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!-TIU.my zdobywc ów dziś i jutro·
, pe> premje!
osób na

200
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Mord ·w
·

pociągu

W'C7.0raj n.a stiacji w Piotrlwwłe
goctziny.
Wszystkie wejścia do wagonów obstawiła poliitja - nie wypuszczano ai1rofó.
Długi czas ni.ewiadomo było, co znaczą

mstał

przeszło pół

te zarządzenli.a. Okaało się wreszcie, że
w jednym z wagonów II-ej klasy przy
wjeździe do Piokkowa znaleziono trupa
mężczyzny, a nieład w pootwier-lł;JIY'Ch walizkach wskMrywał na Uo rabun'lwwe zbrodnł.

poddano szcz~ółowei rewizji i cł:wóch z nich zatrzymano,
Stwlie.rdzono, że zamordowaD)' nazywa
się Jakób Korr.ak i jest obywatelem StaPasaże:r&w

nów Zjedttworonych.
Wezwany lekariz stwierdzil otrncle.
Nie-wiadomo jaka suma padła łupem
tibt'IOdmdarlzy, Prawdopodobnie jednak niezbyt wielka, gdyż w lde.s7.0Dli ofiary mele-

i

obrabowało pasażera

2-ei klasy

Bezczelny napad na

.pociąg

3 zamaskowanych bandytów obrabowało ziemianina
Nasz warszawski koresp. telefon.uje:
~ osobowy nr. 412, idący z
Na r
Warszawy, dokonano wczoGdańsk <
45 wieczór zuchwałego n:apa·
raj o go:..
du bandyckiego.
W chwili, gdy pociąg w pełnym biegu
dojeżdtał do Żyrardowa, .do jedEe~o z wa·
gonów drugiej klasy wtargnęło trzech zamaskowanych ba·ndytów z rewolwerami
w rękach.
Pod groźbą śmierci, pasażerowie mu·
sieli oddać rabusiom kosztowności i gotówkę. Między inn'1tJli p. Ludomirowi Pu·
ławskiemu, właścicielowi majątku ,,Imie-

.

I

, . ....

lin" pod Krośniewicami zrabowano 57.000
złotych gotówką.

Po dokonaniu rabunku bandyci zatrzy·
mali poci~ hamulcem autom:a.tycznym i
zbiegli.
Po ochłonięciu z przerażenia j.eden z
pasażerów, funckjC1"arjusz więzienny, d:ał
za uciekającymi bandytami szereg strza·
łów, które chybiły.
$ledz:wo prowad~i komisarjat policji
w Żyrardowie. Dotychczas zdołano usta·
lić, że bandyci podróż od Skierniewic do
Żyrardowa odbyli na dachu wagonu, w
którym dokonali zamachu.

dokonaną wymianą

dokumentów ratyHkacyjnych koowencfl konsularnej polsko-

I

Na pry.wałn!ym rynku walut obcydi
w Locki uja'Wllia się w dniu cbisie;riym
w dalszym ciągu moai.a tendencja clla do-

1-a.

W godzinach przedobied:nich, przy
mac.mem zapotnebowaniu i bn.ku materjłdu doJMowego w podaży, kms kształto
wial się na p<Womie 8,25 w płaceniu. 8.32
w oddaw8111iu.
Bank Połskli of:ia1'Uje u dolary 7.90.

Z podwórza widziano jak otwo•
rzyła lufcik, zawisła na ramie
i

spadła

Z Wiarszawy donoszą na·m:
Niezwykt.e traigiczny wypadek .zduz:,ł
&ię wczoraij około ~ziny 1-e~ popołudniu
w mi.esz.kandu p. MurawińsJcie.gio (Ohmiellnia 82), ·k eln.e.ra z <:u!lde'l'ni „Staimbuł".
Przed pobudni.e.m p. Murawińsk.a wdałla
sdę do ko-ś<:iołia. W domu
pod opieką ojca
pozostał 4-letni Rysio i 6-.le·tnda Mairyc'hna.
Z nieu~talonydh d10tycli<:z.as powodów
p. Miu·riawmskń, w dnw.lę po wyii·ścil\1 żo.ny,
op'lLŚoił miesz.kani~ nie baic.ząc na pbacz
dzfoci. Ma·Leń.stwa Lame·ntowały

tak

.~ ··'......

..

,• „, '

O ~odzi.nie 12 i pół roz.lę!S!ł s~ę don·ośn·y

głos cihiłopca:
. - Chodź-cie

~

„Goniec Wieczor.ny
Ilustrowany"
kosztuje

maJa,

głośno,

ż-e aiż sąsJedzi zllllUJSzeni byli US1paikaiPa.ć ,j e
rozmową przez drzwi.
Mimo to płac.z n:ie ~-tawial, 2'Jwła..s2i0za
Marysia wzywda be.ziusta.n.nie m<'łtkę.

·r··uwaga!

WARSZAW A, 2 kwietnia. W związku

Dolar w ·lodzi

. 'Samobójstwo 6-letniego
dziecka

J

Ł.odzit

!lowieckiej dowiaduję się, iż rząd sowiecki
Dbsadzi na razie placówkę konsulamę we
Lwowie. Natomiast placówki sowieckie w
Lodzi i Gdańsku mają być znacznie póź
niej obsadzone..
Co się tyczy n.aHYch placówek konsularnych w Rosji, a mianowicie w Leningradzie, Kijowie, Tyflisie i Chabarowsku, to
będą one obsadtone w drugiej połowie

otruło

·

zicmo książeczkę ozekowłłt co wska.zywa- wichiała na krótko przed Piołirlrowem 3-ch
loby, że większe sumy Korzak przechowy- mężczyzn pnyz~ ubnmych, z któ. rych j0d~. W.ł obf6coay tyłem do oszklował w banku.
W przedziale otruł* służba kolejowa nych drzwi, jakby się 9lwał fe za&.łanić.

Konsulat sowiecki
we Lwowie
z

Kraków--Warszawa

W·Piotrkowie · znaleziono trupa · ·
Na stacjf
...

.
Z Piotrkowa telefonufą nam:
Krakowski pociąg Nr. 13 zatnyJnany

200

400 dzisiaj dostanie upominki 400

Trzech tajemniczych morderców

A kiedy w

ltscle

no~ej

tutaj! Mair.y ohna ~hce

wyskoczyć

oknem.
p.rzerażenie.

Sąsiadów ogarnęło
P,

częli wzywać dziewczynkę

Za„

do spokoju, ale

niie zwatała.
- Marysiu, nd.e wcihod'ź n·a okn·oł -

dla.-

ło się sły.s.zeć wołand.e e1Mopca.
Lećmy na podwórzę.
kirryknąił

jeden z lokatorów.
sahody. Gdy są.siedzi zbieigilt
lufcik w olknie pp. Murawińskioh był jut
otwa.rty. Po chwili ukazały się ręce ddec-

-

Zadudn.d~y

k:-. Kurezowo

cliwyeiły

m

ramę.

Z otW10-

AI wyjrzała

glówika.
- Mwychnol Zamkntij olmol
Soboweij sięl - ?JaJCzęto woliać z podw6ua. Napr6żno. Dziewczyn.ka W}'l!unę.l!a &Ś4
z łtDciik.a, a w~siła na

Pierwszy sowiecki attache
woisKowY w Polsce
WARSZAW A, 2 kwietnia. Rząd polski

ruchomej

ucbielił swe~o a~rement pułkownikowi so-

wieckiemu Muchonoszynowi w charakterze attache wojskowego przy poselstwie
sowieckiem w Warsz.awie.Jesfto tJierwszy
sowiecki attache wojskowy w Polsce. Pnł
kownik: Muchonoszyn-ow obejmie w naJ·
bliżuvch dniach swe stanowisko.

groszy

„„„...._...„„..

ramie.

Widmwie ~j sceny s-tradli panowanie
oad nerwami.
Za·siłionili oczy, by nlie ujrzeć t'$, co
.
miało nastąpić.
I na~te coś huknęło na asifialcie

Marychna

była

trupem..

'
Hiszpański

Nr. 3'1

GONIEC WiECZO'J?tJV TUTSTRO\V ANT

grand i

włoski

grandziarz

otoczyli Europę łańcuchem oszustw i podstępnych bankructw

płótna
Jak zareagował krewki góral
~na obraz kinematograficzny

Dwa

strzały...

