni Szuflet, Malinowa 9.
18) Julja _Mikułowska, Andrzeja 52.
19} Euge.nja Walewska, Emilii nr. 52.

I kilogramy cukru

I

20} Natalia Wie.żańska, Nowo..Targowa
nr. 18.
.
_
21) Jan Lange, Kilińskiego · nr, 35.
Hr. Tassilo napisał te!tst operetl1i ,,L~~~ fi„owy'', d a ł go do
22) Będesz Józ.ef, Radw~~·~ka 36.
23) Helena Mai~.ner, .Em 1J11 nr. 40 m. 42. I' muzycznego ooracowaniz1 kompozytorowi L<>rinq. Ten jedn~ lł
.a.
· .e
·•· t erJ~.
ł p!1'<1ft
"'
•
· · t k Ją
zmienił 0• pere ł'·
24) Ada.ro DrobiJk, Niska 8 m. 66.
ups„rzy
"'ł e na rewJę 1 a
25} Bolesław Wiktoriski Ale'ksandrowhr. Tassllo wniósł sprzeciw przeciwko wysla:.vieniu „Liścia
'
ska 10.
figowego"
26} Rysz:ud ł.aW1llkki, Przejazd nr. 86,
m. 27.
27) Czesław Czarkowski, Bazarna 1.
IOSDa JUŻ Jest•••
28) Mic:hał Paliński, Pszenna 2.
29) Eugenia Heymanowa, Piotrkows:ka
nr. 199.
30) Józef Omemblew.ski, .Abramowskiego 9.
31) Marja Sadowska, Prez. Narwtowiicza
nr. 45 m. 29.
32) Cecyl ja Mikołajczykówna, Piotrkowska 237.
33) Krysta Szyli<:, Zachodnia 15.
34) Tadeusz Bąk, Dobra 10.
35) J. Laskiewcz, Zgierz, Przytbyłów 32.

w·

• •

I

1 korzer.

75) Stefan Tadensiak, Skierniewicka 26.
76) Maria Wichlińska, Nowo-Zarzewska
nr. 13 m. 12.
77} Włodzimierz Kł'zemióiski, Składo~
nr. 25.
78) Marja Betlejewska, Zawicza 84.
79} Ja.n Wód:kowski, Kilińskiego 100.
80) Ludwi k Hetler, 6-go Sierpnia 28.
81) Anastazja Chlewicka, Piwna 44 m. &.
82) Władysława Trawiós.ka, Na.pi6rkow-:
skiego 77.
·
83) Józef Grabarczyk, Drew.nowska 55.
. 84) Paweł Bliege, Poa.bjanici!!, Lutomier.
ska 1.
85) Katarzyna Słupecka, Sokola 9.
86) Zd:llisław Grzembowski, Abraanow..skiego 25.
87) Józef W oJczyński, FahrycztJ.1& 5.

węgła

36) TeofH.a Za.binowska, Piotrkowska nr.
200.
37) l ~:-toni Borowski, Kaip.Ji.czna 8.
38) Szymańsk:i Mar;a, Ką: '. IIla 36.
39} Leon Szrajbaum, Cegielniana 54.
40) Władyshwa Szopańska, Konstantyncws•ka ni. 70.
~
'
41} Osklr L:tbrach, Gdańska 35.
42 1 Z ofja Gawrońs'ka, Radogoszcz,
· ska 9.
43) Józef Ma:ek, Sosnowa 6.
44.l Felicja Wilczek. G<lań~a 18.

Gienia Pin·got, Targowa 9.
Józef Wiśniewski, Mazurska 45.
Władysław Kornecki, Traugutta 9.
Ja.kób Hilman, Konstantynowska 30.Wo;ciech Michalski, Kopernika 43.
Wacław Malinowski, Rajtera 26,
94) Stefainja Budziarkówna, Brzezińska
nr. 40.
9~) Wła<l~ław Biernadak, Niska nr. 8
m.66
96) 7y~munt taspiń'Slki, Narutowicza 4.
97) Samson Choroch, Piotrkowska 24.
98) Stefanj.a Budziarkówua, Brzezińska
nr. 40.
99) Tadziu Kosiada, Wawelska nr. 22.
100) Dolly Perlówna, Zakątna 61.
101) Michalina Szew<:zyk, Marvsińska 18.
102) P. Kalicki, Piotrkowska 242.
103) Jan Bober, Nowo Targowa 4 m. 2.
lf ~) Eugenia Grzegorówna, Piotrkowm·
nr. 197.
105) Roman Budzyner, Narutowi.cza 32.
106) Helena Kapuścińska, Pomorska 70
107) Stanishwa ~aaie'W\Ska, Nowo-Mary„
sińska 7.
1':''.:) Moni.ka Kuhiaikówna, Piotrkowska
nr. 113, II ptr.
88)
89)
90)
91}
92)
93)

węgla

15} Roman Zachorski, Cegiefoiana 74.
16) Stanisław Laskowski, Chojny, Grzy-

z kilogramy cukru
1

Zaalarmowana policja powiatowa "~ ję-

10) Marja Pogońtika, SoS111owa 17.
11} Aleksander Szrot, Fijał~owska 15.

10 kilogramów

63) Czesław Traczykowski, 28 p. StrzeL
ców Kaniowskich 8.
64) Wiktoria Mi.kołajcz}'1k, Nowo-Cegielniana 42.
65) Władysława Sarzyńska, Tar~owa 2.
6) Roza Giteinowa, Kilińskiego 48.
67) Alfreda Kosakiewicz, Rokicińska 97,
oficyna 6.
68) Lucyna Dargużaós.ka, Al. Kościuszki
57 m. 18.
69} Róża Halbenta.dt, Przejaz<l 30.
70) Bronisława Skonka, Wilcza 9.
71) Longin Pa.czyński, Piotrkowska 253.
72) Leokadia Kobiela. Piotrkowska 130.
73} Józef Bartczak, Wodna 15.
74) Szczepan Kuś.niewski, Nowo-Sady
nr. 17.

z kilogramy .mąki

109) Marja Rundsztajn, Pańska 103 m. 25.
110) Lili Birsz.taj1lówna, Aleje Kościuszki
nr. 39.

11 lJ

~tanisław

Pnpucher,

112) Zbi~niew Maszerk0W1Ski, Kilińskiego
nr. 25.
113} Mieczysław Tene:nbaum, Wólczasiska 4~.
114) · Achm Roliński, Karola 20.
115) Zofja Kałuża, Franciszkańska 4.
116) Stanisław BartczaI~. Gdańska 11.
117) Edzi.u Nowak, Szara 15.
118) Antonina l3łofoik. · 6-go Sierpnia 46.
119) Jakób Steinberg. Al. I-go Maja 41.
120) Ab. Słobodz.ki, Wschodnia 65.

•

I

Kiłióskiego

nr. 40.

•

•

Następna lista zdobywc6w włelldch,
„Gońca" Wieczornego" ogłosz6114
będzie w dniu jutrzejszym. Osoby, kt6„
rych nazwis!!a ogłoszone były "W liście
' pierwsz~j (22 marca) mogą się zgłanać

premJi

w. .

•
na razie n ad jeziorem Lu_gano

j po odbiór premji

dnia 25 marca, t. f, w
5.ej po południu.
godz,
czwartek, od

noNTF.c

~ pogoni

za

Wr. '11.

życiu

Karta wydarta

Łód.zki

n.n~OWANT

WTF.f'70RN,

Marsz. Piłsudski

.s kandal towarzyski

kreacją Hersego••Rozkoszne zaśnięcie

wraca do a~mjr

i niesan10•

wite "budzenie
Zyde ti.kłada czatSami historyjki, pomysły, których mogliby mu pozazdrościć
:na'hardzie.j płodni noweliśd. Oto niedawno przyt rafiła się jedna z nich, udiz.iał brała w niej znana z,e swetj eleg,ancji łodzian
ka. Jesz.ezie teraz, gdy pomyśli, że Wiszyst'ko mogło s1ę laik ładnie. skoilczyć, a skoń
czyło się tak tragiocznie, pr.awdziw.e łiy ukazują się na jej ni,eprawdziwie .różowyich
poli cz kach.
'
W tem miejs<:u napisać wypada, ie
nie wszystkim łodztlank.om do g'UlStu prizypadają kreacje łódzkich mistrz.ów
i mistrzyń igły, i ażeby olśnił lowarzyslw.:>,
v. którem przebywają, czę.sto udają się do
firm stołecznych, by zasięgnąć rady,
a
nierz.ad·ko okazyjnie coś kupić. Tak i w
naszym prz-yp.ad.ku.
Łodzianka. której nazwiiska, a nawet
inicjałów z łatwo zrozumiałych powodów
nie poda·;emy, ku zmartwieniu ni-ektóryich
czytelników, nosząica mane zresztl\ w sfe•
rach pnemysłowy<:h nazwisko, wybrała
iSię pewnego marcowego poranka do Warszawy, by .sprowadz:ić coś z kreacji Herse'go, lub żmigrydera, gdyiż twie.rdziła, że
nie ma 'kompletni.e nic do włożenia. Przeciągły gwizd lokomotywy, ~lalni poca.łu
nek m~żowski i nas,za majoma rzuciła się
n~ miękką kanapkę prz.edllia.łu pierwszej
klasy. ·
W nieiSpełna trzy godziny wysiadła n.a
dw.or·cu przyjazd.owym w Warszawie.
Po godzini·e znalaa.ła si~ w lukiSusowych aparlamenta.ch ma}!azynu p. Herse'gQ,
Dziwna r.z,e<:z, tu± po godzinie była zde
cydowana na wybranie }ednej z kilku
przedstawionych j.ej kreacji.
Zapóźno się natomiast sp~tr.zegłia, że
mistrz .za swe kr.eacje liczy 6ohie haijoe<:z.
nic dużo; prz.enioołoby to nawet iei całko
witą sumę z.a·bran.ą na wydatki, a miała
ułatwić j,estcz.e kilka drobiaz.gów. Stłu
iniiła w sobie ł.zy, gdyż musiała się }akoś
wykręcić, że po obiedzie wróci z mężem
oi wtedy już napewno zdecyduje się na
wybór tSukni i jej kupno.
Kierowała się już ku wyjściu, gdy przy•tąpił do niej nadzwyczaj elegandu i ugrzeczniony pan i p:rzedstawiwsz.y s.ię ~
'
•
•
I
znaiomego
męza, g.rz~czme zaproponowa.
poży.c z!<ę . Ona nigdyby się na coś podobnego nie zdecydow ała, ale tym r.aiz.em wyp.n d<! k był doprawdy wyjątkowy.
Jeszcze raz spofrzała na cud z dt.etów.
tafty i złota, później na nie7.najomego (był
doprawdy przystojny) i przyjęła pom·oc„,
ale na później. Będzle tak dobry i wyłoży
.za nią na drobniejisz-e wydatki.
Po go<lzfoie spotkać kh był,o można
w 11 Savoy'u" na obiedzie, do menu którego weszła flaszka s.z.ampana. Późni.ej zaproponował (ach, ja~ on był miły, wcale
nie żałowała tnajomośd) .zwiedzenie jego
apartamenic!Jku w hotelu. - Tylko je<ł.no
pięterko, a n;-eczywiście nie p-ożałUJje te.go,
;!!dyż test posiadaczem pięknych i:bior6w„.
Zgodziła się, ho }akie się można nie

