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dwie wielkie listy
osób dowie sł(' o "'W"ygranyCh
Dziś

i iutro odbierze premie 520 osób z ogłoszonych list

os6b zabitych,

kilłlanaście ciężko

Łodzi

Na prywatnym rynku walut obcych Tl
w dniu dzisiejszym nie .-

Łodzi, sytuacja
legła zmianie.

tłum zdemolował ~tarostwo ł zaatakował policję

Szesć

4:00

Dolar w

· „Krwawe zaburz:enia w Stryju
Wzburzony

·:„r;r;. .·

„Gońca ·Wieczornego~'

Dziś ogłoszone s·ą

400

•• )'-

Przy · braku materjału dolarowego w
kurs kształtował się w goddnacb
. przedobiednich 8.22. w płaceniu, 8.25 w
poct.ży,

rannych

Skutek był strauny, gdyż
Kiedy wreszcie niemal po 20-minuto·
,
Na.st lwowski koresp. telefonuje:
·
wyna miejscu padły cztery osoby
D~$iaj nadeszły do Lwowa szczegóły ze wem szamo.laniu się, policja zdołała
i około 12 qs6b ciężko rannych.
Stryja o krwa.wych rozruchach, jakie wy· pchnąć narpa•stnik6w t gmachu, równocze·
Po tej !-:Inej salwie tłUtl) rozbiegł się
śnie ze strażnicy · P'Olicyjnej n~dbiegł od·
buchły tam na tJe bezrobocia.
Już w ełągu ostatniego tygodnia n-astrój dział policji pod komendą komi5arza La· momentalnie.
Dopiero w kilka minut później nade·
zarowkza. Robotnicy znajdowali się już
wśród robotników w Stryju był mocno
poJnie:cooy. Deputacja robotnicza zgla· tylko w sienia~h · w hra·mfo. Ttl .;;;amota· szło wo1sko, które na.tychmiast opanowało
nie z policjantami trwało przeszłe., 10 mi· sytuację.
szał-a, się nien,.al codziennie zarówno do
Z pośród przewiezionych do szpitala
starostwa, jak i do ~iny miasta Stryja, nut, a w ·tym momencie zaczęły padać taz
po raz kamienie, drągi i flaszki na. poli- ciężko rannych, dwóch robotników wczo·
domagając się zasiłków.
Wprawdzie starostwo bezpośrednio nie cjan-tów: Kiedy pierwszy policjant został raj zmarło. Czy są lżej ranni naraz.ie nie·
wYJ>ła·ca zasiłków, jednakże wpływało sta poraniony, a drugiemu ode·brano karabin wiadomo. Na miejsce wypadku udał się
le na g'l;llinę miasta, a.teby jaknajdalej szła - tłum rzucił się na policja.ntów, usiłując ze Stanisławowa wojewoda Des·Loges,
który przybył naiychmiast do Stryja.
na rękę bezrobotnym, co też gmina czy· ich ro7-bro1ć.
natychmiast
Władze prokuratorskie
Wówczas komi.sarz Lazarowicz zaczął
niła .w najszerszych rczmiał"ach $Wej mo·
rozpoczęły śledztwo. Do godz. 7 areszto·
żliwości· Naprzykład już od dwóch dni wzywać tłu.::l, ażeby rozszedł się. Był
gmina miasta wydawała bezrobotnym moment, kiedy 7-dawało się, że tłum cofnie wano 7 znanych w Stryju przywódców
specjafoe deputaty w formie mąki. ma.sła, się. Na~le z pośród tłumu padły dwa. strza komuni.stycznych.
ły. Wówcz.as policjanci wystrzelili.
i krup na święta.
W dniu WC7-oraiszym o godzinie 1,30 w m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!fl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!.~.! ~ !!!"!!!!!!!!!!!!!!!
południe zjawiła się deputacja robotnicza
u kierownika starostwa., dra Bondiego, do·
magając się w formie mocno podnieconej
Z Białegostoku telefonują nam: Wc.zo- niósł się na sz0ipy, składy szma•t i szar.p ar·
natychmiastowego powiększenia zasiłku.
raj po południru wyibuchł groźny pożar w nię. St.raż ogniowa o.chot,n kza i mie}ska oPonieważ deputacja była już poprzednio u
fabryce kołder i koców D. Gulińsk'.ego gra•niczyły swą akcję do obrony przed o~:omisarza rządowego, p. Kasprowicza,
przy ul. Kono?nic:ldej nr. 1. o~:eń powstał gniem sąsiednkh budynków.
Objęte płomieniami budynki spłonęły
~dzie za'Wiadomiono ją, że otrzymać moile
na drugiem piętrze gmachu w dziale przędoszczętnie.
·
t ...ko to, co gmina posiada i kiedy &tarosta dzalnkzym.
. Straty wynosz.ą przeszło 100 tysięcy
Na salac:h pracowało 60 robotników . Z
oświadczen.ia
potwierdził prawdziwość
trudem zdołati oni u.ratować się od śmier dolarów.
komisan.:a rządu, deputacja wróciła do lo- ci w płomieniach. · Następnie o~ień przePrzyczyna katastrofy niewyjaśniona.
kalu zwlątku zawodowego robotników.
a
T·am odbyło się zebranie, po którem tłum
złożony z około tysiąca osób biegiem przy
~~'U:~ ··re
..
był pąd starootwo. Około 800 osób pozo·
.
~tał na dole, zaś około 200 wpadło do
w:: ~trza gma.chu.

oddawaniu.
Bamk Polski ofiarował za dolary 7.90.

Za nietakt p. Cynarskiego
może odpo~"Jiadat całe

miasto

Jak j'lliŻ donosiliśm"Yt wczmaj do późnej
nocy obr.adow.alły zair:ządy zwiąaków urzę
dni·ków m~~iFs~dch, w zwią0z1k<u z ni.esłycha
nem IP'°·tralkito.wani·e m de 1etgaiciii urzędmi•
0

mie·~lcicli

pir.ze,z ip. pl"ezydemrt.a mia:sitialW wynik.u wczorajszych obrad postanowiono posotę~owainiie p. pre.zydenba uw.ai.ż.a.ć tako oasws beMi.
Osit.ateiczną doeicyziję w tej SP't'·awie pOol

ik6w

woeźmie zwołan'Y na dziś ogólny .wiec pr.aor
cowuików mi-eijiski:cth.
Powzięcie UJCJhwalły o strie.jktU w!łoskUD
nie j>eiSlt wyJd.uczooie.

!'!'.

Groźny pożar

fabryki w

Białymstoku

A

.

Tu rozbie~li się robotnicy po wszyst·
kich· pokojach i zaczęli ruszczyć · we·
wnętr.zne urządzenie, biurka, stoły, rozbi·
jać szyby i odgrażać się uiętemu perso·
nelowi.
Na pierwszem piętrze wpadli robotni·
cy do pokoju, w którym znajdował się za·
ttępca starosty, p, Zgoda i zaczęli go bić.
i>r.zyczem wepchnięto go w kąt pod ścianę
·
-ł przyduszono biurkiem.
Z11ajdująca się w tym samym gmachu
policja przedostała się bpc:z;.nen wejciem
do biur sta.rostwa i w momencie, kiedy
z~tępcy starosty groziła śmierć, wyrwała
go z rąk rozjuszonego tłumu.
Rozpoczęły się teraz pertraktacje za·
równo ze strony starosty, jak i poważniej·
szych urzędników z demonstra.ntami· Pertraktacje jednakże nie mogły dać rezultatu dlatego, że równocześnie zaczęły padać przez okno kamienie, a tłum krzycząc,
podniecał zna 0jdujących się wewnątrz i
wołał, ażeby pozabijać urzecłników

1•"

Od

dziś

~_,,

„Goniec Wieczorny
Ilustrowany"
kosztuje ·

I

Podpalił · się benzyną

bo

stracił mająteK

Z Sosnowca donoszą o tragi.cznym tl!<>nie z.nanego tam w s:re.rokkh sferach int.
Zdzisława Ja-J!·niątkowskiego, który tar·
gnął się na swe życie. Oto ś. p. Jagniąt
kowski zamknął się w oddzielnym pokotu,
o·bfał się he·n.zyną i pod.t)alił. Gdy domcwnky des.tali się do pokoju, inż. Ja~uiąit•
kowski był już tylko wielkim słupem
ognia i w kilka minut po ugaszeniu ognia.
-skonał w męczarniach. Jak się okazało
ś. p. Jagniątkowski palił się prze.szło 10
mill!ut, nie wydając nawet tęku, i schylając
głowę nad płomieniami. aby stanowczo
przerwać swój cięż;ki żywcH li to było przyczyną spóźnioneQo ratunku. Przyczyną ?:aś
targnię.cia się na życie, była strata mająt
ko'wa, jaką poniósł wskutek panu!ącego
przesilenia ekonomkzne!lo.

Wystąpienie Brazylii
w Genewie było samo-

dzielne
I

groszy
'----....---•..1

LONDYN. 1 kwioetnia.-Wczot1aij obra,..
dowala w iZ'bie gmin międizyfirSJk,cyjna komiS1ja dla spraw ligi n.airodów. Obecnych
było około 100 ~rlon:ków, ażeby wyisłu
ohoa,ć ChamheirI.ainia.
MinL•iteir oświacLcz:ył, iż wy.siłki Al'llgLji
za.hexpieczyć
zmierzają ku temu, .aiżeby
prryst111pienie Niemiec do ligi.
Na pytaaiie, kto stał ~a Braizy1jąą w Ge·
newie, oświadczył Chambea:fain, ż.e ni-ema
oz.n.a.k .ani dowodów n.a to, jakoby Francja,
Włochy, HisZipa.ru;a i Watyk.an umacniały
Staa1t0w~9ko
Brazylię w j~j sitanowi.sJou.
Brazylii pod'Yktiowane byiło wyłtiocznie
opiłlda. publiczną teigo kr~j1t1. ·

!
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Zycie nad modrym Dunajem

Z za kulis dawnego zainjlchu
Spowiedź

stolicę Austrii-·j Wiedeń
o Jirwi--Poeta wiedeński wyrzucony z miesz·
Jiania·..,,Nie wolno na ulicach śmiecić

Co interesuje
~ieco

odpowiednią analizę

odczyt ać dokładnie

d 3nego osobnika , zaś „żonatemu" kawalerowi udowodnić jego ojcostwo, gdyby
,s:, Oak to zwykle bywa) tego wwieraL
Można jednak jeszcze wi?.c j. Oto o·
hecnie czynione są w Paryżu i Wiedniu
próby tranzfuzji krwi cele:m odmładzania
starzejących się ludzi, a jeśli uwieńczone
zostaną skutkiem pomyślnym, nastąpi w
całym świecie przewrót epokowy, a krew
ludzka, przelewana dotychczas na wojnie,
przelewać się będzie z jednego człowieka
do dru~ie ~ o, jak zupa z :niski do talerza.
. Jednak zanim to się stanie, upłynie z
pewnoś ci ą sporo jeszcze crasu, a zamiast
buj ać w niepewnych na razie przestwora ch, spadnijmy z obłoków na ziemię , do
~kromnego mieszkania poety wiedeńskie
~o , Egona Dietrichsteina, nucąc w duchu
:irję z „Cyganerji".
Bo oto na poddaszu, jak na pra.wdziwego poetę przystało, mieszka od szeregu
łat ów syn muzy, w stolicy naddunajskiej
µowszechnie znany, odnajmując od pani
domu mały, ciemny „gabinet" •
i wszystko byłoby w największym po·
rządku, gdyby pan Egon, zapa trujący się
cynicznie na wszelkie doczesne bogactwa
świata tego: nie wygl~dał tak, jask wygląda:
' Włosy. przypominające długością na~rasę

Paryski organ faszystowski „Le N ou·
veau Siecle" publikuje sensacyjne dokumenty, tyczące się zabójstwa hr. Mirbacha, posła niemieckiego w Moskwie w r.
1918. „Le Nouveau Siecle" publikuje miianowicie opowiadanie zabójcy Mirbacha, J.
Blumkina, które w swoim czasie opublikował rząd sowiecki w „FGsiędze czerwonej
wszechrosyjskiej Czeka". Księga ta ną
tychmiast po ukazaniu została wskutek
polecenia rządu sowieckiego zniszczona.
Ocalało tylko parę . jej egzemplarzy i stąd
pochodzi raport, umieszczony w „Le N o.uveau Siecle". Sprawozdanie to napisał
zabójca M!rbacha bezpośrednio po doko·
nianiu zamachu.

