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WIECZORNY ILUSTROWANY
Dziś ogłoszona

jest jedenasta lista

Obejmuje ona s ,zereg cennych ·upominków
W dzisiejszym · numerze podane sa terminy odbierania premji z list poprzednich!!
ł

•

t
KrW'a \Vy. .atak na Dlagistra
.
•

.,

konnej policji likwiduje tragiczne za1sc1e

Szarża

IO rannych

-~c

Po Kaliszu i Stryju

przyszła

Groszowe

dopłaty

l

na głowy atakujących,
R.iain111yc1h w ten isiposób rosita.fo kiLkanaś.cie osób.
Coraz głoŚJ::ie i.s12.e Cikn;y'kJ, dochodzące
z pilacu K:ró.Ia Łokieit:ka, 1ziaozęły podnfocać
z;,!!iromadiz10111iy·ch ~wnątnz maigistra.fu. ,

I

„

dO listów, telegramów i telefonów

Wyszło już rozporządzenie minbtra
j
•
i handlu, zarząd:z:ające pobieraprzemysłu
~rwać kordon policji
wedrzeć ~tę do. gmachu. Prezyderuta 1' nie dodatkowych opłat pocztowych, tele-

wo·beic crego licztia grupa bezrobotnych l ~j wyS<>koś~:
Od listów, kartek pocztowych, druudałia .się do wiiceprezydenta Kuherldego.
K0nf.erenicja z nim nie doprowadziła do ków e'-, prócz dazet) t ,(..,.........,
io•"""'
.... „•.:,,..,no
P---'a
re.z.ulta"u.
.i
paoze.k, "'listów wartościowych
od "'
u.'>'• „ 0 .„v
'L
groszy;
_
przekazów
·
· czekać na prerzydenta,
5
1
od telegramów - 5 gr.;
P·i erwsze ohwiJ.e tego oczekiwania. miod rozmów telefonicznych międzymianęły w spokoju. Lecz wkrótce tłum zgromadzo.ny na ulky za-czął wznosić wrogi.e stowych 5 gr. (gdy opłata za rozmowę nie
okrzyki. Po 3 ~odzina·ch p-od.niecenie doszło do kulmina•cyjnego punktu. Tłum rb.o;ł
- sytuada

I

No'z•

stawała się groźna.

s~~~ó~l

Bezrobotni wyłonHi deole~ację. która udała się na konferencję. Brali w niej udział prócz prezydenta, wioopre7.ydent
Kubecki, oraz ki·ttowniik państw. urzędiu
pośrednictwa pracy, p. Jas.iński.
Konfer-e.n cia trwała olrołio pół (!od 7[ny,
Z ramienia bezrobotnych przemawiali: Józef Sexeda, Właid. Zawadllki, Konrad
Czerwonka i Anłoni Markiewiic:i:. którzv
,
podkreślil~
ciężką sytuację bezrobotnych
i domagali się zaitirudmeni.a wszystkich
pozibawionyoh pracy. Wyjaśnieri udzielał
p-rezyd-ent miasta.

Sit

I

Odgłos
. błitych kamie~a~ szy~ .
1 okrzylk1 dem-0ILSituntow, ze pohc1a bagin.e.
tarni atakuje itł-um, z:ł•amały spokój i rÓ'Win()o

.

wai~ę ilwnf.erw:ąicyc1h.

Tymcza s1em od stwn.y pila:cu Lolki-e1tlka
·
0

tł1.11m zapomo1 cą ż·elfa1zmyclh sztialb

wyłamał dnwi.

Komeirudia' p·oll.cji piOIWiatl()we;j wydała
rozka·z ..sivarty.
Z kos.zar ,policji pny ud: Po1czątlkio1wisikiet)
rws1.ziył ulicamd Ziefoną, ~w 1 ęifo:du..s1ką na Kra;
1k.ow1sikie Pmedmieśde w srbrionę Placu Ło,
,
kieitlk a
pluton konnych poliąantow
z d,oiby;tem'i sz.aibl1ami.
w ik:1raa minuit tłum 1z.oisłał ro.z;pę<lizonry.
\W C1Z aisie szady kto 1ś riżudł ·n a 1k1omi·sa1

t~a I-go lkiomi~~~!; ~~:~~!eigo
0

kitóry .na ISIZ.C.zęiście nie -ekspiloidował.
W ahwinę P'O sizairży na pla•c lkrol1a Le>1k ie.t ik a i nia prz:y1l.et~~yc~ u11·;a-ch ztjawiły ~;ę
gęs~e patmle ~~,~~ c1 1 P;·esize'J. .

więcej, niż 1 zł.), względnie 10 gr.
G~ach po~tcJi piańis>twowe~ obsa~~ono
(gdy opłata za rozmowę wynosi więcej
, ipnze'.z komiPait1' ę 8 .P· P· Le:g. W przeid.s.ioniku.
niiż 1 zł.).
Przesyłki listowe, opłacone ryczałto- magistratu izinalezt·Ol!l!O
j
bombę z zap:alcnym looit~m,
1 wo przeri instytucje rządowe i t. p. nie hę- I
kltl6rą w po•rę s.pro::fa·z·eg!ł 1eide1n. iz po~"c.}antów
dą podilegały tej specfałnej dopłacie.
d 41; i usunąt
' będ
Do ł ty t 0 bowi
W rzwi ą·zku z d.emonisitra1 c1·ą a•re1S1zto1wa110
ą 0 ''
ązywac
p a b re
kwietnia
LubI:nie około 50 01si6b , w tern tylko ?,
w
•
droi!ą
tą
Rząd ~odziewa się uzyskać
zwiększenie funduszu bezrobotnych o 300 beiz;roho1ny.clh , rnsda to zna:ni konmnJśd.
Lublin liaziy O·~ółem orze,~d10
j tysięcy złotych miesięcznie.
4.000 b~nohotnych,

:1 wynosi

Szczepańskiego rue z~tano w g~bme'Cie 1 .sraficznych • telefonicznych w naslępuja-

Wówczas dopieTo oikoło godz. 11,30 w
połoonie przybył do magi&Ł'l'atu pre·zvdent

pocztowych

od 15 kwietnia

ood ma{!1-

~bratem
.

sip.aidalłia

Podwyżka opłat

ruszył przed maglstrat

na plac Kiróla Łokietka.
Demonsfranfom udało się

kolej na Lublin

w 0 1k•n!acli ma.giis•tra tu.
. W·ówcva.s r•ozwairły się d~zwi ,~.ścio~we
11z )2maic1h u vrysy.pał się oddz.ał -~J01tc;iantow.
W ,pfonwsze.j ·cihwili tłum z·a·czął si~ cofać, a1le z1a;gi11za:n;y or.w1z'Y'kami a.gitaforów,
rnSJzrył z pawiroitem <l10 1afaku 0td tyłu po<l
bramę straży 01gn'.i0w1e•j.
Więk.szi01ść kami·en1, odlbi~aqąc ,g1ię .Jd
wyso1ko pio~ożiol!lleij gómej częśd bramy,

!