do

Mikołaj Fousek uprawiał .sobie spokojnie swój kawałek ziemi w zapadłej wiosce
pałaców
karpackiej i nie zamierzał wcale oowiedzać mia"Sta. Sikoro jednakt..e syna jego z.awięziennego
bezkarności
Bi'lat. Osdadł w Parytiu, przybi.eirai'l-c n.a,. brzymt.e .zta•pa.sy Po annj am~. briano do wo9ska i umies7JCziono w Bernie
Paryż, w maircu.
Gdy1>y Eugeajuisz Sue, nieśm1!1erielny ~.sJro ieó bm1ba., KIO·JllSiia.ni~ Bidiaroa, ro- którym spr:redaż przynioslla tl1ll1 mil;on fr. morawskiem, poczciwy kmfo.tek zdecydowiał się odwiedz.ić swego wojaka i przy
dean z Berna.
czyste~ zmoo1bku. Kupilł ws.pamłą wńtt1ę
~·uł·C»" "Tajemrnic P&yża" żył obeCtll!ie i pitej sposobności z.a.wieźć mu nieco wiej.
W ~·ryżu założył b1brykę k.o-Mekciti, za. 111ad tnairzem, w Bretainj;i.
sał .na nro.wo swą p·owteść, kto W..e, czyby
produktów. Syn u.cieszył się bairdzo _
sikich
Skarb pa6sitwa, stw!erdizńwszy, ~e Bibt
nie umr'..eścił w niej sytwietek włJociha To- robił na niie1j, aLe oif.ic:tj. zastalł ba.1nilcrutem.
i chcąc zrobić mu przy.
S·chli'e•go i . hiszp.ainia Sa.nohe.t.a, kit.órych Nie pni~zkodziło mu tł() 21naffeić sporych w swyoh zez,n.attlfiiach pOdathloowycb. podał z przybycia ojca
jemność, zaprowaidził go do kin.ematograniiepa"awdopodobna hiistorja zia,jmuje abec- kapiiitał6w n.a za.kupn•o i pn:ier.obi.enli,ie zna· b.łszywie docooidy, .ziażądał od iadieigo 700 ·
nigdy
n.ej b.wfarci ina rogu Wiielk~ch Bul'Warów s tysaęcy fir. Bild ooiuował połowę, a!lie nie fu, ktt6rego bogobojny włościanin
o.i-e opinię pubdlomą w P.aryro.
oglądał.
nie
jeszcze
bulwaru Stiria.sburg. Kiedy poczuł w kŁe.: czekając na odpowiedź, :zJllOWU zmlilk.nął.
' MARKIZ JOACHIM SANCHEZ
W kinie wyświetlano }&kiś o'kropny
Przed lkiomi.suzem poJkfi Oudirurte:m., U•
s:zien.i 400.000 fu-., znikinął p,ołpdes:z:nle. U.
DE MACHUCA.
dra.mat. Bohater-łotr, wyzyskawszy uufaC2'elnńkiiean wydlz;iiad!u dl1la ooidiroziemców.
pi~kło Ol/U s:ę to, gdyż aad1 eszła wo{nra. B;„
nie kobiety, zepchnął ją n.a dno haóby. W
W zeszłym lf!Ollw Pia'1')'żanóe mo~ o.bStt lat-To!ohi powir6cił d.o Pa!l"yża, diopws,zcz..ał T oschi-Bi.1at przyz.niał się ~ wsz~tkich
chwili, gdy na ekranie rozgrywała się
wowiać wie~ nad mfastem samol10ty się różnych osZIU5tw, a ·Wll"'esz.cie zailwpdł olswyoh oszustw.
stra~zliwa s~na, a miianowide kiedy n.ie..
1'IZ'll·ca;ące kolorowe StlltOpy §wiaiła. Byt.a
godziwi.ee godził na życie katowanej kot·o rekl:ama wiidkie~ prze.dsiębfors.tw·•
biety, dał się słyszeć nagle głoe ipoczei„
handlu węgilem i drzewem, m.anego po..
we:go górala:
ws~.ch:de poo flill'mJl „Le Grand Bougna.t".
- Puścisz ją, łotrze!
Slto.w10 „boug.na-t" ije$t poplliar.nem prze.
Poczem p.adlły dwa swr.ały w klierunk!U
.zw:slci.em ~ohne·g,o Oweni'a.t (mieszlk.an.iec
OOhatem filltmu. ,Zapalczywy kmiot.etk nie
przyniósł
odstraszył
Włiaśctilciellem fi>rmy
śro.dk. pr·ow. gc>-riz.).
mógł znieść wi<loku cierpi~ kobi-ety i po
„Le Grn.n d Bougina.t'1 był hiszpa'll Joo.cihim
wstrzymać się od natychmiastowego za,..
Sanchez, tytuł111;ący s.ię · !llfairl<'ize-m <le MaZ
przepowiednie.
się
spra1wdziły
I
rea.gowania na postępki niegodziwego ak'
ubr<>szwajcarski
Przed rokiem rząd
eibiu~, ze stall'ej rodz.iny, kt6r.ei j.edien z
do·
hazardowych,
gier
znie<Sienia
chwilą
tora.
ozłonków iesit podobm!O giubernafo.riem fed- nił we wszystkich uzdrowiskach szwajcar·
chody uzdrowisk tak zmalały, że musiano
W kinie powstała panika, Przybyła ponej z piroW1i11.tj& his·z.pańs.k!.ej, inind W)'l!:okintl skich gry hazardowej,
przedstaznieść
orkiestry,
pozmniejszać
i zajści-e wyjaśniło się. Krewkiego Milicja
SzwajC'airski.e ustawy krajowe zabra·
'll!rzędrnrl.lk.ami w Madirycde.
na
wydatki
ograniczyć
i
teatralne
wienia
kołaja pouczono, że nie nałety tak dalece
„Le Grand BQl\la'~t" nie bybo jedy- nfają domów gry, po długiem więc zwlekanem przie.dsiębi'OI"Sitwiem „m:..irkF.za'' San- niu z wykonaniem tego prawa, rząd szwaj- inne atrakcje. Pomimo tednak tych os~ przejmowa-ć się obrazami kin.emafogriaCihe7Ja. Był zaboiycieiJem, dyirektłi01rem, syn- carski był zmuszony prawo to wprowa· czędn.ości, zarząd uzdrowiska w Bernie ficznymi.
dykiem k11ku 1innyclh towia.rzystw, m·a~ą- dzić w życie, a zatem i wszelkie gry pole- wykazał za ro·k ubiegły 90.000 franków
cy<:h związek z handllem martetjałam4 d.o o- ga1ące na hazardzie, a wprowadzone w deficytu, w Baden - 64.000; w Lucernie
„kurhauzach" uzdrowisk szwajcarskich - 30.ooo i t. d.
pia:lrcflfa, a mńędzy nd.emi ban.ku.
Najpiękniejszy nawet widok na szczyW tyc:h niap<0rzór zupełnbe J~a:Lnycli m.- dla ściągnięcia gości, musiały być zniesiowiodach hyił }eooak pewi-en nielegalny ne, pomimo protestu zarządów tych uzdro ty górskie i na lodowce - powfadają kie·
sz.czegół. „Mairfki-z" SanC'hez kupował róż- wisk, przepowiadających zmniejswnie się rownicy uzdrowisk - nie ściągnie tłumu
sprzedają
frekwenc~ turystów w Szwajcarji i zmniej- turystów, jeżeli obok tego widoku nie bę·
ine r:rec.zy, nńie płacąc za n~·e. Wśiród „kupionyoh'' w tien sposób •pri-edmJiotów, nil- sz~e się pr~ez to głównego dochodu lud· dą mieli rozrywek i możności wydawania,
jak się im podoba, piędofra<nkówek, utyNajświeższą nowością na rynku przy·
ta.k • hcz.nych,
h, d _...:-.1 nosc1
b ł
_:1..
~ln
·
lł·d
k' . uroczych zakątków W'a•jąc przytem emocji gry!
•
•
y ISIRIDJOO o , WUl':U5 y me 2lB.v-conyQD,
elektrycznych jest brzytwa elek·
r.ządów
.
.
kia kamiientica w Paryżu, ~dzli.e mieściły się menu ~z-:vaicars , teJ.
lnłerla·
z
że
tego,
do
końcu
w
Doszło
· wprowaidzona do handlu przez
tryczna,
gruncie
w
ze
wykazało,
Doswiadczenie
· ły
<łn t" b y ł wspann.a
r - Gna d B
I.!!
„
Otll&<'a I
' l!l
v1'.lt'la „i...e
rzeczy gry haz..ardowe w 1 ,kurh1uzach u- ken wyszła inicjatywa przeprowadzenla pewną iirmę amerykańską .
...,,.,..,.
•
-·-"- __
!!!
.
·
.
.
.za mek na prowtncJ'l, a ZW'lia.sz;cza ~ra•nis.1:'""'.
Nożyk tej brzytwy przesuwa się łam i
zdroWlSk przynosiły mały zysk zarządom plebiscytu w sprawie przywrócenia do.c...__ ,_.
'J' ,
"-~1~·
..a1
•
•
•
z niu.~u
wę-1"Ya
1 1 za 14 Olll 1.onow • u'd.D!KOW.
szwajcarskich!
uzdrowiska.eh
w
gry
mów
z szybkością 7,200 razy na
powrotem
z
do~body
bo~1em
wszystkie
Poniewiaż do teg-0 dołączyły się różne ta- u~r~sk,
I zwoływane są już wiece i wygłaszane miin.utę, posuwając się za każdym razem o
poswięcano - wobec wspoł:ca.wodnictwa
,_, . .Jó
.
f
·
·
•
·
.
.
1emmicze <'ł• ery z prz~mycaru•em .imeJIIllUI~ w
jedną setną cailia. naprzód.
poouęd.zy ~drow1skami - n.:- utrzy;°1ante są mo· ·v ogniste za grą hazardową.
dlo H!ozp.a~nifu. prmeto p·o1iloja ipary&k.a., ołirizyna
się
rozrpoczęła
gry
domy
o
Walka
Bądfcohądź jedna'k, nowy ten ptltzymawny mn6srtwo s.karg„ 'lllbe wabia1la się a. dobrych orkiestr, sprowadzarue wyb1.fnych
dobre.
rząd, golący podobno bardzo skutecznie,
resztować tn.alI'ikii•za" de Machuca i łe-go artystów, budowanie sal koncertowych i
jest jeszcze dość drogi, gdy! kosztuje 10
daktylogrefkę i „przyjadółkę", ~arolfaę balowych, urządzanie parków i t. d.
dolarów.
------Abruzzes.

paryskich i nadmorskich willi przeniesiono ich po wielu latach
do zacisza

Z

W obronie gier hazardowych

przystępują
Zakaz gier

ława
turystów i
straty hotelarzom

szwajcarzy

do plebiscytu

dotkliwe

Będziemy się golić

elektrycznością
Amerykanie iui
eleKtryczne brzytwy

I

Sanohez mógł bezkarnie i mi1pełn1e jawlfliie dziialać w 11 dżun.ghi!'' pair)'ISkiej od ośmii.u

liait.
DEZERTER, OSZUST, MILJONER·

Tajemnicze

·~izie

ludz1om, pod wpływem długotrwałego
postu lub syslematycznei głodówJ(i

1

Wilhelm chce
oglądać fiordy

douoszą. że eks...cesarz
Wilhelm zamierza Iw ciągu lata zwiedziiĆ

1 T<openbag.i

fiordy norweskie.
o

Policja

żeńska

w Berlinie

Z Berlina donoszą, że zorganfaoweno
tam brygadę policji żeńskiej, k·tóra ma
czuwać na stacjach kolejowy.eh naci mło
demi podróżującemi dziewczętamL Policja ta została umun.durowana, ale nie jest
uzbrojona i posiada tylko gwhdki, a poj.e&t w chwycie
wyćwkzon.a
nadto
....
..1...:•• .l-!ts „

'"""""'~-~

u•

'„,

układ
polsko-rumuński

Nowy

ukazują się

W pa<I'y.skńej księd.zie teleronicmej ?<'1
Długotrwały post powo·dure nie-tylko
tok bieżący numer Nord 82-81 umfo.~1zc:rony }e.srt przy a.dresie Kon,stante~o Bilat:i. zmiany w organizmie ludzkim, a.le wy"przedstaw1cieila ha.ndlow~", zamf.ies:zJka- tw&rza szere.g .przeżyć psychicznyc·h, któłegio przy wMcy de Da OhapeJ!loe od ilart sie- t1e nazwać można wizjami na jawie,
Ob;iaiwami tymi :ziai;ąił się paryski psy.
dm'.u.
dr. Eraz.ttn Mignol i cel.em do~wiad
~hjartra
w
Pirzied 1cilllru dinfami aireszbowlałia ~
tem mi e.s,z.kand1t1 po1lic* paryska, która od czeń pr2'JetprQWadził wraz z dWioma swymi
lai 15 pos.zuldwah weisipół z p.oIDlcją szW1aj- Mystenłami 4-dniową gł·odówkę.
Trzeciego dni doznał wizji tak wyratears.ką i w~osiką nuiejallclego Jama 'f.oooh~'e- t
i długotrwałych, it robiły wrażenie
nyc·h
'
osobą.
samą
tą
i
go. TosClhli i B'ilJat są jedną
Przed 15 laty Tosclii, Iiozący -0becnie , rze.czywistości.
Dr. Mignol ujrzał starca z długą brodą,,
45...ity rok życi..ia, zbiegł z W!Of.s.lca włosdciieg.o
do Szwia~aarj!i, g&zńe os.ia.dł w Lozaninie fa.. który sadził kwiaty na skwerze. Starzec
~o handdianz jainzyin.. MUISdiaił taan 'PO!Pełnńić ja odziany był w dziW'3>Czny kostjum i znikkieś n·j.eCIZ)"srbe spinaiw~ gid)"Ż '!I tymfie rolru nął z przed oc2ltl psyidhja:bry dopiero po
•
godzinie.
wyj·echał na~e do F.ra.ncji w toW!<łirzystwi•
swej „p'1"Zyijaci61łci", ~rlkd, 2'-ermenty

Eks-ces~rz

i zjawy

ciężlcich

MOSKWA, 1 kwietnia. Podpis30.ie paktu gwMa.ncyjnego poJslro..rumutiskiego wywołało w kołach sowleckich st1n.e wraże.. ·
nie. Pakt ten lromentowan.y jest, jako klę
ska dyplomacji C~. W Moskwie
spodziewano się, że Po19ka na skutek polityki i zwrotu w stosunkach polBko-sowieckicb wmz,ina się od podpisania pak~
tu gwaraocrlnego i wpłyn.łe Dl8 zbliżenie
sowietów do Rumunfi. Krążą w Moskwie
~łoski, źe w związku z tem nastąpić ma.