dobijać do drzwi.

chunek? Bo opłaty tutaj :iwykle uisz.cza
się :igóry.
A biedna łooxle.nka nie miała pr.zy sobie ani gro~za. Zbaw<:z.a rada: t·ele{onować
do domu, do męta, może wyrwie ~ą z o-

zgodzić, gdy prosił ta~ ładnie.
Zabrał więc jej drogocenną pa:czkę, ją
samą ujął pod ramię i we.sell wiSt&J)ili na

schody.
W pokoiku pneprosił ją

Cq teraz ureguluje ra-

na chwilę,
tdyż musiał wydać zarządzenia w $prawie interesantów.
Tymcz.a-sem szampan
d z'. 'iił . Powieki się kl.eiły. Za.snęła.
Przebudzenie
nie było roZJkoszne.
C1r mny pokój, Na suficie odbiiajl\ si~ tyl„
ko refleksy świateł z ulicy.
Wr.et rnbie przypomniała wszystko.
Ckho zawołała. Nikt się ni·e odezwał. Wv11zukala n.a ścianie kontakt od światłą.
G dy światło zal~ło pokój, uirzała aię w
skromnie umeblowanym pokoi1ku hotelowym. Towarzysza nie było, ale„. 1;1ie dojrzała i paczki, która tak drogo Ją koulo..
wale
Prz-<?r:żenie jej natomiast
nie miało
granic , gdy dojrzała się ogołoconą z biżu.
terji. Na<lomi.ar złe~o słiuiha. zaczęła $ię •

I

wyrwał ją, ale,

jak

.s1ę dowiadUJ}emy,

czyni starania o rozwód.
Piękna łodzianka dała sobie słowo, t-e
od tego dnia, z.adawalniać się będzie stro-

jami, tylko .,made in Lodz".

PES.

pres~

Humor czytelników
Dwa dowcipy z

tysi ęcy nadesłanych

XXXI.
NASZE DZIECI.

M a t k a: Coś ty zrobił, nowy ~arni.
cały w błocie!
Synek: Bo, proszę mamy, bawiliś
my się z Edziem w redakcję, a tatuś mówił że redaktorzy obrzucają się błotem.

I

I

S y n: Dob,...~, ju.i
Ojciec: Co?

S y ~:

XXXII.

WYBRAŁ„.

O j c i e c:

Antek, wybierz

.•„

.IQQ

coś

z bu.

wybrałem.„

Srebrną łyżeczkę„.

tur

łetu.

,,Gońca"

•

•

•

powyższych dowcipów odeza okazani,,. ' dzisiejszego nu.
meru „Gońca" i wylegitymowanlem się
w reda~cji (Pioukowska 106) po 5 złotych

Autorzy

brać mogą

n.a.grody.

Cil&&LL
ł

Porozumienie w łonie

rządu
w sprawie naczelnych
wojskowych

-

się boję •.

Ja

też.„

„A

łunkcjonarjuszy

policji

ty?

nie.

Ku uwadze wszystkich
czytagąc. ych!
w

przedą:u
!ił

wydał

27 dni

w„ecz urny"
swym czytelnikom
„

833 prem.ji 833
w t ·e m 35 nagród pie„nh'łżnych
Prócz tych upominków nadzwycza~nych, na które wy·
starcza złożenie jednego bonu,
dz~ś jest ogłoszona H~ga lista

obejmującego

konkursu reklamowego

1.600

cennych rzeczy

o olbrzymiej wartości
zł. 15900 zł.

(50 dolarówek, 4 maszyny do szycia, J rower, 6 sztuk ma-.
terja ·łu S sztuk płótna, 750 korcy węgla, 1500 klg, cu 'u„u,
3500 kilogr. mąki, oraz miesięczne utrzyrniln~~ rod~inyl)
Jednocześnie

,,Cioniec"

ogłosił

obecnie

NowY wielki konkurs
na

stół

wielkanocny

dla wszystkich sfer
i wszystkich stanów
aB

będzie zredukowanych
Z Warszawy donoszą:
Ministerstwo
spraw wewnętrznycli
ogłosiło rozkaz o zredukowani-u policji mun
durowej z dniem 31 marca b. r. Zredukowanych będzie 1500 funkcjonariuszy p~
cyj.nych, w tem niż.szyi::h szart 927 osób.

RewlzJa we wszystkich
działach

wychodzenia

on. c c

wybrańców

władz

WARSZAWA, 23 marca. W związku
z odpowiedzią na pismo prez. Rzeczypospolitej wystosowane do rady ministrów, a
dotyczące jego ll'prjlwnied jako zwierz,chni~
ka sił z.brojnych paśstwa, nastąpiło całko
wite uzgodnienie pogl4dów między premjerem Skrzyńskim i ministrami Żeligow
skim i Piechockim. Projekt tej odpowiecbi
będze przedstawiony radzie ministrów na
najbliższem posiedzeniu.
Gł&wną zasadą odpowie-dzi ma ~ ustawodawcze roz.s'Ze1'Zenie praw srzeta sztabu genera:lne~o. Co się zu tyczy upraw- .
nień prezydenta Rzeczypospolitej, jako
z·wieirzichnika siły zbrojnej państwa, ro
rząd ma stanąć na sta.nowiaku, it prawa
te prezydent Rzeczypospolitej może wykonywać tylko za poś.rednl<:t.wem ministra
spraw woiskowych.
Nafomia~t, jak się informuję, rząd jest
zdania, iż ewentualne stanowisko generalnego inspektora armji mote być utworzone samcxLzielnie przez ministra S'Praw wojskcwych w ramach organizacji tegoż ministerstwa bez drogi ustawodawczej, jednakże rząd nosi się z zamiarem przedłoże
nia e'-,„entualnie nowej ustawy o organizacji najwyższylh władz wojskowych, w której między innemi będzie przewidz.iane
znaczne ro~zcnenie praw a.z.eta sztabu
generalnego.
Powyższe wskazywałoby na to, it w
łonie rządu potęguje się tendencja, ażeby
umożliwić mc.rszałkowi Piłsudskiemu powrót do czv nnej służby w armji. W sipraWle tej przewidz!ane &ą w najbliższych
dniach konferen' je,

1500
Ja

.

! tylko z: 10 bonanli ! 6 8

woiskowego lnsfyturu geograflcznago
Z Warszawy donoszą nam:
$lc<lzlwo w sprawie nadużyć w wojskowym in.stytucie geograficznym, ustaliło dotychczas., że - jak już donieślimy papieru na wydawnictwa instytutu. dostarczała jedna z Hrm krajowych. Papier
ten kwalifikowany do najwyższych kategorii papieru, sprzedawany był po cenach
papieru włoskie.go, mimo że był wyrabiany
przez firmę krajową. Rewizja prowadzona jest w siedmiu kasach instytutu równocześnie. Z polecenie s.z efa korpusu kontro„
Jerów, gen. Góreckiego, dokonywana }est
rewizja we wszystkich działach instytutu
geograficznego dla uzys!tan.ia ogólnego
obra·z.u jego gospodarkL

i\lanetUrY

nad

sowiec_kle

granicą rumuńską

Sowiecki rząd ukraiński zgod.ził aię na
a.rmji mołdaw.:tflskiej repubJ=ki z 10 na 15 tysięcy ludzi. Dnia 14
kwietnia w pobliżu granicy rumuńskiej rozpoczną się manewry, w których oprócz
Tuchaczewskego i Budienne:.go wez:ną udział Woro.szytow (naczelny wódz} i Zoł.
Rząd sowiecki i partię komunistyczną ri•
prezentować będzie Trocki.
powiększenie

ZastóJ w fabrykach mnskinv. .
Skieh

Z Moskwy donoszą, że z powodu brah.
sur o.wców tamtejsze fab„y!ci tekstvlne •
dniem 1 mija zawies-z@.ii\ ,2HI·~~.

„

Nr.

zr.
Dakąd PóiśC dziś

Na falach ankiety rozwodowej
płyna, czółna

Kaida teza jest słuszna~ każdej chciałoby się przyznać
Otiarą rozwodów
Trwałość małżeń·
dzieci
stwa--trwałość pań-

sa

StWaf

Podsława· małżeństwa po•
winna byt czysta

miłośt.