Wo~~~tego tłum

'

47 aresztowanych

Z Lublina telefonują do ,,Gotlc;i"·
wyważyć główne drzwi
Fala tragiczny~h zaburz-eń na tle bez- I wejściowe, których strzegł od wewnątrz
robocia przerzuca się z miasta na miasto. I oddział poiicji z najeżonym1 na karabiWidownią krwawych zajść był wczoraj ' nach bagnetami.
Wezwania .a,.gitatorów z.robiły sw<J1}e:
Lublin. Kor-esipondent nasz donosi telefonfoznie następują-ce szcze.góły tej tra'~·edji: tłum. oczekujący na pla.c u,
przypuśdł szturm
Już o go.dz. 7-ej rano na głównych ulicach Lu·blina poczęły gromadzić się ~ru- do bramy magistratu. Posypały się kamieu
I nie. Jeden z nich uderzył w głowę kogo.ś
py bezrobotnych, które
w tłumi.e.
pod wodzą al!itat<>r6w
Na widok rannego
ruszyły przed gmach państwowego urzę
du pośrednictwa pr.a•cy, mi..eszczacv ~.ię podniosła się nieopisana wrzawa. Kilkuset ludz.i, uzbrojonych w kamien.i.e, rozprzy ul. Kołłątała.
Na wi.eść o pochodzie bezrobotnych rzuconym frontem ruszyło do ataku.
Grad kamfani
wiejście do ttll'Zedu J>OŚrednictwa Qlraev zo' powybijał wszystkie frontowe szyby.
sta.ło
uiz-::w
obsadzone przez policję,
która uniemOIZHw.iła tłiumowi wtargnięcie
do

•

j

•
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.
t 1ęzy
na

przyjacielska" pogawędka

'Tl

tagiewnickiet

Stiefan Nowktki, (Ła.gkwmi.c1k.a 17) spoŁatał wc21cira1i s.we~o ?rzy;adeila Romi'łna
Górskiego, (S.zopenia 4); obaj byli porząidin.i-e
'
pi-jiani.
Poniew.a.ż Nołwklki miał sltahs1zią <głowę,
Gór1Ski po•3i1 anow:ł go ·oidi:irno·wa..diziić clio domu. Po dlr1cidizie .stw-ierd:zili, że oibu się n•01gi
b.airicl.7JO ,pląc-zą po1!fa:moiwi'li w '. ęc wybić Min
ik1iin·em i w1Stąoni clio iediniej z km..a.jpdt Łagiewnli·clldeij uilli.cy.
O!k.aiz1a!bo się, ż,e staa-e prruWcLy są n.atjtlepS:z.e, bo !'Zle.czyiw.f:ś·c ·e ju~ PO wyipi.ciu !mech
,)k,olejek'' roz:a.iśinHo s,ię :m wyśmienii.ci.e w
.gJ.o:w'.·e, a ruo1gi cihocliz.iiły jak niaic.wliwi1onie, tlo
międzyczasie
też po tern sp~11"1zeż.en :u nie ż.ał, owali sioitilnfo skonsv~nowena policja obsadziła
hie oibydwa·i . ik%n.6 w'',
gm.~c~ magistratu1
.
Wirieszde Nowicki ośw1i•adczył, że ch.;e
7:~yka1ąc w.e15c1a .f~ont'Owe i tylne.
YI pev:neJ ,c:hw1h t~m po<lbunany mu •!•ię spa~ i idzie do Q()lmu.
przez ag1tatorow komumsty.cznych. u.si- I Góris1ki m'.aił -w · e,llką icbotę pić cl.alei, wiy- :
.ud iedinalk 'W'l"i!Z z pnzyia1ciel•em.
!.ował

w

I

uStylu' ulicy

Nowiieki cz;uł ,.,.ię 001r,a.iz gor1z.e? i ikio'tll'ieciz,_
inie chci1ał iść clio d1omu, Móry 1znajdlowaił s: ę
o pal!'ę ikI'loków o::l. resfauriacji.
Gótislki natomia1s't zidra·dzał wii.e11ką odho:tę do ·P·o~awęd!ki.
Gdy Nioiwk!ki nie odpow:.aid'ał munia r6tne CQ -c1hw~1.ia rzu.ca·ne nvta.nia, oburizył .się
- N· e oh1ce®z ze mną ~adiać }ęizryikiem,
iflo iia z tf..obą P·omówię r~o·że.m.
I 12Ja1cząił lkłiuć w płj.a,dkiim szail<e 1n1ero1zmowneiito prrzryjiade1l1a,
Nowidd ruirLą.ł z jękiem na 1z:emię, GóTsikie~o bo p.odnietci'łio i 1-eżącemu zadał cały
s.z.e1reg dos16w.
Na wczę.ście n.adlbiegli pll'lZeC'hod.n ie 1
obezwładin•'.H amafora n1oiwych metoid 11językawiy<e1h''.
We1zwan1e POl1«>ławii-e ·odw '. o...'!lł-0 Nowi.
ck:el'io w sfan:e bardno cie żik m clio s1zpitada
G6r:s:kiell'.o p1olliic:)a zat111zym.ała, - m -

z !których •Ołkoło 1000 zH~.,;. zlo z.atmanie.nie
przy roho1'13cb rn'e1;·~·k i·c•h.
Po połudn'iu w mie1ście zapaMwał
•SipO'k-ój. s;Jn.e pako1e k~żą P•O ulica·oh.
li&lillł5if&U

DoIar
I

·b •

ZWYZ~1.u1e

W dniu dzisiejszym kurs dolara w o•
brctach prywa mych wylrazał tendencję
zwyżk.ow~, na co wo?yneły wiadomości z
giełd gdańskiei i berlińskiej,
W Jtodzinach przed!)ołudniowych w ł.odzi obraca.no dolarami 8.45 w płaceniu,
8.48 w oddawaniu, przy d rść znacz.nem zapotrzebowaniu i skąpej ilości materi-ału
dolarowe~o

w

podaży.

Bank PoJs1·i ofiaruje za dolary w dal·
szym cifl~D 7.90.

l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!'!!!'!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!~~'.!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9
MO S ~ ~ł E WS~'{ I

TEATR

,,HA BIMA"
„SCALA"

'
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dalekieł pr1yszłośc;i
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Kraj,

