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Szttirm pułku „zdobywców" na red«lkcję

800 ·.

„Goniec"

zawarł

z nimi zawieszenie broni

(Szczegóły

patrz na stronie 3 ej)

ZmianJna najwyższych stanowiskach woiskowych
Poseł Czetwertyński

marszałek Piłsudski

min. spraw wojs.11.,
szetem sztabu?

Nasz wana:iarwski kionsipaadent tele. umiarkOW'811lych, ~hodzą.cych w skład • celem }est przygotowanie gnmtu w zwiąiz
fcmuje:
koa.licJ rrząd.owel odbędą się w czasie ku z sytua<Cją, jaka moie powstać w razie
W opusfOS"Załych kuluarach sejma'W")'ch świąt w Zakopanem kioo.fet"ootje, których ewenituaJnego upadku rządu.
o nastą.iiić jakoby mają
cych ważnych ZJIUamacb na najwyższych
stanowiskach wojslrowych. Według tych
wersp wyłoniła się fa.Jroby „koncepc.ja powołania na stan<>'Wisko minima spraw
wojskowych ~la Czetwertyńskielł<> ze
Związku Lud.-Nu., a ·marS?.a.łka Piłsud
skiel!o na szefa sdabu generalnego.
Nie jest wykluczone, że z takim pomysłem, kt6ry wygląda na to, iż powstd z
imspirac)t :manzałlm Rata.~ udali się onegdaj do manzał~ Piłsu.d&kiiego z wiątą
ministrowie Raczkiewicz i Ziemięcki Mało
jest jednak pnwdiopodobnem zre,alizowanie tego pomysłu.

kursują wieści

Dt-niosłe narady polityczne ~ ·Z1kopanem
w nich udział przed·
stawiciele praweoo skrzydła
koalicji
WARSZAW A, 3 kwietnia. - Kooserwaitywny dzieanik Warsz81W9ki „Dzie6 Pol-

Swinie

Zupełne

zeszły

z areny politycznej

porozumienie polsll:o-czeskie

w spraw;-e transportu

I

bydła

trans;-or:y bydła i nie rogadzny, mafdU:ące
a się w d.ronz,e - przybywać do Czeohosło
o- 1 wacji.
Czec:hosłowa.cją
Jest r. . ~zi·eij.a, że cl.o 15 maja wszystkie
statnioh zarządz.eń, skierowanych przeciwko importowi z Polski bydła i trzodv : zarządzenia w sprawie importu bydła zo.
chlewnej, porozumienie w tym . ~ens'.e, że I staną w ziupełności cofnięte i impo,r t ten
rząd Czeo.hosłowac ; i cofnął al~· ow:c:e za-1 będzie urc:gulowzny na rodstawie obopólrząd·zenie, sil derowane przeciw tranz1towi nego porozumien:a pomiędzy obydwoma
rzą~Iemi.
bydła i trzody chlewnej z Po1sli'i F:rzez
W zwi ązku z tym u:kł.adem, przyby.ti z
Cz.e.c1hosłowaoję do Austrji. Tranzyt bęWarsza-.vy: dyr. departamentu w
dzie się odbywał nadal na dotyc!::zaso- Pragi
i::'.r.i::! ::-z twie prz.emydu i handlu, p. W~cwych wa.runka.ch.
Co do przywozu bydła i trzody cihlew- ławowi.cz, „:cncrdny konsu1l w Prac!z.e, p.
ne1j z Po.Iski, osiąign:ęto przedewszys tk!e·m :Cunc1;ewski i naczelnik wydziafo w mini1
terminu, w którym m0<~ą c;ferstwie roln'.ctwa, p. Herschman.
prziedłużrnie
Między

WARSZAWA, 3 kwietnia ... -

rz.ądu polskiego
osiągnięto w spraw:e

przedstawide·lstwem
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Foch dyKtatorem?

WNDYN. 3 kwietna.a. „Daily Telegraph 11
donosł z Paryża, że kilku seuator6w udało
się w tych dniach do marszałka Focha, z
prośbą ażeby objął władze w swoje ręce i
ogłosił dyktaturę.

Na Qua! d 10rsay proslufę tę wiado·
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Wszystll!m · Czytelnikom i Przyjaciołom naszego
pisma życzymy Wesołych Swiąt.
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nie nalety

zwlekać,

intnesłe swego
odtąd tylko

wojewoda

Ze Lwowa telefonują nam:
Zawiadomiony o wypadka.ch w Stryju
wo}ewoda stanisławowski, Des Loges,
wy}echał do Stryja.
W czasie, gdy podą.g zbliżał się do stac~ w Stryju, nagle wśród ciemności wagon, w którym jechał wojewoda, został obrzucony kilku kamieniami. Na szczęście
ni!kt z jadący-eh nie został kontuzjowany.
Jest przypuszcze.nie, że frukt ten pozo.sta~
w łączności z krwawem zajści1::m w staro&lwie. Powszechnie bbwiem w Stryju było
wiadomem, te wojewoda przy}edzie o godzinie 9 wie-czór.

Pogrzeb ofiar
krwawych wypadków w Stryju
STRYJ, 3 kwietnia.
P~zeb ofiar dem-0111str-ecfi
się

o godzinie 5-ej

(~Uwaga!„·

odbędzie

pc.pilł.

Władze bez:pieczeńsłiwa

nie c:zrnią ŻB•

dG:ycb przeszkód w kwestji
mów pogrzebowych,

wyg~aszeda

zastrzegły się

pedynie

p1J11.e>ctw~ m1civ1-om 2111,typn.ńsivrowym.
Kurisuią wersje, że n1a p~rz.eb maję

przybyć z

minister Badi.cki I

Wan.za.wy

Lie.bermani.

Porządku pilniują

policyjne i wojskowe.
Ze Stainisła'W'O!W'a

wrimocni.one patiro'pl"ZJlbył oddział

będzie

ści

za

pn·

na wolno·

Jiaucią

'le Lwowa telefonują nam:
Kilkakrotnie ponaw:ane zabiegi tutej·
szych adwokatów o zwolnienie znanego z
afery "Mazi:i,gi" dra Ko·l nika i jego sekretar:t3, Kurz.era, n1a wolną stopę, ze.stały u•
rezultatem.
pomyślnym
z
kończone
Wbrew zapa.rywaniom sądu okręgowe-jo
karnego, który stale wnioski obrony od•
riucał, motywuj ąc je tem, że kaucja nie
daje należytego Z'ahezp!eczenia, zadecydu·
wał lwowski sąd aJ. elacyjny, że należy
zwolnić obwinionych za kaucją, wyso·kość
której ustali izba radna sądu okręgowego.
Dla orjentacji dodiać należy, że dr. Kolnik
oraz jego sekre:arz Kurzer, są obwinieni
o fałszowanie czeków -14 sumę 1.150.000
dolarów.
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„Goniec Wieczorny
Ilustrowany"
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Meksyli-kolonj~ japońską
tylko w

zdrowia pic

Kathrslnera
słodową

jechał

stanisławowski

Kolnik

Jedne-i chwili

~

w którym

licfi Iron.nei,

kosztuje

IDOŚ~

Zamach na pociąg
do Stryja,

poseł

przedstawiciele stromrlctw

Marszałek

'f
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Wezmą

ski" donosi,

800

osób napierało na wydział premii

kawę

Knelppal
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NOWY JORK, 3.4. Na specjalne.n t-o·
!:c.::::eniu komisji s.pr„w zagranicznych
przewodniczący sen_.or Borab zakomun4·
kowal ?:ebra.nym, że rząd meksykański
odstąpił Japonji 2 miljony akrów terenu
nad zatoką Magdaleny, gd.z e syndykat ja·
pański Lamierza przeds!ęwziąć na wielką
skalę produkcję kauczuku.
Sensacyjna ta wiadomość wywoła~ai
\ ·:' ··r- - ·· 'e w amery~~ a1l.skim św;ecie prze
IDY.Aiłowym.

__

______.,... __________________________________~
...;;~--------------------------------~----.-...--G~O-NtE--~f11....W~~~f~C-_7,_.o_~_~_rv n_._?T-~T_tt.,.....o_w_A_NY

Ugoda komuniz·mu.z

Z piekła sowieckiego

cerkw-ią

1 proc. zd„owych

(Korespondencja własna
Moskwa, 31 marca.
~leksie! Aleksie}ewicz Brusiłow był
C.;fowiekiem w wysokim sfopn.iu pohoż
nym i przed śmiercią wyraził życzenie, aby
pochowany został ściśle wedle obrządku
prawosławnego, Poniewaz jednak pogrzeb
Brusiłowa miał się odbyć na kosił.a rewolucyjnej rady wojennej, znalazły się miarodajne czynniki przed bardzo trudnem
do rozwiązania zagadnieniem: Jak godzić
pogrzeb kościelny z rewolucyjnym pogrz.e.
hem cywilnym, w którym mogłaby również wziąć udzi.ał armia czerwona 1
Sprawa. ta została załatwiona na. drodze swego rodzaju kompromisu. ł ustanowiono następujący ceremoniał: z domu ża
łoby prz.eniosą trumnę najbliżsi krewni
zmarłego w otoczeniu duchowieństwa i
przyjaoeiół do cerkwi, gdzie wykonane z·ostaną obrzędy ko.ścielne, śpiewy i t. d. Po
odprawionem nabożeństwie trumna odniesiona zostanie z powrotem do domu zmarłego generała, gdzie cz.ekać już będzie a~y~.tia arun+: c1z1eorw1Gin.-ej, sikłiaodiająica siię z
plutonu piechoty, szwadronu kawalerii i
półbaterii artylerii. Z domu żałoby uda
się kondukt pogrzebowy na cmentarz,
przedstawiciele armii czerwonej jednakże
na cmentarz nie wkroczą. Duchowieństwo
prawosławne nie weźmie udziału w kondukcie, le-cz przybędzie oddzielnie na
cmentarz.
Zgodnie z tym cerem-onjałem Odbył .się
pogrzeb g.en. Brusiłowa.
W cerkwi zgromadziło słę wielu .przy.
jaciół i znajomych zmarłego, którzy nie
taili swego wielkiego wzruszenia z powodu zgonu ich dobre.go przyjaciela i zaicne-