,,Jedynie

świętym obowiązkiem małżeństwa

Jest
wychowainie zdrowego potomstwa, i przygotowanie dzieci na dobrych obywateli
kraju.
Jest to niemożliwe z chwi1ą, gdy wprowadzO'lle zostaną rozwody.
Dzieci zostają pozbawione witedy domu i ciepła ogniska rodzinnego,
Z chwilą, gdy zatrzymuje je przy sobie
ojciec, ja.ko mękzyzna nie umie on otoczyć dzieci należytą opieką j . odpowiednio pokierować ich wychowaniem. Dzieci
żyją samopas, charaktery i<:h łatwo mogą

Małteń$łwo jest podstawą "i pierwotną
komórką spoJ.eczeństwa,

~est

smutny i godny. pożał~wania,
.
Dlatego tet dwo1e ludzi łączących się
wspólnym węzłem małżeńskim, I musi

~owzięciem

~ię

przed
decyzji dobrze
za.stanow1ć nad tern, czy charaktery 1 uspo.
sobienia ich są zgodne, czy będą mogli
żyć ze sobą szczęśliwie.
Jeżeli kierować się będą przy powzię.
ciu decyz'i sercem i rozumem czystemi
•J

•

•

• '

•

zasadami moralnetru, me zas materialne.
. .
1
m~ , napewno się nie pomy ą, i o rozwodzie myśleć nie będą.
Natomiast ludziom lek:komyśnym, o
pustych sercach rozwcxły nie pomogą. Niof{d
·
'd
·
łż ń , ·
-; ! nie ZnaJJ ą oru w ma e S•:w1e szczęseta, zawsze szudcać będą odnuany. Roz..
wody, byłyby może dla nich na rękę, ale
w istocie prowadziłyby do rozluźnienie
obyczajów i upadku moralności, Rozwód

to nicja~~

pra-w111e usankcjonowanie nie-

moralnosct,

AL

Barański,

(Lask).

rację i uwLeńczyć nagrodą
stwa i rozwodów.
Niechaj więc r6foe garconki
i inne
„nowocze.sne panny" wy-chodzą u. mąt
bez ślu~ów, lub rozwodzą się co drugi tydzień. Ludzie zaś stat-e-czni i tr.z,eźwi, powiecLzą razem ze mną:
„j.edynie śmi.erć
Jeśli są niedobrane małż.eństwa,
to
trudno, rozwody temu te.ż nie zaradzą.

a <:o .zatem idz.ie

i państwa

Cziłowieik porządny ż-eni się na całe
By państwo było potężne ł wieLk1e, życie. Rozwody wprowadz./l jedyni-e za.
koniecznem jest by ta kO'lllór'ka, jaką j.est I mies,z.anię i spowodują rozkład rodziny i
rodz.ina, była zdrowa.
pei.ń.st wa. Któż będzie chciał mieć dz1eci,
Je-st to możliwe tylko wówczas, gdy in- jeśli ni·e ·będz.ie pewny, że ognisiko domostytucja małlżeńska będ.:de nietykalna. Po-1 we .ies.t trwał.~, ż.e je.go polom.slw~ u:wsze
pi~rać rozwody, to ~odzić w samo społe- zna1·dZl·e w tu·em opi.ekę, przylu·l-ek 1 wyczeń-slwo i p.aństwo. Czynić ta·k mogą al- chowanie.
·b o ludzie głupi, albo nierozumiejący caS. Surazski,
łei społecznej donJosłośd kwestii malżeń·
dnzorea domu, ul. Piot.rkowska 130.

Sprawa nie przedstawia się lepiej, gdy
dzieci zatrzymuje matka. Jako rozwód/ka zarabiać inusi na swe utrzyma·nie i nie
rodziców

sząca aię

rozłącza współmałżonków".

współmałżonków"

się spaczyć.

ma czasu zająć się dziećmi.
Los dzieci rozw1edzionych

śmierf rozłącza

TEATR MIEJSICL
Dzlł, wtorek, jutro i czwartek kapitalna, cie-

„Gońca"

odpowiedzi czytelników

WYP0Wl8
· d8JCJe
· .- Slę Czytelni· cy -,,Gon' ca"·'

ICzy potrzebne
I

rozwody
i w iakich warunkach?
,
IO nagrod po złotych 10
są

wywołała

·nałżonkowie

Nasza sensscyina ankieta
duże i zrozumiale zainter'?sowanie.
Co łest !epszem: małżeństwo złe, ale
związane ze sobą przymusem, czy moź·
~ość rozwi~zywan!a nie,fobranych malzeństw7 Związek nierozerwalny, czy motncść rozwodu?
Red kc'a Gońca" zda·1'e sobie sprawę
!I
l "
że śród tysięcy Czytelnik6w „Gońca" są
tacy, którzy sami na sooie odczuli ciężar
niedobranego małżeństwa: że jest dużo takich, którzy, choć nie osobiście, a.le z obserwacji widzieli i widzą, jakie skutki pociąga za sobą niez~od:io.ść us.posobień i
charakterów, nie związanych miłością. par
małżeńskich. A są i tacy równi et, którzy
zastana·wiaią<: aię nad za ~&dnieniami tycia naszego, musieli stanąć przed pyta-

nic.m, czy
niedobrani powinn1 męczyć się wzajem, czy ra.:zej ;,:>owinna
być pozost:i..viona im możliwość rozwiązania ślubu i szukania ~dzieindzi~j moŁe
dla. siebie noweJ!o innel{o szczęśliwszego
t)'cta.
. .
.
Uwti~ft.,,V, te 001n:a mas uerok1ch
może wpłynąć na właściwe rozwiąnnie
zai!adnienia: nierozerwaln<'ŚĆ małżeń:;kr..
czv do„usLczalność rozwodów na. drooze
prawnej?
Nadesłaae nam odipowiedzi w formie
możliwie krótkiej, zwięzłej i ścisłej, drukowan-e będą kolein·o w „Goócu", Gdy
temat zostanie przez Jru!cowane odpo•
wiedzi om6 Niony i .vyczerpany dostatecznie, redakcja za.mknie ramy tej ankiety
rozwodowej i z pośród wydrukowanych

10

złotych -

pod odi'owiedziaml drukowane nazwiska ich, wówczas, zamiast nazwisk,
zamiesczane będą inicjały

1

Junoszą-Stt

powskim. Na dzisiejsze ł jutrzejsze ('rodowe)
pn:edstawienie ważne są bilety ulgowe. W czwartek przedstawienie zakupione.
W piątek dwudziesta pierws:q premjera sezonu: potętne dzieło sceniczne wielkiego poety an•
gie)skiego Wiliama Szekspira „Otello" z Ku:imierzem Junoszą-Stępowskim w roli tytułowej wodza murzyńskiego, Desdemoną będz:fe Jadwiga
G:z:ylewska, która tę rolę odtwarzała w Warszawie obok Junoszy-Stępowskiego, Jagonem - Jan
Kochanowicz, Kasjem - SzymadskL W innycb
ważniejszych pp.: Jerzmanowska, Białoszczydski,
Krzemiedski, Przystaó.ski, Wroński, ŻeromskL Retyaeruje Konstanty Tatarkiewicz. Pracownie, teatralne przygotowują całkowicie nową wystawę
dekoracyjną (10 zmian) pod kierunkiem i wedł114
projektów bolesława Kudewicz.a. Kostjwny 1 Te.
atru Polskiego w Warszawie, według Karola Fry·
cza.

,,Ró!A„ !EROMSKIEGO NA SCENIE TEATRU
MIEJSKIEGO.
Głośny ,dt'amat niesceniczny" wielkiego, ni-eo
d&JWno zmarłego pi.sarza Stefana Żeromskiego,
rzecz o r. 1905-ym, zrealizowana s tak wlelkie.m
powodi.cniem pn:ez warszawski teatr im. Bogu..
sławskiego będzie następną po
„Bł,kltnym
Ptaku" Maeterlincka wielką premjer11 teatru miej.
skiego. Termin tef niezwykłeJ, budzącej jut zawczasu wielkie zainteresowanie premjery w
pierwszej połowie maja.

JUBILEUSZ „ltOPcrtrsZKA".
Czarodziejski, śliczny I wzrusz:afący „Kopciu·
szek" obchodzić będzie na scenie Teatru Miejskiego w najblitszą sobotę po południu jubileuaz dwudziestego piątego przedstawienia.
Z okazji tej „uroczystoki" ·retyser tego bafeeze
nie kolorowego widowiska p. Konstanty Tatar.
klewlcz przygotowuJe na ten dzień nereg specłał·
nych atrakcji w poatacl „premfów'' dla tych ml•
lusiflskich teatromanów, którzy w sobot' odwł„
dz11 „Kopciuszka" w teatrze przy ul. Ce~ielnlanef.
Losowanie premiów odbędzie się na scenie pod•
czas balu u króla. Premjów będzie około 50, tak
że mni~J więcej co 12-ty widz milusłAskl oh'zyma
prc•nję.

BUt>ty po cenach najnlt111ych fał do aabycia
w kasie zamawid.'

,,OszczPdności''

p. St. Grabskiego

10

były

Odpowiedzi, krótkie i w;·rafnie p1sa,ne,
i nazwisko
autora, oraz adres iego.
Autorzy mogą zastrzec, iż nie chcą, by

muszą być z.aooatrzone w imię

wielkieip powodzeniem komedia paryska

L Verneuil'a „Orzeł czy reszka''

zostanie wylosowanych 10 odpowiedzi,
Każda Otrzyma nagrodę W WYSOkOŚCi

wwwwew

wiBczorem!