łll6rY

chce aby rodzono

-

1 Walka Francji o prżyrost ludności
Ztedn()tione Stany A'merykl
ciężikiie
o Zł. ednoczonych Stanach Europy
Hrabia Coudenhove - Kalergi pwbHklllfe
w swem piśmie „Paneuropa" ~ki swej
W Ameryce udaiło
akcji amerykańslkiej.
mu się pozyiskać kilka wpływowych osobistości, a przy ioh udziale zorg.anir.ował
komitet pomocniczy dla etu-ope)skich stil„
nów zfednocz.tmych. Coodenh·ove - Katłtgł
ll'Ozdał w Ameryce kw·e!łtjonatjur8z, na kt&rym zam.iesz.czone były, międ~ in.nemi,
„Czy dważa pan
następujące pytania:
stworz~nie zjednoczonydt startów europejCzy
skich za koniieczność europe.js.k,ą?
.stworzenie europejakich stanów ~ed.no
czonych jest zdaniem pańskiem możliwe?"
C~ttdenhove „ KtLlttrj. otuymał 32 od·
powiedzi, z których ciekaws:oo poni1rej po-dajemy:
Walter de Hin~, członek międzynato
odpowied.złah
dow.ej komisji dunaifs.kłej,
„Eu.ropa będ~ie mogła konkuirować z Am €ryką d6piero po upTzedniem zmi·esie.niu
obecnego systemu cednego, który t11ttiemoż1iwia dostateczną eksploatac·ję prziemyPaństwa europe}łkie
słu europejskiego.
powinny sobie uiśwfadomić, że rtigz-cta, .sWói
własny przemyisł, gdyż ni.e daĄą mu moż
ności dootatecznego rozwoju".
Prezydent „Genera·l Eleddc Compate bUJrrenie
ny", Gerard Swope, uwa.żia,
clhińskiego mu.r u 1 odgrankzająceig.o wu.femnie p.adstwa europe-j11kie, m\lłi potrwać
dfoż.szy czais. Dopiero po miesiieruu granie
w Europie mo·t na będrie mówić o stwoTzeniu ~ednoczonycłh stanów europ0jakioh.
Frank Vanderlip sąctzi, że w cbł.si.ei
szy.ch warunikach europe.~kie s.tany .zjednoczone są niemożliwe, a to ze względów
natury ekonomfoz:nej. Pi.erwszem następ
byłaby
stwem. zniesienia gramie ce:Lnych
przewaga tych państw, które pod w~ę
-:łem ekonomic.z,nym s~ bardziej rozwinię
te, a dopiero z biegiem czasu mogiłytby .dę
Dlatego bardzo jdt
stosunki wyrównać.
wątpliwe, czy w.sz-y11tki e pa.Mtwa eUltopetj•kie z;g.od.ziłyby się tta zrea1Hzowanie planu stanów .z}ednoczonydi.
Bardzo dekawa jest odpowied.t gen4!rała Ta5kera H. Blissa, kt6ry uwata. za
nieodzowne warunki stworzenia ettt<>i>eii•skich slan·ów zjedn-oczonyoh 1) ogranfozenie wydatków na cele wo}enne, 2) wspólną walll'tę, 3) reformę i 111pt<>sllezienie .s>ystemu celn·ego 1 4) stwoneni.e staf.ergo łry

kfo„
Francta, jak wiadomo, me.
poty z przyrootem ludności swe~o kraju, l
Wyda.wca „N::itłortał", I. G. WHlard od- dute wysHki sikierowan1? są ku poprawi-e
powiada ba pytania Coudenhove-Kailerga dość opfakanego pod tytn wtględem. st.a nu.
Z pewną wligą dowiedziano się teł w P•króbko i węzł.owato w 1n.aetępwjący 8pos·ób:
,,Stworzenie r;jednoczo0nych stanów eu- rytu, te Frantja nie jest kraielfl o na.jttłtlforoperyiskie sui -cyfrze urodzin, gd}'lż go·r szy stłul wyropefslki·tlh jest lcoruerczne.
11tany ~jedno.crone będą mo.gły egzysto- kai.ała statystyka Ang:lit Z dat .statystyc!„
wać 1 jeśli Europa w dalszym dl\ł~u kieTo-1' nydh za tllk 1925 wynika. te w At11„~1lji byłn
18.3 urodt!n na tys1ąic, pt>dctas MY we
Wać się będrrle dudl!em L:>cartta".
- ~- ~· I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~

Umowa .z tow. „Polskie Radjo''
będzie zerwana
lntere5y piastowców i chadeków stawia sit wyżej
t'd uchwał seimowych

a mimo to nie

rządu - , jak tyle inn:yc!h rerol~ meobowiązuj~cą .,litera~urą", kt6:ą . - po przeczyłat11\1 (dohrz.e 1eszcz-e, Je.zeh - po prte•
czytaniu) - rzuc.a się do kosza?
Dowiadtlljemy się oto, !e na ostatniem.
posi·edz.e:ruu r~~Y ministrów, .udi~a!tono, na
podstawie opm.Jf, pn;edsta'Wlt'lll18J przeti p.
sprrawte.dlwośd, te U!b1!01Wa z to-mmJstra
W uohwalonyclt r·ez.oluc:jadi sejm stwierdzlł, f.e umowa jest niekorzystna dla pań· wanystwem „Polskie Radjo" nie może
stwa, i wezwał tz.ąd, aby d4żył wc.olkimi być zerwana.
W zwiąt..ku z tern warto m· ożie prty&rodkamł db smdany nie~h punktów umowy i st.airał się utrzymać wy- pomnieć, że podiczas rozprawy w sejmie
mówcy 1e·w icowi zwrócili uwa·gę na p&r•
twórnię aparatów teilefoni<:z.n.yoh w rę'k.aC'h

Niedawno ser)m., po dyiskus~, która u•
.j.awnił.a wiele pikantnych .szczegółów, potępii'ł-o.stro um.owęj zawartą prz.e.z rząd poprzed.n i z towarzystwem „Polskie Rad1o"
aprawie apr?Jedaty pat\stwowej wytwór·
ni aparatów tel.e.~·rałiiczn')"Ch i t.el·efoni-cznyC'h w Warrsza wie.

w

IM

·"·~-S
Miłosc

ku&.y ~ tJmOoo

tyjbD-ipoliitycz:ńe

pwtwł..

wy, zawartej w toiwarz')'Sfiwun aa kłórego
czele stoją wybiiai cw.łame ~Młow&cy i

Se-jm we.żiw&ił, ale - rząd niewicie sobie z tego robi. Ri'zolu'C'ja sejmowa -co do

chadeccy.

- umowy z j,Potskim Rad?o" ~ w oczach

Łatanie

locarneńskich

·umów

PARYż, 5.4. (PAT). W 7JWi47Jku z deim.arche, jaiką podjęli amba.sadorrowie Rze$zy w celu zapozn.acia się z charakterem i
pro-gramem fą)ecj.aolnej kom1&ji, jaka ma
z;badać sprawę rozuerzenl>a tia·d y ligi narodów. „Echo de P.airis" stwierdza, te w
ten sposób zostają ;uż obecnie wznowi-one
tna•r oow. deibaty genews.kiie. Dz.iennlilki

_„

I

n · ••+wr*WMMl!l'i"

Tragiczny

finał

W :tmaga:ją<:a

się

Hoziba urodzin. jest w
pode$z.aijącym, a

kaozdym razie b.ktem
~miert~lttt)Ść motna

prtt dzisiejszych po·
!t~i:iach rnedyc~y i h~~ny dt> pewn.ego
stopnia z.mniejtszył i wz,rost iei może być
. uwafany .zt zi.awisko prz.e.~ciowe. Wysif.ki
!połeczeństwa. idą j.edna.k u.::;ilrtie w kierunku powiększania rodzin. \'Viel3d przemy·
słowiec 1 Mictht1Iin, wyittt.-czył dla rodzin
j swoich pracowników dodatek p1•eniętn~ za
I kat.tle nowonttodion-e drledm; dodatkt te
I powlększaiia. się prz.y nowym prz•:cckfo
nie proporcjo.nalni•e, lecz i progre4yw·.
nie. Podczas kfody ta pierw.!'Ze dziecko ótnymu.ją rodrlcoe 900 f.ran~<ów roct11it, to
oidec cz:wot~a dzieci do.sta•je iu;! 4.800 ftan
ków. J.eżeiti orciec umien, doda.fok je.st
\vypiłacany ai do stt!sna.steigo roku żyda
dziecka. Dla stwi~rdtenia, ezy tett sposób
i·e.st. skuteczny, kazał Micl\e1lin sponądzić
statystykę, która wykazał.a, że liczba urodtin w Clermont Ferrand, gdzie mieszka.ją
ieg<> robotnicy, wzros.ła z 21.10 na 1000 pro
eent w 1924 r. d<> 52.50 w 1925 '!'.