0

zesłańców

gorących słowach ocenił zasługi zmarełgo

generała, wybitnego wodza

.
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„Krasnaja Ga.zeta.'' z dnia 19 marca
dent6w petersburskiego iustytutu technologicznego. Zbadano 198 studentów i tylko dw6ch ur.n.ano u zupełnie zdrowych.
Reszt'& - to chorzy. 67 procent dotknię
tych jest grużlicĄ, 81 procent choruje na
neura.stenję, prócz tego większość zbadanych studentów wymaga gwałtownej po·
mocy dentystycznej,
Przewodniczący wołokomskiego komitetu wykonawczego S. S. S. R., Melinin,
oskarżo.ny o łapownictwo, ukrywanie ko·
nfokradów, gwiałcenie dziewczllt, orai nad
używanie swej władzy, oddany fest pod
sąd. Posiedzenia sądu odbywają się w tej
sprawi.e, jak donoaZ4 ,1Du.i„, pny drzwiach

i zacnego c:do

wieka, którego największą troskll było
zawsze dobro ojczyzny. W imieniu kaw.o
lerji armji czerwonej po-żegnali zmarłego1
nowy .inspektor kawaler}i sowieckiej Budiennyj i komendant kawalerji Gaj.
Przed cmentarzem zdjęto trumnę z la.fety, a najbliżsi przyjaciele zmarłego przenieśli ją na swych barkach na cmentarz,
gdz'.e czekało już duchowieństwo prawo-

. sławne.
;

Harcerze samochodem

dookoła świata

zamkniętych.
Wedle urzędowych

w początlca-ch roku bietll·
cego, jak donosi 11 Nasra Gazeta", znajdowało się 18.629 zesł~c6w politycznych :z:
Rosji centralnej, Ukrainy i Kaukazu. Z
tej liczby ubyło 406 zesłańców, jako zhiegłych. Zarejestrowano 81 wypa dk6w &amobójstwa, oraz 898 wypadków śmierci
wskutek wyczerpania, gruźlicy, oraz braku pomocy lekarski,ef.
1

„---Okręty

będą tonąc

Jak donosi rzymska :,Tribuna", pewien
infynier z Montemagno wynalazł sposób,
chroniący okręty od zatonięciia, bez w~glę
du na wielkość otworu, któryby powstał
w ich kadłubie.
Przyrząd ten, składający się z pływa
ków, umieszcz-onych wewnątrz okrętu, a
dz.iałających pod naciskiem wody, zna~a.zł
uz:.na.nie śród rzeczoznawców i ma być
poddany próbom urzęfowym.

. Tnej harcerze _. studenci uniiwersy- pdlsk.iego, ale - przedewszyistkiem tetu warszawskiego pp.: W. lada, J. Je. dla propagandy polskości zagraoni'Oą, W
drodze będą wyglas·ziane odczvtv, wyliński i E. Smo"Sarski, udają się w podróż
świetlane Elmy i t. d. Wyprawa ma daLej
samochndem naokoło świata.
Jeden z podróżni.ków będzie kierow- na celu zblitenie haroeorstwa po!Slkie.go ze
nLkiem e1k.spedY'cii, drugi - kiea-ow<:a, • skauting!em zagranicą, we wszystkich
me·cha.nik.iem, trzeci zaś opentorem fil~ prze}e.idianych przez ek.spe-dycję kraa,ch odwiedzanie polsildch środowi.sik har.
.
mowym i fotografem.
cerskich aa całym świecie, z:~romad~enie
Podr6ż odbędzie siię samochodem turystycznym, spe·cjaJ.nie dostosowanym do danych sbatystycznyoh o ruchu skautocampingu (życie obozowe, noclegi pod 1 wym, po.znanie metod pracy s.kauti'!ńU
namiotami), według projektu inż. T. I zagrankzne~o. Przy koticu ek.spedyicji zowystawa, obe}mująca
Tańskiego. Bkspedyc)a skieruje się przez j staaiie urządzona
kraje, posiadające organ.izac:e skautowe. 11 trofea" i materiały wyp;rawy. Materjały
1
s zerejtu
Podróż będzie trwała od r. b. do r. 1930 1 zostaną flO powrocie wydane w 1
wydawni.:tw.
r
Marszruta wyniesie 280 tys. klm.
Eks;>edycja będ.Ue oparta na samow.v.
Raid będzie miał zna-czeni.e nietylko
dla automobilizmu, sportu i harcerstwa starcza1nr~r-i,

Ford w Rosił

Ford~. jak donosi „Rui", UDlOW\
z eowietami na budowę w Rosji fabryki au•

tomobi.lów. Ford J)t'f&eznacza na to przed·

•ęhłon!llwo 60 mftjooów dolar6w.

Papieże, talio sportowcy
Cwiczenia fizyczne w ogro•
dach .Watykanu

lmponuf ące · tamy.:.olbrzymy
czasów

nie

.•wwww!!'!i!!!I

Signor Carlo Prali ogłosił książkę o
życiu papieży w Watyka..nie, od tej d{)by,

współczesnych

wadniający na wschód od
pełniający się wodą przy

Memfisu, a nawysokim stanie
Nilu Mniej więcej w 2.000 ht po nim f~~
raon Amenemhet II utworzył w dzisiejszej
prowincji egipskiej Fayum ogromne, legendarne jezioro Mori z.apomocą zbudowania
tak po t ężnej tamy, że Herodot zaliczył ją
do cud6w świata.
Poza Egiptem słynęła· już w niezmternie odległych czasach tama pod Maret w
Arabii południowej, nawadniająca zapom ocą sieci ka·nałów sztucznych krainę sabejczyków, czyniąc z niej jedną :r: najurodzajniejszych okolic św~ata starożytnego.

1

5·albo 105 złotych

Australii nie grozi
przełudnien1e
· Ma zaledwie rI~ midjonów
mieszkaflców

potrafi ułożyć dobry dowcip,
DOSTANIE 5 ZLOTYCH
Czvł d o wcip zo s t a nie w y~osJwany
DOST tU\UE 5 Zt.OTVCH l:A DOWCIP
i 100 ZLOYYOH NAGv&ODY
RAZEM WIĘC 105 Zl.O"fYCH

Kto w tych

Ostatni spis ludn o ści na lądzie austra·

fiiskim wykazał, że ta pląta częśt św iata
posiada zaled wie sześć milionów m!esz·
kańców, choć mogłoby wyżyć na niej swobodnie przynaimn!e j kilk?dziesiąt miljonów.
S ?ósty miljon ludności Aus tralia osięg
nęła w ciągu osta tnich lat; na piąty zaś
rnu~iała cz·ekać l:a.t cz.tern a ście, a na cz.war
tv lat szesnaście.
Powolny ten przyrost ludności Australii należy przypisać nadzwyczaj surowym
przepisem imigracyjnym , dopusz~z;ającym
o·becnie na ląd australijski tylko ludzi białvch i to posi:a:dających ~ew.na fundusze.

nie

bez względu na wielkoś~
powstałej dziury

Za karawanem jechały w kondukcie
dwa specjalne wozy, na których nałożone
były Nczne wi~ik-e, między którym~ spe.
cjalne zainteresowanie budził Y'ten1ec z
białych kwiatów z wstęgami orderu św.
Jerzego. Zmarły pochowany został zgodnie z jeg·o żądaniem zie wszystkimi ordoe··
umi, jakie podczas swej ka~jery wojskowej ołrzymał; przez wzgla,d na to trumna
była podczas po.grz.ebu zamk•nięta, jakkolwiek w Rosji panuje og.e.lni.e zwyczaj, że
pcdczas pogrzebu trumna }est otwarta.
Rewolucyjna rada wojenna ZSSRułożyła
na trumnie !marłego generała wielk: wieniec z napiszem: „Honorowemu prze,d stawicielowi starego pokolenia, który swe ,
dośw~adczenia wojenne ofiarował ZSSR i
są pomysłem
armji czerwonej - A. A. Brusiłowowi od
rewolucyjnej rady wojennej",
l brzymiej tamy na NieWykończenie 01
Trumnę ze zwłokami Brusiłowa wiezio- bieskim Nilu, w Sudanie, tudzież budowa
no na lafe:ie armaty, ozdobionej wstęgami niemniej .imponujących tam w Ameryce i
orderu św. Jerzego. Słucha.Cze akade.mji Europie, w celu użych prądu wody dla
wojennej nieśti wieniec Reeojcnsowietu. zdobycia prądu elektrycznego, przypom' W kondukcie po·g rzebowym chciały wziąć niało, że te ogromne budowle nie są bynai·
udział liczne rzesze puhlic2ności, ale mi- mniej ~dobyczą cz:a-sów naszych.
Hcia ko~na do tego. nie dopuściła.
Już przed kil'ku tysiącami lat budowaNa uhcy Kropotk1nowej przyłączyła się no takie zapory dla ujarzmienia wód w In·
do konduktu pogrzebowego O<ficjalna de- djach, Japonji, Chin.ach i na Cejlonie, a
putacja rewolucyjnej ndy wojennej z Bu- część ich dotychczas służy ludności miejdlennym, JegoroW-ym i Ga jem na czele. se owej.
Wi.eikie zdz:wienie wś1·ócl przyjadół zmar
Menes, pierwszy hisfo.r yczny władca
łego wywołało to, ż.e ani włoska., ani ftan- Egiptu, żyjący - coś około 4.400 łat przed
cuska ambasada nie wysłała na pogrre_l) r :tr. Jez. Chr., wybudował już kanał i:ra·
swyoh p·r zedstawic:e.H. Przy tem w.skazv.
wa:o na zasługi Bms]owa pddcz.a·s 1
a

cla.nych, w obwo-

dt.ie jakuckim,

~o człow1.eka.