Spostrzeżeniami głodomorów zajęli się
~pirytyści, twierdząc, tż przy pomocy me-

dj6w głodującyich porozumieją się z świe
tem transcedentalnym.

5 albo 105
Kto w tych

wstrząsnął Moskwą
Zmiany na wyższych stano•
wiskach w czerwonej arrnJi

Jednemu z asystentów ukazała się z.ja~
wa mł·odej dziewczyny, którą poznał
prze·d 20 laty i nigdy potem nie widział.
Postępowała za nim kr-ok w krok. Le·
k.arz chciał ją ująć za rękę, lecz zniknęła
w przestrzeni.
Głodomorzy miewają równi.et halucyna.cj·e słuchow·e.
Słyszą dziwne jakieś głosy i lllillzykę,
która iicb uspakaja i rozlew.a błogość w
duszy.

złotych ·

czasach potrafi

ułożyt

i4

-

DOWCIP MUSI BYC KROTKi I

ZWIĘZLYI

ZamÓwienlarosyjskię
gdańskiej

GDANSK, 1 kw~~hnia. Rzą.d rosyjski
rozpatru}e sprawę ewent. spławu drlewa

Czy) dowcip zostanie wylosowany

Dowcipy należy oddawać osobiście, lub wrzucać do ~,,„"Y!lki redakcyjnej „Goń·
ca" (Piotrkowska 106). Każdy doWcip powinien być napisany na kartce papieru,
i za.opatrzony w p&dpis i adres autora i w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
(Piotrkowska 106).
Jeden jedyny warunek stawia redakcja przysriłyni b11moryr1tom • amatorom, a
c,
mianowicie:

pierwszym rzęd.de ustąpić ma k.osnWa.r:r
woJenny Woroszyłow, a na ~ko w
wymieniany jest Trocki.

w stoczni

dobry dowcip,

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

znaczne zmJ.any pe:tSOIUłlae na wyż.
szych staniowfskach w c~j annji. W

kandem

I

l

Dniepr-Bug-Wisła do Gdań„

ska. Specjalna komisja techników c~Y'i·
sk1<:h badała już ten kanał i stwierdziła.,
iż dzisiejszy stan je.go nie nadaje się do
spławu i że nalefałoby go ko.ni.ecznie wyczyścić i pogłębić. Dragi, potrzebne do tego czyszczenia, mają być zamówione
przez rząd sowieocki w sioc~ni gdańskiej,
Jak słychać, w tej sprawie to~ą się pertraktacje z r~dem stoczni i są na dobrej
dt_Oidzę.

•

GONIEC WiECZOl?NV TT~USTROW AN!'

Nie

płacić niesłusznych

Nr. S7

Teatr miejski

alimentów!

Dl~ J łiutro teatr zamfc.ntety.
Kasa zamawiań czynna Jest I SP't'~edaJe bite~
-0d 10 rano d-0 7 wieczorem na następujące przedstawienia świąteczne:
W niedzielę o godzinie 8.15 "Orzeł czy resz..
ka?" (z Junoszą-Stę.powskim).
Pweid woiYną naib.reły rozgiłoSiu wiaillkii. nńe niieiz~amego. M m.ężciz~ny i ?.owtl;adla: j i oświadlctZta wbiie1ga 1jąicym .kiondruktioro~!
W poniedziałek o godzinie "3.30 po cenach .zni•
ang~efu:nckh s.ufmaż)isteik, d10ma1gaijącyioh stlę
- N1ie1cih. lil1 pan w tei1 cłhwtllii od<Da , te towa:nzyis:z pooiró,ży chetał się na MeJ !onych „Codziennie o 5-tej".
row.nyicih ,praw dlia k.01biiet. Ośm~esZJano f.e W1.S1Zytsit.kae p~eni·ąidizie., krtóre pian· ma w dopuścić wykl"OCiZema p.rzecli.w obyamjWieczorem „Orzeł czy reszkd''
na ró,żne sipomby, a jieid:ruak oka1ZJUJfe siię, P·OII"tfolu., bo w priz1e!Cliwnym Ilruzile narobię ności. Męiżcizytzinia n~e .mówtiąic .anii. słowa.,
We wtorek o roomie 3.~ po cenach najniż·
1_, ___ •
•
•
bY· po1k a,zu1··ie swtohe
· .me1
· d10ipiawone
,,
Snieźka i siedmiu kartów" (po
ż,e d.apięły s.weig10 i zwyciiężyły oo. oabeii ha=su
~• o~zę
pana, ze
pan w 111eo
cyi~1r.o z dłU• szych t.,Królewna
t .
. )
..i
•
dJ
·
·
·
'
•
.
'b
•
•
'
.
'
·l
.
-.J.raz
os
a
nt
w
sezonie
•
·
}illJ'1i, a.llbowi1em ID"Ż<:tZyźn[ Uiuienzai1ą ZJSl!Ja0 czamy
poso Z8C 7~a.
ił<1 n.tenaa:uszon:ą M uimn.<1 pnn.1n.L• uuu- 1
1
.,.
- ·
•
l5"M
---r
~..-...."'"1
Os.tatn!.a premiera z Kazimierzem Junosza·
na al.airm i woba.ją: "Jesteśmy skrzywdrze•
Mężc:zyrz.na świiaidiomiy tego, że sąd wadniając W' ten sposób, ile w oiągu UJbiie- StęJ>Owskim ,,Zncukomity Don Juan'' _ dana belli! Domagamy się ró'W11ych praw z kobi,e.. uwńie.nzy kioMeioiie, w wńęlks1Z1eij &śd wy- gŁeg-0 kw·ad>rain~ia
mógł się ruawe'Ł po- 1 dzfe w piątek dnia 9-go kwietnia.
tamil" Ok.a1m:fj·e sńię bow6em, że „beixbron- p.aidlków dlecy<lnnie s:i-ę beiz op.orru m wy- r:uis•zyć z mie-isC'.a.. Zamach szaotażow.y Wlf•
Następną po ,,Don Juanie" -prem.tera bed~1e
na" kobiiettla ndie1tyllko ozynii męż,etzytnie próżndien«e p-vritfelu.
jątkowo
udał się.
„Błękitny ptak" Materlincka (dnia 21 kwletnta) 1lronlwire·noję w a-óżnyich dJzii.edJzinaioh żyW Angt]ji op1owdadaiją rua ten temaib zaTa amw~ańskia mOOa. ~ n.a
cia społeozneJ~e>, a11e i·e\SIZ!cizie cies:zy &ię N.- hawn-ą anegdotkę:
P'tlnkcioe 01ohroniy k()hiieit zaczyna również
ką ochrcną ze strony wład.z i praiwia, :be
„Jalk:iś jeigi0111-0ść siieidJzi samotnie w og.arnfać Euroipę. M.e mężiozyż.nii. e!W'·Opejmężc. z.yźnii·e gmzti k101mrplietn.e zdanie go na przieid1z!a1le k01l1e~owym i pa.U cygaro. Na sicy s•ą bartdizdiej od1piorn.i., a.miieJ:i ameirykałashi i niełaskę kobie.ty.
je<l1I1Jeij zie sf,a.oji wLSiiadia, młooa dJama i niie, ocLra,lru pod·noozą głlos pirotestu i mJako przedstaw!enJa świąteczne teatr poipular•
li
ny wystawia przemiły I barwny wodewil w 5-clu
\V aziasia.cfli, gdy A.imierykę k.cillorui!ziowa
w ozasńe ja~dy. ZWl1'18.iCa sii·ę clio sweigo to-1 c.zyniaij.ą się ortf!al!ciiziować dJo waillkii o swio- akta.eh p. t. „Siarczysta dz!ewczy.na''. MelodyJne
e111'1opei}scy em~g.ranci, biaiłie ko·biiety były W\alt'zy:sza z żąd1a.ni1em natychmiast-owe.go iie pl'lawa.
śpiewy I efeiktowne tatice tyrolskie uroZlttlailcafa
tiam r:zia.cJ.ik, 01kią i cLLaiteig10 OO'lllOOiZIOtliO silę ' wypłacenia jej 10 funtów szteirliiingórw, JeP111zied k~J,ku dn1·am:i dJonJ()ISdllliśimy, że w ten zabawny wodewil. W rafach p!erwszo-planoclio nich z Il!adlzwyiazaljnym reisipeiktem. Fa't"- żeaiby {yw p:a~iaż€ir nfo c1hiciiiał si·ę nia to W~e:dniiiu odbyło s'.·ę p1erwisme pO&i1eic1.Je.nńe wych wystąpią pp. Brand1t6wna, Zielińska; PP.
metizy i tr.ajpeirzy uważ.a,1~ :e za isto.ty wyż- 21g,00iziić, to onia p<>eaąign.00 za Liinkę rerfiun- ligi obrony pra.w mężczyzn, ma~c~ pr.7Je- Bielecki, Puchalski, Moranowfcz, Oórecki, oraz
z osiad wyrr-asitały po {Iem kową. Mężczyzina odmawfua i pa•!Ji dla.Le-j z &e•W1Sz~tikdem ·n a <:eLu odht'lonę męż.ctzyizn znaczny
zastę.p statystów w malown!~zych stroszego ..{~tunku,
iach tyrolskich. Ta6oe układu I z udz!atem SYllniladitJJi;e. miia.da, a ,j.e.ciniaJ, stosuneik dto koooed ·ni.eza.mąconym SJP'°ko;·em swoje <:ygaro. pweid nie.s1hr1Smem pilaiaendiean al:i!m·ellltów. tyczne! pary h~letowei w. Nowltisk!cb.
zmd.eni.ał się. Pomimo całej SWIO!~eó Kobłeta istotnie ZJa.Jtrzymruije poc~, roz- Uga ta wydaba ode. ziwę clio męż;azVIZll. aby
Kasa sprzedaje bilety w dni śwlatecztte od
eneir.giji, pirizie-Otsiębior>erości, r:Zlllłk()śoi mu.ca wby, ubirame .s>wo}e dJr.z;e i mnile się oll'1;famdiwwail~ dla ohrOllly S'wycb prarw. ~odzi,ny 12 do 10 wieczór bez przerwy.
amerykanin łatwiej .od ewopej.ozyka ugi-~ ~!!!!!!!!!!!!!!!I

Pod tern

hasłem

organizuje się liga obrony
przed kobiecymi szantażami

mężczyzny

--.r·

rue

me

I

Teatr PDPUIPrny

l

me

ua karku pod jmzmo kobiety. Jeże11 mę.ż·
ozyma vd!r.adlzii żooę, alho w .jaka.s sposób
ijią obrtaizi - naraża się .nia to, że kobieta
msibr:zeM go, j,a.k pisa - a sa.airmatl!cikd. SC\!d

Plieiska galerii sztuki
Zainteresowanie szerokich sfer publiczno~cl
wvstawa. Styków nie sf<ibn ie I dla tego też wzitlc:du dla wygody pracujących v.ystawa, oraz czytelnia cz:vnna bP,<lzie ),)rzez okres świąteczny bel
pr.zerwy.
Czwartki l!terackle roZIJ)oczną si~ dnia 8-go
kwietnia nader lnteresuiącą 'J)relekcią znanego
!ódzkiego literata Józefa WittHna na temat fascynuiącei dziejowej postaci, Jaką fest „Sw. Pranclszek z Assyżu". Bilety wejścia na ten odczyt w
cenie 2 z.r. 1 zt. 1.50 są do nabycia w sekretarja.
mie m'eiskiej galerii sztuki I w f!rm!e Hemana.
DYrekcia miejskiej galerii s~tukl dla u.pam,ęt
n!enia obe.cnei, pięknej wystawy rozdaje be1'0ła
tnie co dwudziestemu zwiedz.a.Jącemu premium
artvstyczne w postaci odbitki na kredo,wem pa„
pierze obrazu J. Styki p. t. „Lota Nerona' z cyklu
„Quo vadis", oraz pocztówiki z portretami Tadeu·sza St:vikt