I

Znaczenie prżyroshl ludności d·la Fran·

przewidują

przytem, te Niemcy pa-zy tych
nowych debata.cih nfozawodnie będl\ do•
ma~ały się nowych koncesji wzamiu za
to, co będą gotowe uozynit, ~by umo-żli·
wić lidze niairod6w napraw<fon.ie pęknię~.
jakie zaszły ostMiniio podcza<S dyskusji ge•
newskiej oiraz ażeiby umożliwi-ć utr:tymanie u'kłia<łów locarneńs.Jckh.
!ti>ff\*®ftMV'k"Wle

•

z lat dziecinnych

przypieczętowały

1924).

c~

Niemcy zaiądałą no~ych koncesji na zgodt

0

hunałiu mię-d:zynairodowego.

państwa,

jest szkodliwa dla skarbu

Francji 18.7.
Spadek w Ang1l•H jest hutłzo znaciny
Uctególnie w porównaniu z przcdWflfćb·
nym rokiem 1913, gdy Hczba U·rodr-in wv•
nosHa 24.1 na ty-siąc. Ostatnie cyfry pU\'·
ttitt5ły lednak Fra,n.cii pewne rott:zarowAnie. Ok&zuj.e się z rtich bowioem, tie jak;k()twiek Ucz.ba uródzin wyno.sztt,ca 752.307 w
1924 r, wzrosła do 768.983 w roku 1925,
to jP-<dnaik śmierteln~ wzrosł.a z 680.0~'
na 708.919. Szczególnie wż:tflogła .sie śmiet·
ielność wśród dzieci powyż.ej jednego to·
Im (68.367 w 1925 r. 64.280 w 1924 r.) Uc~
ba zawa.rtych ma!l~ństw 7Jma1l&ł& I 285.~lt)
na 253.167, z drugi ei ~trony hyło td . i
mniej rozwodów (20.002 w 1925, _2103<) w

wykazuje pre:iu

stow~tzy•zenia

.taty·

~tye.t.neigo Guton Gadoux 'W '.teto ogło
azonei bros·z urze. Wyra·chował on, te Ftan•
r.ia, kt6ra miała w 1914 r. 39.600.000 mie.
i7.kańc6w, zmobilizowała 8.140,000 ludzi,
z których padło na woinie t.363.000. Cyfra
ta wynosi jed.-ną szóstą. tmobiHzowanych,
je.dną siódmą og-Olherj Hczby mętczyzn , <'
jedną dwudziestą całej ludności ktatju.
Na 28 m.ieatka1k6w przypada jeden M·
bity lu·h inwalida. Gadt0u.x uzupi!iłnia swof~
statystykę tragicznym obruet11, t. gdyby
wszyscy żoł.ni.e : ze francuscy, kt6rz.y padU
na wojnie, powstaM z grobów i defilowalł
w czwórkach po 10.SOO ludzi na godzin,,
żałobny ten poahód trwałby płęó d1ił.

dwa trupy

zdrady ka1:hankl

medycyny w uniwersytecie
berl'ińskim, John Goodrlch, syn pa.stora amerykańskiego z Nowego Jorku, zia'SU-.ze·
lił swą rodaczkę, Alfoję Pfimer, primaba·
lerinę teafru „Sch.auspielhaas" w Berl:ime.
W akół tej krwawej tragedji wije Siię
przej mujący romans, trwający lat 15.
Kochank<>wie byli przy}aci6łmi w najpierwszych jesreze lat.ach dzieciń.stwa.
Gdy się poznali ona liczyła lat 6, on

Tru11 na koniu · ,

Student

wygrał w1•n11 m Rn1IU

Podctas wyścigów w liurworth Hu11t
w Anglji, dżokey Raymond Hill spadł z k<>·
nia przy ostatniej przeszkodzie i zemdlał.
Poniewa•ż prowadził wyścig

Prezydjum zjazdu

mierniłc ów,

który odbył się w tych dniach

w Warszawie

zaś ośm.

·

·

SkoTo dziewczyna dorosła do lat 14-u,
John o·świadczył się o jej rękę i był przy-

o jakieś

pomogła mu
100 metrów, publiczno.ść
wstać i wsadziła go z powrotem n.a konia.
Gdy koń, jako pierwsty, pT%ygafopo·
waJ do celow·ni.ka, .stw~erdz~no, ~ ma n.a
grzbiecie trupa, ~dyt Hidil pod·czas wy~ci

gu

zma:rł

n.a

ain4wtytm

setca.

jęty.

Alicja pos!anow'iła s1ę poświęcić sztu·
ce tanecznej i ukończyła szkołę baletową.
W ze.szłym roku zaa.ngażował ją im·
presarjo do Berlina, a John Goodrich, nie
ro zł"' czyć s~ę z swą narzeczoną.,
ch C"
przeniósł się na stud'f:1 medyczne do Ber- ·
lina .
Czar pierwszej miłości skończył się -...
Alic'a zakoch'1h s~ę w jednym z swych
kolegów i przy; ę łi:t a ngagcment do połud
niowej Ameryki, a:by tam połączyć się wę·
złe m m1łżeńskim z ukochanym.
Ktrta okręt ow:i by!a już kupiona. z.a
dwc, c~ ii mieli się udać w pcclróż.
John Goodrich dowiedział się o zamia·
rach Alicji i przyszedł powiedzi·eć jej ost: trii e " bądź zdrowa".
a
F·1 k„ei
„ ·: d wa s. r ~ :iły re··:tlwerowe t
.są.sicd :i znaleźli martwe cWa. Ali.ie~ i Joh~

na, nieszczę&liw~ keehaakia.

· Swiecący krzyi na cmenfarzu

5 albo 105 złotych
Kto w tych

Fsnomsn

czasach potrafi ułoży~ dobry dowcip,
DOSTANIE 5 ZLOTYCH
Czyi dowcip zoatan5e wylosowany
clężC~ich

DOSTANIE 6 ZLOTYCH ZA DOWCIP
i 100 Zt.OTYCH NAGRODY

RAZEM

WIĘC

IC5

ZŁOTYCH

Dowcipy należy Gdda·wać osobiście, lub wrzucić do skrzyn.~f redakcyfnef „God-

ca" (Piotrkowska 106).

i zaopatrzony w podpis

Każdy dowcip powinien być napisany
ł adres auta.Ta ł w kopercl" oddany w

na kartce papieru,
redakcfł „Go6ca11

(Piotrkowska 106).