a

na Syberji

ogłana dane statystyczne, tycz:ące ~ię stu·

0oflca Wieczornego")

fenzywy w roku 1916, która przyczyniła
się w wys-okim stopniu do odprężenia sytuacji na froncie włoskim. Za republikę
Czechosłowa·cką wzięła w pogrz,ebie udział deleg.acj.a czechosłowackie~o prze.dstawidelstwa w Moskwi.e z p. Girsą na
czele. •
Przed Nowytl! klasztorem zosfał kondukt wstrzymany: a członek rewolucyjnej
rady wojennej Jegorow wygłosił na<l trumn~ żałobne przemówłenie, w którem w

władzy-Tysiące

Potw6r u

~miała miejsce · na pogrzebie gen. Brusiłowa
W cerkwi i na cmentarzu duchowieństwo-na ulicy czerwona armja

studenłów

I1

cięi k ich cz ~~ !rnc:h

co "

11

1 -:·,., \{j redakcyjne! „Goń
···
Dowcipy nale~y c d dawać osobiście, lub wrzucać
ca" (Piotrkowslła 106). Każdy dowcip powinien być napisany na kartce papieru,
ł zaopatrzony w pcdpis i adres autora I w kopercie oddany vt redaktji „Go6ca~
(Piotrkowska 106).
Jeden jedyny werun~k stawia retlakcfa przysdym humorystom - 11matorom, a

mian»wicie:

•

DOWCIP MUSI BYC KROTKi I ZWl"ZLYI

gdy ojci-e<: święty był pozbawiony pd·
stwa k<>śdoelnego i stał si~ „więźni-em Watykanu".
Z luiązki tej dowiadu}emy silę, iit wszyscy niemal papieże, poCZl\WS'ZY od P.iu.sa
IX, oddawali się sportom.
I tak pa.pież Pius IX uprawiał kaM.C\
jazdę i do. ost.at111ich l•a t swego życia dosiadał wierzichowca, ojciec święty Leon
XIII był kiedyś zapalonym myśliwym, ale
sportowi temu nie m~ się oddawać w
ogroda.ch waty.kafls·kioh, więc o.g.:an.iczył
się do (:h wytania ptaków w sidła. Schwytawszy, wypuszczał je P'C>tem na wolność.
Ob:~::lle zasiadając y n :i tron;e św. Piotra, papiet Pius XI, uprawia w ogrodach·
watyikańskiich sport pieszy.
Bez wigiędu na p.ogodę wychodzi co-.
dziennie do ogrodu i .szybkim krokiem
przebiega ale;-e, wyhierając umyśln.i.e s.tro-_
me pochyłości.
Marsz taki trwa cona)m.nlef dwie godzinv .
-0-

Mię !zynarodowy

bieg

przełaj
się w Brukseli

na
Odbył

Dnia 28 z. m. odbył się w Brukseili c!oroczny bieg na prze.łaj "6 narodów", w
L. ~órym startcwah i:~i·lepsi ~ystaruo·~:c~
Franc}ł 1 Anglji, Belg!Jl, Irlandii, Szk_o:J1 l
1 W s.lji. Bieg ten, mający tras~ dług~sc1 12
kilon::.etrów, wygrał nlequ:>d1z.cwt>_n;c anglik Harper w czasie 44 m. 17.44 Se.i!.
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·Szturm. pułku „zdobywców" na lokal ·„Gońca Wieczornego"
.
'.

•'

~

-„

„

•

„

•
•
broni na
Po dwudniowej walce zawarto zaw1eszen1e
~ ~okój

wesołych ·świąt!..•

ludziom .dobrej . woli i

premje i po· Można je sprzedać, ale co będzie jak podarunki
„Go6ca".
I
~
sprawnemi
muszą tem na jeden z numerów padnie wygraJDJll
.Pomyślcie: dwa dni i ośmset os6bl
1
by6
małe rączld małej kobietki, kt6ra · o· 40,000 dolarów. To przecież szlak mnie
Czy to można zrozumie6 w jaki sposób
przez Jedno okienko wydział premji i Up<?,· chrypłym głosem (zwykle głos jej. jest gło trafi.
Albo przychodzą zwolennicy rozwodów
minków „Go6ca Wieczomego 11 załatwił sikiem) wywołując n81Zwiska niesfornych
szeregowców
owego
.
„mdku
zdobywców",
z
niezwykle
mądrym releratem n.a temat,
pułk ludzi, którzy przyszli odebra6 zdoby·
wydaje
im
k:h
łupy. O ile łatwiej jest być że nierozerwalne małżeństwo to juzmo,
te wygrane - o tak hojnej wartości, tak
rozmaitego gatunku, tak rozmaitego prze· zdobywcą premii gońcowej, niż zdobywcą niewola, średniowiecze, więzienie, okoliznaczenia. Wyliczymy je kolejno: węgiel najmniejszej pcnycji w najmniejszej z poty- czn-0ść łagodzęca przy mordei:stwie w ceod Borkowskiego z najlepszych kopalń czek najmniejszej z wojen, jakie zna świat. lach rabunkowych - i nagle stają przed
Bo to r6żnie bywa z ludźmi
fedni są okienkiem, jak osłupiali, otwierają gapfo·
górnoślęskłch, cukier od Braci Ignatowicz
spokojni,
cierpliwi,
grzeczni.
Inni
- ner· wato usta, tamują ruch, nie chcą „się ro·
ł Trautweina. maszyny do szycia aż z A·
wowi,
nie
mogący
ustać
aini
chwili,
spie· zejść" (ja!t tego żąda posterunkowy od je·
meryki, materjały na ubrania ze znanej
firmy „Soirie" przy ul. Piotrkowskiej, cze· szący się niewiadomo dokąd i poco, o- dnej zagapioinej osoby, stojącej przy przykobdy od Wedla l „Goplany", materiały szczędzający czas, kt6ry potrzebny Jest im stanku tramwajowym) i zaczy:-ają rozmyślać, czy argumenty za rozwocan!i są słu·
piśmienne z najlepszego składu papierni· do handlu świeżem powi-etizem, pchaj~cy
sąsiada
swego,
iakby
był
winien
za
to,
że
szne, czy też nie należałoby zmienić swych
czego
Łodzi - O. J. Ostrowskiego, ul.
przyszedł
wcześnie;,
ustawił
się
bliżej
o·
dotychczasowych w tej sprawie przekoPiotrkowska 55, piękne pisanki, zniesione
kłenka
i
z
cierpliwością
czekał
swej
kolei.
nań•••
przez nieznane z nazwiska ł adresu kury,
ciasta
różnych cukiemi - gdzie taniej A są I zazdrośni, którzy gryzą się w sobie
A kto temu fest winien?•••
I 'gdżie był zapas, pierniki, bakalfe, mar· i martwią:
Okienko?
- Dlaczego on ma dolarówki, a fa mą·
iąoladki zn6w od Braci Ignatowiczów, i
Chyba
nie„.
znowu wianuszki kiełbas od zdzierających kę, dlaczego on ma maszynę do 5%ycia a
Może
ktoś
za okienkiem?•••
przed świętami skórę rzeźników, wreszcie. ja węgiel. Czy na węglu można szyć?
Może tak."
mąkę, wierzcie 11111111 czterozerową - z po·. Mąkę można zjeść a dolar6wek - nietężnej !,białej hurtowni" Hilerta przy ul.
„ „;..q ...
.
„„ . .!' -: .....
. . .": ~
. ' ..
.
Nawrot 28- A do tego Jeszcze najoryginalniejs,ze dolar6wld, wyrobu Grabski-Zdziechowski, pomieszae z płótnem Widzewskiej Manufaktury, przeplatane biletami
do kła, pudełkami f a:rb dla dzieci ••• brak
nam tchu do dalszego wyliczania tych
wydział
.,Gońca''
wszystkich rzeczy, które wysypywał, fak
osobom wrdal od godz. 9-ej do 12·ej rano osobom
oszalały rozrzlltnłk, którego rodzina chce
0
zamlmą6 do „Kocbanówld , róg, nie ulicy,
ani zdradzonego małżonka, lecz istny
,,RcSjl obfito"1'' pisma naszego.
odebrało premje i upominki
J&k wielą inusł być poje1DJ1ość tego osób
osób
„roguH, tby mógł zawrzeć w sobie, Ucząc
~
·~
„ ' '
' ..'.!.'-.
na w.gę, dziesiątki tysięcy kilogramów
Ręce opa·daią ze zmęezenJ.al

Taki gość nie oddaje referatu swego za
rozwodami, lecz, popychany przez ogo·
nek, zawstydzony prosi o numer „Gońca"
ze stycznia, gdy „Goniec" jeszcze nie wy•
eh od.z.ił i zjeżdża ·z lokalu, poczynając na
schedach śpiewać sobie kuplety ze znanei
wszystkim operetiki „Piękna Helena"•••

„rcnmaitości", stanowiących

„.w lasku Idy

trzy boginie
spór zawzięty wiodą wraz:
kt6ra z nas piękncścią słynie,
która najpiękniejsza z nas?•••
Kto na to potrafi mu tak od.razu dać
bez zbadania sprawy dokła·
dnie? Nowa kwestja. Można na nią ogło
sić konkurs z nagrodami pieniężnemi.
Ale to już po świ~tach.
Bo już opadają nam ręce ze zmęczenia.
Ośmset os6b przez dwa dni, a każdego
dnia przez trzy godziny!„.
„Pułk zdobywc6w11 sif.11rmuje okienke>Za okJenkiem obrona czyni co może, wraszcie•••
Dobiega tylko umęczony szept:
- "Ach, bo ulegnę•••
I cisza.
Bitwa przerwana.
Zawieszenie broni zawarte na przeciąg
dni świątecznych. Gdy miną święta szturm
się rozpocznie na nowo.
Tymczasem odpoczywamy."
Dzięki Ci, Boże•••
Zamiast listy, zamiast terminu wyda•
wa!Ua premii - - ogłaszamy dziś:
....pokój I.ff
„.pokój ludziom dobrej woli! ••~
.„i życzenia seTdeczne: wszystkiego
najlepszego i wesołych świąt! •••
odpowiedź
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przełaj

Sport a seim
Ze

on wałkil. pomiędzy Centkiewiczem (Varsovia), Vhlmanem
· · .(Union); Kocjaszem (W.K. S.) i Starost~ (t.K.S.)