Smierć generałaBrusiłowa
·Jak· umierał ieden z carskich wodzów,
· . a potem bolszewickich generałów
Wdział przed zgonem carski mundur i chował go kler
prawosławny
Po śmie1"ci, rodzina 51Pełniła prośbę
Poprzez grani-cę bo~zewicką nadeszła
garść ciekawych i charakf.erystyc7Jllych zmarłego.
W paradnym carskim u.ni.formie połoinformacji o śmi.el"Ci i pogrz.ebie byłego
ca:rskiego, a później - sowieckiego gene- żono go na katafalku, ale tiu wdała się
władza sowiecka, która rozkaizała
rała. Brusiłowa.
mundur carski zdJ'•ć,
.J
.
._,
t
.
Otó
"'
ż ten 731 etru s arzec, Kltóry zuawało się tak rzewnie i s~zerze służył hol- i włożyć na trupa ubranń-e cywilne.

szewikom, tępiąc Denikina i Kolczaka,
oraz wal•cząc z Polską, na trzy dni przed
śmiercią za~zwał do siebie duchownego
prawosławnego, któremu · wobec swy.ch
k~ewnych· i d<>mowników oświad•czył
„ ·
hrześ ct.J8Dmtem
•
•
• · ,est
w1e.rzącym c
tz

skarb Anny Csillag. Zimą i la·
tem stara, podarta peleryna, na nogach,
drewniane s.andały, w zębach kopcąca
„
·
Iajka.

Kler prawosła.wny wziął udział w pogrzebie gen. Brusiłowa.
Nikt z przedstawideli władzy sowieckiej na pogrzeb ni·e przyjechał, aczkolwiek wysłano kilka od.działów wojsik dla
pogrzebu!
a.Systy' paid.czas
,
Zwłoki Brusiłowa n.ochowano na cmenr
t.arzu na Oziewiczem polu.
Historj·a śmie.rei ge.n. Brusiłowa przypomina okoHczności śm.i~i:-ci drugiego so- (
w ieckiego (dawniej--cars kiego} ~en . Po-

· Zacna odnajemczyni twierdzi, że w
mieszka.niu poety panuje nieład, zmiesza- i prosił o spowiedź i o ostatnie namas-7JCze•
ny z pro~hem i zaduchem, wywołującym me.
Po dokonaniu ty·ch obrzędów , Brusiłow
zgorszenie i że wobec tego podnajemcy
takiego dłu i ej trzymać nie może, mimo, ź:e zawezwał do sieMe swą siostrę i synową,
·
ł adne
wiersze pisze i kiedyś , po śmierci, · które prosił, aby pochowano go według
I !iwa.nowa., który po przybyciu do Rygi, w
t yle k wiat ów na swą trumnę dostanie, te obrządku prawosławnego i aby
charakter.re eksperta ze strony bolszewik
„pr zyodziano go na wi~:mi~ść"
za pienia,dze te upi łby sobie z pewnością
ków, dla pertrakta-c)i pokojowych z Polł
h
1.: k.i.
_.J
szesć par koszul zefirowych i prawdziwe f
w murwur CMSAJ.t '~ory za.c owa przy so- ską, otr uł się, w f.estamencie zaś swoim
• 1 k' „ b .
ł
b'
„ang1e s 1e u rarue. ·
zaiznaczy , że je.st wierzącym ·c hrzekijaniie.
·
T
.
. a k już jest b owietn w życiu człowieKu~s111ą też uporczywe pogł os ki, że o- nem i prosi przyodziać go po śmierci w
·
sobom tym doręczył on trzy listy, adres o· munduT carski (przywióz-ł go ze· sobą do
•.
""W'SP'
wane na imię trzech generałów, przeby- Rygi) i pochować według obr.ządku c01rkwi
prawosławnej.
wających na emńgracji.

I

l
I

Parowiec szwedzki

mieliźnie pod Gdańskiem
GDAN'SK. 30 ma.rea. (PAT). Szwedzki
parowiec „Ernst'' (23.200 tono) osiadł na
m i e1iź n '. e koło Jastarni. Wysłane z Gdań
ska dwa holowniki ściągnęły l!O z mieJ.lwv
i odstawiły do Gdaxis1ca.

nsiadl na

Popełnił

bo wmówił w siebie. ie jest złodziejem

Pomnik Sary Bernhardt.
stanie wkfdfce w Parylu

P ARYż,

31 marea. Znakomita tra-

~icz·ka f.ranoos·ka Sara Bernha.rd·t. u.czczona będz.ie pomnikiem. Specjalny komttet
· zbiera składki na jej!o · budowę. rada municypalna wy,znaczyła już miejsce na -

pomnik
Stanie on
Francii.

przed

~machem

Banku

--o-Ktłastrola ko~e~oma
10 zabifycb-ZO rannych

I

powię k szona

o 10 jednostek

RZYM, 31 marca. W dokach na Newie
oraz w zakładach Obuchowskich wykoń
czana jest budowa 10 łodzi pod.wodnych,
po 130 ·tonn pojemności każda, oraz 15
9ancernych łoozi motorowych.
Budowa prowadzona }est pod kieruut iem inżynierów i k011struktorów n,.iemiec.
\i<l.b,.

dnia.mi powiesił się, a w liście do

żony, napisanym przed śmiercią, oświad

czył, ż,e jest złoctzi.ejem i dlatego musi kres
położyć swemu życiu. List te·go osobliwego samobój<:y kończy się prośbą, aby żona pieniądze skradzione zwróciła.

Po zbadaniiu ksiąig buchalteryj.uych okazało· się, że samobó)ca nie.dopuścił się
żadnego spr.reniewier.zenia, ani kradzieży