Jeden jedyny waru.nek stawia redakcfi
WU~icie:

I

przyszłym

bumo.ry::;tcm -

amał<>i'Om,

I

DOWCIP MUSI BYO KRuYKI i ZWl&ZLYl

a

'W

łwl1t1ny,

ktdrego nla

m~I·

Dl UIJIBinit

miejs<:owości EJ.m.ers End, Beckett„

h.a.m w Anglji

za.cz"ły się dziać od pewne•

go cza.su niesamowite rzeczy na cmenta-

rzu.
Wielki kirzyż kamienny u )ecln.ytn z
ta~tlczem
na.grobków świeci w nl1'Cy
światłem pośród innych ciemnych ~ohów.
Fenomen ten budzi olbrzymi~ cie'kawośc
w okolicy i ścią.ga ogromne tłumy w pohliż,e c~ntarza, gdyż n.a sa:m cmenta,.rz ludzie wejić nie śm.ie}ą.
Pomimo śledztwa policy,jinego nie dał'
a11i też ust.a.·
tić .l"l'~ZYn tafi.emruczelk> zta'1risJia..
się do t.ej pory wytłomaczyć,

4

-

Nr. «t

GO.NIEC WIECZ,ORNY 1urs1·ROWANY
I •,

Z za kulis ochrany carakiej

Jilk Wykryło sieć Szpiegowską · ·Berlina
"PrzyJaciel'' sztabowców RozowcHerman--Sprytna Makowa przy robocie--Jak się zbiera
składki na szkołę--Warszawa, Petersburg~ Sosnowiec--Wykrycie szajki szpiegowskiej

Ogłoszenia
.,Czytelnik6w Gońca"

Ogłoszenia
Czytelnik6w „Gońca„

NAUKA i WYCHOWANIE

KSl.ĄżNICY

- ATLAS

akcje kupit. Wanuakl dla ,.Nauczyciela" io adm.

tui

,,Gońca",

KREDENS

HEBRAJSKIEGO

1

PIERWSZORZĘDNE
.
ckouule zefirowe po zł. 7.75 sprzedmi. Płobttów
. sm
ska 19, I piętr<>, front, mieszk. 2.

~ --~---------~~~--~------~
ABITURJENT

,J;r·tytutu hebrafskiega'' poszukuje lek.ci an'iel' •kiego i hebrajskiego. Godzina od 50 groszy, incfy1 widualnle lub zbiorowo. Hebrajskiego udzielam sy•iemcm hiszpatiskim. Hopner, ul. 1raugutta (Krót1868
·
1 ka) nr. 5 m. 2.

1~

LOKALE i MlESZK!NiA
DO WYNAJĘCIA
lokal na warsztat stoluaki, dusarakł, lab na m!\•
glei, otaz duża obora dla krów lub koai. Mal~.:
&934
r:iata Pawlak, Naplórkow•kie<go nr. ~.

KOREPETYTOR

I

przygatawia oraz poniaga umiedbanym w iakre1•ie 8-miu klas gimnazjum. Oferty sub: „1-s.zy" do
1 „Gońca" .

1911

LEKCJI CHEMJI

Wszechwładne medium Maria Silbert
,Wszystkich jej przeciwników spotyka szybko
smutny los
·

,

bardu: dostępnych udzielam lekcji dla za,nledhaliych r· nauce wogóle i specjalnie języka polskiego. Piotrkow&ka 17, lewa oficyna, I wejście, m. 13.

1921

KUPNO

r

I

WóZKI SP.th

_:.OWE

dzicd~.:e . krajowe I :zagraniczne, tanio ł dogodnie
nkabvć można w firmie „Dobropol", ul. Piotrkaw1854
a .a 73, w podwórzu.

ł.óżKA METALOWE
'4'ó>ki dz.iecięce, materace wyściełane, tanio i na
~cgodnych warunkach w firmie „Dobropol'', ulica
• iatrkowska 73, w podw6rru.

KUPUJCIE ZA.

GOTó'\llKĘlł

1dy~ ~vynosi 20 procent ta.niej; sprzedaj!'.' firma
„N.11tańsze źródło'', Naru!owicia. 36, rozmaile płó

lna i inru: materjałv,

~

SPRZEDAM

PLAC DO SPRZEDANIA

w okolicy G6mego Rynka, przy ulict Napt6rłrnw
akiego, dwunuotny, ttad&fl\CJ' się 1>M budowt
piekarni, oraz sklepów wsx~lkJego rodzaJu, pttr.kt
dobry. Cena przystępna. Wfadomo6ć1 Kśli!Wkielfi>
Śł!O
,
nr. 246, F. Komorowakt

liczności wszystkiich tych, którzy powgtawali przeciw niej, .s.potykał smutny los.
Joot ona i1Sifotnie kobiecym

. •

dom murl\wany w okolicy G6m* Rrnku, łu1a
połowę ddmu 22 mieezkanla, plac "280:ł łokci kw.•
cena przystępna. Dowieduet się motn.1 uL KW61"9
skłego 246, u go1poda11ą- Komorowekł„o.

sfowarzyszeruiu spi:rytf:ystyczn~m w Wat·
toodoń, gdzie 'Prezyduje Matja Silben,
zamiast seans-ów, odbywa.ją się orgip, ·które z duchami nie mają niic w&pólnego.
Sironniiey Mar)i Siilbet1t wierzą, że jesł
ona fenomenalnem m.edjum, już choćby z
tego względu, że dziwnym 2lhiegiem ok<>-

powodzenie w kołach spiM
wł~kkh zyskała ohe.cnie
panna Marja Sllbert z Gracu. Posiada ona,
jak utrzymują lekar1.1e i uczeni, pierwszorzędne zal.eJŁy medjwnństyczne, które okazała podczas sean'SÓ'W, r01hionych pod ich
1 okiem w LondY?ie i Ko,lonji.
OKAZYJNIE
Gdy pa~a Stl·? ert, kltora r~dko zapado spricdania szafa d. 70 1 ma.szyna do szycia Sinda w .,trans , zais11ada prty s!ohku, za.czygern zł 140 i rower wolne koło zł. 70. Wólczańska
1912 n:ają ·się dziać nie.bywałe rzeczy.
nr, 169 m. 4,
Poz.a poruszaniem się me-bli i wycho-

Olbrzymie

ryty.styczny.ob

-

INTERESY HANDLOWE

W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!~t!!!!'l!!!!!!!!!!!!!•

1914

SPRZEDAŻ i

w

panu dam kosza, czy pan odbierze sobie tycie ?
"aturalnle proszę pani. Czynię tak zawsze.

Jeśli

i nauk po.krewnych poszukuję od września 1926 r.
Oferty pod „Nauczyciel rutynowany'' do „Gotica".

PO CENACH

.

D~BOWY

szafeozki nocne, stolik okrĄg,ły okazńa[e ·lprM·
1861
dam. Wierzbowa :30, lewa Oficyna, m. 1.

I angielskiego nafnowszym systemem hiłZipaliskim
' ,.,aefarditb" udzielają pierwszorzędn11 siłr pedagoficzne. <?d SO gr~y lekcja. lfdziel8l'lly też w cło1867
mu uczniów. Traugutta {Krótka) nr. 5 m. 2.

DONIESIENIA ROZMAITE

TutenJcha.

menem!