Przez

parę

lat krzywdziło •I•
nauczyclell,

a teraz h ortem trzeba
zapłacie

Nieznany trup mężczyzny na Pradze
ołiaże się

Z Wanzawy

wiązani·e.

socjal i styczny poseł do parla·
mentu włoskiego, zamcrdowa•
ny przez fąazystó w, którzy za•
siedli obecnie na ławie oakar„

_,MN*_

żonyoh.

Pierwotne ~:i:ypuszcienła, te hył to trup
niejakiego Monka Bechera., dozorcy fabryki tytoniu w Grodnie, kt6ry w tym cza.
sie po dokonaniu wł.a.maa.la do fa.bryki, na-

I
I

zwłokami

bę·

Dalsze doC>hodzenie w toku. Ma ono na
celu ustalenie okoliczności, w jakich zmarł
Ra.!ałowicz.

„

Na wzór dawnych herbarzy, zawięrają~
eych spis szlacheckich rodz.in, wydaje nowo ;orska firma k.s:ęgarska Smilh aud Son
t,Almanach piękności kobiecych".
Księga ta, ohejmutąca kilkaset stronic
druku, zawierać będzie wykaz najpiękniej.
1zych kobiet na całym świecie, ułożony wedle krajów 1 miast.
Liczn.e fotografie o!ldo.bią tę księgę.
Księgarze amerykańscy zamierza.ją po~elnić jednak wielką niedyskrecję. Oho·~
nazwłsk piękny<:h kobiet umiesllezone bę
dą ścisłe daty urodzenia..
Almanach piękności kobieeyeh upzy-

,,lirand·
Kino''
_„__ _
•t'
....... „ . ....

•

Dziś

i dni następnyc,h!!I

ANONS: Wkrótce wielki S7.lag-łer se·
zouu DA WID i GOLIAT~ 4i'

,

.·

~~.~

·.

Wl4tlkl amer7Jla6slll lila p. t.

„Za ~oJ~r mat~i"
Dramat

życiowy .

w 8-miu wielkich
aktach

"-"'WiiiW?ii&h

z udzłł•łem wybitnych amer1kań•
sliich artystów kinowych.

„. ···: ,:· „:: .. . . .,
1 1 1 . a PIERWSZA ~ÓDZKA

Id·

.„

.· .

.

..

„; '

~

''

„

„

·HYGIENICZNA l l J P P

MACA ·MASZYNOWA

pferwszorzędn~go gatunku
płek. Czystośt i obsłu~a

po cenie bardzo niskie}. Codziennie ~wiety -wy.
wzorowa, Prosimy się przekonał pa rniejseu. Wolny wstęp
dla zainteresowanych.
1577- t

15
PIEKARNIA • zal'IA"IUEllHOFA
11
I

uposażeniowyich.

diie<:ko.

..

kobiecyc~1"

Obok fotografji.„ podany
dzle wiek

druliarza

głe znikł, okazały .się nieprawdziwe. D.:>
poolicji zgłosiła s.ię dziś, przed południem
niejaka Rafałowiczowa, to.na drukarza, za·
miesZ'kała przy ul. Miłej, która w okazanem jej ubraniu, w jakie trup był ubrany,
poznała neciy swego męta. Rafałowkz wy
uedł z domu przed triema tygodniami i
więcej nie powr6icił. Po-z:o.sta wił żonę 1

SM

„Almanach pir'kności

~ać &ię będz..i.e COl"OCz.nie-

I

donoszą:

Zagadka trupa nieznanego męfczyzny
znalezionego na Pradze na ulicy Szeroki~j
we wnęce bramy jednego z domów, nad
której rozwiązaniem pracowały organy po„
li<:yjne od dwóch Ły~odn.i., wesda o·becn(e
na nowe tory, które rokui'\ jej rychłe roi·

Matteottl

„ •.

prawdopodo.bnie

~ Wa.rsuwy donos~ nam:
Najwyższy trybunał admln1straeyjnJ1
wydał niesłychanie
charakteryst~my
wyrok w sprawie pokrzywd·11enia prz.ei M.
W. R. i O. P. atars.zych n.auczydeli nk6ł
pow.ueoehnyic:h.
Związek
n.auczycielald
szkół powue<:hnyich pozwał miniaterium
p11ied trybunał
w obronie pokrzywdz&o
nych swych cziłonków, efars.zych nau-czy..
cieU, których bezprawnie zali<:zano do nit·
szych, nit przewidywała ust.a.wa, ncubU

NawclZ)lcieli maJl\cyeh po za aohą pr~e.
lat 3łu~by, zaliczo·no efo azezehta

szło 27

A VU..ei

kate~orjl płac, zupełnie

ir•n~

zgodnie z brtf.Dli-eniem ustawy. Natomiaał
nauczycieli starszych, mających po 30 ł
więcej lat pr~y nauczy~łelski•i, ialiczo.
no również do tegoż s~czebla A, gdy ł""'1
c:iz;a.s-em U&tawa kat~ p.1'1Zyi11•wać im wytsiie nczeble uposateniowe, W ten $posób
- od 1923 roku trwało do c:hwHi oobeeftęi
pokrzywdzenie powatnei lfrupy nauczv•
cieli. Po rozratneniu Jl'rawy, bre>n.ionil1
prze·J $yndyka prawnę~o ZNPSP.,
pa..
Liebermana. trybund o.rreld. it rozporz11·
dzł)nie

wykonawcze M.W.R, i O.P.

jest

n(<YZl!odne z 1'niri~nie.m u:Staiwy upon.ie·
nio.wej z 1923 r. Wobec te~Q ob~cnie mt.t·
s.1ą byó pokryte nau.ęzyde!()m rótnico ia
3 lat• n.lemal. eo narad skarb na . iecłnou,
zowy wydahk kilku mHjonGw złotycb.
1

Dllzwać „oisiic:i:ędnościi\ hlldtq.
towąl" C~t ni<i lepiej byiło pł11cić n•ttc:iy..
ciel.om to, eo im 11ię i prawa nJlezy, sto„
niowo i Wł włdciwvich term.itJacb, a łli•

Tru<l!let to

t~k

„hiurtC'Dl'', dopi11ro wóweu.s, gdy
fllje 1przadafr: Naru~ow!a~· 10 (•klep łrontawv), stwierdtZi ich poknywd,:•ma N&;wpsay
• Zawadzka 20. Wsc11odo1a M1Rzgowska5 (Gór. IJatkl lftbun.ał administra<:yjn1?.

•

Nr '!1

GONTEC W 1'EC70'0"1V n .TT<;TROW A.NT

.Dotkliwy .brak. sędziów ringowych w·11odzi
Lista

łódzłiich sędziów

B. listę kandyao P.
datów na sędziów ringowych .z prośbą o
s.zyblci-e .zatwierdzenie
. ·
.1'e1'.
. .
, .

z.

liście leJ fi.guru1ą tylko nazwłska

Na

trening

usilnie „pochłania"
(d) Tegoroczna zima nietylko, :te nie od- pnestrzeń.
biła się ujemnie na formie kolall"'Zy lódzNiezadługo rozpoczną „Unioniści" jak
kich, ale najzupełniej przeciwnie - przyg·o- również i członkowie innych klubów, tre1.
towała !·eh wspan:ale do rozpoczynające):!<> ningi na torze w Helenowie Otwarcie tego
się niezadługo sezonu.
t<>ru nastąpi w "trzecie" świętą wielkanoPrzez całą zimę kolarze zrzeszeni w klu. cne.
bach: Un'.cn, [ar-Kochba. TWC. i TZS tre- .
W dniu 18 kwietnia rozpoczną wszyst-1
, kie kluby kolarski.e w Łodzi oficialnłe swój
nowali na „rolkach" (home-trenerach).
Obecnie wszystkie kluby trenują juiż w I sezon wycieczką do Rudy Pabjanickiej,
parku Poniatowskiego. Dzień w dzień gru- gdzie odb~dzie się bie.g „wiosenny" na dypa kolarzy z A. Szmiidem, mistrzem wo i- stansie 10-kilometrowyim.
' -----na czele,

I

I
I

tennisista:
Karol ·Steinert,

s s· ł -"'~
T
w;,-.
· ' s..;.
W a Ine ze b ranie
I „' . ,, I a

Wybrany zo'stał nowy zarząd
·
· sekiretarza powierzono
· 20 b. m. w lokalu własnym .zes; funkO)ę
(d) W d mu
p . Mar.
odbyło się coroczne walne zgromadzenie> tinowi, a skarbnika - p. Schmidtowi.
Wybó.r drug:ego wfoeprebesa został
sprawozdawcze.
Między innemi, przeprowadzone zosta- odł<>żony z powodu niewystawienia odpoły wybory do zarządu, w skład którego we- wiedniej kandydatury, le<::z mandat ten zoszli pp. Dresle.r Os.k ar, jako przewodni·czą- stał zarezerwowany dla przedsta.wiciela
cy; Bernt. Brunon, jako pierwszy wicepre- .sekcji alitetycznej.

grze

(d) Zesz.łor<>ezue mistnostwa temiisowe
w grze podwójnej panów wysunęły na pier.
wsze miejsce łodzi.adzina, Karola Steinerta,

który oka.zał się bezkonkurencyjnym.
Dzięki temu pp. Karolowi Steinertowi i
Xlein.adelowi powie.rtwno za.szczyt.oą fu.n.keję reprezentowanli.a banv Polski w grze
podw~ej panów o puhar Davilta.
W g,u pojedyńczej reprezentować Polakę będzie mistrz Pobki na 1925 rok, p.
Czetrwertyń.SĄ który, pr.zebywając obecnie
na studjach w Paryżu, łreuiuje nadal pi1nie

serów prowincjonailnych, który miał stoczyć mecz pokazowy z Dempsey'em, na·
zwiskiem Brooks w chwili gdy sekun-dant:i
j~o przybyli do mieszkania, aby go zabrać
na ring, strzelił poprostu do siebie i pozbawił się żyda. Znajomi samobórcy twierd?.:e.,
te aczkolwiek Brooks zdradzał wielką
ochotę do walki z niepokonanym boksereim, to ~dnak ude1'Zenie pięści jego było
dla Brooksa straszliiwszem nit śmierć od
wystrzału.