5 albo 105

Kto w tych

I

Flota sowiecka

j k:lku

~·!_!BI!
-~
~~~~~~!!!!!~~~
•~•n:::uu'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~łF~M~M!!!&Mł!·R!!••!~~d!IB!•!~

BOGOTA, 30 ma.rea. - Naskułek zd~
rz enia s i ę w r-0bliżu 'Eogoty podągu po~pi ennetłc. z pociągkm towarowym. dzie- ·
s i~ ć -o.rćb zcoftalo zaHtych, .a 20 odnios.ło
rany. Dw{I piuwsz.e wa ~o ny ·pociąigu pośpieszn.eg.o wpadły do r11eki

·

samobójstwo,

Z St. Jul•jen, pod Genewą, dono:3v'l o
osobli,wym wypadku samobójstwa dokonanego pod wipływem auto..sugest ~. Oto
67-letni buchalter urzędu cłowego m1.ewał
o'd pewnego czasu halucyn~cje i wyobraził
sobie, że je.st złodziejem.
Codziennie wciągał do swego notat. nika drobne pozy.cje, odnoszące st~ do
rzekomy.eh kra.dzieży i sprzeniewierzeń,
istniejących tylko w jego fantazji. Przed

złotych

czasach potrafi ułożyt dobry dowcip,
DOSTANIE 5 ZLOTYCH

cięż k ic h

Czyj dowcip zostanie wylosowany

DOSTANIE 5 ZLOTYCH ZA DOWCIP
i 100 ZLOTYCH NAGRODY
RAZEM WIĘC 105 ZLOTYCH

I

lub Wl'ZUcać do '1-1 -„-~·- 1.d redakcyjnej „Goń- ·
ca" (Piotrkowska 106). Każdy dowcip po.winien być napisany na kańce papieru,
i zaopatrzonv w podpis i adres autora l w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
(Piotrkowska 106).
Jeden jedyny waru.nek stawia redakcja przyszłym hUD!lorystom - amat<n"om, a
mfo:nowicie:
Dowcipy

należy oddawać osobiście,

DOWCIP

MU~I

w Moskwie
i jednej

nocy:

W carskim mundurze

wi ę kszy

posła

Op owie:§~ prawdziwa, zakrawająca na bajkę z 1000

ka, który się za przedał paskudnemu nało
gowi pisania wierszy, że mu wszędzie źle
i wszyscy nim pomiatają, jako tym paipier·
kiem, którym zanieczyścił mieszkanie.
Takie i zanieczyszcz,a.nie ulic pociąga
obecnie z.a sobą w Wiedniu dotkliwą karę w postaci dwu szylingów, które natychmiast ściąga policjanl, wydając odpowied·
nie pokwitowanie.
I przyznać trzeba, że policjanci ma~ą w
tym względzie bardzo duto do roboty,
więcej jednak„. zamiatacze ulic, gdyż
odhiera
przechodzień, ukarany grzywną,
od stójkowego pokwitowanie i, rzucając je
ze złości na ziemię, da.Jej„. śmieci.

~Joe o krwi, przelanej na polu bitwy,
lub też w szynku podmiej·s kim zamyślamy
r ausa,
pisać, jeno o wykładzie profesora K_
który w „Uranji" . starał się wykazać na
mocy prze-p rowadzonych badań naukowych, że z krwi człowieka można przez

zabójcy niemieckiego

•

BYC KROTKi I

ZWIĘZLY!

Blumki:n., członek lewego skrzycfła so·
cjalrewolucjonistycznej partji rosyjskiej,
otrzymał wraz ze swym kolegą partyj·
nym, Andrejew em, rozkaz od w ładz partyjnych zabójstwa Mirbacha„ a·b y w ten
sposób zaprotestować przeciwko pokojowi w Brześciu Litewskim i zmusić rząd
sowiecki do zerwania traktatu.
Blumkin i Andrejew dostali się do gma
chu ambasady niemieckiej, gdzie o godz.
3 po południu popełnili zaib6jstwo, na zasadzie sfaI~zowanych dokumentów „Czeki", podając się wobec urzędników niemieckich za wysłann ików te; że „Czeki".
Parę dni przed tem Blumlrun zaaresztował
kuzyna hr. Mirbacha, Roberta Mirbacha,
przebywającego w Mosk·.de i posą.dzone
go jakoby o szpiegostwo. Pod pretekstem
on:.' wienia sprawy R. Mirbacha stawili się
więc zamachowcy w ambasadzie niemiec•
kiej. Blumkin miał w kieszeni akryty re·
wolwer, Andrejew bombę. Mirba.ch, nie
po.dejrzewając niczego złego, zosiadł spo•
kojnie przy stole ł wszczął rozmowę (
sprav · ~ swzgo kuzyna„ Po dziesięciu miro::::..:owy Blumkin wyjął rewolw ::r
nuta
i strzelił najpierw do Mirbacha, potem do
dwóch obecn,•ch urzę dników, poczem obaj z An<lrejewem pospiesznie skierowali
się ku wyjściu. Andreje,-_· , widząc, że
Mirbach, ranionv tylko, nie zabitv. podno·
si się z podłogi, rzucił w jec1o k!erunku
bombę, k' 111_. jednak nie ek.splodow.ała.
Wobec tego Blumhln za·wrócił od drzwi,
p o djął bombę z ziemi i rzucił. Tym r'l.zem
eksplozja nastąpiła. Blumkiin i Andrejew
rato·wali się ucieczką przez okno, przy.
czem Blumkin, skacząc, zł~ iał nogę.
w;a

en

Upadek pieni'

~za

trancuskief~
Frank stacza ·się w otchłań
inłlacji

Tranzakcje zawierane
w obcej walucie

są

Spadek franka francuskiego trwa w
d ailszym ciągu na w szystk!ch gi ełdach
światowych. Frank oceniany jes~ bardzo
pesymistycznie ze względu na brak za.ufania za1ranicznych sfer finansov)'ch do
celowości proj ektów sanacyjnych rządu
parysHego. Z drugiej strony na giełdy,
przedewszystkiem europe}skie, oddziały·
wa bardzo ujemnie nastrój, jaki panuje zarówno wśród szeroki<:h warstw społeczeń
stwa francusk iego, tak i na giełdzie pary•
skiej, odncśnie do przyszłych losów swo~
jej waluty.
Charakt erystyczne dla obecnych nastrojów jest masowa ·tciecka ludności
Ftanc'ji od franka , tej ludno ś ci, która może jak żadna na świ ec i e - j~t tak bar•
dzo przvwiązana. do swojej waluty. Zwyż
kę walut zig_gr anicznych w Pa ryżu p otęgu
je silne poszukiwanie ich przez ludność,
która w te „ sposób us i łuje urafow:ić resz..
tki swe.g-:> majątku , zjedzonego przez dłu
gotrwałą L Ha ~~„ . Za.uważa n o również, te
gros zleceń na sprzedaż franków na gieł
dach zagranic:iJnych, p ocho .~::i właśnie z
Fr .:rn - ·1.
Ale może najlepiej cb.ankte.ryzuje o·
becne położenie finansowe Francji kalku·
!owanie przez przemysł i handel w de>la·
rach. Dotychczas bowi-em producenci t
kupiectwo fakturowali we franka.eh fran·
cuskich· Gdy jednak po szeregu lat spo·
s t rzeżono, że ~arówno fabrykant, jak i kupie= zjadają swą substan cję mają t kową, po
stanowio. ' przeprowadzać wszelkie tran·
xakcję w obcej walucie.
Jak wic:l zimy fra ncuzi, znajdując się obecnie w a·nalo~icznem po łożeniu , co prze
mysł i hand~J w Polsce, ratu j ą się w podobnv sposób, jak i kupiectwo u nas. Te
same bowiem pr zyczyny ekonomiczne, de·
precjonuiące walutę, wywo łują takie sa·
me skutki. Przyznać iednak należy, że
francuzi z3,b rali się do fakurowania w ob·
cej walucie zn1cznie n6źniei, a rdż eli u nas.
To też kupiectwo polskie z okr esu infla ·
cyjne.go w pewne j mierze d aleko więc ej
ze swego majątku wyrat ował o , aniżeli nafrr·bi e w odp-0w!ednim stosunku
kupiectwo rr ari cu.~ki e ma jeszcze co do
rato wania . InHacia bo·wiem W" Francji
dała się bardzo dotkliwie we znaki b"
"if yj ą ~ ku całemu s-połeczeństw~
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Ambroziak Br~nisław, Nowo-Dworska 6.
~bró~k Esfir~. Nawr?t 38-a.
Ans;ouAd ~~i B;zezińska 88.
0
a .·
g
l Edward, Szneia 15.
A d.of
aiewS'k:a L., Lączn.a 4.
B
Balsam Artur, Kilińskiego 87.

~r::i:'!Wilrt~~·l:p~·;,·"" 111•

Biela.sik Marjanna, Ko,n stantynowaka 5.

Ma.j Wa.Jenty, 6-go Sierpnia 19.
Miedziejewska Aniela, Tuszyńska 17.
Modzew Bertold, Leszno 56,
1
s· ki ·
k ~ta • ł
·„ra
" ni-s awa, 1en ew1<:za 9 .
J•i zure
.M.iiller Juljan, Napiórkowskiego 19.

Michalska Basia, Piasecma 18
.Marciniak Ludwik, ·Rajtera 20. ·
Maj~ow~ki Tadeusz, Nowa .8.
MosińiSk1 Henryk N owe-Sady 11
Maliniak A. Piot~kowska 118 ·
·
•
,
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Mieczkowski Jaśko, Wysoka 25.
Na.c ewska Jadwiga, Marysińska 3.
Nowak Bronisław, Wegnera 7.
Nykowa Maria, Obywątelska 39.
Nippe Edwa.rd, Zachodnia 59.
Owczarek Sabina, Wagnera 3.

Olszański Mieczysław,' Waryńskiego 15.
Przywarty Władysław, Lipowa 58.
Przybylska Walentyna Krakusa 16
·
Paeglis Żenia, Targow~ 51.
Pająk Bronisław , Sporna 2Pa jkiert Melanra, Aleksandrowska 23
Paciorek Abram Kilińskiego 4.
Kubsz Hugo, Zimna 10.
Psikus Leonard, Nowa 36.
Kwal Bernard, Cegielniana 70.
Muszyński Z. i Pluskowski L., stacja miej•
Kapuścliiskl Bronlsław, Pomorska 7ft.
ska P. K. P.
Lebowk:z Ryta, Ogrodowa 12.
Proske Helena, Piotrkowska 80.
lJtke JuUan, Słowiadska 5.
P;yczek Shnisława, Smocza 25.
ł..ocka fugenJa, franciszkańska 33.
Piechowicz s., Karola 3.
LaJer florian, Zakątna 69.
Józef, Drewnowska 60.
Pruski
wkowsld Wacław, Wlznera 12.
Apolonia. Południowa 29.
Borkowska
Lang Wacła·w, Skierniewicka 4.
Pleszczyński Eugenjusz Wólczańska 226.
· Lu.rle Borys, Zawadzka 50.
Padyk Franciszka, Rokicińska 95 ,
Lasman Artur, Piotrkowska 54.
Podrżycki Czesław, Brzezińska 106.
4.
MD1rom Wolf, Plac Kościelny
Pigułowska Paulina, Kazimierza 11.
. Malanowicz Jan, U1>owa 71.
Zygmunt, N.-Zarzewska 2.
Pierakiewicz
Maciaszek A., Zawadzka 49.
Pogodzińska Irena, Suwalska 7.
Makowski Edward, Suwalska 3.
Pałkowska Jadwiga, Przejazd 48.
„
Meissner Henio, Naw~ 38. '
Józef, Przędzalniana 53.
Ra.dz.ie}ewski
MlkuJskJ Mieczysław ,Zawiszy 40.
Roze-;iblat Dawid Stef. Żeromskiego 11.
Myślińska ZofJa, Traugutta 12.
Ryman P., Wólczańska 166.
Mfiller Józef, Brzezińska 41.
Rottenberg Pinkus, Kilińskiego 70.