Młodzirain, kt6ry pro,i-estował podczai>
MATERACE WYśCIEł..ANE
wy świetlne, postacie słynnych ludzi sealliSÓW przeciw świetlnym ,;jawom, uwa- druciane, sprętynowe, nat>yć motna tanio I u.
w firmie „Dobropol'i, al.
zmarlych przemawiają ludzldm ~łos f m j żając }e za sztuczni·e wywoływane, zami.e- dogodnych warunkach
ldł
Pi<>trkowaka 73, w podwóri:u.
szany został w bankruclwo banku i odechodzą po pokoju.
SZTUCZNE ZĘBY
.
liberl rozmawia z ni.e~.i za po- brał sob_ie życie.
M!lria Si1
Drug1 wr~g słynnego medrum, mł~Y: wprawiam bezpłatnie dla reklamy, ~wa.rantu;, "
.
średni<:twe~ s"'.·ego, du.cha ,,Neil . .
Nait.uralrue, zie me "· szyscy pod1zela1a zdrowy kupiec zmarł nagle: trzeci Jel solidne wykonanie jako tet za materiał l trwałołć.
'
entuzjazm wielbiecieli „nieirównanej Ma-1 przeciwniik, dziennikarz, musiał ud~c z l Gabinet dentystyci:ny, Piotrkowska 99.
rji.'\ ma;dują się i sceptycy, którzy utrty- Gra.cu, gdyż no.c,a mi prześladowały go bez
ROBOTY STIJDNIAR§KIE
mują stano-w.czo, te słynne me·djum nie przerwy zjawy; czwarty wreszcie, który
posiada n,a}mnie jszych -:::!olności i te je:;l napi-rnł w mdfojlail"Hem niśmi~ artykuł, puyjmuję w ł.-Odzi I na J?rowlncji. Clrai:. reperi-;1;
t ł I rowery, manyny do stycia, wytymac~b. gramCl:"<;;:'JL - t
' · M
· z do Inosc1
1kry tYlrniąc
tk
,
· , ar Jl· ...,1 o""r • zos a j fony, prymusy. Feliks Komorowski, KilitiGklego
wyra fmowa~ą .o~ZUIS ą. . .
1848
ar. ~46.
~~& ie1 zapeWltt.laJą n.aiwet, że w. przez .samochód na ś.mier~ prHfooh111y,
dzącycb z nic'h od11łos6w, ukazują się zija-

I

I

I

Nr. 40

GON'IEC

Wielkie premia

I

WIEC7.0lłNY TLT~TROW 4 NT

„Gońca

Wieczor ego"

Jedenasta lista zdobywców obejmUje szereg cennych
Upo111inliów
Sto nazwis~ równa się stu premiom '
fllaferlal ubraniowy

1)

43. Stanisław Zwiańsiki. PLaice Stołki. San- 68) Stefania Rybak , KaJPlioztn.a 6.
69) Funk Am.a;liia, Gdiańsllm 113, m. 15
diomier~a 64.
70) R. He1dlii ch , D-twio Ża1Ilidarme1nii, Pll"zę
Zofja Kapusia:k, Wierzbowa 14.
44) Kisen la Naincirnia, PirUSla• 21.
dm.l1n:aina 28.
45) Stainisław Sltia.ru!la, 6 Si·erpinii.a 14, m. 22.
71) Wiesław Herszkowicz, Sienki.eWli·46) Władysłaiwia BiematC'ka, Piasfo'WlskieJ!o
Płótna
19.
cza 9.
Helena Marchewka, Niska 6.
72) Przedborska Paulima, Skw•erowa 4.
47) Wa1l1etja Roba.ozyń!slka , N0W10-Pa:bianicka 21, m. 30.
Bolesław Malipan, Nairutowi.cza 40.
48)
węgla
49) Srtanisław Tyczika, Roik:dńislka 69.
73) Komelja Gl-ez,er, Szosa Pabianiicka
Mozes Pankowski, Cegielniana 59.
50) M. :& Ibiń®ki. P1otrłlrowisikia 67
nr. 14.
51) Marceli KJO.w.al:ński, An.d!l"IZe;1a 15, m. 25
74) Sal•elk W1cłk·0Wioz., 6-go Sierpnia 25.
15.
Andirz1e~a
Konirad,
Em.U
52)
kłlogr.
75) Edward Kossaiws·ki, Towarowa 1.
53) Jalkób Kado, Cegi~.Jniana 26.
Zofja Fabianowa, Warszawa, Żóra· 54) Anina Kia.rrtiasińska, Cz.e·st-ooh-OIW!S:ka 22.
76) Ig. Stawicki, Pańska 13.
wia 24.
Ce!i.::ia Ze J.echo.w1 - l~<.a , Lu:zy 25 - 2.
771
45.
Tabnzia&.ka
Brożeik
Jan
55)
78) Bronisława Mi.gała, Nawrot 38.
56) Mo~zeł Guttennan, Łagieiwin ' dka 15.
79) Genowefa Saidulsika. Kątna 54.
57) TadeUJSa: ZaW1Bdzik'i Gdlańska 37.
Teodor Kamiński , Zacho·dniia 11.
80)
11.
Slldia.dlorwa
,
a
' 58) Mairtfa Leśnie.wk1zówn.
Józefa Cz.aplarka, Juljusza 20.
81) Antoni metrich, Ki.lińskiego 194.
59) Koniraiel Taidewsz Janiu.s1zewsiki Za1(!1:i..j82) Paweł Dąbrowslki, Przędoz.alnńana 48.
""
n ikiow1a 6.
Mair '.ian'!lla Jędlzfo1j czyk Sł<>wi~a 15.
83)
'. 60) In.a E=gerówin.a , Pnz•e„azd 19, m. 15.
mąki
Dor·a UchHnowa, Piotrkowska 109.
84)
61) Iren.a No wia~o,w1k.a NOW1a 8.
Wanda Małk6wn1a, Skierniewicka 3.
85) Helena Finkstein, Kami·enna 14.
62) W1o;"cie·ch Smigrn<lz.k i, Tyl1r.1a, 6.
86) Regina Grabowiecika, Ws.chodnia 51.
. n , Mo1I1ius.z:ik'i 10.
1 63) Feliks We ir.sfo'
87) E. Auerbach, Kilińsk~~go SO.
64) Mikołaj Cz.rurr ecki , Cegielniailla 114
wę3la
88) Staniisława Tomczyk, Abramowskie65) Zof)a Bok , Wć lczańisika 63. ,
Katarzyna Berezińska , Składowa 28
go nr. 13.
Zenon Siciński, Nawrot 45.
89) Zof }a Zdych, 6-go Sierpnia 18, m. 12.
Władysław Jiarkiewicz, Gdańska 44.
90) Konrad Makowsiki, Szo1S<a Pa.bjaitńc
Antonina Kwia·tkowska , Chojny, Tu66) Fr1ydt:i. Ko.c1h , S'. ekewiozia 63, m. 5
ka nr. 33.
c;zytiska 17.
1 91) !gna.cy Słowiński, PUJSta 11.
.
40
ewslkia
am•
Nlo1W10-Z1
mio:z:yk.
a
Ad·
a
Ann•
67)
Kazimier.a Konopa, 6-go Sieri)nia 68.