. W poniedzia.ł;ek odbędzie się , drugi
w. sezonie bidą.cym, bieg na przel~11
organi~owany. starankm sekcji lekikoatletyczne') Ł.~.S-u.
1-szy wio.senny bieg na przełaj. który
odbył się uibiegiłeij niedzieli, stanowił dla
~kkoatlety.Jci poważny krok naprzód w
Jcie:r~nku uszcz,epienia tego sporw na
gl-ebie łód:r;ki,ei.
Pflnad czterdziestu zawodL'.ków, zapiSl!,nych d·? popnedniego. biegu na przełaj;
JS startui~·cydi - oto cyfry, które mówią
aame u siebie. Tak znaczna ilość ucz.estni~ów ~ poprziednim „crossie", da.je niezbite świadectwo, te lekkoattetyka nie jest
na gruncit; łódzkim sportem ZU!pełnie nieznanym,
.
„W~e.nny b!eg na pr~ł.ad" stanowił
wyłom w cb11M:kim DIJUt'Ze, odgradzaiią·cym
•żerne sfery Łodzi sportowej · od lekkoaltetyki.
,'
· Por,.iedziałkowa impt"en Ł.K.S-u bę
dzie nie-wątpliwie jednym z poważni-eij
szych etapów rozwoju sportu lekikoa.Uefyc:znego w „polskim Manchestrz.e.

fUt

•

•

mie zna.k omity biega,cz Centkiewicz ze
stołe·czn·ei „Varsovji".
Pierwsze miejsce poniedziałkowego
biegu na przeł.aij stani-e się naj•p.rawdo,;JOdo.bniei łupem Centlkiewicza, który należy
do na·jle1pszych „crossistów'~ w Pols<:e.
Cie1kawą bę<ł1zie niezawod:nie walk.a,
jaką Centkiewicz stoczyć będzie musiał z
Ubilmanem. Koc=aszem i Starostą. Aczkolwiek wynik zda.;e się być zgóry prz.esądz.ony, to jednak zawodnicy łódzcy dołożą
wszel!kioh starań, aby prz.ynai'.mniej prz.egrać z honorem.
Równie emoofonują-cą będzie walka o
drugie miei.sce pomiędzy Kocij.asz.em, Starostą i Uhlmanem. Na;le·pszym z tye1b
wszy$t1kich }est bezwatpienia Uhl1m.an. który. mimo buku stylu, wylka7Ulje niepownedni-e walory; poważną .jednak obawę
budzi ni·eu~talona forma Ułilmana, która

Najmłodszy

"

sw1ęta

Komitet wykonawczy Z. Z. wyznaczył
swym delegatem dr. Orłowicza, który
wziął udział w pracach komitetu stowarzysz.eń przysposoMenia wo;skowe;10, a po
killku posiedz.eniacih doszło do uzgodnienia
stanowi.ska. Z. Z. ze stanowiskiem tegoż
komitetu, dzięki czemu kL11ka proponowanycih przez z.a.rząd Z. Z. poprawek i uzu·
peiłnień znalazło uwzg1lędnie1nie w pro;.etk·
ci-e stowarzy.sz.eń przysposobienia wojskQ4
we go.

ność obs·erwować będzie mogła doilrładni·e
p1'z.eib:e.g całego „cross-country". Jur.

świata

•

}łieg na przełaj' Ł.K.S-U odbędzie .się

w poniedziałek o godzinie .11-eij rano. Dy..
atana wynrui około pięciu kilometrów,
atart i m~ta na boisku L.K.~-u przy uli.cy
Aleje Unji. Trasa jest następtllją•ca: Po
strzale sta.rtera zawodnicy ustawieni wedle koLe;ncśd nume.r6w Olkrąiar,ą boi.sko,
pocz:::::i wybiegają prz.ez pierwszą bramę.
Stąd droga,
p-0dobna j.a.k w poprzednim
hle~u; zawodnicy biegną •przy opł.otkacb 1
wvdostajłl, .się na pole, a następnie biegną
IZ•la.kiem la~u. Wrende, wydostawszy się
aa doskonałą dro.gę Al~i Unji, wbiei1.aią
Da.powrót na boisko i finisruią na hi-e~L
Trasa biegu niedzieilnego będzie ła.
twieij.gz.a, ·aniżeli p<>przedniego „crossu".
:Aczkolwiek dystan~ pięciokilometrowy
1tan-0wi poważną różnicę w stosuonku do
trzech i pół kilometra poprz.edniej trasy,
tn jednak wyznacz.ony on iest na f.eirenie
1macznie dogodnieo;szym.
·
kl
któ
· d le M.
rym ie llia'
A
Rene Minziti, turva::zyk, nam!odszy I wym mo :ocy u, na
Jeśli chodzi o zawodn:ków, to do nielfzielnego biegu t.K.S-u staną ni·ez.awodnii: . motocyikHsta św:ata. !:czy sześć lat życia. , netti o.dbywa na:z~i.;ełniej prawidłowe.
ci wszyscy, którzy wz:!ęli udział w po- 1 Rycina nasza przedstawia go na specjal- 1 częstokroć nawet 'rekordowe kursy
~rzednim „<:rossie". Ponadto udział wd· 1 ni·e dla niego ~konstruowanym mi11jatll!!o- I

polskich zwląz•
ków sportowych

Wnlesionym do sejmu projektem usta.
wy o wyc•howaniu fizycznem oprócz zarządu Z. Z. zajął się też zorganiz.owany
przed ki.l ku miesiącami komitet porozumiewawczy stowarzyszeń przysposobienia
wo;skowego, do którego, między innemi,
rtale.żą: „Sokół", ,Związelk strz·e1l.ecki i ha·r•
cerstwo. Komitet ten opra·cował własny
projeikt u.stawy, uważa;ąc za )eigo podsta•
wę pro:2kt rządowy, a c1h cąc uzgodnić swe
~tanowi.siko ze stanowiskiem Związku pol·
sikich Związków sportowych, zaznaczo11em
w memor;ale rozesłanym w listopadzie r. z.
po.słoin.i
prosił o wyznaczenie
delegata
Z Z., w ce1l.u porozumienia się.

nierzad.<o płata Hgle.
Koc.:asz, który w przededniu bie,gu pirzegrał do Uhlma.na za.I.edwie na f:nisz.u, być
może w poniedziałek pokaż.e swą klasę,
popartą większą dozą szczęści1 a. W t}"Ill
wyipadlku b~dzie on dla Uhlmana nie.bezp:eczniejszym od Starosty, który mimo
sw€go św:-etnego styfo, nie rokuje taik
wie!tkich nadz'.ei.
,
Jeśli chodzi o cz.as, jaki osią,gnie zwycięz·ca poniedziałkowego b'.egu,, to niezawodn:e oscy.Jować on będzie o•kofo 17 minut; m·ożllw•em fest, z.e Centkiewicz przy
dohryd1 warunkacih 11izyska czas j.eszcze
l·epszy.
Dodać na·l dy, że we~śde na bois:k o
Ł.K.S-u w poniedz'.ał.ek przed poł1uc!niem
fe.st hz?łatne; z wysokich trybun piubttic.z-

motocyklista

Związku

Uwzgilędniono

w

szczególnośd życze.

nie, a.by u.stawa opiekę władz państwo
wych rozdągnęła też na kluby sportowe,
o ile w.spółdziałaiją one z przysposobieniem
wojskowem lub wychowaniem fizycznem
młodzieiiy, oraz zmodyfilkowano niebezpfoczny dla kr1ubów sportowyoh prze·pis,
pozwalają·cy gminom na wywłaszczenie
boisk sportowych pod place musztry wojskow-ej.

i
,

Komitet stowarzyszeń przysposobienia
woj.sko·weigo wypowi·edział się też za skoncentrowaniem opieki nad sportem w ministerstwie spraw wojskowych oraz za
przyłą.cż.eniem na·czefo.e·j rady wychowania
f'
d
. ·
· t
1zycznego o tego mm1stentwa, zam1as
ministerstwa oświaty.
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Obłąkany „złodziei" okradł

Nr. 88

samego siebie

Zwariował, oglądając s.ensacyjne filmy
Dedukcyjna metoda Sherloka Holms'a /'
·
Z

lupą szukał

na

podłodze śladów przestępcy

- W takim razie muszę pana ares7.t"'>·
Przed niedawnym <:ziasiem w bfo.ri;e ki~
misarza 12-ei dizi!eilnky piairys'k:ei ti·awiił się wać. Nie piOZ'Oisrtaie m~ nic dnirue~o do Z!'O•
iakiś haTdiz,o pnec~iętnde wyl{ląda.iąicv 'Dan b1eni,.
- Spira.w~iedf~wofoi mu>S1 Slłiać się zaw średn~m wieku.
,
- Nruzywam się Józe,f Banierau, tnie- dość - ;01d.pa.rł Ba:rr·eau.
W pół godzi.n v uóirniej ZJo.stał odwilezfoszkam prizy uJicy Ch., jestem urzęc:Lnriikiem
k<>.n'11N.'>luią.cym w kiiIIIO'fieia~trz,e Crtiisital. przy ny na o.d<łz'.ał umysJtciwo caiorycłi, z;naidu·
tejże samej u•li<:V - oświiao•czył przpyły, jąrey .się pra;y SrZ'pi'fialu p.u3foy}nym.
- Cz.em pa.nu miogę służyć? - za·pvTAJEMNICA JóZEFA BARREĄU.
tal sekiretarz k10.m~1S1ana. jak z!Q)wycz.aj,
J6ze.f Bia~au, ko1nrfiroler b!le1tów w hnieohec1t1e~ w hiuirize.
.- Dtisiaj rano zauwatvłietn, tie skn- <fnym 2 kfoote·afr6w. ~ro~~iał isfotn•ie lek- .
dzi10no m1 z ipdiesizkani.a POrtFd • .zawie.raiący 3.000 fr.
Tutaj pan Ba.J'1l'lea.u opisał dol<ładttiie
porlfol. podał numeiry btan'karotów i objrllśin~ł. r.!dzie podłe} był ·O!I'z;echowvwa.ny.
Sekireitarz spisał piroitJoik6ł, n.a.d niektóremi odp.owiediziam4 nieznaoznie pok.ręcr.ł
~łową i zapewnił, że 1S1>rawą tą się 7..ajm~e·.
- Dziękuj~, ade hyniajmnietj tej!lo QlP
wvmaS!iam.
- Więc pcx:óż paai w takim ira~ pavtzedł izie skariil\ 1
- Po to, aby poJkia odnaLadla zbo..
dziieia.
- No ~ chyba ipańsklie ·piellliądu„.
- P<>!['ltfeil ·OO. już ;a .sam posta4'11.m aie

kieg-0 p-0mieisiz.ania pod wiply'wem nał<>;go.
weg,o przeim10wan1a się ogllądainymi od włe
lu l!l.rt fiil'.m·a m1 p·oH<:. i czytywiainemi powiie.śdami krymfo..atlinemt
Mairzył ,o r-01li nowie·~ Shieir110c1k'a Holl.mesa. a .n~e mogą<: waleźć ufśc'ia dla s"W'ef

.ma.n~,

„sprowokiował''

sprawę.