MaJeran Józef, 6-go Sierpnia lłt'. 32.
Rychter Stefan, Dolna 10, Radogoszcz.
Małek Józef, Sosnowa 6.
Ra~owska Marj anna, Kielbacka 27.
Marczyk frr.łlclszek, Skwerowa 22.
Antoni, Wólczańska 137.
Raiski
, Maibaum AmelJa, Konstantynowska 71.
Janina, Zielona 1,,0, Bałuty.
Sfachlewska
Mllak · Jan, PrzeJazd 25.
Sosnowa 17.
Marjanna,
Strzelecka
Makowsk1 Konrad, Szosa Pabianicka 33.
Złota 8.
Zygmunt.
SikoTa
Neumark Michał, Zachodtda 34,
Stoanicz,ewska Sfachna, Kmńslldego 117.
Nowakowski Edmund, Chłodna 6.
Sziraibaum Leon, Cegielniat11a 54.
NeJdelman Leon, Cegielniana '1.
Siiefuńczyk Małigo.rzata, Szkolna 19.
Ciiz.ar Nłcht, Leszno 33..
Roman, Za1ką•tna 78.
S.ztkoda
Naw~I Marian. Lutomierska 63.
Euge.n(a, Piotrkow.ska., 3
Szoezeipaniaik
Nowak Henryk, Za·wadlka 9.
S.2'U1.cry~ Anfoni, RZigow.sika 65, Ohojny.
· Osirowska K.., Radwallska 4.(.
Sit.as1ialk Janina, Główna 37.
Olewskl K.. Marszałkowska 4.
Sie-nkow·s.ki Mieicz)llSba w, Pańska 99.
.
Ogrodnłk Jadwiga, Zakąfoa 9.
Sowiń~ki Stanis.ła'W, Bl'lzoezińoSka 64.
,Przybylski fugen.iusi, NowG-Za.rzewska 17.
Sza1bliirusiki Stanis.łaow, Orlia 3.
Pawlikowski Wacław, Oa~w'ł s.
Skirobi1S1Z1ew1Sika Stanó;lbaw1a„ F.aihryczna 2.
Polk Aleksandra, KHlńskłego 178.
Stefan Antoni, Gdiańiska 67.
Pluta Jan, Niska 3.
Ja.n, Lutomiie-r ska 63.
Sut:a.in
Paprocka Danusia, Roklcfdska U.
Zielona 41.
A.,
Sudtj.a
Pieszczyńskł Bohdan, Wólczańska 226.
.Zielona 42.
Fiu.el,
Szwt8.'1'1C
Pogońska Sabina, SosD<>wa 17.
Składain.kówna Stefania.. Pio1hikow1sika 71
Pawlłc Irenka, Targowa 31.
S~ligman Mak.symilr,ia-m, Ce•gi.elniana 19.
Praszkfet- felłcJa, Odaliska 31-a,
S1erzakows:ka Fra.rui.a, Bnziezńńisilm 63.
Pomorski E.. Wlicza S.
Ka!I"ol, Juljrusza 22.
Stobeor
Plnkusówna Natalia, Zamenhofa 4.
S'kirętow.ski St1efan, Tramwajowa 6.
Pawlak BoJesla•w, Abra:nowskłego 36.
Sain.cJ.berg Sara, Na.mtowicza 23.
Pawlk:kł- Stanisław, Radwańska 17.
S.msziki.ewcrcz Ewa, ZgieiriSk.a 24.
, Poa:nań$kl Aria, Zgierska 76.
So:bdrewsikii Erwin, Sos11ow1a 19.
Redlich Samuel, Kłlltisklego 60
T o.roń1c1z:yk Mo.sz1ek, Zgierz, Sieradzik1a 2.
Rltterbaad Roman, Narutowicza 40.
Toboolicz,ew~iki Józef, Sienki.eiwicza 39.
Roz:encweJg Henryk, Nawrot 7.
MaTek, Wólcz?ń,~ika 65.
Tochterm.an
Rupf Aleksander, Slenkiewłw.a 95.
Roman,·Rud. Pab, Łączna 3,
TwardoW5ki
Rablnowlcz A., Cegielniana 5.
Tłuczek Kazimierz, Szosa Rokic:ńsk. 13.
Ronert A., Piotrkowska 130.
Twieridinow Genia, Zamenhofa 19.
Redłłch Samuel, Kilińskiego 60.
W ol!ński Michał, 28 p. Strz. Kaniowsk. 4,,
Rozłn Alfred, Żeromskiego 42.
Weber Kazimi.erz, Zakątna 25.
69,
Ruszeckl Sz„ Sienkiewicza
Józefa, Piotrkowska 121.
WyirzykO'Wska
Rótyckł Stefafl, Wodny Rynek 9.
Anastazy, Lipowa 40.
o;ciechowski
W
Ryołkowskł Jan, Główna 55.
Włodzmerska 52.
Karol,
Wagner
14.
Horodelska
Kazim.tera,
Sobczydska
Wroniak Józef, Piwna 21.
Sztark Wacław, Wlznera 12.
.Ja.skzehski Heliodor, Wj,ś r :owa 7.
. Szenwłc Jerzy, Piotrkowska 182.
W•śiniew1ka Franciszka, Pańska 13.
SapłrsztaJnówna Roma, Poludniowa 3t
\Y'róbel Waleirja, Zawadzika 9.
Sadowska Jantna, Górna 1'7 (Koziny)
a Stanisława, Andrzeja 58.
Wieruoek
Sosnowska Wanda, 6 Slert)nła 59.
W0a1sile~kii Stanisfaw, Jez.uil•silM. 10.
Swlitalskl Stefan, Cegłelnl>31!ła 26.
Zdzien.nicki Mi1chał Południowa 21.
Suchy J., AleJa I Mała 54.
Maria, Zterz, Kilińr.kiego 3
Zalrnwa
Sztełnhauerówna StefanJa, Tuszytiska 7.
Zajfert Romualda, Juliusza 36.
Sielska S., Wodny Rynek 8.
Zbrozynówna B.,· Dzielna 44.
Stelmach Kadmiera, Mar~załkowska 31 (Ch.l
Zioegler Teodor Naniórkow~k i ego 42.
śniady Roman, Sląska 102.
Zurand M:·c·hał, Kopernika 59.
Stremska CecyUa, Piotrkowska 145.
Zieliński Fnnciszek. Łąkowa 8.
'Skrzypek teon, Kopernika 27.
żdanowic.z Anna, Wólczańska 144.
Szymadskl Józef, Aleksa.n drowska 52.

g o . itości " ońca Wieczornego"
VtO Otrz·yma

as.

'

cukier

Kt o .nie odbierze w oznaczonym terminie swych premji, traci do nich prawol Nie mamy
m 1eJaca na przechowywanie takich mas produktów. Niektóre z nich ulegają zepsuciul

· .
B~ochó~na KazimierakLipowa 58.
Il
B1ernac1ak Bolesław, arola 21.
Bornszteinówna żenia, Piotrkowska 199.
.bdrzefakówna lofJa, Marszałkowska 8.
Baranowska Leokadja, Kaliska 17.
Anglłkówna Janina, AndrŻeJa 35..
Bruks Emma, Kilhiskiego 160.
Bafer Lulu, ut. Paliska 99,
.
Bajca W., PttiSta 25.
Brokmanówna Halina, Slenklęwlcza 31.
Bęciński Stefan, Brzezińska 104.
Bałlder Józefa ,Główna 33.
Bara Bronisława, Rok4ciń.ska 54,
Berezhiska Olenowefa, KWdslde10 183.
Balski Marja, Zakątna 78.
Banasiak M., Prz:4(1zalJUana 88.
Biedok Izak, Wschodnia 16
BlblJoteka Robotnic łm. AJ. Naplórłunvskleso,
Bi.akowska Katarzyna, War~kiego 9.
Suwalska 1.
Bielasik Wincenty, Cymera 6.
Naum Blr1er, Pomorska 13.
Borszyński Władysław, Miedzian.a 12.
Bllńskl Józio, Zachodnia ó3.
C~p}iński Władysław, Rokicińska 10.
Blaler Mieczysław, Wólczańska 65.
C1u'P1ński Wład1sław, Rzgowska nr 63,
Bark Br., Roklddska 54.
·
Chojny.
Czekalska ' Mary, ut. Emlllł 20.
Cunk.ie Anna, Lipowa 61.
Chmielowska Lucfa, Rokicińska 49 m. 8.
Ciinkowski J6z;ef, Przy-Drewnowska 14.
Clemłerska Lucyna, Łąkowa 32.
Czudnowski Artur, Piotrkowska 54,
Cborąty ·Józef, Rzgowska 3.
Combryński Mieczysław, Drewnow6ka 62.
Ciesielska L., Kllńskłego ó3.
Chwedorowicz Stanisław, 28 p. Strzelców
Chlewkka Anastazja, uL Płwna 44 m. 8.
Kan. nr. 26.
Derdońska Romualda, Pawła. 24.
Cichoń Mieczysław, Szara 10.
Dubner Edzla, Szkolna s.
Chojnacka Otylia, Przędzalniana 26
Domagalski Roman, Oazowa l.
Dziuha.nkłewicz Ludwik, Zagajnikowa 58.
Domaóska Jainfa, ul Warsmwska u.
Danielęwicz Sabinka, Zfota 6.
Dutk~włcz Jaa, Andrzda 28.
Domżalska Jasia, Wólczańska 61.
De~ Kazimierz. Wllzuera 26.
Epstein Maurycy, Piotrkowska 31·
Dawidowicz Jakub, Na>wrot 23..
Frenkl6wna Dorka, Zawadzka 17.
Deglarow Aleksander, Andrzeja 9 m. 6.
Flaks Maksymilian, Zawadzka 7.
Dubner Gustawa, Gdańska 8.
Franc Zygmunt, Karolewska 36.
fełnmesser Leon. Szkolna 10.
Górska Stefanja, ·Nowo·Ta.rgowa 14.
farberówna Adelina, Wierzbowa 16.
·.
Głodowski Mateusz, Andrzeja 5.
Grobelna ZofJa, Aleksandrowska t42.
I
I
Gol~berg Gł"ześ , Cegielńia.na 15.
Ołąbawska StefanJa, Piotrkowska 255.
Gularczyk Marjanna, P~ska 9.
Ottzowskl Józef, Zamelihola łi.
Gosławski Tomasz, Plac Wolności 11.
Oarwłcka Irena, Oórna 4 (Ruda PabJanicka).
Golassa Zdzisław, Towarowa 9.
Oothelfowa B. Pomorska 6.
Glass Eleonora, Piolrkowska 56.
Ołlłcsman Arnold, Zielona 30 m. 6. ·
Grzelewski Czesław, Aleksandro'W'$'ka 47,
Olbkl Józef, KUh1sk~o 144.
G'elzdorfowa B.; Nawrot 13.
Oliicksman Ignacy, Cegielniana 2.
Gadomska Zofja, Kilińskiego 85.
Gumiński Stefan, Klllńsldego 87.
Grynfeldowa Jadwiga, Narutowicu 47.
Oorinson Leon, Wólczadska 37.
Glaspari Adam, Młynarska 28• .
Graczyk Józef, KoPernlka 33..
Giedymin Władysław, Kątna. 24.
Oiinther - Mieczysław, Gdańska, 27.
Glanek Ludwik i Marja, Pahjanke, Koper·
Oain:ę"cka Marychna, ut. flałkows'ka 30.
.
nika 16.
Groblewski Jerzy, Knińsklego 94.
Griinberg Franciszek. Targowa 19.
Ouzlńskł Bolesław, Skwerowa 22.
Gajówk.a Adam, Targowa 19.
Owlazdowska Oleola, ul 6 Sierpnia 84.
Hilczer Antoni, Przędzalniana 64.
Oepnerówna Mela, Ceglelnlana 87,
Hilemanowa Anna, Nawrot 3S.
Oostkowskł Ignacy, Wólczańska 96.
Hildehrand Władysław, Za~a.j.nikowa 12.
Haałtwurcet, Sienkiewicz.a 37.
Jaworski Eug., W spólna 18, Radogoszcz.
HoUmann Włodzimierz, Kilińskiego 155.
Jastrzębski Jan, Wiśniowa 7,
Hak Tadeusz. Narutowicza
Ja·n cz Edwin, Ogrodowa 28.
Haab Alfred, Karolewska 22.
Jaffe Rachela, Rokicińska 9.
Horow·lcz Herman, Aleja I Mała U m. 3.
Janiakówna Helena, Bałuty, WaweMca 5.
Hlatz Oustaw, Nowo-Zarzewska 73.
,
Jelszańska Marja, 6-go Si~rpnia 36.
Jakubowicz Leokadia, KUJńsklego 183.
Koz.a pski Bolesław, Piotrkowska 33.
Ignaczak Edmund, Zakątna 18.
Kolasiński Tadeusz Andrzeja 16. ·
Jachowicz Mieczysław, Llc>owa 58.
Kuzikowicz Anna, kop.stantynowska 51·
JędtzeJewska Stanisława; Brzezińslca 41.
KG11zeniowskii Feliks, Borysia 7,
Janiak Helena, Wólczańska 146.
Kowalski Jótef, Marysińska 26.
Jędrykówna Aniela, Przędr.afnlana 1%.
Knoblewska Klara, Koperttika 35.
Jachman St., Napiórkowskiego 38.
Kamińska Irena, Wodna 15.
Janas Helena, Piotrkowska 66. ·
Kurkowski Kazik, Aleksandrowska 56.
Jaworski Adam, ut. św. Katmlerza 6 m. 2.
Kotowi.cz Jad-wiga, Sienkiewicza 47.
Janlszewskt Tadeusz, Podmiejska 17 (N. Ch.)
38.
Kan.
Kern . Wła.dysław, 28 p. Strz.
Krystalska Stefa, Kijowska 10.
Katmierski W~adysław, Gęsia 14KoPclńska Jadw\ga, Moniuszki 11.
Kurowska Eugenja, Sporna 2.
Kwiatkowska Leokadia, Leszno 42.
18.
Sierpnia
6..go
Kotlicki Marran,