Sztuczka

2)

5 korcy

3)

cukru

Z5

4)

92) Mieczysław Poswolsiki, Pańska 27.
93) Czesława Gincburzanka, Pomotsk1

nr. 7.

94)
95)
96)
97)
98)
99)
100.

6)

7)
8)
9)
10)
11)

Od

••
prem11

„Gońca

Wieczornego
Ilustrowanego"

będą wydawa ne ~ a dmini•

·ale tylko weglowe

stracji „Oof1ca" dziś, jutro I
poj ut r ze!

Z k lagr. cukru

5 kUogr.

mąki

Marja Karpińska, Pomorska 87,
Bela Finkelsztajnówna, Wysoka 38.
Leon Lew~k, Stefana 8
.Takóh Abramowicz. Plac Dąbrow·
skiega 3.
20) Juljan. Gr·oss;bart, Konsta.nitynowska
nr. 37-ia..

1

35)

wydziału

Z korce

16)
17)
18)
19)

34.l

•

Premje z list y 6-ej, 7•ej, 8 ej
i 9-tej

3 kilogr. cukru

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

•

IO kUogr.

12) Janina Eckert. Wólcziańska 179.
13) Rozalja Soloman, Aleksa-ndrowsk1t
132.
14) Mieczysław Piaseczny,' Grabowa 26
15) Jerzy Bronisław, Cegielniana 117.

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

•

3 · czarne dni 3

5 kUogr. cukru

5)

Irena Gutman, Żeromskiego 75.
Czesława Wal.ick a , Kilińskiego 144.
M~koła j TwierHinow, Zam enhofa 19,
Henryk Orze chowski. Lesz.no 16.
Anna Berserówna, Wschodnia 74.
Hel·ena O pat ow1S1ka , Al. I Mai<> 19.
Stanfabaw Jas'.ki, Ż1.:riomskie~o 93.

korzec węqła

Stanisław Brygier, Wodna 19.
Ernest Hentschke, Al. Kościuszki 41.
Adolf Zeglin, Wólczańska 127.
Zygmunt Braun, 6-.g o Sierpnia 27
A. Rabin°owicz, Cegielniana 5.
Seweryn Majranc, Południowa 24.
Hermina Wolberżanka, Sienkiewfoza
nr. 33.
Bolesław Wucan. Abramowskiego 31
Ludwika Kahanow.a, Piramowicza 10.
Franciszek Hałat . Ma7.owiecka 44.
Antoni Drewnowicz, Lutomierska 15
Adam Le·s iewicz, Zakątna 45.
Wacław Gajda, Chojny, Granitowa 4.
Eugenia Czeremuszkinówna, ul. Wólczańska 67.
Wacław Moczydłowski, Cboinv. Tu·

szytiska 9.
36) Roman f!alewicz, Andneja 9
37) Jan Maciejewski, Myśliwska 3.
38) St.anisław Grzelczak, Piotrkowska 85
39) J6,zef Trzepadłek, Kątna 60.
, 40) Leopc;ld Szeknberg, Południ owa 38.
41) Lucynia MiabróWllla, ull. Radwaós~ 41.
42) Wadaw So.b1a:nty, Ohojny, Wes.ołia 16.
~
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uDdZI
en ro wodniósr
ostatltio

na
Świetny ten dyrygent
f~cinnych swych wyst~pach w Rosił, Szwecji

! Ntemczech cary szereg nowych tryumfów. Do

·b d · I d
JlaJ• ar zie u anych koncertów nalety w··~ta'
'W1enłe przez tow. ,,Hazom!r" w roku zeszłym
nr-atorium .,Stworzenie śwdata„ pod batutą

Abend•r,r~.

Zarządowi t"•·. „Hazorni.r" udaro się wieikiego teito artystę pozyskać dla grodu naszeio
l'l2 jeden_ wys.tęp, .który odbędzie się 14-go b. m.
w sali f·;!ln ·mon1i. Na koncercie tym Abendrot
poprowadm najwspan ialsze oratorium Haendla
„Tzrael w .Egipcie" w WYkCl'llanl·u chlubnie zna:~~~~ ch~_row miesz,a.n~ch tow. ,.Hazomlr", soli· or ie 5 try symfoniczne! I organów
. Ze względu, zarówno na wykona wców. jak
· Prng rarr., i\ »: czór ten, tworząc clou obecneg· 1
se:onu, stanie się dla meloma•nów naszych praw
dziwa i rzadką uroczystością.