Śim~yikańlski uwolnii. ją naa>ewll!o.
Specjialnym sparte~ ameiI'ykanek j:es.t
wyc'h01dizenille ZJamąż diLa wy.dlobyiciia aillianeintłi6'w. Taka t'lemolrutn,a, mfoda dJz;iiew1azyna
pośl.uibiia

zamożne.go

mę.żc:zyznę, patiem

wnosi p.rzieiciwiko ruiemu sikairgę rozw'Odlową z )a.lclieigoś bbahe~o .p owodu, na.P'nzykłrud oslkiwi.a męża o to, że
diawał ~j
dlość plieniędiz.y nia toaJ.ety. Sąd prarwie

ru.e

zawsze skazuje męża n.a płacenie pokaź
nych ali.mein!lów, a riozwi·eidlztiona miałżon.ka
mote s<Jbie z oa&ym sp,olc.ojem, ma.ją<: za.pewniion y hy1t - rozipocz.ąć Io.wy ua jesz-

cze

boga~o męża.
SJZJa. ruta.żn.1

:w s Łr1ony k'°bret o.tW\aJrl.e
8ll clmwi naiośd.elZ. Naip111Zyildad m'l:oda
d:Dńew1azynia podJclhiodlzi na UJ1iicy clio ZlJiP~ł-

DlJa

Panienka z porządnego domu do dorożkarza:
- Proszę, niech mnie pan zawiezie do mamusi, ale za "
płacę panu dopiero na miejscu, bo zapomniałam w domu

portmonetki.„
·
-- A nie może to panienka złap il ć sobie po drodze jaa
kiegoś frajera, co nietylko dorożkę, ale i kol a cję postawi.

;

-

Fałszywy

intendent wojskowy

Od kilku tygodni firmy łódzkie obchodził' pewien je,g,o.mość, od.grywający ro1ę

rą inkasował do.raźnie.

intendenta. Jegomość czynił obs talunki
na najrozmaitsze towary, obiecując . iż
zgłosi się po nie z furmanką i goŁóvtką.
Pa.n intendent nie gardził prowizją, kt6-

Wczoraj wreszcie policja odnalazła go
i os,_ lz iła w areszcie.
Fafszywym przedstawicielem wojsko-

Miasteczko
Małe

:niasteczko Oelsnitz, licząc~ 20
a położone w górach w Saksonji, zapada się zwolna w

tysięcy

•

mieszkańców,

W ten sposób n:a- '

dągnął kilkudziesięciu kupców.

woścl okazał się Józef Kwiatkowski.

zapadające się

w

1

ziemię

.

Pat. Patachon i lackie Coogan
Pod powyższym tytułem odegrany zostanie
sketch amerykański dla dzieci I młodzieży w najhliższy poranrk poniedzi a łkowy, który odbędzie
się w sali filharmonll 0 godz!n!e 12-el w połudn'e,
Swietna będ·zie zabawa: Oprócz tego doskonal~
zespól artystY<:zny z Ninką Wilińską, Wanda Tatarkiewiczów11ą ; BenedyHem Hertzem na ezele
odegrają ulubioną bajkę „Czerwony Ka1>turek" w,
trzech aktach, 'Prześlicznie zih1strowaną muzycz.
nie przez Al. Wilińskiego. Bilety po cena-eh popularnych s.przedaie' kasa filharmonJ!.

głą.b ziem.i. Ludność tego miasteczka żyje
ciągłej obawie, że wraz z miastem zna.jdzi.e grób w głę.bi ziemi.

w

/

Ku uwadze wszyst kich czytaia.cych!!
W przeciągu 3'1 dni wychodzenia
__________mKJ:I________. . .____. . __ __

____

„GONIEC WIECZORNY" .
.wydał swym czytelnikom

2665(W temPREMJI
54. nagrody

pieniężne)

o olbrzymiej

zł.

wartości

25,000

Obecnie

2865

zł.

Stefański

zostały zakończone:

Wielki konkurs
na stół wielkanocny

-

------------------------dla
wszystkich sfer i wszystkich stanów
oraz

Model skromnej sukienki na
pierws:?ą przec:- adz ~,~ę wiosen•
ną bea' okrycia

Dr. Zygmunt

nowo-mianowany dyrektor Pol•
skiej agencii prasowej w Pa•
ryiu, b. charge d'affaires Rzpli•
tej Polskiej w Belgradzie, a na•
stttpnie w Moskwie

Seria u i1ominkó w masowy c h

!! Wydawanie premii przed

świętami!!

Kolek ~ionerzy

znaczków poczlowych.

5R5 różnorodnych znaczków
pocztowych, w tern znaczna
ilo9ć rzAdkich okazów jak: 11
znaczt{ów albańsk i ch (prowizoryczne}, 9 perskich koronacyj.
nych, 6 z W) spy Kreta (komplet)
25 rzadkich okazów z Ameryki centralnej i
t. d. - za 4 szylingi.
Wie !kł cennik llus lrowany gratis franko przesył a się na żądanie .
9-6

Bela Sekula Sonn ~ nhof lucerna

(Szwajł),

I

GONTEC W1EC7.n'RNY "·''~110• ~tft

Nr. S?

S

-==--------------------------------------=--------....------------------------------------------------------------.....--""'=ll:'!'-"-:::1111~------

!Deszcz .masowych ·Premii zasypuje czytelników!
otrzymają

.200 osób; .które jutro
Wydział

premii

„Gońca''

będzie

czynny

sobotę,

jutro, w

upoininki 200

od 9 do Il-ej przed

Kto nie odbierze w oznaczonym terminie swych premji1 traci do nich prawol Nie marny
mieisoa na przechowywanie takich mas produktów. Niektóre z nich ulegają zepsuciul

Uwaga!

Łudzińska Bronisława, Sporna 1.
Kwaśniewski- Bolesław, Niska 5-7.
Adamek Mi-chał, Kilińskiego 142.
Majtczak Władysław, Pomorska 108.
Aleksandrowicz Zyg·mun1 Ł, Fijałkowska 6. Krawiec An~oni, Katna 54.
M.ieleszk6wna Jani:na, Piotrkowska 154·
Krysińska Regina, Słowiańska 14
Baranowski Marjan, Brzezińskia: 90.
Merkertówna Ida, Pio:rkowska 85.
Konieczny Kazimiert, Warszawska 13.
Baborowicz StaniJSław, Południowa 18.
Mikołajczyk Helena . Orzechowa 11,
Kaszikiewi<:z Henryk. N owa 3Q.
Bużyński Ludwi·k, Żóra wia 1
Modzarow Miecio, Włod·zrmierska 12.
Kowalińska Ma.rja, Abramowskiego 36.
Burski W., Żytnia 9.
Ma.łecka Florentyna, St. Żeromskiego °,!/,
Kowalew.ska Władysława, Poprzeczna 6.
Bar3Jtlowska Apolonja, Księży Młyn 6.
Maciejewski Zygmunt, Trelenberga 6.
Kornijenko Elźbieta, Nawrot 5.
Bauer Brunon, Upowa 19.
M1lewski Mieczysław, Zag3jnikowa 34.
Klimkiewicz Rozalja, Szkolna 26.
Bortczak Cecylja, Aleksandrowska 116
Molke Stanisław, Wspólna 12.
Kardurowa, Władysława, Lioowa 44.
Błotnik Lech Składowa 31.
Marciniak Jakób, Prze ~::i.z.d 55.
Kucharski Józef. Szkolna 17.
Bober Jan, Nowo-Targowa 4.
Moczydłowski Lucian, Tuszyńska 9.
Kozłowski Bolesław, Piotrkowska 199.
Borkowski W·adaw, Krakusa 5.
Magnuski Józef Bazarna 3.
Krzywwska Matja, Targowa 2.
Bednarkowa Marjanna, Rz.gowsk.a 106
Mendra Irena, Wieś llo·gi 39.
Kubasiewicz Leon, Bałuty, Zawi.szy 14
Błaszczyk M., Brzezińska 106Nowk•ka Leokad1'a 1 Pi·ot.rkowska 128.
Knopf Heniek, Wolborsk::i 16.
Błasz<:zyk Józefa, Ozorkowska 10.
Słowiński Józef Nariiórkowskiego 42.
Karolewski
Czesław
Lagiewnika
24.
Brokman6wna Lili, Sienkiewicza 31.
Kozłowska Janina, Słowiańska 3.
Nowak Józef, KaHska 19.
Bekker Gertruda, Wólczańska 119.
Owczarek Zygmunt, Kilińskiego 134.
Król Leokadia, Trębacka 22.
Barlak Luciusz, Kijowska 7.
Olej Iz-aak, St. Żeromskiego 29.
· Kochanowska Heniutka, Targowa. 34.
Papiński Roch, Rz.gowska 23.
Oleśnik Marianna, Żródlan1a- 9.
Kiciński Jurek, Grabowa 18.
Chrościcki Wła<łysław, Tramwa.jowa 13.
Kuziłowicz
Stefanja,
Okrasiński
Lurnierska
Jan, Brzezińska 52.
2,
N-Złot.
Dymecka Stanisława , St. Żerc;nnskiego 99.
Podyma
Eulfe-niusz
. Naryiórkowslciego 118.
Kosiaki·
e
wi-cz
Janina,
Wysoka
18.
Dąbkiewicz Andrzej, Przejazd 76.
Pawłowski Józef Częstochowska 4.
Ko.stulsk·i Józef, Ogrodowa 29-31.
Dedeciusz M., Nowo-Krótka 5.
Piaskowska Irena, Przędzalniana 40.
Kruszewska Jadzia Grabowa 19.
Dwbiek Marjan, Petersburska 6.
Potocka Slan:~ława Przędzalniana 28
Eisbrener Rom.uaihta, Nowo-Zarzewska 37. Kolen<h Irena, Aleksandrowska 24
Król Władysław, Krakusa 22.
Pacha Leon, Wólczańska 157.
Elia.sber~ Bernard Dr., Piotrkowska 66.
Phseckii B., Fabrycz.na 9.
Kasprzak Ira , Szooena 29.
Etner Jerzy, Południowa 6.
Kuhiakówrua Monika, Piotrkowska 113
Pańczyk Leooold. Włodzimier~ka 9.
Fa.biszewska Jadwiga, Kilińskiego 129.
Kulesz3 Bolesław, Re:kińska 2, Karolew. Pa.ulowa Marta, Żernmskiego 103.
Filiipiak Helena, Dworska 31.
Kowa1lkiewicz Henryk. Nowo-Dworska 22
Piotrowska Marja, Nowo-L'lgiewnicka 12
Filipdia·k Ludwik, Smugowa 10.
Pietr;szewski Ka,zimierz. Sikawska 4.
Kegler E„ Piotrkowska 307.
Franiak ZyJ!munt, Wójtowska 15.
Królówna HaHnka Wólczańska 144.
Pankowski Roman, Ruda-Pabianic-ka. ul.
Gumowski Tadeusz, Targowa 12.
Piotra 3.
Grochulski Ant-0ni, Poprzeczna 10, Choj;ny Krajewski Henryk, Szkolna 19.
Landau Alma, Piotrkowska 113.
Pawłowska Waleria, Ga.zowa 5.
Grobelna Stanisława . Składowa 1J.
Przygoda Stanisława, Skwerowa 8.
Leśniewiczówna Marja, Składowa 11.
Grzejda Genowefa, Karpia 18.
Piekarek Władyshw, 28 p. Strz. Koa.n 22.
Leśniczak Marjan, Kalis·ka 19.
Grabowski Tadeusz, EwangieU.ck1ai 7.
La;ndsberiger L., Rzgowska 25.
Rolest Marra.n, KH.ińskiego 162.
Gawro.szczak Józef. Wodna 15.
Rutkowski
Lltke
Apolinary, Rokicińska 65.
Albert,
Napiórkowski·e.go
31.
Gutsche Herta, Kilińskiego 145.
·
Lachman Roman. Kilińskiego 47.
Refnówna Otylia, KiUńskiego 40.
Grzelak Mieczysław, Kozinv, Górna 16.
Rakocza Alek!'andra, Gdańska 20.
Grudmanowa Władysława, Fiiałkowska 20 Lll'biń.ski Józef, Borysza 20.
Różański Józef, Kilińskietto 104·
Lis Stanisław.._ Choiny, Łączna 11.
Gooczaruk Nina, Lipowa 19.
Ła·bentowicz .oole5ław, Wschodnifa 17.
Robert I., Widzew, ul. Józefa 9.
Gruszczyński Stanisław . Andrzeja 49.
Eleonora Gilewska, Południowa 42.
Gawłowski Adam. Rz.gows-ka 41.
Gabera Józefa, Wilc~a 19.
Gumowska Bronisława, Rzgowska J3.
Gabrysiak Adam, Pałacowa 3.
Gabrvsiak Stanisław . Krucza 7.
Glicensz.:ajn Fiszel, Zielona 28.
Grochowina Walentyna., Andrzeja 4.
których nazwiska ogłoszone były w wczorajszym numerze
Hecht Szlama. Zachodni·a 49.
~ Hittel Jadwi·ga, Karola 38.
,,Gońca" zechce łaskawie zgłosi6 się dziś do adminiatracji
Herszkowicz Wiesław. Sienkiewicza 9.
pisma (Piotrkowska . 106) po odbiór premji. Wydawanie
Ha1lkiewicz Wacław, Zawiszy 10.
Jaworski S., Tomaszów-Maz., Karpaty 6- trwa6 będzie od godz. 4•ei do 8·ei wiecz. Nieodebrane
Jabłoński Cesio, Srebrzyńska 20.
przedmioty przechodzą do dyspozycji · wydziału premji.
Józefowicz J., Andrzeja 13.
Janhkówna Ira, Pomorska 163.
~' ,., „
,:~
J •
.:'• ;:, • „ , • •:
,' • ! ~ ~ ''
.:· •
„.
'
Jeziorski Stefan. KonstantynOW1Ska 19.
Jędryś Zygmunt, Karpia 11.