WALKA 4 I Pól. GOD7TNY O JEDNĄ
BRAMKĘ.

LONDYN, 22 marca. Wecz o puhar anI gielski
dru:tynami Bolton Wande-

Łódzki

reprezentuje Polskę w
o puhar Davis'a

iuż

łóchkie~o,

Łódzki okręgowy •związek boksenk±

stanowił przesłać

NIE Z DEMPSEYEM.
NOWY JORK, 22 marca. Jeden z bok·

bich i Kwiatkowsiki i dla-tego te:t przypuszczać należy, że P. Z. B. nie będzie staiwiał
zbytnych trudności.

Kolarze rozpoczeli

rwiązania.

i-ozumiejąc konieczność powyższego, po-

RACZEJ SAMOBóJSTWO Niż SPOTKA•

do zatwierdzenia

pionnjerów nasze.go sportu bokserskiego,
a więc pp. inż. Kalenhrg, dr. Krausz
por. Szymański, N<>wak, Konarzewski, Ger

(cl) Nowozorganizowany na tere.n ie naszego grodu związek bokserski, podobnie
jak dawniej lekkoaHetyczny związek okr.
odczuwa dotkHwy brak wykwalifik01Wa.
nych sędziów ringowych zatwierdzonych
przez P. Z. B.
Z tego wz.ględu, organizowanie zawodów bokserskich, nawet zakrojonych ni!.
mniejszą skalę, połączone jest za wsze 7
iwielkiemi trudn<>ściami.
Dotychczas I.•'" sędziPgo ringowego udawało s;ę zwykle P •'l.Y~kr.ć por. Laskow.
Bkiego, bezsprzecz.nie jednego ;. najlep~zych naszych sędziów ringowych. Obe.
<:nie jednak z powodu zbliżają<::ych się ter.
minów spotka6 o mistrzostwo Ł. O. Z. B.
problem ten wymaga jalrr.a.j szybszego roi-

Kronika

między

rers a Notts Forest trwał nie mniej tylko 4
i pół godziny. W rezultacie przyniósł zwycięstwo Boltonowi 1:0, wskutek czeg::> dru·
żyna ta wchodzi do ćwierć finałów o puhar.
Na m~czu tym obecny-eh było przez cał.v
cill,g gry 30.000 widzó-w. Podniecenie .i za-.
interesowanie meczem w całej An~lji bvłn
kolosalne. Radiotelet!rai pracował rnez
<:ały czas meczu informując nieobecnych
na meczu o przebiegu ~ry. Jeodvna bramka
padła z rzutu z rogu przez Joo Smitha.

,,POLONJA" WYT AC:ZA PROCES
"SPORTCENTRALI" 11 WIEDNlU.
WIEDEN'. 22 marca. Piisma tutejsze •onoszą, te wpłynęła skar~a sądowa warszawski-ej , Polonii" na firmę sportową t.
zw. „SportcentraJe" o 7JWTOl sumy 250 funtów an.g. wniesionych przez „Polonię", iako zaliczka na podróż i wynatrodzenie dla
ang. drużyny „Notts C<>unty" z k-tórą
„Polonia" miała rozegrać mecz piłki nożnej
w Warszawie.

1

I
1

a: temJ.isist.ami francuskimi. Niepneciętny
tea grała tokuje wielkie nadzieje na przyaloś6.

.

Walka z przemytnictwem w Rosji
Dziesięciokrotne

'

jeden z

Rossi
bohaterów procesu

o zamordowanie

Wiosenny bieg szybkobiegaczek we Frencji.

Matteotłieqo

podwyższe·

nie stawek celnych

R6g obfitosci .• Gońca Wie·

Jak wiadomo, wydał Dzierżyń.Ski roz.
kaz w sprawie zwalczania przemylniic.
twa, a to jak lega:lnego (przesyłanie tO'Wa.rów i ·t, d.), tak i nielegalnego (ipotajemne
pnemycanie przez granicę). Prasa sowiecka zamieściła w tych dinia<:h ciekawy artykuł n·a.czelni.ka głównego urzędu
celnego A. N. Potajewa, który m. in. pi-

czornego Ilustrowanego"

DODATKOWE

masowe upominki
Niezależnie

ue:

zł.

Zwalctanie t. zw. przemytnict~a legalnego było w Rosji bardzo utrudnione.
Nić więc dziwnego, że ten rodzaj przemyt
nictwa bardzo się u nas rozwinął. Zagca.
:nicą istnieją specjalne firmy, które zajmuja się przesyłaniem rozmaitych towarów
do Rosji w paczkach pocztowych. Posiadają one swych agentów, którzy paczki
odbierają, a towary dostarczają swej kii..
jen.teli,
O rozmiarach tej akcji poinformować
nas mogą najlepiej niektóre dane staty. ,
styczne: moskiewska. kom?ra

celna.

w:·

roku ubiegłego wszystkie rosyJskie komo.
ry celne. Ten rodzaj przemytnictwa uprawiany jest przedewszystkiem na granicy
polsko-ro~yjskiej i rosyjsko-mandżurskiej.
W celu zwalczania tego legalnego przemytnictwa złożono obecnie w sowieclcim
ludowym. komisarjade w.n iosek, w mysJ
którego stawki celne mają być podwyż.
szone dziesięciokrotnie, Jedynie w ten
sposób da się osiągnąć zmniejszenie popytu na towary zagranicz.ne, co oczywiście wpłynie na zmniejszenie się przemytnictwa. Prócz tego zwiększone zostaną w
te-n &posób wpływy z poda,tków.

I

20,000

zł.

Dla naszych
przyjaciół

300
prezentów

WYSTARCZA JEDEN BON
- '.•
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„ ..

75
50 ·
50
50
25

I
.

Marszałek „w świecie teatralnym" na przedstawieniu w Teatrze
Wielkim (obok dostojnego solenizanta stoją: dyr. Artur Sli·
wiński z jednej strony, dyr. Młynarski I reżyser Popławski
z druoiei)

dała napr~ykład w ctąg~. Jedn~g_o mlesią·
ca r. b. :więcej paczek, ~iz w ~ę~u całego

od wielkith premji reldamowych, wartości

•
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Cud fEchnlkl I sztuki klnEmatograllezneJ

I
Il! Dziś i dni następn;,·ch !!!
W1el1de łlrcydzłeło wytwórni Uniwersał PłclU ·
res Corporatlon, N. York.

'

kilogr. cukru
kawałków mydła

paczek „Ergo"
funtów kiełbasy
porcji czekolady

75
50
50
50
25

25

pięknych ' książek

25

25

biletów do kina

25

Cod%iennie losowanie
po 100 upominków

-,Upiór w Operze"

DOTYCHCZAS ROZDANO·

p. t. ,.Le PantOme dP L'Orera"

prezentów nadzw:ycza!07ch.
Dziś rozdawane będą upominki z listy trzeciej, ogłoszonej
w niedzielę. Wydawanie odby·

Wedluri -rozi;ilośnej powiegd URstona Leroux
Reallz.acia:
Rl >BE1<T IULIAN
w ROLACH GŁO V. NYCH Uwiazda ekranów
Ameryki i Eurony. z ""'' z obraru .Dziewczę
z Karuzeli MARY PILBIN0 Norman
Her7 i Leon Chaney.
rea l1zae1a w barwHh naturaln1cli Sneejal nle
dubrane ot-..·Hy BlOZ)'eane w wykonania orklestr1 aym•
! onlezneJ pui kler. p. S 8AJGJ>LMANA.
Cz~śclowa

850 '

wa się w admlnistracei „Oollca"
Piołrkowsk ~ N2 106, od godz.
5-ej po poł.

..l~~~:-=---~-------·-·--~-~-.~---·-~---~---~.. .~.4N~m~.....-=-----~G;~O~NlE~C.;;....W.:.:...•E~C1.~-~-n~~~NT;.;.;._n~,~'T~~-~--~~'\V~Ą~NY..;..____________________________________ ____,__

Ogłoszenia

-

Czytelników

„Gońca"

NAUKA. i WYCHOWANIE

„ .......,••

SKRZYPCOWEJ
nitynowany nau-czycid skrzYS>C4c t>O-dJu.g •tlrO'l.!·ramu r<>„wiskJego konserwator}Um. Warunki bardw przys•le'P~· Wiadomość ul. Kllid.skiego 135. U P„ u krawca.
1029
gry

m:łzietla

MATURZYSTKA
1poczukuje leke}i, korepetycji po cenuh b. pny.&tępnych. Ewentualnie udzieli polskiego wzamian
:n francuski lub &naielaki. Komtu.tyaorw.ka 18,
u.ienk. 2l.
1079
UCZEŃ
6-J!o oddziału prrrlmuie lekej~ w Akr..t• pięełu
oodziałów . Wiadomość: ul. .KomUAtyaowaka Dr•
.19, C. Stelmui.
1097
u~
s.emlnarJ.um n.auczyolelsldego ucltleta ~oreoetyofl.
Ceny na.)nUsze, Oferty pod ..Somla&rłum" do
Gotka
1132

1:.e1 ltla..y

lekełf

ABITURJENT

!A-kluowelfO g.imcaż.jum humanistycm* prqimie lekcj~ i korepclyt:je w ukrteeiie 8-miu klas.
Warunki bardJ:o 4ogodne. Oferty nb: ,.Korepetytor" do "Go4ca".
.1094
MATURZYSTKA
udzdela ldccfl, korepetyc;:ji po niakicb cenach. Udzieli równiet _pol5kiego wzamiaa u francuski
lub angielski. Nowo-Cegielniana 40 m. 6.
109'>
POCZĄTKUJĄCYM

na llkrzrPcacb

ucłzle-liun

lekcji; ceny

przystępne.