„skir~dł'' 'IlO.Cą swó1 wła5ny porlfel

Sa111
Z

nafy

i pod.nzudł go w c1e.mrnym kąd~ ~ kup"
.rupieci, a p<l~em, ()g'lądiaiąc ślady, „dro-~I\
·ded ukcji'' do·m~dł do wnio·s'ku , ze tym zlrodziejem musi być <Jn s.am.
1

Nowa siedziba poselstwa sowieckiego

rami.omami ~
,
,
robie ty<:rty, Ż-yrczę J'OW" ·
wZlr'UIS!Zył

bąknął obojętnie:

dzooia.

SHERLOCK HOLMES PRZY ROBOCIE
Oodrz.ienm.ie pn:ed ipiołud.n1:ean pan J6.z~f
Bureau zajęty był w swym pok.oju i01SiOblli..
wą p:-aicą, której widok wmraw:Hby każde,
~o w ·osłupdeinie.
Czołgał się ,zi lrupą po podł'ow, a potem s~adał w kt\iCie, ?Japa.lał fia)'kę i mia ~a.łe
g.odz~ny tPOgTążał 6!ię w mdiumie. Nagle
zrywał się i ZIIll()W'U .riozrpoczynał za.gadko~
wą węd.rówkę po P'O'looóu aiia czwooakiaoh.

POWTóRNA WIZYTA W KOMISAR .
JACIE.
się

W •kiilka dni pówie~
wił w komisarjade. Przyjął ~o tein sam uł"Zędnik 1 zirazu nie poz.nał.
powtómie

z}a

A, t·o pan, panie.
Ba·rire.au, Józ-ef Ba:rreau.
- Tak, tak. To pan, któremu ukradziono porrtfel? No i cóż? Zna.lazł :Pan
-

swo·ie p4ernią.drze7

Bo

myśmv Slłle znaJieźh

ztoidziiej·a,
Osz.czędził mu .wyzna.niia, że we>góJle nikomu .n.ie prrzyszło do głowy ziająć się jiego
sprawą, gdyż komisa~ po przeiezytaniu
ptt"orfi0·kółu zawyr.okowaA, ~ż ,tJo j~ zwyczajny bzik i k.azał go wyrmdć zręcmie
z.a ckzw~. na wypa.diek powtót'!!lle'j wizyty.
Se'kretarrz właśnie miał to uczynić, gdy

tamten odezwał się z tajemn~c:zym uśmde
iebe.m:
Zna.lazłem i port~eJ i ,złoclzieija.
A gdz'ież był porlłeil?
W małym pok.oijku, oiemnym, bu
który mi służy m s-khad rupiied.
A kt6ż gio tiam s•ohowiał?
No, któżby, jak nde złodziej.
A te.n złiodztiej, t.o krto?
- To ia sam, pa.nie komis.airru. Moją,

okna,
-

metodę dedukcyjną.„

Dalissze op(lwiadanie pnerwiał mu unę
dnik . roh1ą<: pcw~łmą mfoę:

T. Jtl. Pl.
Towarzystwo miJośnikćw muzyki urzadza w
dn. 9 kwietnia wieczór orn!nalnych uty·orów na
Z fortepiany. Na J>rogram tego lnteresuJaceii:o
wiec7oru złożą sie utwory Brahmsa, Scbumanna, frydmana I Rachmaninowa, a wykonają go
zaszczytnie znane J>fanistkl~ Dr. Salomea. E!b~n
sch!itzowa I Mela Neyger-feliksowa. Prasa kr:1.kowska f warszawska wyraża się z ogromnem u~
znaniem o walorach pianJstyc.znyeh obydwu ar·
ttstek.

n~

l'\ledz!ela śwlateczna Jedno przeiJstawlenle: G
1QiJz, 8 m. 15 „Orzeł czy resZrka'' & Junoszą-Sto11owsldm.
Poniedziałek śwłl\łeczny dwa: przedstawłeuia:
o godz. 3 m. 30 110 cenach zlltł!onych „Codzienn'.e
o 5-el", o godz. 8 m. 15 „Orzet czy reszka~ ~
Junoszą-StęipowskJm.

Wtorek, ttn.fa 6 kwletrtła dwa J)rzed9taw&en1a: 6
godz. 3 m. 30 p0 cenach nafnltszych „Królewna:
śnletka f 7 kartów'' (dzieci do lat 7-miu a.le pła·
e„), o rodz. 8 m. 15 ,,Otello" z Junosza-SłOPOw
s'k!m (bite.ty u11<1we watne).
środa, 7 kwietnia, ł czwartek, 8 kwtetnta., ostatnie przedstawienia „Orta ezy res*t" z JunosZĄ-St~owsikłm. (B!lety ulgowe watine).

Platek 9-go dwudziesta druza premlera. sezona
,,Znakomity Don Juan"•
Kasa zamawla.1' w urectzlelo nrl•teeztu' nieczynna: 'elr pouledzlałek czynna od 11 rano do ro·•
dzłny 2 po Pot., we wtorek nonnalnle: ocl lods.
10 rano do 1 włeciotem.

•

Jutro o godzinie lZ-el '.V południe odbędzle sle
w filba.rmon}! zap0wledtlany Por.a.nek orkiestry
fi·lharmonlczneJ, pod dtrekcJa Bronisława Smłea.
z udziałem solisty JulJus.ia Melstermana. Program
be<lzle wielce nroZl!Tlalcon~ na ktOry zł<>h sio na..
ste:i>ulące utwo.ry: W części p!-erwszel orkiestra
wykona: Uwertiure fantastyczną ,,Bajka" Mon!uszkt, La.rgo Haendla. Wstęp do 3-go aktu z o.p.
„Lohengrin'' Wagnera I S~ny ""~noHtatiskie
Masseneta, w drugie! zaś cześol plantsu-. Melsteman odegra z towarzyszeniem orkiestry koncert
fortepianowy Czai1cowsklego. Ceny biletów na.1~sze, a mianowicie od 1 zł. do 4 zt.

Poo'i.>ewd jledineik sp'iietstyło mu tię <h

pa.tli

MteJaklero

niedzielny poranek orkiestry
lilharmoniaznel

car~mu.

Jak

łWll\teczny Tea.tru
s1tukł naatępuJą~:

WielkJe powodzenie, Jakiem cieszyło sio WY•
konaoie oratorium Haendła na Jubileuszowym
koncercie ,,Haz.o.m!ru'•, zniewala tę lnstytueJo do
powtórzenia monumen.talnego dzieł.a w dnkr 14
kwietnia. Kierownictwo obeJmle tym razem dyr.
Herman Abendroth, który si>ecJalnie \rł tym celu
PfZY)eźdi.a z KolonJI. Wie4~ór ten będzie nlewatpl!Wle sensacllł sezonu koncerlowero.

Po {,ej odpowńe<llzi sehetiacz inie wąłipił
iż lilĄ do -czy.n1ettia 11. cz.łowlie.kif"m niMOeł

-

wfad•

„Izrael w Bglncle" Haendla,
pod dyr. Herm. Rbendrotha

odrnialeźć.

iiiJlltlej sptriawy. ptrmlflo

Teatr miejski
Repertuar

-o--

Poniedzł alk owe

urzedsta·

wianie dla dzieci

vrzygotowułe dy·
rekcla n.a naJbl1!szy ponfe.:Datek w salt filharmonii. Uirzą tam naJdośnleJszych obecnie na
świat cafy artystów fHmow.: Pata I Patach()fta I
Jackle Coogana. Pozatem świetna trOJka arty„
styczna: Nlnka WIJ:ńska, Wanda Tatarklewłezó·
wna I Benedykt Hertz odegrali\ rmeśllczną baJko
w trzech aktach „Czerwony Kapturek" w nowej
loscenizacH Ilustrowaną muzydcą Al. Witltisk!ero.
Poranek ten, który wywołał niebywałe za.intetesowan!e wśród milusińskich całe) Łodzi, rowocznle s!e JJ'Unktualn!e o go.dziinie 12-eJ w południe.
Bilety przyste:Pne dla wszystkich, bo ko&ztuJa tJtko od 75 iir. do z:t. 3.50.
Świetna zabawę d~!eclom

,,......

Pierws:za rezydencja poselstwa sowieckiego w Warszawie
przy ul. Poznańskiej Ng 15, obięta w posiadanie przez posła
Wojkowa d~ia 1 kwietnia r, b.