I

400
I

•

.'

'l

•

•

0,

'

; : '>.I'

•',

•

I

I

PtnzyctLyn. mlr~iohów na wł.aisne źyic:iie
na.d!bo i zibyit są wyraź!lle., by o n.ioh
wspomfoa<l. Afie oprócz ktk1tyozn)'ldh. be.z-

tnmierai;ą,

•

~ aiż

po!ir-eidnńdi

pobt.m:Ledc

•

'

•

'

jeśli

siaitOO bój.st w Słzukraić

Z W.arszawv do.noną:
.
P. Leiba Hrorcwer, ioł-nd· erz-artyilerzvsta, pełnią<: slu.żbę w 'kan·cetl.art J11a forcie
Hainike~o, uzyska wszy urlop świąt.eczny,
przy~trnił s1ę w św:e:to zakupione ostiro~i
ii now'.wteńką dłu~ą ~izab1Ję, wrbrał siię .i.a
rer.Ciez-votns ze swą narzecroną, panną

I Dorą· GrtQ~~m-Z:nl!'!. (Smo..:z.a 39).

Ju~ orzy społk2n~u dz'.ew~ze osro1fom,'.o-

I

p:ekmym wy>giladem wc·aka. za1c-Zletrwieniło się =ak wfrien!kia, a rycem przybr'lł
i poważną mir:ę i =ął roztaczać orzed Nł't"ze
I czoną pełne rrłodz:eń·cz.e i fartazji Q'DOW 'eki o ,..nioebez'Pie~zmej" słu!b!e w ~·s1m.
Pan11.a
Derad uśm
.
· · et"bamk ~1ę
.:.d dio opowiaidia·
k
1ącego, wp.a a·ąc przy a.c. :ora.zow.iem ~ centowa~;a pne~ń wy~ow t~~tC'h, 1a•k
np. „lvfa , ,,irabć~ , kuJe, .armata 1 t. p. w
nie

I

Szał pijaństwa
Potworne

w Sowietach

rozpętanie

Prasa bolszewicka uderza na alarm z~
powodu sz.ału pira·ństwa, jaki ogarnął całą
Ros;ę, od chwili wprowadz.e.ni.a. monopolu
spirytusowego.
p;ją wszyscy - stary, dorośli, kobiety
dzieci, piją dziesięć-kroć więcej, niż za
cza~"iw carskich. Robotni:y przepija.Ją
swe:> zarobki, u~ -:(dnicy p€'-isje, żołnierze
:iołd.
nowodu pi;aństwa m-o;Tą s:ę zbrod-=p, krac1-' '-e, 0 .szu ~,..,., i morders w1
n:kt już n:e walczy i tern nie~zi::z~tciem,
bo urzędnicy zlpiiaia się sami, a 7. rąk po-

li

z

0

narzeczony jest

1

należy giłęb&ZJyd1, dtwohioweij nafu'l'y podstaw, z fa1kiclh rodzą siię te .t'OZpam.iWwe

czyny. Są one moZ.e ważn4ieQsz,e, niiż . mateirij:aiJ,ne powody. Bo ruite kia.ixiy c-.tbowl'.iek,
który w.padmńie w żyicócwią mafoię, ucieka siię dJo .samohójtstwa i n.ile ka.żd'Y Sla·m.ic>bó=ca znia,)drut:,e sńę istotnie w pofożien.i;u
beiz wyijścia. Za bean d.ecydui;ąo~ rolę odi?rywa fe~ sbain moralny, jegto roolność
d'O zJiiikw.'.idio·wanlia swyc1h s~aw w ten :btlb
inny SJPOtS·ób.
Chwidia krył-yama jie1s.t m·omentem próby, w któr·eą wa.liazą z .sio•bą pii·eirw6a,s1tki
tycia i madw1o•ty, aim rmaojii i n,ei~ac.;i~ dzfałania i Dlla.$ZII11J1Ą odwa·~i i tchórz.ositwa.

'

szczególnie

• ·

raJą SO Je ZYCJe
Na ty&iąic mieszkiai6Joów mila.sit wypaidla Czy odebl"an~e sotii1e tyic&a je.st dlzdiałanńem
ttOIClmioe
)eicllen semobó·i•""• _ rue mcz.<>.c · d
1 N'
. . .
.
,_
~
~ o rwa.~ą
iie - : ozę 51 ':1tE?IJ'• pira w:•e zia WSI~
I którycib pomoc byila jJUJi 2lhytooz.. ~t ob,iawem lenrsitwa 1 tchórz.os twa.
tyc h, da
na i tydi, kt6nzy bez Utd!Z!Bału sfiaJQjii t1a1tun·
Po WIOl;cie i wszysrtk::dh .twit3(zanyioh z
koweii zostailff wr.a-bowa.nd.
nią pme~d.iactb w O'kreistiie o-gólnooo 06'•ł'aProoen.t fi() olihmyan4 i zast.irwdaijią,cy, Meni.a nett"wó~ i wyiozerpu/a.oeij ~Lk[ 0
temhairdzied że me · t 00 ._.„.........m.0
.
,
;
•
•
•'
•
}e!S.
• ił'"""'Y'~. W'Y
byt - ben d1 n..~1 sp.os ob ro:zw1~ywarua zia?:biieg ~oLi,oz.nOOct.~Epiidiem,-a samobó;stw ga.dnień żyd.owych znaijdw'•e pnewai:iai'ąicą
szierizy się gwiałooW1IUe, z:aróWltltO w P.olisoe, f1ic:z,bę zwol1en.ni1k6w, bo jesit Iia,twiiejistzy,
jak i w innyoh kirar,aab., a ~bllirw1e w sizyihs:z.y, mcied odlpow1eid.'Z'.ialiny. Ni.ema :zia.ś
tych' gcllizie słiJtnheij występu·i'ie bei:zirothode
·~- któ
_..J • L „
·
, ozynru1A,a,
· ryb y :lllJU pr:zie1C'l· ..w'l.l~a'lall.
n.ędz.a. uip.adek ekonomiC1ZlD .
..
. . .
.
•
'
Y
•
.ŻYJ~ d1·a s4:eb1ie 1 tylko z mystą o so·Me

'•

Rzepecki Józef. Warszawska 13,
Ró:ivcki Józef, Anny 19.
Rozenberg Alter, Piotrkowska 66.
Rajach EmHja, Cho)ny, Pawjacka 23.
Ressel Stefan, Pomorska 80.
Setorska Wiktorja, Andrzeja 41.
Szadkowski Antoni. Wólczańska 181.
Sz.perlinl! Teodor, Wólczańska 151·
Skowroński Mar; ar . Pomorska 64.
Sitkówna Antonina, Piotrkrwska 17.
Szaczkus OIJ!a, O~rodow_ 41.
Skł?•fowska K., Ł?.s:ew1'lick:i 24
Staonke Antonina, Szi!~olna 26.
SuHg.a Wład~ław, Łąkpwa 32.
Sy;giulska Jadw-i.~a, Brzeska 21.
Szczie!Paniak Leon, Przedzialniana 80.
Słl!i::ieetka Katarzyna, Sokola 9.
Szczedńska K' arim(era, Ki·liińsJki.e.go 166.
Sz-0pań0skia Wła<lysd:. Konl!' t antynowska 70.
Szt ekk1h Ot-ton, Zakątna 65,
ST)yclta·l•s1ka Franci~·zka., Zaikątna 30.
Sta1cfu1turska Zofij.a, Pomorska 33.
śwHońs1ka Me.lan=a., Kilińskiego 218.
Stanild.ewicz Eu·~i.en(a, Srehrzyńska 20
Stasi.alk Mar'.ia, Rokicińska 95.
Slmczyńs~a Anna, Gtuciha 13
Salorrońc.zyk Zo{a, Slkwer·owa 7.
Stefańis•ka Ma·rja, żel•azna 9.
S!natkufoka Jainina, Dr-e-wnow.ska 36.
Sz'Y'llliaińska Jadwiga, Marysińsb 36.
Śliwiński AnronL CeigieJniana 109.
Szymamld.ewiicz Władysław, Krucza 28
Sal.man A., Ewangi-elidoo 7.
SZlpikow·slki Stan!is.J.aw. Karpia 9,
Su·clho-wicz Bol·e.sław, Ndw-0-Zarzewsika 31.
Tydil Roman, SIDtUigowa 28.
T.rzie·sziczyńska Roza.bja., Wys·olkia. 18.
Trzicióski Jó21ef, Piotrikowska 132.
Wojtaiski Wfadysław, Miodowa 18.
Wadiowicz Anina., Glowadca 17.
Werner Ge1rtruda, Orla 16
Walter Rysz.aridi, Targowa 75.
Wie·czorelk Marta, KiJiińsk i e~o 92.
Winter St.aini.stłaWI, Błoństka 31.
Wysoetka Miaha1ltina, Srebrzyńska 7.
Wielgo-olan Bronisfaw, Chłodna 14.
Wypyioh Bog.u.sbw, Karool•eWISka 15.
Wtlk Stefan, Wi1wen 26.
Waillkus Bern.a rd, Now-0-Za.rzew·Slka 15.
W.ern.erówna He.l•etl!a, Juibjusza 20.
Za,,ga.l ski RoIDJU.aJ.d~ Zielona 38.
Zeiglin P., Wólczańska 127.
Zdzlechows•ka Urszmlka, Kilińs·k.i.ego 116.
Za,c·bariaiS!' Antonina, Karola 7.
Zi1eLińSlki H-enryk, Zgie.rstka 21.
Zemm1J,owa Cecydija, Gdaństh. 31.
ZYiliheirsL1ta1;n Tade1USz, Głów,na 5.
Z~s Katirn;erz, Zarn.en1hołfa 26,
Zylb.erminc Mord1ka, Kon·sfantyn.ow.ska 24.
Żu•cthowsiki Al,eksandeir, Lip·owia 71.