Kaczorowski Antonł, Skladówa 32.
Kowalski Michał, l>.a.ńska 162
Kukulska Józefa, Nawrot 57,
Kasprzak St•rusława, Obywatelska 2.
Kom«owskJ Jan, Kllhisklego %46.
Kulka Bogusław, Górna 2.
Kaniecka Jaalna, Niska 3.
Kobz,a Stanisław\ Nowo-Sikawska 11.
KQmpa Helena I Tadeusz, Wodna 15.
Kapuściński Edmund, Kit.ińskiego 72.
Kolasa Jatt, Zamenhofa 28.
Kęmpiński Hilei, Piotrkows\a 238.
Kaczmarek Marta, Upowa 42.
Kaczor N., Kątna 54.
KePaówna Janina, PlotrkowSka 249.
37.
Sienkiewic:ia
Kędrzanka Irka,
Koslbowkz St., KIJlńsklego 92.
Kaszubska Antonina, Łagiewnidc1a .13.
Kuczkowski Włodzlmłerz. Andrzefa 42.
Kwiatkowska Antąnina, Tuszyńska 17
Kudlłcld Bronisław, Wodny Rynek 9,
KlaipHka Eufemia, Zgierska 162.
Antonina, Ktltńsklego 113.
Kaczmuek
Kamieńska Kazimiera , Piramowicza 5.
Kozińska Lota, Radwadslta 44.
Knul Leopold, Karolewska 36.
Kempldska Henryka,' Cegłelnlana 19.
Krawcz.yk Adam, Odyńca 10.
Kitmldska Wll:tfda, Nawrot 14.
Kosińska . Stanisława, Sienkiewicza 20Kasprzak Stanletaw, RaJtera 15.
Libiszewski S!an. Kró-tko-Drewnówsk~ 10.
Kolczyskł Wacław, Piotrkowska 255.
Lewandowska Wanda, Piotrkowska 134.
Nafta!, Zawadzka 27.
KaJzer
Littauerówna Irena. Kościuszki 69.
„
Mar:la11na, Traugutta 14.
Kalota
38.
Andrzer.a
Michał,
Lewih
9.
Sokola
w,
Stainlsła
Kuczyiiskl
Lewicka Marianna, Cereckiego 2.
Kaliński Ignacy, Piotrkowska 64.
Lan~e Artur, Orlą 25.
„
Kapłan Bolesław, K!llńsklego 77.
Lipiński A„ Zawadzka 26.
Kobzianka Regina, ut. Horodelska 9.
Łabęcki Jaś Nanitowicza 28.
Kobza Tadeusi, Wschodnia 59.
Laske Alfred, Ogrodowa 26.
Kus Jaslu, Abramowskle<;o 12..
Majewska Stanisława, Zawadzka 42.
Kozaczewska Wiesia, Wólczańska 19.
Muździński Stanisław, Kielma. 18.
Kobiak EugenJusz, Kilińskiego 62.
255.
trkowska
Pio
K.,
Miesztalski
Krawczyk Jerzy, Wodna 10.
Maciaszek M 0 ryla, Zawadzka 49.
Kreoc Olga, KHlńsktego 227.
Młk"olajczyk Łucja , Chojny, Trębacka 17.
0

wędlinę, mąkę,
tiguruią na niniejszej liście

.jutro pisanki,

Nazwiska tych wybranych

Uwaga!

Wieczornego"

200

•0. ko' W
Upom 1

•

•

Srebrnagóra Józef, L!po ·va 20.
Siłbersteln Rafał, Piotrkowska 99.
Sobczydskl Tadzro, Rokicińska to. ·
Sellgmaaówna Mela, Ceglelnłana 19.
Stefański Władysław, Sucha 15.
Szymankiewicz Zdz~ław, N.-Lutomterska 11.
Spru_slńska Hatłna, W 61czańska 228.
Sołowlefctyk Jerzy, Slenklewtcza 63.
Surazska S„ Piotrkowska 130.
Spychalski Marian, T!M'gowa 9.
Szymańlikl Wiktor, Zamenhofa 27.
Tencnbaum Józef, UJ>Qwa 53.
Tełzlch ferdynaJid, Hetmańska 9.
Taslemkówna Ila, Pk>trkowska 18.
Tadeusklk Stanisław, Narutowkza 36.
Wodzisławska E„ Piotrkowska 113.
Wiślicki B., Narutowicza SO.
Waldman Dawid, Wschodnia 50.
Werner frwt.n, Karolewska 9.
Wlatlat Zenon, lomt.yńska U.
Wawrzyn!•ak Stanisław, św. Anny 19.
Wałman J<a.z:imlera, Oranitowa U.

•

0

aa u usc:ee„•mr: .
ł'ranciszek,

Sienkiewicza 71.
Nawrot 13.
Włodarczyk Anton!na, AleJa Kościuszki 27.
Wierzbicka Michalina, Zamenhofa 27.
Zielińska TP.oflla, Abram~wsklego 4.
Zyss Kazlmlerz Zamenhowa 26.
Zdunek P~la2Ja, Kilłńsklego 183.
Zlgler Teodor. Napiórkowskiego 42.
Żychlłńskl H., Juliusza 3.
Wlrkfel

Wiśniewski Stanisław,

Wyżej

wymienione osoby

zechcą

się

do administracji „Gońca" (Piotr
kowska 106) po odbiór pnyznanych in
upamink6w jutro, w piątek, od godziny •
po południu. Co kto otrzyma - dotych·
.,R )tłu cbfitości
1 mas stainowi taiemnicę
., :d6ry' kryje w sobie dziesią„tki prze:Óź·
nych pll'zedmiotów. f''l"o1....1•!lsf'~; fe sh1'owić będą miłe uiesp-Odzian.ki dla na.szych
.
1mily<:h przyjaiciół.
zgłosić

11

I

4
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Wilczy
ukarał

o którą jest chorobliwie zazdrosny. Btti11jąc na skirzydłach fantazji, ubrdał sobie,
że głowę zdobią mu rog.i.
Pewnego ranka, po poW!l'oeie z nocnego zajęcia (p. Rynas · jest pracownikiem
magistrackim) - zinalazł w ogródkltl
ślady obcych stóp..
Talk błaha poszlaka natchnęła go do
czynu. W ta}emnk:y przed żoną wykopał
pośrodku alejki głęboki dół, napeł!nił bło.
tem, dodał dwie kopki naw.ozu °*odo· ·::go, pr.zykrył
cienkiemi liistewkami,
darniną i posypał piaskiem.
W ten sposób poW1Stała okrutna pułapka, do której miał wpaść domniema.ny

ściskają<: w dłoni

S'kiie·rował

oknami sypialni

Szklanka spadła ze stołu,
pianino gra, tapeta szeleści

pułapki
Baritłomie.j

zni.l d

nagle

R., zamieszkałą przy uliobu<lził w nocy brzęk tłuczo-

Panią Sabinę

pD-o

pod

wierzchnią

kuli ziemskiej
ii skąpał się w cuchnącej bajorz.e.

W-rzaski udyszała żona. Nie mogąc dać
rady, pobiegła po poltcję.
Nieb.o.r aka wydOJbylo, wykąpano i U•
mieszczono pod piecem.
Po wys-chnięiciiu P· Rynas złapał łopa.tę
i własnoręcznie dół zas)'lPał.

się

j
f

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I -

Redaktor „Pracy" -

defrauc:tantem
f

majątek

Pupilkowie N.P.R.-u rozgrabiają
kasy
najwyższy zerwać

;

Teatry łódzkie.

~esztowaniie dwóob ddraudantów in- I wvch stostU j1e w r•a.a::ie ttieiuwziględni.einia )e1
kaserutów kasy ohorych, Ło,;isziezatka i I 11 0-sobowych" po.situliaitów pewneigo rodzaF,rankiewkza stanowi smutny przyiczyillek ju szanfaż polityic1ZllJY, ~rożąc UJS·bąpiieniem
do sysitemu ohs:iaidizianfa pooa.d i siLa.nowistk z ziairządu i rozbiciem i~olyitiutji.
Gdy pniedW1ko pnyijmowani.u pewnycth
w ka.sńe c'h orych,
Nie die1cych1óą o powńell' zeniu odipowie- pirolego wanyd1 enpe.rowskk:h1 którzy diali
diziia:lnych sfanowistk kwiadHiikacije ooobiisite się już poznać na · beireittile in111ydh illEfytUICljl.,
i zawodowe, lecz jedynie i wyłiąc1Z11ie po- wnoszony jest spriz,edw, inierpell'a1e1;a w re~
pa~cie partlji·, rey11'lez.erutowa!IW1i w zairzą- spir1a :"ie, ~czeku~e cz.hecy. ty.god~ie ?a ~
, pow1eidz 1 w rn 1 ę·dzyczi~1ie Iiuicłlz1e c1 obeJdz1e k18.1Sy.
mudą sih.nowil~.
frnlkic6a
zwibrus1ZJCZ1a
ttprawia
S~iem te.n
Z sySlflemean tym rerwać niail:erty be:v
któpolski.oo zwiatz'ków z.aw.., z ipole,cien}1a
re1i P'rryięci b)'ili na stia.n.ow~ika in~ta!Sien.. wz.gdęcLnfo, w ptweidw.ruym bowiem na1ztie
ww d'waj dieifrauidland, z któryicih jie1dien ba·n-da d·d raudiantów rrozigirraibi m1ali<Vt.ek insły;t:ucji.
był współ.re·dia·ktoriem. .,Praoy",
F:mikic1jla po'llskiclt związ!ków zawado-

nabrać kurażu

krzyżu

Tl!ATR MIBJS~
Jutro I sobota teatr zamknięty.
W niedziele świąteczna Jedno i:rzedstawJenle: „O r zeł czy reszka?" z Junoszą.Stei>OW·
skim I Jarkowska. ~
W poniediiałek świąteczny dwa · Przedsta·
wienia: o godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych po
raz ostatni w i:ezonie „Codziennie o 5-ej", o r.
8 m. 15 „Orzet czy reszka?"
We wtorek ró w nież dwa przedstawienia: o
godz. 3 m. 30 po cenach najnitszych „Królewu•
Snleżka l 7 karłów". Wieczorem "Otello'' z Junosza-Stępowskim. (Bilety ulgowe watne).
Na przedstawienia powyższe sprzedal,e bfle·
ty kasa zamawiań dziś, tutro i w sobotę' od 10
rano do 7 wieczorem.
Dziś.

I

Walne zgromadzenie doko·
wyboru nowego zarządu

'9ało

I

odbyło się

tgirom.adrzen-ie c.złonk6w -0ddrmatł:u łódzkie
go <:zell'Wone~o krryria. Ze:hranie za,gail p.
pre•zes , d~. ,Sikalslki, p1t"OiStLąc na prZ'ewiodni<:zą.cegio p. Taderu.sza. Kallllliieńs~d.eigio.. pre·
.resia sądu okręgowiego, kióry u .sw.ej strony zaipr-osił nia asiesorow pułfk. Stieieira :i
d...ra. Rembeilińskae.go, a n.a s.e.kretairza. "'
p. nad'komisarziową !zyiclloroZ')'k·ową.
Od.~yił.ia ne :pnez sebe:ta'l'Za U!llZJądu.
dyr. Gad.ewacza, sipraiw.ozdanie ro-cxrue i
karowe zostaiły 1P rzyję;tie 'ipmieiz wialnie ~o..
madzenie, kitóre W'Y11-.a.zii'ło usitęputi·ącemu
zar.zadowi podziekowania za ipodljętą pra-

cy Dzielnej,
nego szkła.
Młoda kobieta zerwała się z ł6txa i ·
zia1paliwszy światło, stwierdziła, że ze sto~
lika spadła szklanka wraz ze spodkiem.
• Po zgasz~~iu elektryc~ości., pa~ .R,.
me mogła JU zasnąć. Cos zaszelesctlo
na tapecie,. w ?k~ie poruszyła się firallka·
Nagle mewtdz1alna dłoó uder~a .w
klawłsze p1an1na., stojącego w sąs1edn 11n
pokoju. Rozległ się fałszywy akord. po ,
nim kilka tonów bez zwią.zku.
Z krzykiem przerażenia pa.ni Sabina
wybiegła do kuchni, poleciła Marysi u4
bria.ć się, wq>6lnie przes:tukały mieszka·
nie i n~kogo nie znalazły.
Wy:padkiem zainteresow.ał· się jeden z
badaczy okultyzmu.

z metodami protekcji
i partyinictwa

Czas

Rad ze swego dowcipu, p. Bartło!Uiej
udał się d.o niejakiego Białka na wódkę.
Pił z zapałem, by

W sobotę, d·n4a 27 ma.:rea

1!16kę,

Pan

wprost ku pułaipce, ale w ciemności ile
obliczył kroki.
Ro.zpa.c.zhwy krzyk przeszył powietr.ze.

- rywal:

W Czerwonym

świcie pod
do zastawionej

do . waln.ej r07Jprawy. Czasu miał dużo1 bowiiem nie poszedł na robotę, o czem nie