Bójka

między

Poale-Sjonistami

Z Warszawy telefonują:
Wczoraj po południu prawe skrzydło
żydowskiego stronnictwa Paale·Sion zwo·
łało wiec do teatru Kamińskiego. Na
wiec ten przybyli również zwolennicy
skrajnie lewicowego poglądu tego stronni·

I

ctwa. Podczas przemówień organizafo„
rów wiecu wywiąza.ła się bójka pomiędzy
dwoma odłamami, tak, że wreszcie inter·
wenjować musiała policja, która areszlo·
wała czterech awanturujących się wiecowników.

wszystkich czytaiacych!!
Ku
...................
...„„.uwadze

. ~ ......- - - - - -

_.,_.,.._,._;sm<.iWJ~Z&!UlllC:

w przeciągu

38 dni

wychodzenia
„GOHIEC WIECZORNY"
wydał swym czytelnikom

PR~MJI

3066

3066

(W tem 55 nagrody pienię:ine)
o olbrzymiei wartości

zł. ;

30,000

Obecnie

zostały

zł.

zakoftczone:

Wielki konkurs
na stół wielkanocny

-

dla wszystkich sfer i wszystkich stanów
oraz

Seria unominków masowych

!Przez dwa dni 720 osób odebrało premje !

Koncert Pluzykl Religilnel
Z Inicjatywy młodego-, ale ruchliwego towarQ'.• j
stwa kut.tury katollckleJ odbyt sle w ubiegłą nie.i
dziele w fllbarmonJI koncert muzykł rellgiJneJ.
. Docenlalae wart~ć tel lnlelatywy, zrtosilł sw6l
udział na za.proszenie towarzystwa znani I ee-ttfe.
ni artyści, J>rofesorowłe konserwatortum li- ~- ·
JeńskleJ. Dziek! złożeniu wykonania 11rorramu "'1
tak wrtrawne rece, koncert był utrzymany ftl
wysokim poziomie I zadowoh11ł nawet bardzo ~
magaiących znawców I rnJtośnlków muzJid.
Pr<>f. A. Comte-W!lgoeka z niezmierną preCTt!a'
i subtelnością odśpiewała utwory franka, Bachłl
I Bacb-Oounoda. Zwtasiez- ,,Ave-Marła„, odśpie
wane z towarzyszenlem fortepianu I skrZYJ>lee.
porwało słuchaczów. Rzęsiste oldaskl zbierał
prof. f. Dziertanowskl za artystyczne odtwonenie partii skrzypcowych programu. Prof. K. Wił
komirski świecił całkowity tryumf artystyez.iy,
nretył~ Jako wykonawca Bacha f Chopina. tit
! leko komJlO?!Yt<>r. daJący zt i;wych utworów
„ele11:le'' I dwa fra~menty z ,.'Re11ulem". Do .,,.,.,.
sok!ego poziomu wspo·mn!anych artystów d(')Strot.
ła się wysoce uzdolniona planistka p. M. Wlłleo
młrska.

Chóry w utworach Palestriny, Bacha 1 fraptentacb: ,,Confutatls" I „Tuba mirum" wyknaty
ezysio$ć !ntonacJI, dosko-nate frazowanie r oddanie wszystkich odcienł dynamicznych. W dw6:b
óstatulcb Jed~ak utworach nie zdołały osiĄra"ć
calkow<itei siły wyrazu kompo:r;ycil wskutek mo!e
zbyt małego zespołu mesk!ćb gfosów. Chórom wy
trawnle Przewodził prof. Wa!Jewskł.

WTEC'.70~NY JVT~Tf?OW A.N"!°

GONTEC

Ogłoszenia

Zamach samobójczy zakochanego
Dzieciątka

przed szpitalem
Z Warszawy donoszą do _„Gol'5.ca Wieczornego":
Na placu Starynkiewkza, n.a skwetku.
illawprost zabudowań .szpitala Dzieciątka
Jezus, rozległ się wczoraj późnym wieczorem, wysfrzał rewolwerowy.
Nadbiegli na huk wystrzału pueohodme i fun1kcjonarjuszie szpitalni ujrzeli 6ła
niającego slę młodzieńca< trzymającego

fe·

Dzwony bernardy(lskle w wielki

rewolwer w kurczowo zaciśniętej

aZCZie
ręce.

Desperata przeprowadzono do pobliskiej poczekalni szpitalnej, gdzie lekarz
dyżurny stwierdził ranę p~trzał·ową. lewej
ręki powyżej k.iścl.

Badany niedoszły nmobójca

20-letni

Katastrofa samochodowa
zdarzyła się

ptzy· zbiegu
dwóch ulic
Ranny podpułkownik

Z Warszawy donoszą do „Go:t\ca Wieczornego":
W czoraj zderzyły eię pr.zy_ zbiegu ulic
Kruczej i Wilczej taksówki: Nr. 684, pro•
wa·dzona przez Zygmunta Borkowskiego,
i Nr. 287, prowadzona przez Kaz.imie.rza

się tknąć

Oryginalna legenda
Z Wunawy donos~:
Dzwony na wiety kościoła bernairdyńskii!.go mają swoją orygi·nalną legendę
Wiedzą o tem mieszczanie warszaws~v
Wśród a.ich krĄży dotychczas następu~
opowi~ć:

W WieHd piątek. przed laty w r<>Jne.i
restauracii pod 1 ,Złotym KatUiem" pewł.n. zna.ny pijaniioa niejaki Kostek Bała·
pła, wstawił się do nieprzytomono&ci. Go.
spodarz koojpeiczki, robiący pod skromnym karasiem złote interuy, J>OHczył bez.
brO!lilliemu Bałs.gal~ w rachun.ku zamfa.~t
wypityoh 12 p6łkwatet1k6w - całe łr:ty
garnce żytniowej gorz.ałki.
Bałagała wpadł w stan wściekło5ci i
postanowił zaałarmować oałą W.arszawę o
doznanej krzywdzie. W tym celu wdarł się

I

„Gońca••

Jezus

małżie:liskie, gdy.t ukochana Jego fest żv.
dówikĄ.
Rewolwu wymierzył w serce, .ale mu
ręka zadrżała .i. ·k ula p.r:Deszyła rękę.

Zygmunt Piotrowski, pra.cownik firmy
„Poner" (Mars·zal!k.owska 94) o.świadczył,
te pra.gnął pozbawić się życia z rozp ezy:
rodzice zabrainiają mu wstąipić w związki

•
· pozwolą
nie

Czytelnili6w

FRANCAISE DONNE LECONS
et conversation a prix moderes s'adresser madame Gadomska, Kilińskiego 85, ost. 9f., II piętro.
1685

piątek

bezkarnie
'

stołeczna

NAUKA i WYVHOWANIE

UCZEŃ
IIJ-fo kur!IU sem. nnucz. udziela korepetyefl po cenach b. niskich. Wiadomość: Lipowa 82. m. 2. 1773

„„„„„„„...„„„...

~

na wieżę kościoła bernardyńskiego; pocfą.
za .s znur i runął martwy nia ziemię.
Opowieść ta doszła do uszu mane~o
farmazona, aieisty, szambelana królew•
skie·go, Sokołowskiego. Podług krątąo.:.j opowiieści, Sokołowski wraz ze manymi
rozpustnikami Warszawy dostał si.ę równiet w wi~ki piątek do wspomnianej wie·
ży i u.siłował rozikoły.sać tajemnicze dzw0oo
ny bernardyńskie. Jednaik se.rea d:twon6w
nie drgnęły. Gdy przyjaeiele z.bliżyli się do
szambelan blady jak
Sokołowskiego,
trup wskazał tylko swoJą lewą ręką, na

SPJlZEllAŻ i Kt;P~O

gns,ł

:prawą. Była uschnięta.

Następne:go dnia S1J&lI11hela•nic udał się
ze s.kruchą do ojca gwardiana i prosił o
przyjęcie do zakonu, gdzie też dolkonał
chwalebni~ .swego żywota.

SPRZEDAM

modne piosenki kabaretowe wrB.Z z prawem tr,tc·
lu autora. Ofertr sub1 ,,Kabaret'' do „Go11ca •,

MASZYNE DO PISANIA

pragnę nabyć okazyfnle. Ofe\lY r;e wskna.nłem
marki i ceny podać do „GO'l1ca' pod ,.M. G.''. 18Sl'

DOBRA MASZYNA

do nycia fest do spnedanla za 60 ał.
cher, Brze:tlńska 23, front.

P. S1uma·
1814

KUPUJĘ
wszelkiego rodzafu• ksłątki, otaz całe bibljoteki.
PoppP, ul. Andrzeja nr. 47, 1klep spotywczy. 1797

LOKALE i MIESZl{ANIA

Ocha.

W ostatniej siedział p. pułkownik Mi·
ler, przybyły z Lublina, do żony, bawiącei
n:a kuracji w Warszawie.
Skutki karambolu były fatalne1 p. pul•
kowni k od.niósł rany głowy i ręki. Kie·
rowcy wyszli bez szwanku. Obie maszy·
ny p oważnie ucierpiały.
Rannego opatrzono w pobliskiej apte·
ce, poczem odwieziono go do domu pny
ulicy Kruczej 12.