Nie zaczepiajcie cudzei narzeczonei /

Ludzie żyją bez ideałów, i w imię egoizmu odbie-

b.
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osób

Epidemia samobójstw ~roży się
.

południem

opilstwa

pów wymknęła się wł.adza.
Ros;a sowiecka ~yna.gr.adza so1?Je długotrwaly ~łód .wódki w sposób mez.nany
dotąd w h1stor1t
W niektórych m·iejscowośeiiach nie mógł
się zebrać od 7 miesięcy sowiet n·a narady,
bo ni<tdy nie można zebrać trzeźwego
kompletu.
Mosk:ewska „Zwiezda" twierd~i. że
~dyby stosowano karę więz'.enia za opilstwo - dziewięć dziesi~tych rosjan siedziećby musiało w kryminale.

artylerzystą

za·chwyt, j.ak ikot na W.dok w1ia.·da:a mleka,
Wtem stała się rz.eicz nieocz,eikiwana.
Le·;'ba sihracił nagle humior, pTzydągnął
f>a~ia. prz,estał mówić i 0p-0clniedłs,zy p.od
dom ,nir. 4 przy dcy Katt"mellickiej, przep·rnsił narze•c-romą - i udał s.: ę do wnętr ia
domu - po kwi•atek.
W tej wba śnie chwili przec•hod~ili ulicą dwaj cyv·Hn~ dżer.ite 1lmiein.!, którzy wyobT.ażajac .wb 'e, Że panna J)"rn 'ia w łaśnie
na nkh o,1peku=e, nrz'Y'~tłąoili d·o ni·ej, z.aprrasre ią<: h·a wispóijną przechadzkę. Gdy
jedinaik panlfla D<0Ta, s.zcZJer-ze kcd.a :ąca
n.arzecrone·~o a-dmów~ła, m łodz!eńcy u;ęii
dz!evokę fOO 1-.arrfona i USrifow.aJ1i U'?r'OWa•
dz(.ć. Na te.n metr. ert zi=a wił się artyl·erzystia. Na W:idlok rywa'li ,krnw w jegio foł!nier
skid1 żyłaoh zawrzała.
N1e namyśla,!ąoe się wii·ed1e, dobył s.zabli
i ru~·zył dio ataku na Wll'ogia.
Młodz~eńicy
przera'ie·ni gestem Leij1by, rru.cl.Ji się do uci.ecz.ki i popędzili j.alk antylopy w kieru.nlro Uilicy Nowolipki. Sp·eszony artyl•erzysta, rówtl!ie~ rączy na w·ł.asnyoh noga·c:h
;ark na rumaku, dop.a<l·ł ich pod domem nr.
0
40 przy u1Hcy Nowo1i.'J1k:i i płaZ1UJ ąic p10 glowa1dh odruiczał i-eh w t.en 51posób nałogu za.
ezepia.nia cudzych narzeczonych. Rozprawa, która wskilllt.ek nie7iWylkłetj zraiciętości
p. Le!.b y charakteru., przybrała colt'a•z po.

P.

I

warżnieris1:zie rozm~ary,
zositała przierwam.ą
dzięlci interwentji p10Lk1}i.
Roz.sirea:-dz-onre,go arlylelt'zysitę irozhroj.ono i odd.ano w rę·c1e fan.d1armie·rii. Niiefortunni a•doratcrzy p-ny Dory - pp. ZeJman
Kas.tenbe1'1«5 (Pawia ?.8) · _i Le·jz.~r Szowelt'
(Dz1·eln.a 25) opatrzyih sobie lelclcie rany w
noai}bHiż.sizej oodde.rllli.

l

I

GONTEC WJECZORNY tt.TJSTROW ANT

Tajemniczy

· strzał.

Ogłoszenia
Czytelnik6w „Gońca••

w hotelu .

Cztery zapie~zętoWane koperty kryją rozwiazanie zagadkowego
samobójstwa
Z Warszawy

donoszą

nam:
Elektortechnik p. Stefan Tiiafny, pracujący wczoraj na korytarzu w hotelu Sa..-skim, usłyszał nagle
przytłumiony odgłcs

strzału. W chwilę pot.em ...:__ dzwon·ek wybił na taiblicy numer pokoju 12.
Ze.skoczył z drabiny i pobiegł na to

Piech.atak uregulował rachunek w hotelu,
a w ciągu dnia wczorajszego dłutszy ci;as
zajęty był pisaniem listów.
W skórzanej teczce znaleziono 4 zapieczętowane koperty, adresowane do ró·
żnych osób z rodziny.
W koperta.eh tych kryje się rozwiąza..

·

·

4.

NAUKA i WYCHOWANIE

•

nie. zagadkowego zamachu na własne ży
cie.
$miertelnie ral}ny sairnobójca na chwilę tylko odzyskał przytomność i zaaądał

FRANCAISE DONNE LECONS

et conversation a pńx moderes s'adresser mada.
me Gadomska, Kilińskiego 85, ost. of., II piętro.

. 1681

księdza.

Po na-maszczeniu Olejami św. przyto·
ponownie.

SKRZYPCOWEJ GRY

ud#ch rutyno.w~y nauczyciel skrzypek, według
programu rosy1sk1ego konserwatorium. Wiadomość
uL Kilióskiego 135, front, Jl piętro, u Jtrawca. 1659

mność stracił

~ezwanie. Drzwi pokoju nr. 12 były nie

zamknięte. Lokator t-e.go nttm.el"U 21-letni
Edward Piechalak, handlowię·c z zawodu
klęczał na podłodze w naipół zdjętej m.a.
ryoo.rce, z pod któreij

krew obficie

broczyła.

W zaciśniętej dłoni trŻymał r-eW<Olwer.
Zaledwie biegnący na pomoc stanęli w
progu - nieprzytomnie osunąJ się n.a podło gę.

Wezwany lekarz pogotowia stwierdził
niebezpieczną ranę w okolicy serca i przewiózł samobójcę do szpital-a św. Rocha.
W przeddzień desperackiego zamachu
SW

nr

Jak robił sobie samemu ozdo·
by na stół świąteczrk y.

WW

„w....,ee*M&

GRY FORTEPIANOWEJ

Prima aprilis ,„Gońca Wieczornego''

udzielam ,dla początkujących. Ceny bardzo przystępne. Piotrkowska nr. 99, in. 6, U piętro, front.

Wybaczcie nam Czytelnicy,.ale •. dobry żart tynfa wart''

•

SPHZEOAZ i

KLP~O
WJMliiiih•2111n•an1a••&•••••••:.r

no, iż poqane nazwiska lekkoatletów n.ależą do znanych łódz1kich tłuśc!ochlw , nie
marzących nawet o szybkiem chod~niu, a
cóż dopiero o biegach dokoła Łodzi.
Również wielkie wraZ.enie i konsternację wywołała wiadomość o nowym re-

Dzłed 1 kwietnia .je.st doroczną tradycyjną, a zawsze niezawodną próbą łatwo
wi.emości ludzki·ei. Pomimo świadomości,

it dzi·eń ten jest usankcjonowaniem wszelkie~o dowcipu i kł-amstwa. publi-ezn.ość zapomina o tem, że w dniu 1 kwietnia należy z wielkiemi ustrz.eieniaitni i wybitnym
sceptycyzmem przyjmować wszelkie wia·

APARAT FOTOGRAFICZNY

6 raz}'. ~ i do powiększ~r\ z 4 razy 4 na t2 razy 1~
oka'&'fJnte sprzedam. Wierzbowa 20, Łukasik. 1654

WóZKI SPACEROWE

k

gulamfoie wpła.cania podat ów.
Do urzędów ska.r bowych zwr.a.cało się
wielu petentów, którzy interpelowali uuędników, gdzie, kiedy i jak można w1płiacać podatki, aby otrzymać obieiean~ pre~

domości sensacyjne.
Wiadomość, podana w

numerz..e WC2lO·
raj·szym „Gońca Wieczornego" o biegu
lel<tkoatletów, który raz.pocznie się na Placu Wolności, zgrom.adziła tam już przed
godz. 4 licz.ne grupki ciekawych. Znalazło
się jednak kilka osób, które w pru ę domyśliły się o co chodzi i uśw1ad-0miły obecnych, tembardziej, gdy ioh poinform-0-wa-

.

k;ajowe i zagraniczne, materace wyściełane i dru.
ciene, nabyć motna w firmie „Dobropol'', Pioh'·
1657
kowska 73 · w podwórzu.

MASZYNE DO PISANIA

I

s·ptemu , emin~ton Portable", prawie nowa, ta•
n10 d~ ~przedanta, 9ferty sub: ,,Nainows;a ko?11652
strukcia do „Gońca .

m1um.
-- --- - - _. ______ _
-I w jednym i w drugim wypadku skoń- , DO PISANIA
MASZYNĘ
.
czylo się na śmiechu i żartach, a niefor~
do ad.min.
tunne ofiary łatwowierności usuwały się u,.G'E'fowńcana~.· kupię. Oferty: „Gotówka''
1719
Proszę podać markę i cenę.
szybko, aby nie wystawiać się dłużej na
MASZYNA DO ZĄBKOWANIA
kpiarskie drwinki obecnych. ·
w~or6w wyrobów w!ókienniczych do sprzedanie.

W1ad?mość: Drukarnia i skła.d papieru M. Szcze1718
ciński, Konstantynowska 30.