wiedziała tooa.
O god·zinie 4 nad rainem 01puścił knaipę. Z impe·tem
wbiegJ do ogródka

przystojną żcnkę,

••

o

Bartłomiej wpadł

p. Bartłomi.eja R ynasa, właściciela domku .za cme.nta~zami
Pan Barlłomi·ej, mężc.zyzna w sile wieku, pooiada
Los srogo

Duchy w mieszkaniu
P~ Sabiny

na amanta

rozległy się

Rozpaczliwe krzyki
Zazdrosny

dół

TĘATR

POPULARNY

I barw·
melodyjny
przemiły,
wystawi-a
ny melodramat tyrolski p, t. „Siarczysła dziewczyna" z muzyką Koschata. Staranna reżyc.;eria
dyr, Pilarskiego l obsada, xtóra stanowią pp.
Brandlówna, Zielińska, Puchalski, Bielecki, Moranowlcz l lnnl dalą rękoj mię, te publkzmość
będzie się w święta doskonale bawiła. Pozat&m
tańce solowe i baletowe układu p, Nowlt\skiego
przyczynia się z pewnością do urozmaicenia
przed st.a wienfa. Nowe dekorąc:Je przyg<llrowuie
artysta malarz B. Wilkowski.

cę.

W wyni'ku gksowania za pomocą karrtek z.ositali powołani do rzan.ądlu: pp. Ax-ctowa Heirmii1J1a, Barcińsdd Steialll, .mec. Biłyk AMred, Brzozowsik a Mal1"j.a1 Cynarska
Stefaillj·a, Czierwińistka Hele.na, Oba wfoww
ska Aniela, Dem:sowa Olgai, Fiedłber ·zy.g- I
truu11Jt, dyr. Gajdziińsdd Stan1sław;, dyr. Ga- j
jewkz Leon, komi.sa..r,z l'lządtu lżyiciki St.a.na•
sław. me.c. Jasieński Bolesta.w„ J~zlkie
~en. Jung Wq,ad.y:sław,
wiczowa Wanda,
- Dlaczeg o ten czło w iek sto i n a gło n le?
ban Jćiz..ef, dr: Kiatil!IZ Józief, K'I'oin.ż. Ka1
_:. To znany pijak, k łi>remu z a wsze po dwunastym kle·
tow sk a Adela, dr. MiiklaszeWlSilci BoLeis.faw,
1
Mo.gifofoka S.tda!llja, kuirafoir Owńńs k,i, Ja.n, Uszku wydaje się, że jest Atl asem i że dfwig a gl ~ b i:i~mski
na swych barkach.
Po zn ańs ki Kazip:i.ie!flZ., ksiia,ctz Ra·biń.S'ki. Stairus11»ekfor
nisław, Ro1S1smanowa Hdena.
Roszikowskii Aleksander., dyr. RdcMer &idr. Slkalsk1
g1eniju.sz, ~llrn1'sk1a Karo.lfoa,
..,.
,
Stanisław, m~ Sfoni,owiski Modieisi, Słę
Ka.z:iStieier
pułlk.
dJr.
pows'ki Wadaw,
mierz, iniż. Sumi.ewski Adollf, J. E. ksiądlz
bis.kuip Tymienaieclki Winoeairly, Ulric:Jhsowychodzenia
W przeciągu
v: a Mair.ja, Werneir-OIW·a E., tpn.tG!k. V<()lf!el .Afi..
„GONIEC WIECZORNY" '
fred.
wydał
Na z.oe.b~aniu zail'\z.ąd!u w dtndiu 30 ma!l'IC.a
roku bieiżąioe;go powołane iz.ootało prezydium w nasllęptUją•cym SikJł.adziie: .dJr. Sitan.i5ław Slka~lki - ptt"'ezes; p. Ohawł.Ows'kia,
dlr. Milkłaszetwski - vioe-p'l1Zoewodniiczący;
w tem 53 nagrody pieniężne
p. idłyr.
p. Stefan Ba.rciń·ski - s~achn1ik;
wartości ,
dr.
Ga1;ewfoz - s-ek11:1e.tan; p. At'IC!bo'Wia,
Kaliisz - zaistępcv.

l

noranak
dla dzieci

Poniedziałkowy

I

-o--

__________________
____ czytających!!
ich
Ku uwadze wszyst k____

Co usłyszymy dziś przez radio
BERLIN, 505 m.
Godz. 15,45- Balkl dla dzieci. Godz. 16,00,
18,00 - Koncert orkiestry. Godz. 18,40 - Odczyt „Elektr :1cz.ność Jako źródło ciepła". Oodz.
19,05 - Odceyt ..Znaczenie zwlazków sportowych dla młodzieży szkolnej". Oodz. 19,30 Odczyt „Duch czasu w powieści nowoczesne]".
Godz. 2-0,00 - Słowo wstępne d~ op, „Parsifal" dn. 2 marca. Godz. 20,30 - „Chrystus", dra·
mat W. Nlthack-St~hn'a. !lustr. muzyką.
WIEDE~. 530 m.
OoCk.
Godz. 11,00 - Poranek muzyczny.
16.15 - Koncert popotudnJ.owy. Godz. 17,50 Odczyt „Wielkanoc w litera.turze nłemleckfef„.
Godz. 18,45 - Kazanie wielkanocne. Godz. 20,15
- Wlecror pieśni Schuberta.
PARYŻ, 1750 m.
Godz. 13,30 - Radlo-k011cert Luclen - Patłs«
Godz. 14,45 - Komun i.katy prasowe l gfaldowe.
Godz. 17,45 - Oo<lzina dla dzieci. Godz. 19,15
- Esperanto. Oodz. 22,00 - Tra:nsmlsla z „Petit
Parlslen".

36 dni

swym czytelnikom

.PREMJI

2664

2664

o olbr zymiei ·

zł.

Polsko-sowiecka umowa
Międy rządem

ohu

do udzielania

dla wszystkich sfer i'wszystkich stanów

-

polskim

tranzytowych

obywatelom

państw.

zobow.iązda się

•

Wielki konkurs
na stół w ielkanocny

a poselstwem
sowieckiem w W a.rszawie nastąpiła wczo·
rai wymiana not, dotycząca udzielania
wiz

2a~ooo zł.

Ob~cnie zostały zakończone:

o wizach przejazdowyc h

Polska
obywatelom sow'.eckim wiz 1 uprawni~ją
cych do przeiazdu przez terytor •um Polski we wszystkie kierunki, wzamfan. za co
Sowie ty udziielać będą obywatelom polskim podobnych wiz przejazdowych.
Ułatwienia te wchodza w życie już z
dniem dzisiej>szym.

,

oraz

Seria u n omi nkó w masowych

!! Wydawanie premii przed

świętami!!

poniedzi ałek,

dntla 5 kwietnia, odbcdzie sle
o godz. 12-eJ w Południe nadzwyczaj cieka wy poranek dla dzieci. Dana bę
dzie doskonała pantomima ,,Pat, Patachon ł
Jackle Coogan", która w Warszawie wywoły
mana Jut
wała huraga,.,y śmiechu. Pozatem
dziatwie łódzkiej trójka artystyczna: Ninka Wi1-lillska (9-!etnia gwiazda), Wanda Tatarkiewl·
czówna i Benedykt Hertz odegrają prześlicmile
opracowaną baike „Czerwony kapturek" w J
aktach ze śpiewami i tańcami, z Hustracfą mu·
zyczną W. Wilińskiego. Kto wlec pragnie być
na tern pr z~ds t a w l enlu, niech zawcuisu zaopa.
trzy się w bHet, których na·p ewno zabraknie.
W

w filharmonii

LONDYN, 365 m
Godz. 15,00 - Sygnał czasu z Grenwtch.
Godz. 20,:J5 - Koncert muzyki bectbenowsklef
pianisty E. Isaacka. Oo<lz. 21 ,40 - Koncert muzyki ka m~ralneJ. (k,dz. ~OO - Muzyka tanecz.na. Transmisja z hotelu Savoy.
RZVM, 42!i m.:
po.pularny.
Ko,cort
Godz. 14,00-15,00 God z. 17,00 - Komunikaty. Bajkl dla dziec:.
,J Godz. 20,30. - Ko munikaty. Koncert retlgijny,

j

I
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Klątwa

głowę radnego -·na
piotrkowianom
czarne afisze
obwiesciły

o cywilnej

śmierci

Piotr1kowie piarutlJj.e 0 d kHiku dni wń·elikie
porruis.zenie.
Cz.airne ż-afoibnie pifialkaty rozwie1Szone
prze.z mie:Scowy ra1bi.nrut, obwiieśiciły wszy.stkim., że r1adny mi·jieis:ki Pin1wsi·ewiicz, w.ybrany z lis•ty rl()1bo-tni<02ie1j ..Bundu"
1

I

PinBc.u-

Wyir"Ositkowńe żydowscy nioe po?JWalaJą
jpne,z t1Hcę, r:Zt.teiaią1c •ntań

mu

.
obelgi i ka.mbnie.
Szykianiy stacą się z k.aiż.d:ym d'ni1etm 100raz brutdzileó pir.zykt"e i d01koczliiwe. Radny
Pinikmsiewis·z ZWII'ócił sńę wobec t~o o pomoc do po.Ji.cji.
Ponieważ ~dnak niaqk'OISkJiwsizia opiie·
,_
-'- l
•
• __ 41 _,
,_ ---Ld b
iK.a wu.a z e.Z!Pt-ei<:~twa nt-e zwcna uou•.<O·
ruć v::lr1~1.ego. p~d na·~ępstwami

,;cbali-

remu , PL1lkULS!!·ew1 ~z :z>am1·erza

nie może zatlJ!J(<lĆ spokoju
w Piobrkowie. PobO'Żni żydzi, prze.c!h·od.zą.c
obok d.omcu, gdzie zami~uje wyiklęty,

l

zrzec S!ę mandatu

ra·dzi.ecldeigo i op.uśdć mi.a.sto .rodiziAn.e.

Politechnika warszawska likwiduje swe
naukowe

d • •
•
oszczę nosc1ową
a k cię
niez~ykle dotlcliw!e odczuw~ją wyz~ze u·
czelrue. Zdołano ie w krótkim cz;ais1e postawić na wysokim poziomie„ a dziś.„
r Politechnika warszawska pierwsza pa·
da ofiarą redukcj1.
Normalne funkcjonow~nie tej uczelni
wymar.a.ło , próc~ wpływow Z opłat sl1;1denck1ch, subsvdium rządowe,~o w sumie
115-000 złotych miesięcznie.
Tymczasem wobec zaprowadzonych o·
Sł:. Czeiwertyński
.szczędności subsydijum to od grudnia uib.
polssk i m i strz te!'nisnwy, ieden r. zredukowane zostało do wmy 7.000 zł.
·
% r e p rezent antów Polski do
mie _ tęcznie.
• C
Politechnika stanęła więc wobec ko·
r o:;;.:g r ywe k o Dav1~ up. Razem
z P• Czetw o rtyńsk1m rep1•ezen· I niec z.ności zlikwidowaniia. narkosztowniej·
tantami P olski są pp. Kleina• szych swych pomocy naukowych.
del i Steinert

zakłady

• • przyzna.•
I R ada wydZ1a• u chem11,„ ktore1
n~ z:ipo~ogę zaledwie. w kwocie .478 zł.
postanowiła zamknąc z dn.
I nues1ęcznte„
1 maja wszystkie swoje zakłady w licz.bie

I

,„ ·

stkie sumy zale~łe wpłacą w dmu dzisi.ej·
szym. - b~.-0.zie tytułem prem.ji wypłacon11
z kas sk.arhia:wych swna ró~11a poczvromej
d-0k on;anej wpłaty.
Na dzień dzi.siejsŻy spocl?Ji.ewany jest

wysokości

Na czele biura

Na czele tego niezwykłego biura stał
starosta z Wołynia, Kazimierz Poczo·

były

ogollikaimi w urzędach

skarbo-

wych.
-oOo-

Bieg

okrężny

w

Łodzi

. W <:elu spopularyzowania lekkiej atletyki, stow. św. Zyty pod protektoratem
n osłanki r.a sejm, p. Ładzi.ny, urzą.dza driś
o godz. 4 po południu bieg okrężny. Do
biegu zapisały się już takie asy łódzkiej
atletyki, }ak pp. prof. Juljan Birnbaum,
dyrektor ,.Odeonu", p . Stobiecki i właści
ciel cu kierni „Eryk", p. Eryk Szakowski.
Zawodnky wyruszą punktualnie o go.
cłzini-e 4 po południu z Placu W ol111ości.

Groiny

pożar

poniedz~ałek w
Koninem, wybuchł

W no<:y z n iedzieli na

miasteczku ślesin, pod
o godzinie 2 i pół groźny pożar w zagrodzie Grzegorza Grzelaka, u lokatora Lu·
dwika Jaskólskiego. Ogień, mający po·
datny materjał, bowiem zagrody pokryte