•

Stwierdzono,

•

•

że <11Ya1 kierowcy

trzeźwi. Przyczyną wypadku
męc zenie całonocną służbą.

było

byli
prze•

Wielokrotnie zwracano jut uwagę na
12-o, a czasem 24-go·
dzinnej pracy przy kierownicy.
ni ebe zpieczeństwo

Di:C &&W

Ks. Filip

Orleański

Krwawy napad bandycki'
Pościg

DUZY

dwuokienny pokój umeblowany do wynajęcia pr~
ulicy Andrzeja, r.omiędzy Pańską ł Gdadską. Q.
ferty pod „Bebe ' do administracU ,,Gońca Wie.
183!
czonaogo".

za zbrodniarzami

Wskutek poufnych informacji, dostar- mieszkaniu rodziny Makulc6w na Gocław·
DO WYNAJĘCIA
czonych przez kierownika ekspozytury ku nr. 1, drugiego zal, 19-letniego Dróbpokoje 1 kuchnią i 4 na sklep w młdcle, w do.
iledczej w Białej-Pod·laskiej, podkomisa- czuka - w zagrodzie Józefa Wolframa na 2brym
punkcie. Zastać mo~na od 4 po poł. Jan
rza Tuxa, który w pośdgu za bandyt'ami, Saskiej Kępie nr. 12, u którego pracował Brotek, ul. Tatrzdeka 45.
tso;
oskarionymi o napad, połączony z rabun· w charakterze parobka. Przy pierwszym
kiem i zamordowaniem dwóch żydów, znaleziono rewolwer h-iszpański, którym
POSZUKUJĘ
przy rabunku Ferbu.k za.bił dwó~ żydów. dla młodego małżelistwa pokoiku nie umeblowa•
przybył do Warszawy, nocy u·biegłej zonego, chętnie od ~ospodarza. albo . 1 inteligentnvll"
st'a.ła zorganizowana obława na sprawców Dróbczuk przyz.nał się do młzi•ału w napana.padu. W obławie brali udz.iał funkcjo- dzie, a jako wspólnika wskazał Ferbuka. domu. Estera Weiss, Nawrot 1-a, u Babad. t79S
narjusze policji, przybyli z podk. Tuzem z Za zra1bowane 400 zł..itych bandyci kupiili
Białej-Podlaskiej oraz funkcionarjusze 17 sobie ubrani•a i bieliznę, a resztę przepili. ,f z o d„_.
._.
•• • POKóJ.
przy in t e1·igen t ne1• ro dzinie
=.te lnem we1:oc1em
'komisarjatu pod kierownictwem kierowni· Bandytów przewieziono do urzędu śled do wynajęcia. Salomon Altman, Zachodnia nr. 6t
1781
ka tegoż komfsujatu KryczYóskiego, Obu. czego, poczem będą prze.słani do Białej· 1 mieszk. 21.
•
Podlaskiej.
uk,rywających się bandytów ujęto, jednego
23-letniego Bazylego Ferbuka ujęto w •

Kałuża

Pasażer
Z Warszaa·w y

z

ISTERESY HANDLOWE

krwi · w talls6wce

przeciętemi , Żyłami

donoszĄ do „Gońca Wie·

czornego":
Wczoraj w nocy wsiadł do taksówki
nr. 1072 jakiiś młody człowiek i kazał się
wietć w Aleje. Działo się to na ipł. Trzech
Krzyzy, gdzie w nocy jest dość 7a·s no: szofer zwrócił uwagę na dziwną bladość pasażera„.

Drjechali do Belwederu, zawrócili...
Przy zbiegu Nowego świata i Alei Je·
rozolimsk. szofer machinalnie obejrZJał się
wstecz: zobaczył, że pasażer w sposób
trochę dziwny po\:hylony jest na bok i pa·

t~zy prosto przed siebie, szklanym wzro·

ki2m.
Szofer przerażony, skierował maszynę
wprost do 10-go komisarja tu„.
Zbiegli n·a dół polic}anci. Tajemnkzv
pasażer leżał w kałuży krwi: przeciął so·
bie arterie lewej ręki...
Ni.edoszły samobójca ma 1at 28, nazywa się Józef Struś i pochodzi z Bydgoszczy. . Odwieziono go do szpitala św. Roc·h a w stanie ci~żkim.
hzyczyn, które go pchnęły do despe·
racJ...iego kroku - nie udał.o się wyjaśnić.

DO SPRZEDANIA
rolne, 17 mórg ziemi, w tem półtora
I gospodarstwo
morgi ogrodu, dom murowany 4-rT
morgi
łąki , pół

mieszkania, 5 kilometrów od Pabianic. Cena 1~
tysięcy złotych. Bliższe wiadomości: W 6lczańska
1661
nr. 116, sklep. Ewik.

DO SPRZEDANIA

gospodarka półtora morgowa, 5 kilometrów od Pa·
bjanic, półtora morgi ł11,ki, pół mor!!! ogrodu, dom
murowany, za 13 tysięcy zło t yrh . Bliższe wlado.
1663
mości: Wólczańska 116, sklep Ewich.

kuplę.

I akcję

KSIĄŻNICY·ATLAS
Oferty z ceną, dla „Nauczyeleta",

ZAGUBIONE DO ., Uli EN'I'V

Humor czytelników
W Palermo,n a wyspie Sycylji, Z111Uł
na zapalenie płuc, przeżywszy 57 la.t, ksią
tę (princ e) Ludwik Orleaóski,
Zma rły przybył do Palermo zaledwie
przed dwoma tygodniami .i umiesz.kał w
wi1li, którą odzi edziczył po swym wuju,
ks. d' Aumale. Dnia 23 m·arca zachorował,
a w pięć dni potem gwałtownie rozwi-pa.ją
ca się chore-ba położyła kres jego tyciu.
Jako wnuk króla Ludwika Filiipa i syn
hrabiego Paryża ZIDl:t·rłego 8-go września
1894 r. i małżotli jego, infantki hiszpań·
łkiej Izabelli, książę Ludwik Filip Robert
Orleański, urodzony 6 lutego 1869 roku w
Twickenham, w Anglji, był uwa.żany za
głowę roj·alistów francuskich z rodu Bour·
bon-Or Jeans.
Poślubiwszy 5 Hstoipada 1896 roku w
W iedniu arcyks·i ężniczkę austrjacką, Marlę Dorotę Ame.Jję, nie posiadał z nią po•
tomstwia , wobec czego prawa po nim i
majątek dz.iedziczy bratanek jego, Jan Orleański, ks iążę [duc) de Guise, uroozony
4 ~~eśni a 1874 r. w Paryżu, jako syn
ks1 ęc1a (duc) de Chartres, brata hr>abiego
Paryża, i małż onki jego, Franciszki księż·
!llczki Orl e ański ej.
Duc de Guise pc ślubił 30 p.aźdz iernika
1899 roku kuzy.:ikę s wą, lz.abellę , e:io slrę
księcia Filipa, i posiada jedne.go tylko syu , Henryka, oraz trzy córki.

Najlepszy dowcip z
XLVIII.
NASZE DZmCI.

KĄCIK

Wydawca czyta · stronicę poematu,
który poeta właśnie mu przyniósł.
- Pan twierdzi, że pan nikomu nie
czytał t:r.ch wL:rszy?

- Nikomu.
A dlaczego to pan ma podbite oko?

W BRYTYJSKICH INDJAcH.
Tom Powel ruszył z kilkiu przyj.adóm
na polowanie na tygrysy i padł ofiarą ty~ry.sich szponów. Jeg 0 p.rzyJade.Ie telegrafuj ą natychmiast do r odziny o smutnym
wypad!k,u.
- Proszę przysłać zwłoki - brzm: odpowioedi.
PrzyJadele odipowiadai.i.a.:
1

ZAGUBIONO
zdwladczenie wydane zamiast paszportu gmin-,
Kościnim, woj. warszawskiego, na którem byłem
meldowany w 3 komisari:icie p. p. w ł.odzi. Adam
· 18':f
Glaspan, Młynarska 28 m. 8

•

•

Auifor powyższego

e

dowcipu odebrać

może

za okaru.niem dzj,siejszego numeru
„Gońca" i wylegit'f111owaniu się w redakcji (Piotrkcmrska 106) 5 złotych nagrody.

HUMORYSTYCZNY

HUMOR A.MERYKANSKL

-

,,Gońca"

tysięcy nadesłanych
I

Proszę cioci, Antoś mi powiedział, że
ja nie mam woale ojca..,
A tyś ce>ś mu odpowiedziała?
te więcej miałam od niego.„
Z- Bilska, ul. Lutomierska 20.

N

- Przybędą t~go a tego dnia.
W oznacz.onym tedy dniu prz)'l}eżdia
ogromna k.!atka ze wspaniałym zywym tygrysem.
Znów tele.g ram:
- Olrzym a .. ~my żywego ty~rysa, ale
gdzie zwłoki Toma?
Odpowiedt:
- Tom we wnęt.rzu tygrysa.

ON WIE NAJLEPIEJ.
-

Ty, dlacze~o tamten gość ma

smutną minę?

-

Bo mu skradli pieniądze .
A skądże ty otem wiesz?
Bo ja je te~az man.
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Każdy Dlo·że zdobyć·
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Dotychczas
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jeden osób

Dzisiaj nagroda

została
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swe

pi~niądze.
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RPZYJMUJĘ
roboty studniarskie wszelkiego rodzaju, oraz reperacje maszyn do szycia, rowerów, gramofonów,
spajanie i swajsowanie
wydżymaczek, również
rllm rowerowych. Ceny przystępne F. Komorow1770
ski, ul. Kilióskiego 246.

do międzynarodowego klubu
filatelistycznego „Mieguni". Opła ta roczna 6 :d.
z listą człon lrów, bez listy 5 zł. żądać bezpłatnie
1881
prospekt! Oferty pod „Mieguni 486'',
Przyjmuję członków

Gońca"

„Czytelników

patrz na stronie drugiej I

FILATELlśCI!

Ogłoszenia

MODYSTKA

AKUSZERKA

WDOWA

lat 40, w celu matrymonjalnym. Oferty do „Goó1796

ca'' pod ,,35''.

KRAWCZYNIE I KRAWCYI

Nadeszły najnowsze żurnale mód na sezon letni,
fylk.o w głównym akładzie Z. Rejdera, Cegielniana
1797
er. 5.

--------

MĘŻCZYZNA
'1

KAWALER

SAMOTNY

SZOLER-MECHANIK

lo.t 28, pragnie poznać kobietę samotne., w tymte

i
or-neg-o'-'~i
:kó-w1Rilil„Gllllirnń~8„W_ie_";;...
.te-lni; ---o:na:a•;ł-os...zem;mni-aMc9.m
I
Wiadomość:

bardzo niskie.
1777

Lipowa 82 m. 2.

r

RZĄDCA
I administrator kilkuletni, obeznany z prawami,
przyjmie je17cze kilka domów. Łaskawe oferty do
1789
adm.in. ,,Golica" dla W. K.
MŁODY CZŁOWIEK
pragnie wste.pić do praktyki do drukarni fako zecer, dla uzupełnienia 1i,. Laskawe oferty proszę
składać do admin. „Goóca Wł~.•• aub: A. H. G.
1793

Administracja „Gońca \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
!Podający ogłoszenie opłaca

jedynie IO groszy kosztów biurowych!