Komorne w kwietniu,· maju i czerwcu r.b.
Nie wolno

więcej płacie

niż

kamieniczniKom,

przewiduje ustawa

Centralny związek lokatorów i sublo- lokale spółdzielni robotniczych, robot.
katorów Rzeczypospolitej polskiej podaje związków zawod. i dla lokali, mieszczą
do wia.domo&ci następują.c·e stawki komor- cych prncownie rzemieślnicze, wykupują
nego, obowiązujące na II kwartał r. b. (od ce świa•d. przem. VII ka1:. - 59 proc. od
1 kwietnia do 1 czerwoa) przy parytecie 2 zł. 66 gr!, t. j. 1 zł. 75 gr. za rubla, oraz
ustawowYll_l z.a rubla - 2 :i;ł. 66 groszom i opł1ata za wodę windę i ceniralne ogrzę.,1
wani.e.
(100 proc. komorne}:
1) za mieszkani~ 1-pokojowe (kuchnia
4) Dla sklepów i innych pomieszc:z:e6
i przedpokój w rachu·bę nie wc·h-odzą) kokom.orne, aż do odwołania wynosić ma 43 handl. i przem., za któr~ pods.Ł.awowe
morne w stosunku rocz~ym me prze·kt~~
pro.c. przedwo1 enne~o, t. j. po 1 zł. 14 gr. <:za.ło 600 rb., dla pens1onatów (po&o;e
za każdeg.o rubla. świadc?Jenia c bowiązu
umebl.), pracowni nie połączonych z mieją w dalszym cią.gu.
.szkaniem, z wyjątkiem oracowni art. mal.
2) Dla mieszkań 2 i 3-pokojowvch dlia j i rzeźb oraz dla m:<>szkań zło~onych eo•
'~
.,
lokali handl. i przedsiębiorstw, wyk•tr-i.iją- I najmniej
z 7 pokoi - 64 proc. od 2 zł. 66
eych świadedwa przem. IV kat, dla Jo.ka- ,gr., t. j. 1 zł. 70 gr. za rubla, oraz .>płata za
li, mieszczących prac . rz~.mieśl. wykUJpu- , wodę, windę i centralne ogrzewanie.
jące śwfa.d. prz.em. VIII kat. - 54 pro-c. od
2 zł. 66 ~r., t. j. 1 zł. 44 ~r. za h.żdego rn„
5) Dla sklepów i innych pomieszczeń
bla, oraz opłatę za wodę, win-dę i central- handlowych i przem., nie poduaidających
n-e ogrzewanie.
pocł powy7sze 1'rz.21)i.sy, oraz dla hoteli 3l Dla mieszka.ń 4 do 6·")Gkojowych, dla 69 proc.. od 2 zł. 66 gr., t. j. 1 zł. 83 gr. za
rubla, oraz Ql?łata za wodę, windę i cen~
pomieszczeń, zalmowanych przez zakłady
naukowe i wychowawcze, zaire }~t~·ovane tralne ogrzewaonie.
żadne inne świadczenia nie obowiązują.
przez państwowe władze oświatowe, oraz

I
I

Zajączek

z dwuch jajek wiei•
kanocnych. Szczegóły zrobit
można z kawałków rnaterjału
i drutu.

Lekkoatletyka w WKS ie
0

(j.) W środę, dnia 31 marca, rozpoczęła
sekcja lekkoatletyczna Wojskowego Klubu Sportowego racjonalne treningi, pod
kierownict·wem por. Szymańskiego, znane.
go i powszechnie cenionego sportowca.
Sekcja lekkoat1etyczna W. K. S-u dysponując świetnym i rokującym jaknajlepsze na przyszłość nadz.ieje - materjałem,
pos}ada przed sobą ogr-omne pole do drlałania ,

Cały szereg lekkoatletów W. K. S.u
7.:a.jimuje w lekkoa·tletyce łódzkiej poważne
stanowika; są to: Anek Szor, KoeJa.sz, Badecki, Adamski i wielu innych. Niewąt
K. S-u,
pliwie i w r. b. lekkoatleci
wzmo·że.ni zastępem sił nowych, w łódz
kim świecie sportowym o<legr~ją pier·

w.

ws~orzędną

role.

I

,,Gońca"

Humor ·czytelników

Najlepszy dowcip z tysięcy nadesłanych ·
'

XLVII

DOBRA REGULACJA.
Słyszałeś? Otwooki i S-k.a,

-

aseni24cyjny iha.nkrut.ował.
- I la.kie warunki proponuje wierzycielom?

· lf.

Gołąbek, Wschodnla 59.

•
Au4or powyi5zego
może za
„Gońca"

cJi

KUPIĘ S 4.MOCHóD
„F orda'', nowoczesny (karetka), 4-osobowy. Podać c enę ostateczną ~ reflektuję tvlko na dobrv
1715
stan. Oferty do ,,Gońca" pod „Sam-Ford''.

------

OKAZYJNIE!

St~e ~ygra.ne skrzypce za 50 zł. i 90 zł. do sprzedania. Mam także kon~ertowe za 200 zł. UL Ka1716
rolewska 22, mleszk. 7.

----- -

•

dowcipu odebrać
ok.arza.nlem dzi&eiszesto numeru
i wyJegUymcwamu się w :redak-

(Piowkc~ska· 106) 5 złotych nagrody.

·~·

ŁóżKA

METALOWE

wózk_i spac<;rowe .krajowe i zagranicine, materace
wyśc1e.~ane. 1 druciane nabyć można w firmie „Do1660
bropol 1 Piot rkowska nr. 73, w podwórzu.
R

I DÓB -.A MASZYNA DO SZYCIA
ia fza 60 złotych.
I z1d?ń_~!>rzedan
"""a nr. 23 , ront.

P. Sz:umacher, Brze1723

_ ---------

,,UI.LSTEIN'S WELTGESCffiCHTE"

w ~;i-brym stan.ie, tanio do sprzedania. Wiado.
mo5c; T. Jakob1, Łódi, Gdańska 123, prawa oficv1728
na, I piętro.

PARASOLE I LASKI

własnego wyrobu, po cenach fabrycznyc~__po1ecat
F-a Gu~man, uL ~arutowicza 9. Uwaga! Wn-elkie
reperaqc i pokrycia wykonywa się solidnie, 1758

-------••111·11-·--·-···-···-·····
LOKALE i MIESZKANIA
•

1*Wdii4ASS!WM

LOKAL FABRYCZNY

z , sąlą 40 ra~y. 7 łokci, z transmisjĄ i elektryc:rno.
ści~, natychmiast do wynajęcia. L. Lourie, Po1653
morska nr. 81, tel. 23-60.
-·

50 procent towarein.

•

z.a.kład

OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA

szafa 75 zł„ otomana ' 65 zł., rower wolne koło 80
z!·•. oraz maszyna do szycia „Singera'' r:a 140 zł.
1717
Wolczańska 169, mieszk. 4,

-- --·- - · - - - · -·

POKóJ FRONTOWY

sloneezny, umeblowany, odd~ielne wejście 1 kory·
tarza, do wynajęcia. Narutowicza 44. m. 7. 1655
ZAMIENIĘ

kuchuią na ieden pokój, w śródmie-
ściu. P. Kard~ska, Gdadska 4, w podw6nu. 1656

dwa pokoje

i

SOLIDNY LOKATOR

Zawody atletyczne BarKochby
O.)

W dn. 9 j 10 b. ro. zamierza sekcja
4tletyczna Bar-Kochby zorganizować zawody wzgl. mi·s trzostwa klubowe w dźwi
ganiu ciężarów.
Impr eza Bar-Kochby zapowiada się
niezwykle ciekawie bowiem udział w niej
'-'ezmą b ~'zkonkurencyjni w Polsce a.tleci:
Winnykamień, Zzlkowicz, Herszlikowicz,
We ingarten oraz cały szereg świetnych
„c.źwigar:zy" z Zylberfreundem, Mincem,
Eisenb~rg-iem Langem i Suchowolskim n·a

Wiekowa matka
trzyma kró~Ko swych 70-letnich bliźniaków,
choć od r óżnia
Współpracownik

ich tylKo po

„Manchester Guar·
dina", opisuje swój wyw~cł z panią Emmą
Oliv0t', właścicielką drukarni w Londyn;e,
która w pierwszych dniach czerwca obchódzić będzie swe setne urodziny.
Sędziwa staruszka mieszka razem t
dwoma swymi synami: 70-letni•mi bliźni-a
kami. starymi kawalerami, których traktuje jak smarkaczy.
ł;Zele.
„Moi chłopcy - rzekła pani OHver do
- muszą wcześnie chodzić
dziennikarzy,
Zawody atletyczne Bar-Kochby w dźwi
spać, gdy:i inaczej nie są zdolni do pracy".
ga11iu ci~ żarów wzbudza ją w polskim Synom, których rozróżnić prawie niepo~
świecie <iporto wY!Il ogromne za.Jnteresodobna, kazała zrobić okulary, kaidemu inw&uie. ne, aby po tym det:ailu ich rolJl>omawa.ć.

o ~ ~larach

poszukuje dwu- lub trzypokojowego mieszhnia '
wszelkiemi wygodami, w czystym domu.. NaichQtniej wynająłbym wprost od ~ospodarza. Łaskawe
oferty uprasza się do „Gońca' sub: ,,S. B.''. 1726

POKóJ

odstąpię; wejśeie niekrępui~e.

Anny n.r. 24, m.. 35, PolanowskL

Wiadomołt•

uL

't731

POKóJ UMEBLOWANY

Staruszka jest pełna życia, do dz.iś dnia i !ltrrymaniem, lub bez, do wynajęcia. Przefazd 3u,
1734
prowadzi gospodarstwo i -0bszywa swych m1eszk. 7.
„~ynk6w" i zajmu;e się dużą drukarnią.
Na jedno oko nie widzi, ·a le przed drugiem nic się w domu ukryć nie zdoła. Co
ISTERESY
rano ws ta o 6-tej, budzi „dzieci", asystuje przy ich ubieraniu, a po śniadaniu wy•
syla ich do drukarni na robotę.
. CHCĘ PQżYCZYć 1000 ZŁ.
Pani Oliver pamięta doskooale §lub
zapła;:ę wyS-Oki pr<X:ent, i!warantuię nierucbomo.
królowej Wiktorii angielskiej i lubuje się 6cią.
1721
Oferty pod „Sowpana" do „Goóca'',
we wspomnieniach. Wieczorami czytuje
• PLAC DO SPRZEDANIA
swym s)"!lo:i;, je~t to jej najmi!sza rozryw._,
· 'k owei,· wt""'
·
ka.
ob o k zaga1n1
, , krotko „chłop-1 rzy u1·rcy N:uu t ow1cza,
. ,dnia, trzyma
. „ Do dz1s
ko§ci 2600 łokci kwadratowych. Wiadomość: ul
cow , a bhźnif.;:1 bo1ą się mamyl

•e

HANDI.AOWE

Zamenhofa nr. 27, m. 37, Ili P•

~721

"1r.

•
Każdy DlO Ze
zdobyć

pięćdziesiąt

Dotychczas

·~~~~~
i aj nagroda
Dzis

H.

odebrało

osób

----------------------------~·

,1

5 albo 105

została

Gołąbkowi,

złotych

swe

pi~niądze.

przyznana:

..

W schodnia 59.

.· '

;

patrz na · stronie drugiej I

Szczegóły

~1

_:i!::!!!?

---

WAŻNE

Ogłoszenia

„Czytelników

pracę

Dajcie

Gońca"

bezrobotnym

I

CHIROMANTKA

I'
I

I

50 GROSZY

1729

tł

l

BIURO PODA~ I PORAD
prawnych „Jus", Narutowicza nr. 56, vis a vis 1ą
1711
Clów pokoju. Skargi apelacyjne, rekursy.

Bo B 0"

.
ZĘBY SZTUCZNE
korony, mosty, roboty kauczukowe i wszelkie ie·
peracje wykonule bardzo tanio i 1umlennl1' tech1697
nik dentystyc:znys Aleja I Maja 39.

PRAWIE DARMO

najkorzystniej pisze pro$by, skargi, a.pelacje biuro prośb, M. Rzeźnik, ul. Krucza nr. 24, I piętro,
1748
front. Czytelnikom „Goiica'• znac;ne ulgi.

BIURO PODAA I PORAD
prawnych ,,Jus", Narutowicza nr. 56, via a vis s"171G
dów poko.ju. Ska.rgi apelacyjne, rekursy.

llW•~--------,

~---mm----------lllEWURND
,.
, ' '„Gonca
..ikUW
ł .
11
oszenia. zyte,D

c

oo

TŁUMACZENIA i KORESPONDENcJE

BUDOWLANY

obuwie specfalnie dla dzieci i dorutaf"cych pa·
nienek, modne kolory i fasony. Ceny niskie, bo
w prywatnem mieszkaniu. Nawrot nr. 7, w podwó1741
rzu.