St.-Targowa 24 m. 43, oficyna, ID p., lewe drziwi.

SPRZEDAŻ i KUPNO

zaniepokoiła cała_ policję angielsk~
Była to głowa•.• mumii z przed 1600 lat
zamoil"dowan.ei przed rokiem mz~ilczki
w Guilford. Niektórzy nawe-t, udawszy się
do polic'ji, powali głowę młodej dz;iewczy·
ny, uwiedzi-0nej i zamordowane-i w 1922 r.
Po szc:z.egółowem obe-irzeniu czaszki prz.ez
e•k.spertów zapadło wanie, ie jest to itł.owa kobiety pochodzenia a:i}atyckieJ!o. Nie
omylono się! Po paru dniach zgło.si1ł się do
policji w Guilford znany londyński antyk warJUSz
·
Ews, k tóry wySta
· dł.szy na te
· d ne1•

Przed kilku &mam.i, na trtaci;i Guilford,
jede-n z konduktorów znała.zł pozc>stawio.
u. w przedziale Il 1duy paczkę, srezielnie
owiniętą bro11JZiOwym papierem i obwiąza.
ną szinwlciem. Po otwarciu pailde-tu, przerażenie ogarnęło obe.cnyich: pakiet zawfo.

rał czaszkę kobie<:~, włosy bytły obcięte

i
OP,alone, a małe kawa'ł'ki skóry wisiały na
poliokacli i -brodzie. U~ta na pół otwarte

·
robiły wraieme,
widniały ślady

~-'"'b y pomi"i'Azy
~
·JCLA!
zę ba nu•

krwii.

z mniejszych sta•cii

Policja bezizwłocznie pukla

w ruch

ws~tkkh d~t-ektyw6w;
przyp111Szicza.no
naraz.ie,
chodzi tu o głowę zaginionej w
tajemnkzy apo.sób w Londynie, w 1924 r.
kobiety, którei to nog.ę .z.n.al~ono w par·

u

ku w Wemblev.
·

PrzypuHiczano ta.kte, ie jes:l to głowa

DONIESIENIA ROZM!I:fE
SPRZEDAż
masła. sera.
delikatc~ów

I
I

SZAFA DO RZEClY
w dobrym stanie ta11lo do s.prz.eda·nia. Bornsłelin.
Pi<>trk<>wska 83, prawa oficyna, trrecfe --~~e. Ili

v:etro.

1003

OKAZYJNIE

efo sprzedanfa! maszyna _do

KOLCZYK • IMITACJĘ
o 7 wieczorem na Ce11:ldnla·
ncl. Piotr-ko ws.klej lu·b Na rutowleza. Prosze zwr6
eić za wynagrodzenle-m. Monszaiin. Potudniowa ~8
.
102?

dz.e

KUPIĘ

sła'l'e filmy ki~fograflczne. Oferty z ,,OOanłem

ceny, dł'llg<>ścl I tytułu filmu pro~e sattadać d"
adm, Gońca l>tJod „Plł111".
113-3
KUPIĘ

I
widywano I

.a. -

za·

Hucharsko--zł.odziejska

„„••,

.,„

kariera

_ dzi wreszcie za kratu
więzienia
Zawsz e p'owa
.7
co ,.fę dafo i opu.nczala

Proceder 63-le-truej Marty Bourgeois, w
Parytu, był prost_y i niewymyślny. Umieszczała ona w jednym z wielkkh dzienni·
k6w ogł<Jsze~ie, p·oszu'kująe po.sady ku<:har
ki., gotiowej przedłożyć doskonałe polec.?-

LOKALE i :MIESZKANIA.

n.a

zawsze praco-

daweów bez pożegnania.
Kilkakrotnie w ciągu długolelniej kar}ery kuohat$ko-złodz.iej·ski.ej dostawała się
do więzienia, co jednak bynajmniej nie
wpływało na zmianę zawodu. W wieku
Marty nie tak łatwo się zmlenia· zawód.
.
.
.
.
•
Przed kilku dn.tam1 paru Marta prz11ęła znów obowiązki kucharki u zam<>źnej rn„
dziny w okolicach placu Et<Jile., Rano zgło·
siła s1ę do słu7Jby, zaś wie·czorem nie było śladu ani z niej, ani z futer i .sreber war• •
f
k
A
·
tosc1 50:000 • r~~ ów.
resztowano Ją W
dwa dm pózrue).
~a~

wneblowanv p0kói frontowy do wyinaiecla. Piotr1034

JEDEN
~w1ertlienłem.
do wyna~cia

te-

lefonem 1 wszeLkleml wyirodaml
era
a.dw<> kata l'llb lekana. Wiad. Sle-nkiewicza ~Z.
m . t~
1007

~

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA w „GOŃCU''
Administracja ,,Gońca \\ ięczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.

Tekst ogłoszenia:---------------------

MAM ZASZCZYT
S%. Klijentelę, te układ fryzferald
słynnego Potnaliczyka przeszedł na moją wł...
no•c„ Z powa:laniem Marjan, Piotrkowska tK
z.wiadomi~

„„„„„„„„„„„„„„„„11111-.i;a:ia.r111•4M„„......,.-i„„1Rt•„...

ELEGANCKO

liub dwa l><l'kol!ie z eletr ycznem

AKUSZERKA
Zalewasserowa przyjmuJe zamówlenła iiań. dla
biednych codziennie od 9 -11 przed poi. porad'\
darmo. Traugutta 5, m. 2.
1J09

W gm1niie Emitu, w departam-encie ca, Alfreda Denant, którego
WSZELKIE INSTALACJE
fran-cuskim Pas-de-Cal.aM znaleziono nie· często w towarZ)'\Stwie aresztowanego. elektr~xne
tanio I na de>godnych warunka'!h
wykonywa biuro techruczne przy ul. Killdsklegc
żyw~ 84-letnią sta.r~z.kę. Zwłoki były po- Chodziło o wydobycie pewnyich .tzcze.gónr. 78.
995
kryte ranami od sztyletu i powie.szom~ . Nie . łów z ~talnkh dni. Pod·czas :teixn.ań chło
uliegało wątpLiwośd, te morden:a, doko· pak począł się plątać , wreszde, przyparty
GABINET
nawazy ZJbrodmi, powiesił zwłoki, pr.zy· do muru pne.z tandarma, przym.al się, li lehrsko-clentystycz.ny, Pru. Nanrtowtor.a
G<>dz. przyleć o<I 10 do 1 t od 3 <to 7. Cenv klł
puszczają-c w swej naiwności,
ż-e w ten to oo sam, bez niczyjego wspólniohva
<:ZIWl
1008-ł
·sp~6b upozorui e samob6j$two.
mordował 9łarUS7lkę, aby ją ograbić.
Podejirzeni.e p.adiło na wnuka ofiary, 24.
Zbrodnia przyni~la mu 2 Iran.ki. MłoPIERWSZORZĘDNY
.
,
, } ,
{'
zakład krawleckl (d amski) prz\·jmu•ie wsz.elicie fO.
letniego robotnik.a, który po a.resz.lowan.iu doc1any m·o rderca w1cdZ11a , 1t o 1ara m4!- boty,
powodu kr:vtyczn.ep:o czaw prt~1muJe ro..
1
wypierał się energLcznde zbrodni.
w sz.afie kilkaset franków, ale nie udało botv •PO cenaoh .zn iżonvch. f'. Schwarc. Zielooa 42,
'-'J1-- d
d
.
b .
.
bić
. __ ,
m. 16 prawa oficyna II pl(~ro.
099
W Li li4 ni później tan arnu przy y11 mu s1ę roz
tei SMUT·
do W$i,' a.by prze.słuchać 13-lelniego chłop.
PIĘKNE P ANIE!I
„Dit. Dame", „Ele{ante Welt", ,,Jardha dei M.,._
d
:i.iJ~.1ły. A. iin. ł..ócli, Pbtrkuw1k.ł 62 pr,
oł„ U w , I piętro.
1!)90

a'!)3!rat kinemafografićuty stary lub nowy, ewcn- .nia i świadectwo. Jako adres nodaiwała r6tualn ie uszko<lzooy. Oferty z Podaniem ceny pro- • żne narw!ska: Brady, Plnard , Boun~oin czasze składać do adm. Golic& pod ,,l(llll-e.matograf". sem swoje prawdmwe, z.awsze je-dnak po1131 ' ste-restante do jednego z biur pocztowych.
Otrzymawszy p-ropozycje, zgłaszała s•ę,
rzyrządzała rzeczywiście doskonałe ob iady, a przy pierwszej sposobności, kiedy ią
zos.ta.wiono .samą w mieszkaniu , zabierała

.k-0wska 191.

AKUSZERKA
przyjmuje zamówienia tta posadv
I masa!e. Porady dla pań Przyjmuje przez ea·
lv <Uied, Q, Baum, Kamienna 2.
1107
masat~llka

13 letni morderca w celu .rabunku

plsama w rcstaaracJt
ulica 6-&:o Sierpnia 46 w · ŁodiC
1103

,

1027

.zf(lltłifono we wtorek

I

2 franki

I

suszonych owoe6w. 'ktM1serw.
H. Wciukranc. Pi0>t.rkows«a Nr. 108.