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

44, sklep frontowy, pnyjmuje wszelkie

MĘtCZYZNA,

lat 30, aamotny, znai11cy Język polaki, nłemłeckł i
rosyjski . .pragnie otr.i:ymać Jakiekolwiek zajęcie w
biurze, kantorze, sklepie, hotelu, restauracji, wymagnia skromne. Oferty do „Golica" pod J. G.

.

J

obstalwiki podług najnows~ycb fasonów, po ce1800
nach niskich. G. Szlamowicz, Główna 44.

J

·'

Gł.óWNA 49

Kolek ~ ionerzy

p&leca stale 4wle:!:P, znanej dobroci ciastka, zaiiice czekoladowe, ciasta świąteczne I pre.mjowacae baby czekoladowe. Z poważaniem Karol Apell,
1801
ł..ódt, ul. Główna 49.

Nr. _ _

WAżNE DLA FABRYK
i ~ospodyó! Wsielkie &Zczotki po cenie fabryczDeJ motecie tylko nabyć w długoletniej firmies
,,Roth", Piotrkowska 134. Pri:yjmuje się reperację.
Pl'OSZę się przekonać.

fi

Dnia

Nazwisko nadawcy:

.,,
___
adres: ________.....______________________

D0Mładn1

Ogłoszen i a nalety nrzynosłt TYLKO OSOBIŚCIE

.

Obuwie dla dzieci i dorastających _panienek, modne kolory i fasony, ppleca firma „Bobo'', Nawrot
1735
1lr. 7, w podwórzu, parter.

Codziennie ,,Goniec" drukowaf
nadania. Bony z o~łoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą zam ieszczane

kolejności

będzie, według

znaczków pocz.owycj.

5r 5 rótnorodnych znaczków
pocztowych, w tem znaczna
ilotl~ rzadkich okazó\\1 jak: 11
znacz11ów elbatlsktcb (prowlzoryczne1, 9 perskich koronacyj.
nych. 6 z W}Spy Kreta (komplet)
~5 rzadkich okazów z Ameryki centralnej i
t. d. - za 4 szylingi,
Wie ki cennik llus.rowany gratis -

1593

„B OB O"

poszukuje posady, może być na WT•
na europejskich i amerykaóskich saWiadomo•ć: A. Katmierci:ak, ulica
1784
21.

Inteligentny,
lud. Jetdzi
mochodach.
Kunicera nr.

wieku. Cel: wspólne przetrwanie krytycznych czasów. Dr,skr. Z!lpewn. Łaskawe oferty proszę do
1732
„Golica • pod K.. J. G.

~-·------

I uyJe prywatnie IKRAWCOWA
u siebie. Ceny

POMOCNIK MAJSTRA

„Kuchni farb drukarskich'', ze 4wiade.ctw. P. S. W.
poszukuje posady w kraju lub zagranicą. Łaska.
we oferty pod „J. M." do administracji „Golica''.
1772
lat 25, poszukuJe łakiejkołwiek p_osady. taskawe
182
oferty do admin. „Goóca'' pod ,,Ka.wafer''.

ZĘBY
wprawiam bezpłatnie dla reklamy. Gwarantu!e za
solidne wykonanie, jakotei za materiał i trwałość.
1807
Gabinet dentystyczny, Piotrkowska 99.

PRACOWNIA SWETRóW

CUKIERNIA -

I

SZTUCZNE

wyrabiA i poleca stolarnia H. Bitnera, Kopernika
1873
I
1lr. 37,

lat 35, przystojna, pt'agnie te. droge. poznać pana do

PRZYJMĘ
Jake.kolwiek pracę biurowe., takte I na wyJazd.
Łaskawe zgłoszenia do ,,Goilca" pod „Montegl.la1872
no'',

ł

KLAMERKI DO BIELIZNY

•taranne manicure „Ziuty'', Sienkiewicza 67 m. 17.
Przyimuje od 10-1 i od 3-a, w niedi:iele i 4więta
1757
ed 3--S.

Lł
W ad
b
i omo•ćs
szyfe tanio u sie ie i prywatnie.
2
2
1780
powa 8 m. ·

Jl

Dajcie pracq bezrobotnym

SPRZEDAŻ SKóR
ROBOTNICY I URZĘDNICY
dodatków srewckłch. oraz pracownia cholewek.
się młodzie:!: odwiedzają często
kształcąca
oraz
:
Ceny konkurencyjne. Uszer Lelowski, Konstanty- 1
1809 zakład fryzjerski: 6-go S_ierpnia nr. 28 - Benenowska nr. 44.
1788
dykta. W. Griinst.

kuy cJiorych ł prywatna, Eugenja Goldenbergowa,
pnyimuje i:amówienia na porody i masaże. Porady
1876
dla paó. Zielona 57, m. 15.

50 GROSZY

KRAWCOWA WDOWA

która pracowała w pierwszorzędnym salonie mód
wykonywuje zamówienja i przeróbki za 3 zł. Robota solidna, wykoikzenie staranne. Wiadomość:
1882
Pomorska 63, w sklepie spożywczym.

DONIESIENIA ROZJIAl1'E

Gł6wna •

odebrało

złotych

Z . Bilskiej. Lutomierska Nr. 20.

•-.

.

Nr. 3S

trsnko

przesyła się

na

tądanie.

9-6

Bela Setula Sonosnhof Lucerna (Szwaje),

'

będzie ogłoszony

Obecn:e

WIELKI SENSACYJNY MASOWY KONKURS
'

ł

,,GONCA ·W JECZORNEGO ILUSTROWANEGO••

.

Szczegółów
.

STEFAN RAMOTA.

•

.

-..

„ '

37)

Czerwona plama
Sensac:Jlina powieść kr7mi•
nalno•romant;:yczna
- Panno Jadziu - rzekł nag.Je baron
- ja panią przeproszę na pa.rę chwil.„
Ma.m o C!emś do pomówienia z kole:gą„.
Ni&e:h pani przejdzie się trochę po korytarzu.
- Dobrze.„ Ale nieoh to długo n~
vwa.
- Naturalnie„.
- Słuchaj no So·bie.raj - rzekł doó baron, gdy drzwi się zamknęły - co będzie
1 t~ spr a WI\ 1
- Z jaką? - wystękał Sobiera·j.
- Pijany jesteś, czy co - rzucił .się
ta.ii baron. - NaJpierw za wra·casz mi glo-

.

•

~··„ ~

ł

'

.' •

• •

._

•'

... f.

' •

szukajcie w numerach pisma! ·
I

'

,..

-:,~

a potem uda;es.z, ż·e nie wiesz o co
chodzi
- No więc col
- Trzeba ułożyć j.akiś plan, ja:k uwolnić Tamarskiego.
- Da-j spokój.„ Lepie·i nal.ej mi wódki. - Baronowi błysnęły oczy.
- Nie zawracaij głowy.„ Pić będziesz,
a lam człowi~k siedzi niewinnie - ironiwę,

I

zował.

- A <:o to mnie obchodzi - bU1rknąl
Sobieraj.
- No wiesz, m,6wić z tobą nie można.
- No to nie m·ów, tyLko nale·j mi
wódki.
Baron wzrwzyił ramionami. Do.s.ze.dł do
stołu nalał jeszcze jeden kielinek i za·
mlenił go ze stojącym na stole.
- No masz tu - podsunął mu !kieliszek,
Sobieraj podniósł się. na łokcia<:fh, wziął

Prenumerata miesięczna „Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
wynosi: w Łodzi zł. 2.90, za odnoszenie-40 groszy; z przesyłką pocztową Vt kraju-zł. 5.-; zagranicą.-zł. 7.-

-----o---

Telełonr. ,,Gońca Wieczornego" - Re4akcła i Adminiatracja: 2·99 Dru.liarnia: 7·99.

W drukarni • Głosu Polskie20 •• PiotrJcowska 86.
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I

do ręki kieli.uek i niezna.cznie pową-1
chał go.
- Na lwo·je zdrowie.
- Na zdrowie - hurknBJI ba.ron. Ledwie dostrz,egalny uśmieclh przem.knąił mu
po obliczu.
Usiadł na kne·sle i począł badaw·czo
przyglądać się Sobiera.;-owi.
- Co patrzysz na mnie, jak glapa
w kość?
- Patrzę, <:zyś ?ii.a.ny - odparł zapytany.
- Pijany n.ie., a.le.„ - urwał nagle, gło
wa opadła mu, ręce wykrzywiły się w jakimś skurczu i po ohwiH leżał niemobomy. Tyl1ko cię.ż.k.i regu-larny oddech świad·
CZ}"ł, it tyje,
Baron pod:szed1ł doń, podni6sł zle-kka
powiekę. która natyohmia.st opa.ctła.
- śpi - szepnął do aiebie - obudzi
się dopiero za dwandde godzin, a w6w·
czas będę ,jwż be.zpie-c:zn.y.

Redakcja i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSK~

106.

Redaktor prz:yjinute interesantów
od -'· ~ t do 7•et - ecz.

..,_.,Ogłoszenia

Podszedł do drzwi i ueihyliwsz:y je ~ka, zawołał spacerwjąoeą po koryt.a.rzu pannę Jadzię.

- Proszę pa.ni - tił.oma<:zył jej cicho,
gdy zdziwionym wzrokiem obrzuciła śpią
cego Sobiera·ja - kolega m6j upił się l teraz zasn~ł.„ Ja nies~ty spiesz-ę się bardzo.„ Mote pani :rechce z nim ~tać ...
- Pi1nować go?
Ba.ron stropił si ••
- Jak pa.ni uwa.ta„. Je-śli pani nie ob.ce
zostać, to zostawię go samego,
Namyślała się chwilę.

Dobrze, zostanę z n.im - zdecydowkOOcu..
- Pr.zypw.zczałem, tie się pani zgodzł
i bardzo jej u to dz.ięilcu~ę.
-

wa.ł.a aię

Proszę oto dwieśde 2fot,.cli 11.a ur~
lowanie rachmi.ku.
(D. C. N.)•
•
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I strona i w tekście 40 groaz.7, strona 4 łamy
• •
•
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30
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30
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Za redaktora. i wvdawce:

O. Kronm.in.