ł

staranne manicure 11 Ziuty", Sienkiewicza 67, m. 17,
1695
otl 10--1 i od 3--8.

ti:~e;:;;~h~~ ht:sz~~ę~~:le~:5° p~~!d:r~:

PRZEMYSŁ

1696

przyjm uf e codziennie. Gdads.ka 85, m. 22, 111 pię
1732
tro. Ceny niskie.

OSOBY
POSZUKUJĘ
1

w·1eczornego"

nabiału

!Podający ogłoszenie opłaca

A. G. S., Elegante Welt, Dama vogne. A. Un, ul Piotrkowska
1701
nr. 62.

KTO ZAMIERZ.A BUDOWAć
dom, niech kate zrobić studnię. Przyjmuje robo·
~y studniarskie po cenaeh p~stępnych. Feliks
Komorowski, ł..6di, ul KiUUklego nr. 246. Zastać
1769
motna do 8 rana i od 7 wieczorem.

ZAGUBIONO

·u.

delikatesów.

ELEGANCKIE PANIE!

Tekst ogłoszenia:-·-------------------dowód OJobisty wydany w Lodzi, ksl"tkę wojskow P. K. U. !,ódi, legitymację wyda·
P. P. w Łodzi. Ka:zimierz Magnuski,
prirez P.
1662
t.ódi, Lutomierska nr. 19.

ł

konkurenąine.

Nadeszłv najnowaze turnale mód

jedynie IO groszy· koszt\w biurowych!

•ą. wy_da.ną

NAJTA~SZE ŻRóDLO

oraz towa.r6w kolonjalnych
F. Blank, Narutawicza nr. 4. Ceny

Administracja „Gońca Wieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.

DO ~\ U.ttENTY

ZAGUBIONE

POLSKI

bAJCIE PRACĘI

.

Studnie drenowe, studnie borowane, załotenie no.
wych klocy, szlamowanie i wszelkie reperacje
przyjmuje Feliks Komorowski, ul Kilmskiego nr.
1770
246. Zastać można do 8 rana i od 7 wlecz.

wykonywa krycie dachów dachówki\ poznadską, • w językach: polskim, niemieckim, francuskim I ros_yjsklm załatwia sumiennie, po tanich cenach: L
pomorską, z własnego, lub powierzonego materia. ~765
Worobejczyk, Orla 9, od 2-5.
łu , po cenach b. p(zystępnych. 'Piotrkowska nr. 104

PROśB

Rzgowska 7 (Górny Rynek) redaguje najlepiej
i:irośby, skargi i apelacje do wszystkich urzędów.
1730
Bezrobotnym znacz~ ustępstwa.

Praca zaofiarowana

BIURO PRóśB
pisze prośby, skargi ł ·t. p. najtaniej. M. Rzeźnilt,
ul. Krucza 24, I piętro, oraz przyjmuje domy w za1749
rząd. Czytelnikom „Goiica" specjalne ulgi.

1737

FEMINA fil

BIURO

SKóR

PIERWSZORZĘDNY

i dostać można tylko u A. Lina, Piotr1736
kowska 62, prawa oficyna, Il w., I piętrQ.

a długoletnią praktyką, obeznany z jurys.dykcjii\ są·
dow" ł administr. przyjmuje domy do "1minislTa1744
cji. Milgrom, Plac Kościelny 4.

SKŁAD

i dodatków szewckich, oraz pra,cownia cholewek,
ceny konkurencyjne. U. Lelewski, Konst'antyn<>w1725
ska nr. 44,

wykonuje roboty prze.z pierzakład fryzjerski
salon dla
Speciąlny
wszorzędnych facho wców.
damj manicure. N. Łaziczak, ul. Zachodnia nr. 28.

nadeszła

• ADMINISTRATOR

Boraks, Różana nr. 10 (obok Kątnei 17}.

1

!

elektryczne wykonywa tanio i na dogodnych warunkach: Biuro techniczne przy ul. Kilińskiego nr.
1724
78.

MŁODZIENIEC
16-letni poszukuje jakiejkolwiek fosa.dy. Łaskawe
1668
.
oferty sub: ,,Zdolny" do „Gońca' .

.

I

WSZELKIE INSTALACJE

BIEGŁA STENOTYPISTKA
maszynistka polsko-niemiecka, z poważnemi referencjamj, poszukuje p05ady w miejscu, lub na wyjazd. Laskawe oferty pod „A. Z.'' do administracji
1658
„Gońca".

RZĄDCA

DLA FABRYK

i gospodyń! Wszelkie roboty szczotkarskie po cenie fabryc znej, można n abyć tylko w długoletniej
firmie „Rotha''. Piotrkowska 134. Przyjmuje repe1713
racje. Zajdt i przekonaj się.

....

KRAWCY DAMSCY!

DONIESIENIA ROZMAITE

Nr. _ _

SZVDEŁKOWE
Wybór robótek szydełkowych: czapeczki, takiecilil, sukienki. Ceny przystępne. AI. I Maja nr. 7,

ROBóTKI

~eNk1

Dokładn1

BIURO PRóśB
7 (Górny Rynek) sumiennie piue poda·
nia, skargi l apelacfe do władz admiałstraeyjnych,
17~
s~owycłi i skarbowych.

Rz~owaka

adres:---------.------------------------ -----Codziennie „Goniec" drukował
nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą żamleszczane

Ogłoszen•a nałefy przynosił TYLKO OSOBIŚCIE

PRZYJMUJĘ .
do ręctnej roboty chustki, pelerynki ł swetry; robię ładnie i tanio, Matja Marciniak, Ł~owa nr. 8,
1720
mieszk. 33.
•

Dnia

Nazwisko nadawcy:

1722

- .

Najn<>wsze paryskie iumale m6d: młealęczne 1
kwartalne i półroczne doatać motna u A. Lhta,
1700
Piortkowska nr. 62, pr. of., Il w., I pięt~.

będzie, wedłu g tcotejnoścl

.

,....

.

,

'

.

•

•

1'

.

'·

Obecnie

.

ROBóTKI SZVDEł.KOWE
Wybór czapeczek, takłecików I 1ttklenek wideł
kowej roboty. Ceny przystępne. AL I Maja ar. 7,
1754
mieszk. 2.

•

'

będzie ogłoszony

WIELKI SENSACYJNY, MASOWY KONKURS
.
.

,.GONCA 'WIECZORNEGO ·I LUSTROWANEG O„

Szczegółów az~kajcie

STEFAN RAMOTA. ,

36}

Sensacnna powieś~ kr7mi•
nalno•romant,,czna
-

A o6.t to .pa.na obdhodzi -

odparła

po obwili. .

- Nic.
- T embardz.iej l>'8Gll nie odpow·iem.
Sobier.aij

uważnie przysłuchiwał się

d~rs.ji

i cihcW

tej

się wt.rąoić

do
!'Ozmowy, le<:z w porę ,przypomniał sobie,
tE> musi w da~szym ci~ udawać piijan,ego,
wobec tego poprziestał n.a roli neutralne.go
siłownej

Niie ·p yta S<ię Coptr!3Jwd.a dodizieja
dilia<:ze,go .k fadllie - móWił jak gdyby do
siebJ.e. - Me ia się pytam.
- O co się pan pyta - przerwała
- Poprostu p.onaiwiam moi;e pytan.ioe.
Spo)rzała nań sipoko;n.ie, lecz w sipojrz:enłu t.em tai1ia się groźba. W.stała zwolna z knesła i po~szlła do kanapy, na kt6r.e4 leżał wydągnięty Sobiera.j.
Przypairywał.a. mu się bacznie ialk, :lJe
zmUiSila go do p<>dnd.es.ien.ia opuszoronycih
powiek.
- Nie Wliemy co sdę z nami dzieje i matczynym rospytała ,gio łaigodnl.e dh·em ~ładziła go po głowie.

M.W
dłoli

ochotę

pocałować tę gładzą.cą
odisiimąlł ,ją od

słoohacza.

go

Tym·czasem hal'oD kon.fyMJIOW·ał 1'omi~
wę w *1 spo.sóh, ja.k gd)'lby u.miyślnie

siebie.
- Nie trza piosku., rondJ.e czyste -

i sroMtkim roc'hem

Prenumerata miesięGzna. Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
fl}'tlosi: w Łodzi zł. 2.90, za odnoszenie-40 groszy; z przesyłką pocztową ~ kraju-ił. 5.-; zagranicą-zł. 7.-

---01---

Telefonr. ,,Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini·
ltracja: 2-99 Drukarnia: 7-99.
W drukarni .Ołosu Polskiego"• Piotrkowska 86.

..,

i pow·róci.ta n.a .swiQje mdeĄsoe.
Baron z i·rouicz.nym ~em obsierwiował tę soe:nę. PostainowLł ~yłkorzysta.ć
tę sybtllaoję dl:a. z.re&M.zowania siwydh planów.
Chciał uniies·zkodliwdć SOfbieraija., a do
~ celu służyć mu mW.a )alko narzędzie
ta dziwna dziewczyna - prostyitub, która odig.rywała rolę wi edtlciei pani.
I ha.ron przyznawał jeg w oodhu, że rotę swoją gra wspani.ailfe.
Kio, ja.k kitio. ale on miał prawo do
ooonia,nia tie.go.„
Nie b}'lk> środowi<Słkai, w kit:óremtby się
nie chr.acsl, rol.i, która?by nie odg.rywaŁ .•
Był kolejno: sbud1e11tem, robotnikiem.,
llil'ystokzraiiąn szoferem, przemys.fowoem i
włamywaic~ - 1 gr.ał, wciąż grat„
Udawał miłość, sz.aioum.ek., przywiąza..
me, powaifę ł wesołość - wszęcłzte i za-,
w.sze miu.!d.M uda wia.ć.„
mruknęła

chciał sp.rOWIOlkowaić aiwianłiu:rę.

-

·. Czerwona plama

w numerach pisma I

Redak cia i Administracja
ŁÓDZ,
PIQTRKOWSKA 106.

--·--

Redaktor l>rZYłinuje interesantów
od s-~ł do 7-"ł ~ i ecz.

0

' Wsponmiaia napływały mu f.~ otwt.e•.
ir·ad8<c stare zaMitni'Qne irany.. ,
- Czego się pan t.aJk · za.myśilttl? - iapy~·
tała bairona, kładąc mu rękę n.a ramieniu.
Otrząsnął się, .jak zbudzony ze snu.
- Ot, tak„ Czasem człowiek sobie coś
pomyślL.

Czasem sobie coś przypomni -. dobada·wczo.
- A tak - mruknął niewyraźnie.
Zbliżył się do stołu, naliał szld.ankę wody kryni~znej i wypił jednym ha.udeJD.
- Cza.s już na.j~szy siko:6czyć tę z.a„
-

dała, patrząc nań

ba wę.
Ostrożnie 'Wj'1jąJł z kiesreni malutkle
pudelilro, 'l! którego W}'ljął przezroczystą
ki\J,liec?Jkę i w.rzucił ją do lci-elisz.ka, poc~m
szyl:Jko z,a,] d w6diką. Ni-e zaJUwatył, .te

Sobieraj przyigląda mu się ba.cznie z pod

oka. ,

(O.

c. ~.)

l i Ogłoszenia za ~ie~sz milimetrowy 1 lamo'W7 a .łlł.S

I strona i w tekście 40 groszr. strona 4 łamy

Nekrologi

Nadesłane

po

tekście

Zwrcza!ne

30
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„
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strona 10 łamów

i Zl\~lub i n Cl We 10 zł '.: O g łoszenia zamiejscO\\>e
obliczane sa o ·50 nr ·>cent za ~ tirm z·1 1r'l n;c zn11ch o 1 'l ri rnc~,t rl ro że i
O!lłoszen1a zaręczynowe

Za redaktora i wyda we~: O. Kronmaa.