PRACOWNIA
sukien I okryt damskich, wykonanie solidne, ceny prz:ystępne. Ch. Szerman. Konstantynowska 42,
m. 23, pr. of., Il wefścłe, parter.
1102

z.ioną „głowę". Dowiódł on rach.unikami,
ź-e ~łowa , na·leżąica ongi,
mniej więcej
prz,ed 1600 lat, d.o zmarł·ei ~obiety e·gi-pskiej, nalety dziś do nieJ!o leS!alni-e,
bowiem gł.owę tę kupił i to u drogie pi-enia-

Łupem mordęrcy stały się.„

Oł'az

PRACOWNIA
rMnych czapek. Konstantynowska 44. myfmu•e
I wykonywa podlui naJnowszych fasonów. ce·
966-i
ny pn.ystępoe.

z.apomniał .z.abrać wii'!•

Staruszka zabita sztyletem i powieszona

Ja1

z

ffWłxW#!

•

.Czytelniłi6w „Gońca••

u~
fhnn.-łwn

ni...miecldeeo .weJa
niemieclJego. Pailska 29 m. 13.

w

Ogłoszenia

Tajemicza głowa ludzka /w pociągu

PARASOLE I LASKI

własnego wyrobu poleca A. Klnstler, Piotrkow-

siu 1i5-<1.. w para.dytu. Przyjmuję wmdkie rep94
f':l\!je I krycie: 1 • ra.soli C1-„y konic~.r...-D'.'~ ae. 10Cł1
"
.
„FILATELJA
ł.6di, Piotrkowska nr. 107, poleca na •kładde w
1 wielkin1 wyborze znaczki pocztowe do kolekcji.
Ohejrzeni1. nie obowiązuje ku~na.
1069
SEPAROWANY
z włas!1eJ winy, przystojny, intelit!en.tny, 1?°"
zna~ pragnie dozgonną towarzyszkę, hez r6huc:Y
wyznania. najchętniej wdowę. Oferty do „Goiica1•
pod „39".
1068

1nle

„BOBO„
Ob.uwle ~pec j alnle dla dz.ieci I i>artlenelc naJmod·
nieisz.e kolory i fasony i>oleca firma „Bobo'. Nawirot 7. w .i>-0dw .• parter. Rozencwelg.
1038
WAŻNE

DLA

go&J)odyń

I fabr yk! Wszelkiego rodzaJu szczotld
po cenach fahr ycznych można nabyć tylk~ w dłu•
goletnlel firmie „Rotha", Pie>trkowska 134. Przvl·
mule reDeracle.
·
1104
PRZYJMUJĘ

MIESZKANIA
lokale handtowe, maJe d<>mkl na krat\cach, kro
pa~rz eb (Jj e lub ma do odstąpienia załatwia l><lśredn.ik. Oferty do Oońca sub „Ooopodan:". 1059

czyszczenie szyb i okien fabrycznych oraz froterowanie,· drutowanie i cyklinowanie posadzek.
Ceny konkurencyjne. F. Ma.Łusiak, 11L Piotrkow•
.ska 97.

'

"

'

M

ODNAJMĘ

pokój z odzielnem wejściem. Ul. Koostantynawska 68 m. 9, od godz. 1Z-15.
1084

u;;

wwwsa

PRZYJMUJĘ

Nr. _ _

rótne obstalunki oraz do przerabiania
L. felcman, Konstantynowska 44.

Dnia

PANIE

Nazwisko nadawcy:

I r T ERESY

HANDLOWE

Dohładn1 adres: ------..........-------------------------------

Ogłoszenia naldy przynoslt TYLKO OSOBIŚCIE
będzie, według

Z POWODU

„

·WY1azdu· sprzedam interes z toware1J1 w centrum mias ta. Piotrkowska lllka, egzystU)l\CV
l.'rzes zlo lat 20. OfertY. do Gońca pod .,H. A" 1101
·SKLEP
mieszkaniem, w dobrym punkcie, na katdy interes, tanio do od s tąpienia. Bartyzel, N&wrot 92.

l5

POSZUKUJĘ

apólniczki, panny lub wdo wy, z kaoitałem od 3-ch
fysi ęc y d otych.
Cel matrymonialny nie wykluc;?ll.ny. F, Ma.r a t, ul. Kaliska nr. 30.
1091
POSZUKUJĘ
l'Pńl nlk a do strzelnicy z kapitałem. Zgłasza~ sle

~kla dowa

25. m. 6.

1046

-----.-------

PLAC w KALISZU
Ila którym oo szeregu lat óobrze l)rosperuJe skład
węgl a i ,drzewa. Jest do w ydii e rżaw renla od lip~a r. b. Z~fas zać sie: Sienkiiewicu 18, m. 12. Jl28

kolejności

„Reduta"

!!!!!!!!!..!!
~

Dziś

I dni następnych!

' Początek o godzinie 5 -ej,
ostatni seans o godz 10 ej

Własność

biura kinnmategr.
„ENHAFILM", WARSZAWA.

Codziennie „Oonlec" drukowat
nadania, Bonv z ol{łoszenlaml, wrzucane do skrzynki,
nie hędą zamle$zczane

„TE

•
Z ZAUŁKA''

01eżnV 10 akt dramat 01>ycztt 1uwy - Gen ;i lnA reż"ser • a
Gt>rharda Lam „rechta Wl•d u~ szll'<:ów HENRYKA ZILLE
\A. ytv.Órn1 „Nationalfilrn„ Berlin.
W rolach gł'C>wnycha
Król ekranu Bernhard Goetzke bohatf'r filmów
. Orooow1ec lncly !!k l " 1 . Dr.Mal>uze. Artur Bei-1&en.
Aud Edege Nissen i nana z li mu . Dr. .M 1..f>11 zeM .
M. Christians. M. Kupfer. F. Richard, P.Blldt.
Na 1 v.i ~ kszy sukces ny h 1mowej - F ilm „Te z Zaułka " (Die
Verrutenen) wyświetlał Berlin jertnocześnie w 50 kinach.

To nie film - To tycie samo z jego

łzami

- 861em --Krwią.

czapki.
U.A

Ił!

N:ideszfy: Die Da.me, Elci?ante Welt. Jard(n e.,_.
Modeo. A. Lin. Piotrkowska 63, pr. of., II w„ I ..,,
llZS

SZTUCZNE

ZĘBY

wprawiam bezpłatnie dla reklamy. Gwarantuf•
za .solidne wykonanie, jako tet za materiał i trwa.
łość.
Gabinet d1::ntyslyczny, ul. Piotrkowska 99

ZAGUHIO~E

zgubił

00 ~\U \JESTY

STANISLA W BRZEZrnSKI

P"rtfel. zawie:-ający notatki. fotoiraffe ł
tymctasowy dowód osobisty, wydany p_rztz burmistrza m. Koóskich. Zwrócić proaz•: Nawrot 42
WLADYSŁA W LANDAU
uezel\ 5-tej klasy glmnazjum im. ks. Skorupki rlfU•
bił matrykułę . Zwrócić pronę: ul. Na.wrot nr, 7,
mieszk. 20.
1093

ZGUBIONO
chorvc:h er. 512-133.
33.
18'llł

ksiąteczkę c~łonkowską kuy
Fu!E„ .i. Abiamowekieało m.

I

WIECZORNY ILUSTROWANY
5 albo 105

H.ażdy może zdobyć

złotych

Dotychczas trzydzieści pięć osób odebrało swe pitmiądze.
Dalsze nagrody

mogą otrzymać:

37.
Zawadzki. Gdańska·
T.
·. . -. --„. ---·---.. . ~· Juspe, Cegielniana 57.
~

Szczegóły

....,.._~ .

-

. . . - - -.a.

patrz na stronie drugiej!
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Czytelniłlów „Gońca"

Czytelniłlów „Gońca''

Dajcie

pracę

bezrobotnym

Dziś

Dziś
ogłoszona

druga lista zdobywców
wielkich premji reklamowych

,,G1ronca
POSZUKUJE
pracy samobiy mężczyzna, lat 30, władający języ
kiem pols!tim, niemieckim i rosyjskim, jako woti:iy, do biura, kantoru, hotelu, składu etc.; wymagania skro'mne. ł.askawe oferty pod ,,J. G.'' do
adm.

„Gońca".

120

16-letni, z czteroklasowem

uukuje ji.kiejkolwJek posady biurowej. Wymaga.
nia bardz 1 skromne. Łukawe oferty sub: „Posa1078
di • de , Gońc:11".

sku i rosyjsku, obarcrony rodziną, prosi o pracę
jako goniec lub wotny. St. Kwaśniak, 6-go Sier1096
pnia 64 m. 7.
BUCHALTER
samodzielny poszukuje Jaiki eikolwlekbądt pracy stałej lub na-godziny, Pooiada kilkuletnią 1>raktyke oraz referencje . Oferty do adm. Gońca sub
l05ó
,L Q7".
MLODZIENIEC
z §redniern wykształceniem przyjmie odpowiednią
pracę lub posa<łę. •Warunki bardzo przystępne.
1095
Oferty sub: „Praca" do „Gońca".
- - - --

MŁODZIENIEC

6-klasowe.m wkształceIIJiem, z praktyką biuro.
b' I
.
wą piszący ieg e na maszynie, poszukuje jakiejkc-lwiek pracy. Wymagania bardzo skromne. taskaw<! cferty sub: „Emes" do adm. „Gońca". 1067
i

STEF AN RAMOTA

'.· „·.(.,

po-

CZŁOWIEK
w •rednim wieku, umiejący czytać i pisać po pol•

26)

Czerwona Plama
Sensacyjna powieść kr;yrni•
nalno•romant;yczna

120

(Patrz stronica 3)
.... . „·.„.„[- ..... .. ·. : ~ ;~~.....

wykształceniem,

~ieczornego"

wylosowanych nazwisk

1064
CHŁOPIEC

Dziś

Rak.