były dachem słomi anym, szybko się rozwijał.

Wkrótce oga.rnął 3 zabudowania, hę·
clące własnością Adama Nowaka, Adama

butt-Odlankki.
Biuro w}rrabiało pas2:1porty zagra.nic1·
ne dla e"l.llgrantów, na zasadzie fałszy·
wych dokumentow.
Na; bliższymi pomocm.~ „..J1i „dyrekto·
ra" Poczobubta~Odlanickiego byli: Majer
Koper i Srul Rt:lcbman.

pod Koninem
Pastwą

og.n.ia.

padł

inwentarz żywy,

jak .ktowy i kury, oraz sprzęty, pościel i

bielizna gospodarzy
Straty wynoszą około 10 t~ęcy zło·
tych.
Powodem pożaru była żona Jas'kólski-ego, handla.r ka potajemna eteru, która rozlewała eter w naczynia przy świetle lam·
py naftowej, nie wiedząc, że eter jest ma·

MANICURE
grosi-y 60. Abonament 10 razy
1 nr'_23 ~ 12.

Humor czytelników
NA LEKCJI PRZYRODY.
Nauczyciel: P owiedax::ie mi jakli pba.szelk o&liecid od n.as n.a wiosnę?

s zł.

1

UL Za.wa.dzka
1760

NAJTANSZE żRóDł.0
oraz towarów kolonjalnych i delikatesów.
F. Blank, ul. Narutowicza nr. -i. - Ceny konku1767
rencyjne.
nabiału

MODELKI

dobrze zbudowanef, mfodef,
i! w wieku lS-23
lat. Oferty do redakcji sub: „Diapięknej,

poszukuję

na polująca".

1707

KAWALER LAT 24

1

n 3 sianowisku pragnie poznać pannę do lat 25,
w celu malry~on;alnym (chrtct.ciiankę}. Dyskrecja
zapew~ona sło~ell!. honom. Oferty z fotografii\ p.
1706
,.L. B. do „Gonca ·

~

j ~jcfe pracę be!!!botnym
PANIENKA
16-letnia poszukuj ;) posady do dziec!. Zca Jęcyk
niemiecki, roboty ręczne i frebl owskie. Chętnie
przyj mie j akąk o l wi ek inną posnde. Łask. oferty
17~
sub •.I. K." d{) adm. „Oot! ca".

BUCHALTER - KORESPONDENT

posiadaiacy ma s zynę do pisania, wykonywa tanio
wszelkie czvnno ś ci w zakres buchalterii i korespondencji wchodzqce. Milgrom, Plac K ościelny 4.

- - -·- - - -·--·-····-

BYŁY HANDLOWIEC
samodzielny, lat 32, obeznany w branży koloniał·
nej, poszukuje zajęcia w tym zakresie. Oferty do
„Gońca'' pod „X".

-----------------POMOCNIK MAJSTRA

„kuchni farb drukarskich''. ze świad. P. S. W„ poszukuje posady w kraju, lub zagranicą. Łaskawe
1776
ofertv pod „J. M." do adm. „Gońca'' .

I

~

SZOFER - MECHANIK

inteli~e ntnr. nie używn ia.cv atkoholtt. no57.ukui~
pracy. Jeździ na ameryka ńs kldt i curvpcJs.'.d ch
samochodach. Wiadomość: ul. Kunicera 21. Ad:im
1785
Kaźmierczak.

terjałem łatwopalnvm

OGRODNIK

,,Gońca"

tysięcy nadesłanych

XLVI.

Uwaga!

I

starosta I

Muzykiewicza i Grzegorza Grzelaka.

Najlepszy dowcip z

do wszystkich urzędów pisze
biuro prośJ>, Rzgowska 7 (Górny Rynek). BeZTO•
11s1
botnym . znaczne ustępstwa.

I

WełYDl8

Z Warszawy donoszą nam:
Urząd śledczy po długich, pełnych za·
chpdu obserwacjach, wykrył wczoraj w
domu nrzv ulicy Ogrodowej nr. 9 tajną
„eksnozyturę komisarjatu rządu".

wobec tego wielki przypływ gotówki i liczyć gię należy z olbmymim Młłolciem i
dłujJiem4

PODANIA,

11. 600 studentów, uczęszczających na
ten wydział, będz.ie musiało ograniczyć się
KAWALER, LAT 28
d~ słuchania tylko teoretycznych wykłastanowisku, pozna pannę, lub młona
maga.zynier,
·.
,
,
.
daw. .
Dnra 15 kwietnia zbierze się rada. wy- da wdówkę, d 1, fat 28. Oferty z fotografiami do
17ta
dzi a łu elektrotechnicz. politechniki, która „Go"ca'' pod „Brunet''.
zadecyduje, czy nie będzie zmuszona zam· 1
OGRODNIK
knąć wszystkich swych zakładów doświa-d !
I przyjm~je r~b?lY wchodzące. w zakm ogrod.nłcz,a.lnych·
1ak c1ęc1.e krzewów, ub1.eranle ~alkonó\•: 1 t.
W takiem samem Y"'Oło.teruu znai'dui'ą 1' pctwa,bardzo
Łanio bo prywa tnio· mo1.na z:aw •ndo.
K. Pawłowski, Lódt, Matejki, ~r 6.
listownie.
się inne wydzfały polHechoiki warszaw- ~ić
,
skiej
~ •••••••••••••••••
'

.
fałszywych P. aszportów--b.
Z

I

zażalenia f a.~elacje

ł

Tajny „komisariat rządu"

Izba skalibawia zawiadamia ptatmk6w
podc;tków, że wszystklim tym, którzy wszy·

MODYSTKA,

która pracowała w pierwszorzędnym salonie mód,
wykonywufe umówienia I przeróbki z;a 3 zł. Robota solid'n a, . wyko1kzenie staranne. Wiadomość:
1745
Pomorska 63, w sklepie spotywczym.

Tragiczna ·ofiara .redukcji
pań stwową

Nowy regulamin
w płacania podatków

RZĄDCA • ADMINISTRATOR
przyjmuje damv w administrację za wynagrodze•
niem najniższem, to jest za 2 procent od dochodu.
M. Rzeźnik, Biuro prośb, ul. Krucza 24, I piętro.

swe domy.

pir.zeijić

udrtielemfm sobsydjum

-dla <:'hedetru, prowtadzo111e~ 'J>'rzyiz życtów
orlodOlksów.
Na sikitlłtek tego wy.slfiąpienia ria1binait
.p iotrkowski odłiył pO'~ńedzie:nie i na niiere:ligifI11eigo xadrnie~ r21U1Cił „dha.jrem", <:zyli
,
klątwę.
Od cihiwili ukaZ1a1t1ia się a.fi'srow na nrle.ście1 radny Pinkusiiewiiez

został wyklęty!

• ·

z oM!zydzediem.

~naijcrni wwowied1zi,el~ IIlll.l

pt'IO·

teostoWlCl.ł

Afis.ze z.awierały nekrolog Pinku.siewk za, który dla fydów zimarił śmie~cią
cywilną. .
dział.a.~l!lość

spluwaję

Pirzy ro2lpa-

tiryw.aniiu budżetu radtny Pin!kruts.iie'wicz
przeciłwko

DONIESIENI! ROZMAITE

p. Pinkusiewicza

Wśród społec2'.ei1stwa żydowiski·e~o w ' si.ei'.vic.za w rad:zńe m1ejtskieij.

KJątwę wyw<l'łała

Ogłoszenia
Czytelników „Gońca"

żyda

•

•

•

Autor powyżnego dowclpu odebrać
może za okcaniem dzisiejazego numeru
„Gońca" i wylegitymowaotu &ię w redakcji (Piotrlkc~ska 106) 5 złotych nagrody.

przyjmuje roboty wchodzące w zakr~ ogT·o dnictwa, jak cięcie krzewów, ubieranie balkonów i t.
p., bardzo tanio, bo prywatnie; . można zawiadomić listownie. K. Pawłowski, ł..ódt, Matejki nr. 6.

ULA

•

Praca zaoliarowana
DZIEWCZYNĘ MŁODĄ
solidną, przyjmiemy do. obsfugl, Oriinstełn.

6-ro

Sierpnia 25.

,1786

Mały Jaś: Wronka„ panie pooirtZ1e•
. . Wobec częstych skarg ze
POMOCNIK FRYZJERSKI
1766
potnebny na ~więta. Napiórkowskiego 19.
Stefan Jaworski Ziefona 13 (Baiłuty).
strony Czytelników, iż ętrzy•
rnują „Goniec Wieczorny" z wy•
ciętymi bonami, prosi.my . u•
p rzejmie n aszych przyjaciół,
by przy otrzymywaniu i naby•
Samobó~stwo
w an i u „G ońca" zwracali uwa•
ostatnieł chwili
Z
· Rem~ra
g ę, c zy b o ny są nieuszkodzoue
i zn ~j dują się w numerzeo Nie•·
KRAKóW, 1 kwietnia. Dziś w połu
uczci wi s p r z edawcy, którzy dow adj utanturz~ korpusu okręgu kradn:e
puszczać sią będą tego rodza•
ad.jutant dowódcy korpusu
k01Wskiego,
Ju na d u ży ó 9 . nie bę d ą na przy•
policją
z
komunistów
Starcie
gen. Kulmsklego. kap. Remer popełnił sa·
•zło ś ć o t rzymyw aó gazety na•
s zei do sprzed a:ky, zaś z wy•
do sztiurmu na więiienia i gmaehy publi· inob6Jstwo, str:z:elając sobie w piersi .a
c ię ty ch kuponów i tak nie bę•
LONDYN, 1.4. Wczoraj bezrobotni w czne.
rewolweru. Na krótko przed te'lll adjuŁt<nt
di'J. rnieH źa d ne i korzyś9i, po• liczbie około 3000, u namową pnywód·
Ludność Londynu zajęła groźną posta· Rem.er przybył do adjutantury wraz z tonie waż, pe wylosowaniu, bony
ców komunistycznych, wśród których by- wę wobec tych ha~eł mówców komunisty·
ną i w jej obecno.ści dokona:ł zamachu sa·
u1 t ;Ja i ą ko ntr~li , a nieuczciwie
ło kilku rosjan, sformowali pochód demon- cznych, wskutek czego doszło do waUd
z:d o byte ·-- zniszczeniu.
Remer w stanie g~oźnym zo..
mobójcze.go.
demonstranta.mi.
a
pubilcznośclą
między
or·
trzy
udział
wzięły
którym
stracyjny w

kap·tana

Walki uliczne w Londynie.

•

*

Zdobywcy pl"em j i ,

których

IL~ %V.I i s!f.a 11Jgł1?J SZOl1 e b yły W 19„
fS~iie g!l i;ti:~J (i> i ą tkowej) zgłaszą
s ię d?.a ś, w ca:wartek , dnia l·go

kwietnia, o godz. 5.30 po poi.

kiestry. Pochód starał się dotrzeć do par·
lamentu i innych gtnaC'hów publicznych,
lecz został wstrzyma.ny przez poli cj ę. Różnemi drogami demonstranci do tarli do
Hyde Parku, gdzie mówcy komunistycznl
wygłosili przemówienia, nawołując: Hum

Kres walce położyła policja, ro~ędzaJlle $lał przewieziony do szpitala. Przyczyna
Mmo·b 6jstwa nie fest znana. Według pr.z y.
tłum przy porno cy lasek gumowych
d ~łz6łwndeio· 'r pu$.zczeń jednych, przyczyny są osobi~tej
N~ kWest~ll!Clk -O?Cfo.rdL onSdtireet,
b6"
,
ynu, o„ o
art eq1 . oinuni acymei
fo r ma.Jnej bitwy. Policja aresz.towała 6·iu natury, według mnych samo JSlwo to
·
~ tło pc;>litv.czne.
p1·zywódców komunistyc:mycb·

Nr 38

5 albo 105

Każdy DlOŻe zdobyć

złot:Ych

·Dotychczas czterdzieści dziewięć · osób odebrało swe pi"niądże.
została

Dzisiaj nagroda

prz,,-znana:

Stefanowi Jaworskiemu Zielona 13
Szczegóły

. Ogłoszenia

patrz na stronie drugiej I

MASZYNA

do wyrobu sznurów do żaluzii Jest do sprzeda~ia
1818
Oferty sub: „Maszyna'' do „Gońca'',

:·,.Ciytelniłiów Gońca"

l

l

DO SPRZEDANIA

cysterna (zbiornik) żelazna, 8 mtr. długości, 2 ł pół
metra średnlcy, zawierająca 28 tonn. Wiadomość:
1739
Południowa 37.

NAUKA. i WYVHOWANIE

(Bałut,,-)

Ogłoszenia· .

SRPZEDĄM
.
kredens dębowy 120 ~ł., 2 sz.afeczki nocne cłerpni.>
35 złotych, stolik 12 zł., wszystko w dobrym stanie. Wiadomość: sklep p. Raz:niewskiego, Cegielniana 128.

ŁóżKA

Czytelników

„Gońca"

OKAZYJNIE TANIO

METALOWE

sprzedam maszynę do pisania { biur:ko, obejrzeć
wózki spacerowe, krajowe i zagranicz:iie, materace od 6-9 po poł. ł..ód:t, ulica Nowo-Cegielniana nr .
&a>Q\l&
_ _ _ _ _,
.
•
fir
w
1DOżna
nabyć
dogodnie
i
tanio
. wyściełane,
1702
'
MASZYNY STOLARSKIE
37, mleszk. 9.
1762
i kompletne urządzenia do obróbki drzewa, wyro· ' mii: „Dobro.poi", Piotrkowska 73.
bu firmy Ęlumwe w Byd~oszczy, dostarcza intyKURSA
DUżY WILK
1759
I nier G. Prasz:kier, ł.6dt, Zawadzka 16-a.
(pies) czysteJ rasy,' do sprzedania. Wladómośi!: T.
hebrajsko - angielskie dla emigrantów do PalestyJakobi, ł..ód:t, Gda11ska 123, prawa offeytta, I pięPOWIĘDZ ZNAJOMYM
ny. Kurs obejmuje SO lekcji. Gramatycznie mflwić,
1708 ·
tro.
pisać i czytać gruntownie. Udzielamy też w domu
it ·wózki spacerowe dziecięce, łótka metalowe,
ucmiom. M.. Warszawski, Kamienna 15, I piętro.
wysokie, składane, nowe, ~przedam tanio. Przęmaterace druciane i wyściełane najtaniej l dogod1
1703
dżalniana 67 m. 8, I piętro, Kaimierczak.
1875 niej w „Dobropolu", Piotrkowska 73.
SPRZEDAM
dom murowany w okolicy G6mego Rynku, lub po.
•••••Mm!ll•FlifiN*IBIRZ*ll'!.l*D-lll•mmlBIJ••••111&&mWiiliiiliSl!I-• • • • • • • • • • • • • - łowę,_ ewtl. czwartą czę4ć. Całoś.ć 22 mieszkania,
plac 3802 łokci kwadr. W!aaomość: F. Komorow•
ski, Kili11skiego nr. 246, zastać można do 9 rano.

i

KRZESEŁKO DZIECIĘCE

I

.

I

SPRZEllAZ i KL'PNO

Ogłoszenia Czyteln 1ków „Gońca Wieczornego"

.,

DO SPRZEDANIA

I

LOKA.LE i MIESZKANIA.

Administraoja „Gońca \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.'

belki tela.zne, szyny kolejowe i kolejkowe, czę.ki
transmisyjne, rury żebrowe, piła taśmowa, wyrówniarki i różne stare żelazo. Południowa nr. 37.

!Podający ogłoszenie opłaca

POSZUKIWANY

jedynie 10 grosz)' kosztów biurowych!

pokóf umeblowany dla 2 osób, z używalnoi,ćlą kuchni i wygód. Oferty sub: „Poszukiwany'' do adm.
1763
,.Go~ca".

..

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

KUPIĘ

aparat fotograficzny rozmiaru 9 razy 12, lub 10
ruy 15, w dobrym stanie. K. Dąbrowski., Naruto1'156
wicza nr. 13.

POKóJ

- - - - - · - - - ·-· --

o dwuch oknach, wychodzących U& par~, słQneoz
ny, umeblową-ny, z elektrycznem oświetleniem i
pdd.zielnem wejAefem, odnajmę jednej lub dwum
l691J
osobom. Narutowicza 40, mieszk. 8.

ZNACZKI POCZTOWE

oblettowe uzywane kupuję i pła.cę najwyższe ceny. · T: Gutman, Lódt, ul. Zawadz;ka 23 m. 12. Ca• 1746
·
łe zbiory równiet kupuję.

i

POKóJ UMEBl.OWANY

AMATOR • FOTOGRAF

się tylko przewodnikiem Łukasika.
wykazuje błędy amatorów. - żądać we
1742
waiystkich księga.rniacb. Cena 1 zł. 25 gr.

~osługute

Nr. _ _

'

Dnia

Zwięzłv,

KUPUJĘ

Nazwisko nadawcy:.--------------------·----------·-- ------.....

-

ceny za obiegowe używane ma1757
T. Gutman, Zawadzka 23 m. 12.

OKAlYJNIE

.

do sprzedania wiolonczela. Zagajnikowa 85

ZA.GUBIONE DO :\UMENTY

adres: ________...,..__...,______....,_______________

Dokładny

ł płacę najwyższe

czki.

z elektrycznetn ołwletlenlem, zaraz dp w'fnajęela.
Wia.domość1 T. Jakobi, Lódt, Gdat\ska t~. pra~a
t'709
oficyna, I piętro.

Codziennie „Oonfec" drukować
nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą zamieszczane

Ogłoszen i a należy przynosić TYLKO OSOBIŚCIE
będzie, według kotejnokł

ililililll!B•••••m•••••••••••• •••••••••••lil••il I

torebk~

•.

m. 9.

FIJAł.NY

ml.

~!~~·,!-,

"'i

·~

•

"'~

'

f.

Obecnie

,•

;·

::-.

~

...•.

-,·~

•.

,

ł\'

JADWIGA

zgubiła dowód osobisty wydany w lodzi,

i 2

wru z
srebrnymi z medaljonika1761
ul. Główna 62.

łaikuszkami

Proszę zwrócić:

•,',,

.

-/'„

~

·.''r.~,

l·

·.

;

będzie ogłoszony

WIELKI SENSACYJNY MASOWY KONKURS
#

„GONCA
Szczegółów
.

.

:

.

:

. '

.

•.

' :

...~

,

• .

'

WIECZORNE~O

ILUSTROWANEGO"

szukajcie w numerach· ·pisma I
.„

• . .

.

~-· ·~"'1.;_-' .

-

:

I

W mdędtzycmsie Sobie-~j otrzeźwia~ ne ,potrawy.
- Dziękuję.
- Zrobione, prosz.ę pana„. Wątról:&a
całkowicie., lecz widząc, iż baron wic:hodzi
Sobiec-.aj wrycliylił IZ'81WiU'tość kielJnka
do ga-bin-e-t'll, poło.żył sdę na kia.mpie, udla- z cebttllką - raiz„.
i położył &ię .i.nów na ka.naipie.
jąc pijanie.go.
- Poc~kaj pan ... A oe:zieigo Się pan.i na- A lf4.DU co .j.es1? Leży pan na te:j
- Oto mój 't<YWall1ZytSZ.„ Wstań no i pi;e?
k.anaipi-e i ani mru mru.•„
przywHiaj się z panią.
- Dziękiudę ... Nie piję.
· _; Witłzisz. łaki z ci~bie ni·ei;~ne1cz.n;y
Sensac7jna powieść kr7mi•
1
wycią
i
ka.n:aipy
do
Przvhvła podesz:ła
- Co to pand i;es·t 11 aihs:lit:ynentka ?" kawaler., nie mwisz pani.. .
. nalno•romantyczna
~rucił So bierad.
gnęła do Sobi~raija :rękę.
- Ty to za nmi.e zrobi.siz - mruknął
...._ ,.,Abszitynenitk.a" nie, a~tyne'1lltka Sohiera:i: ~
- J·adzfa je.'st.epi •
- A mnie Jaiook n•a imię - mruknął ·tak - odiptlrowa:ła · śmiało.
Uloozianie się bar~na na ~orytairru wy-.
_ . Ba.ron p-ocb)'lllił się ku pam:n.ie Jad~.
S0Meina1i, nie podm.OS!ZąlC się z kanapy.
- No wddtzi®z - śmiał się haa-.on. wobało paili~ę.
- Nie zwatafmy na niego... To tak•
- · Nieoh pani siad!a.-zapraiszał haironi; dositra!eś po no\Sde.„ A &oz.ego pani nie mruk - szepnął jej na ucho.
Pan Jan stropił się, a .jeigo fowiarzyszlka
pi)e?
- Pan-ie „ober"„.
- Wł.aśnie dilate,go ciek.awy.
'fzud.łia się formalme do uciecztd, pa.n Jan
kt6tw.airzy-ozkę.,
ładną
jaj
ń~
ojrzał
p
S.
pa.na..
Słucham
·
A ja to nie?
jednak Titttrzym~ ją i ipodiprowiadizńł do baw~nywi1 g.rymais ·OO.bu;
n\
żylczy?
sohi:e
pa.ni
Co
rona.
- Pan też, ale i.naic:rej.
- O, może feSttem nied~etny.
- OZIV ła wiem ..•
- Aih tak, Bogu świec21kia d}atbt.u
·- Co to panienka .talk ucielkia: - zapyi· - No, nieoh pa.ni będzie jak u siebi.e
- Uchylam to pyiba.nie - W'łlrercił So- ogare1k •••
tał baron niemad ~atSkawyim tonem.
w dom.u„. Ci.y pani obce coś zjeść, ~zy hi·e.r.aij.
Krwawy roimieniec wybił się n:a tw1airzy
Z~prz«izyła zign:bn;ym. rocihern głowy
• w}'IPić?
- Co to, sędzią ipiain je!st?
z:a1g:aidn:ięteij ipoiprziez ~ruhą wartstwę ptr
- Nie liubię oiporbtMtizmu - d<>da.ła po
- A pani skąd wie., co -sęd?Jia mowi?
- Sziczer.ze pow'iie.dziawuy: i jedno
dirru i d"ÓŻU.
wili.
ab
i dregie.
- A wdem - od'pairła kr-ótko.
- A 'bo pril'Slzę tJ&n&„ nie wiedzi:ał.a.m
Baron 51po1f'mł na n5ą zdrz;iwiony.
- O, to liu!bię .•. Tak pr<l6to z moobu.„
- Same tiajemn.ioe - 'śmiał się ba- u.siłowała się tJłom,a,czyć.
- Czemu się pMi dziwi?
ron. - Alko,bo1u pia.ni niJe . pi')ei. wie pam,
A coby pa.ni zjadła?
- Słyszałiem jurt„. słys7Jalłt!all - prze- Wsz)'61t.ko jedno.„ Pan Jan jm wie co mówi sędzia„. No, no.
- Temu oportunizmowi.„
Ale co za ooriegiie\e, zresztą •••
rwał jej bairon. - Co to znaor;y to .no, no?iZa·rumieniła sdę po uszy.
pil'oszę pani.
- O WTidizę. te pa.ni jest tu sbił-ym go- To %na·ozy, żie my dwaj t11aipijemy
- Czy ~u Wl5łirętowi do oportunJz.
się w-ód.ki za J'i&nd zdrowiem Zgad~z .siię? mu z.awd.zięcziam obecność pani w tym
Ja i towarz~z m6j prosimy panią baJl'l- kiem„.
dzo do gabinetu... Bez oeire.gieli - wiz1iął
- NQ wdęc panie Janie, niech pan nie
- Oczywils1ai.
gabinecie? - ~tPrtel nagle.
.,;_ No więic n.a pa.ni zdro:wie.
fil za rękę i wprowa.d?Jł do ga.bi111eitru.
zawiedtzie :zaufa~a pani i JX>.cl.a jej ulttbioN.).
(D.
STEFAN RAMOTA.
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Czerwona plama

I

Prenumerata miesięczna • Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
wynosi: w Łodzi zł. 2.90, za o"tlnoszenie-40 groszy; z prze·
syłką pocztową "' kraju-zł. 5.-; zagranicą-zł. 7.-

---a---

, Telefony: „Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini•
1trac}a: 2-99 Dnakarnia: 7·99.
W drukarni .Głosu Polskiego\ Piotrkowska 86.

Redak ci a i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSKA 106.
Redaktor przrimuje interesant6w
od -'·•ł do 7-et w iecz.
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· 1 1 ągłoszenia

za wienz mlllmetro~ l lamo~ 1

I strona i w teMcle

Nekrologi

Nadesłane

ZwYczaine

po telf§cle

11

40 groszy. strona 4 łamy
30 '
,,
30
strona 10 łamów
..,
8

„

. . .
9

•

•

OQ~oszema zaręczyhowe i zdlubinf)we 10 zl ·: Ogłoszenia zamiejscowe
obl•czane sa o 50 DMcPnt zaś t1rrn z:1 ·•r'ln 'C7.n<Jch I) t 1l omce'lt d rote i

Za redaktora i wydawc~: O. Kronmao.