•
jest uleczalny

14,,; -?"'/~

. · •,

wfodeń.skiem towarzystwie lek.ar.sklem odbyło się ubiegł·e·j .sioboty zebranie
g.eneralne austr;.a.okiego związk1;1 dla wal:
ki z chor.:bą raika. Prnf. dr. faselsberg i

W

(. ~ ,

' .

't,

,-l i.. :·

•• > ' • •

•„

.. ~

.

tam specjalne szpitale i ~anatorja, oraz n.a
niez111aczną tylko lkzbę chorych oblicz.one
lecznice, gdiz:i·e le·czy się chorC>ibę raka .z.a.
porno.cą radu.
Ciężko na ra:ka chore kobiety wyileczone z.ostały zapomocą; radu w bardzo szybkim czasie
•
.'
Z~staw1eni:8- sta!ystyczne ~~t.k1~h
Ieczn!JC potw 1 erdrza1ą cudowne dz1ałan1e
.
.
.
j tego s·rodlka 1 wymkaloby z tego, ż~ :na 100

Ml.ODZIENIEC
z. 6-cio kluowem wykształceniem, z 6mleelęcau'
prakt-flu1 biurow~ pin""y biegle na ma1ZT11ie,
poezukuje iajiejkolv:iek pracy biurowej. Wrmagania bardzo skromne. ł.Uk-e oferiy aub1 „Etn1052
es'' do adm. „Godca".
intełi1!entny,

MŁODZIENIEC
dł,ugoletni!l

praktyk• haudlow-. i
dobremi referencjami poszukuje jakie}kolwiek posady w miejscu, lub na wyjazd. Oferty do admin.
1083
,:,Gotaca" sub: „M. J.''.
z

MŁODA

przystojna panna poszukuje pracy biuroweJ; mote
być n.a wyjazd. Oferty do „Goilca" sub: ,.A.B.C. ''
MĘ.tCZVZNA

. ..

.

I.at 30 samotny, władający Językiem! polski_~.
nłe-mleclclm I rosyjskim J)Oszukule t>racy w cha·
rakterze wotnegp, !okala. służącego eet. Łaska
we oferty 1>rosze składać w adm. Gońca. 106Z

UCZEN
prof. dr. Rich! zda wali sprawę z do tychz roczn!l pratktykll montersk-. poszukufe dalsze)
cz.asowych wyni•ków le<:z•e111ia choir·o by ·r apraktyki, celem ukodczenia takowef. Oferty odka pny romocy radium. Na;starszą formą
t<Ml
syłać do adm. „Godca" pod J>raktykant''.
leczenia tec5o środka to przy1<ładanie na
ąi
zawiera
chore mie·:ica plat~owej rurki
Od
.
. d k 'l
d ·
t
.
· ce) en ro gocenny sro· e . -e~zruczy'.
Al
niejakiego -cizasu wypełma się speqalnie
wydrążone igły radem i talką ig·łę wkłu- blpad~ów 9o by~o rJ.;-cronh~· ~k:: ko- uplększafcie wuze pokoiel F°ll'ankł od metra od·
le cyc or~anac. P .ciowyc ')'eS •• s. do~- p_uowane, kapy pluszowe, pikowe, gobelinowe. -:wa ją w chor-e tkanki. Poprostu si.pikuje się
ra·kowate tkanki i.głami radiowiemd.. Leczy cz.o bez uiciekanta się do ope~a·CJl, _Je yme Kołdry watowe. PodpinkL Pracujllcym na raty.
1127-l-d
się też emanacją radiową, zawartą w przy pon:ocy r~d~ do uJ.eczenta,, o ile cho- Leon Rubaszki.n. Kilińskiego 44
ROWERóW
POSIADACZE
pooząt
iStad1um
w
.szklanyich lf'Utikach da•;ą.cycl) się wsunąć do .r-0ba zna1du1e 'Slę ies.zc:z.e
chorych tkanek, przyoezem są one ciągle kow·em.
'Darmof Reperacle 1 odłwietanłe otTZT111ule kaicł Należałoby konieeznie uświadomić puWV><taw1'on.e na dz.iała111ie radu.
10-ty przez losowanie. Wasze niemodne ramy u
b
1
fason. SpaW Amer""'e ..-.dda·,:e się z;naozne zapa- bliczność _co do o.hi.' a wów tej eh,, oroby, a .Y. mieniam lub przerabiam na nai..ows,...
·
•- -•
d k
·
""' "'
1571-1-d
36.
Główna
tódt,
„Rekord'',
walnia
urac11.
sy radiowe dla celów le·oZin.i.czych. Istnieją mogła dosć wc:tesnie przystąpc o

I .

w

I

że przedosta.nie się ioÓ- . nie prz~ds l awia
· lk' h t d 0 ·c1•
ru n s .
wie ie
Sobierai począł układać

plan działa-

nia.
Sko.rzysta z chwiłi, gdy podwórze będzie puste i przedostanie się po gzymsie
do sąsiedniego pokoju, a wyjdzie stamtąd
drzwiami, które otworzy wytrychem, zostawiając w pokoju damską pokrwawioną
chusteczkę i złotą, wysadz.aną bryla·n ta-

- Aha, podsłuchiwał - przemknęło
Sobierajowi pnez myśl.
Chłopiec doszedł do drzwi, otworzył mi hrostl<.ę„.
Wyjął ją z kieszeni i obejnał dokładje, wyjął klucz, oddd go Sobierajowi i
nie. Na odwrotnej stronie wyryty był miszybko wyszedł.
Gdy kroki odchodzącego , oddaliły się - sierny monogram I. T. Ponad nim na małej tarczy widniała siedmiopał.kowa ko,:o-.
Sobieraij zaczął badać sytuację„.
na baronowska.
Otworzył o.kno i po<tzął krytycz.n ym
_ żeby mnie kto zabił, czy rozumiem
wzrokiem badać wąski gzyms biegnący
pod oknami.
kombinacje tego łotra„. Wiem tylko teZ żywem zadowoleniem skonstatował, dno, że za.płacił mi osiemset złociszów„.
Chociaż kto go wie.„ .Może dał fałszywe.
iż okna sąsiedniego pokoju, będącego cetego łotra w~zy~'.ko możliwe„.
U
l91U jego·. wyprawy, nie są zamknięte tak,

Prenumerata miesięczna .Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
flynosi: w Łodzi zł 3.50, za odnoszenie-30 groszy; z przesyłką pocztową V. kraju - zł. 5.-; zagranicą-zł •. 7t -

wo--Telefony: ,,Go6ca Wieczo1'nego" - Redakcja i Administracja: .2-99 Drułlar1lia: 7.99_
W drukarni • Głosu Polskiego · , Piotrkowska 86.
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Kończył ten oryginalny mo·n olog już

,..„zechodząc przez. parapet okna. Nieza.
r
uważony przez ni.kogo znalazł się już po
·
któ ry Jeszcze
.
wczora1·
ch w1.1i. w po k oiu,
zamieszkiwał Tamarski.
Sb.dy niedawno odbytej rewizji wydsnęły charakterystyczne piętno na wyglądzie pokoju.
Roz.rmcona p~ściel, wyciągnięte szuflady komody, bielizna roz.rz.ucona na podłodze świadczyły dosadnie, iż pokój

przeszukiwano bardzo starannie.
Sobieraj obejrzał po.kój, szukając odpowi.edniego miejsca, na którem przedmioty przezeń pozostawione, nie mogły
pozostać niespostrzeżone. Po chwili namyisłu podniósł stoją.cy na umywalni dzbanek i podłożył podeń zawiniętą w chus.te-

czkę brosz.kę.
Spełniwszy swe zadanie postanowił
szybko wyicofać się z niebez.ipiecznego stanowiska,
1.11

ŁÓDZ,

--·--

Nagle w chwili, gdy miał już prze.krę·
cić wytrych, usłysz.ał głośną. rozmowę
d dr · •
zw1am1„.
P.rowadzoną tuż po
• .a.dż a ·1
t
d
.
k
w·
zaraz przyie,
an
omen
1ęc
Cze)sam tu już od godziny, a o drugiej
mam coś iałatwić na Górnym Rynku -mówił widocznie ów agent, którego Sobieraj zauważył na końcu korytarza.
- Za dziesięć - piętoaście mi.nut będą tu jut.
- To dobue„.
- Wydałem już wszystkie polecenia..
Lord le.st na dole. Psisko ogrmnnie nie•
cierpliwi się.„
- Czy Walas jest z n.im„:
-Tak, bo co?
- · Chciałbym się z nim zobaczyć, ~ ,
stąp mnie tu chwilę„.
- Dobrze, ta tymczasem zajrzę do te.
~- 'u „.
gO ~.o~OJ
.'
'
'
tD. c. n.)

Ogłoszenia za1 wiersz milimetroW7 1 la.mowy 1 U
I strona i . w tekście 40 groszy, strona 4 łamy
. • •
„
30
Nekrologf
„ • •
,;
Nadesłane po tekście · 30
strona '10 łamów
,,
8
Zwyczajne

Redalicia i Administracja
PIO T RKOWSK~

I

106• .

0'11o5zen111 zaręczynowe i z11g1ub ' nnwe 1() zt ·: Oi;tlo~z,nia zamiejscowe
obl•cz11ne s" o fi() Dr icPnt za~ t1rm za-tr'ln C7.n\lclt o 1 1) nrocent „ dro~ei

Redaktor przyjmuje interesantów
od 5- ?; d'> 7-et w ee-z.

Za redaktora i
•

wydawcę:

O. Kronman.
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