W celu sprawnie jszego wydawania
premji i ułatwienia odbioru zdobywcom
ich, wydział premji „Gońca W ieczornego„
postanowił zreorganizować sposób za.
Premja
ła.twian.iia swych int eresantów.
· . ~ .......__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilto
---.
wylosowane dzielone będą na kategorje,
mianowicie w pewne dni wydawać się
będzie tylko talony na węgiel, w DJastępne
mąkę, cukier, w inne znów terminy łódzkiej
premje o charak terze nieżywnościowym.
Dzięki takiemu podziałowi, jn(:•:esanci nit
będą musieli zbyt długo czekać na otrzy•
mywanie swych zdobytych premji, a rów•
nież przez segregację - administra cja bę
dzie w stanie, mając do czynienia t ylko I
jednym rodzajem premii, większą ilość
teresant ów zalatwiać.
.,Goniec Wieczorny Ilustrowany" I
tak w tempie najszybszem wydaje dotych·
czas swym czytelnikom prcmje, za co niejednok rotnie otrzymywał wyrazy u~nani1
i podziękowania. Obecna reforma tempo
to przyspie.s zv jeszcze bardziej, co napeo
wno przez Czytelników naszych zostant.
' przyjęte z radością.
„Goniec" urządza w tym celu dni czarne (węgiel), białe (mąka), słodkie (cukier)1
oraz rozrzutne (w których wydawane bę
dą prernja nieżywnościowe - dolarówkJi
materjały na ubrania, maszyny do szycle1t
sztuki płótna i t. p.). Na pierwszy ogie6
idą dni czarne - czyli dni wvdawania wę
gla. Osoby, którym los przeznaczył, jako
Bezrobotn i, o c ze kujący na otrzy m ? nie zaj ę ci a przed r;> aflstwo· premje, we~iel , a których nazwiska fi~u·
rowały na listach 6-ej, 7-ej, 8-ej i 9-ef
wym urzędem pośrednictwa pracy przy Al. Kośd u szki
mo~ą już od dziś aż do piątku wła cznie
zgłaszać się po talony na węgiel. Talony
wydawane b~dą zdobywcom ze wszystkich czterech list p ow~1ższych w oznaczo.
nym trzydniowym terminie w ~odzinacb
, od 12-ej do 2-iej no pot., oraz od 4,30 po
~ poł. do 7-ej wiecz.
Wyc!·d ał premH „Gońca" prosi unrzej,
1
mie osoby, którym przypadł w udziale
~
ł
I węgiel z list 6, 7, 8 i 9-ej, aby zgłaszały
SZn
głodomor6w się do admin.isfracji zawcza.Sl!, nie cze~aurządzić mi ę d zyn a rodowy
jąc na cst&t m momoent. PralSntemy bowiem
.
W jednej z restauracji północn e i części ujawnił się jednak natychmiast. skut~k u- ! ja!mai1~.,,,foi i na:s: 1rhcb1.ei obsfożwć kJi:en·
Berlina.. zamkni~ty w wielkiej sk~zyni st~r;ia ?'•ka :u .. jaki dał sam sobie. .Mia.no- ! tów naszych. A wk:c t\zis!a1 o~ ~~z.i~y
szklanei, głodomor Jolly, zdobył św~:i.to- wicie, 1ak oswn dcza, no przetrwa niu pH7r- 4,30 po peł. rozpoczynamy ,,dm czarne .
wy rekord ~łodówki, przesiedziawszy N wszych dni kil~u, podczas. których mus.1a~
tej klatce szklanej, nie przyjmując żadne·go zwalczać uczucie głodu, .me odczuwał 1~
pokarmu w ciąl!u całych czterdziestu czte-1 wcale ~łod•u, gdy tylko. 1edn°:i.k doi; t ał s.1ę
do szpitala, odczuł )!łód )!wałtownv, ale
.
rech dni!
Wie ~zory k~uhaYDB
dwa dni
po otwarciu k!·:i.tki, prze· przez
w1ez1ono niezwykłego rekordzistę do zna- go o stro.zni.e P<?karmami . płY?'11ymi, d1
nego szpitala berlińskiego , Charite, gdzie wmn?cmema. zas ~ zastrzyk1wah mu w .naZwiązek z,awodowy handlowców polskich
czynia krwionosne roztwór cukru wmnpoddanci go badaniu lek·arskiemu .
mmm mm
wzna wia z dn iem dzi~ieJszymJb ę
<fronowego
•
5
Badan1'e stw1"erdz1'ło, z· e dłurłotrwała
wznawi a z dniem 7 b. m. „Wieczory k 1uhn"'I' , •
&
Podczas długieg~ s~eao więzi e.nia .i Począ t ek o godzinie 9-eJ wieczorem
f!łodówka nie z~fl' kodziła or~~.nizmowi .
..,.,
_
J~llv'e~o. W cią~~ 44 dni ~łodu ubyło głodu, Jolly z,~·baw1ał się obserwac1ą Wl·
gło· do.morowi na wadz-e 25 fun:tów, wo~óle 1 dzów, którzy wciąż napływali do restaura/
t•ti~·." fofifi! Jfal'.ti:cv l· ~a llt"ł~„._,: o r•,,i;f. _. "
jednak schudnięcie jego nie było nacfanie1"- cji. Choć za odwiedzanie g!o<lomo.r a wyedW ~ ..: G aM .
_. Uł ~&f!.„ I u
zna c!ona była opł·aita, to 1ednaik prz
ne.
w dniu 10 kwietnia w Białei sali Mantheufla
Podczas glodówki Jolly wypalał dzien· k~atką z g!odomorem orzes?nęło się :V
I
f dbedzie się dorocznym zwyczajem „Wieczorni·
I nie po 25 p ap ierosów i temu przypisuje, ciągu 44, ~m około 3~.000 osob, a dochod
ea wiosenna" na rzecz I-go schroniska (SmugoI że mó~ł taik dłu~o wytrzymać ber. iedze- z tego zrodła wyne>Sl 175 OOO maTekl
Po wyjściu ze szpitala Jollv zamierz;a. wa Nr. 4). Sym patyczny cel, iak również usi·lne
nfa
,Tak dalej stwierd z: ło ba·danie lekar- udać się na odpoczynek do Włoch, po- zabiegi komi tetu zabawy zapcwn'..aią spc:dzen!e
mi!ego wieczoru. Wyborowa orkiestra, liczne
j skie, Jolly żył z począt~u kosztem wł.asne- : cz:m d~ Nowego Jorku, gdzie chce urzą·
atrakcje, koronowanie nai1>~ęknieiszei t:rncerkl
go tłuszczu , a n.a·st ępm~ kosztem hiałka. dz1ć m1 ędzynarodowy ~onkur~ głodo~?rów, na którym spodziewa stę odn1esf. i t. p. przyczy n ią się do mozmaicenia . tego wie·
za warte.so w or~anizmiP
_cmru. - Pozostałe bilety do nabycia przy wel·
Po s·kończeniu zakreślonego sobie ter- 1 zwycięstwo,
~
Jllioo ~lodu, Jolly bvł niezwykle rz.eź~

niedoli
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90NJEC WIECZORNY tLUSTROW ANT

Idzie strzelec borem lasem

2000 .kilometrów p.Stan.Kacżorowskiego
_ukoilczył o tydzień wcześniej, niż się założył, 3wą
wędrówkę dooKoła PolsKi be·z pieniędzy ·

Dzielny strzelec
Wytrwały

zdobył

piechur

złotych,

41.500

doznajac
bezpiecznych
·

Marszałek Piłsudski wpisał
W dmu w.c.zbrlajszym odwiedził redatkcię 1,Ilusttrowa.nego Gmica Wdecromego' 1
:nadzwy~i_ miły gość, a tnian.owicle pan
Stainiisiław · Kaczorowski, członek związku
~r.zeJeckiego, który w d.mu. 3 b.
za-

m.

k<>ńczył swą wędrówkę dookoła Po~ki.

P. K1a.czoro"MJki za.łożył ~ w grudniu
111b. roku .z trzema obywatelami ziem&klmi
!Z w1l· eńskiie~o, pp, PoznamkSm, Bejnj,chem
i Hempi.Asłcim, i·t przejdrle p.tt.ez cztery
m1esią,ce zimowe dwa ty.si-te kifomełtó-vt,
wyt'USZ&jłlCf

&zeai.

w podr6ż bez

~

w kte-

Obywattele ci twterd:W, it .rlrzielcy są
odważni w języku. otóż pod!'óżą
18\yą part Kaczorow·S:kł pos:tanoWiił im udowOdn.ił , te się mylą i udowodnił.
Dał nam przy tem piękny prtykład

ty1ko

ideowo$ci, gdyż sumę , o ki&ą dę zało>!ył, a nle jest to bagatelka, bo 41 ,ŚOO złotych, przeznacza na cele dobroczynne.
Przed wyiruszen~em. w podrót spisał
nasz śmiały wędrowiiec formalną umowę

4'ejenitalrua ze swymi przeohvnika.m.i, M6-rzy positawi1i mu cały sz~eg cięt:kiich Wa•
runków, a mian.owicie:

me

W czasfe pod:r6ży

wotno Kaczo.

rowskiemu za:rabłać na życ:łe odczytami,
sprzedażą pocztówek i 1n.urykę, a także
ptiyjmowat dertttowych tsomętbmk6w,
u wu:tstkó muł placi~ pfenłęcb;ntf lub

pracę.

Pasn Kacrior-owski przez cały czH podróży nfe złamał ani jednego pun.kfo owe;
umowy, kttóra zawierała leszcze }eden dodatkow
_ y punklt i to bardzo ciężki: choro-ba nie twaln.ła K4C1JOroW'Sltłego z zakładu

nocy

me

I

,,Gońca''

Najlepszy dowcip. z
L.
-

POWIEDZ ZNAJOMYM

lt ł6 ik a metalowe wyściełane, najtaniej i najdoifodnieJ nabyć tnożna w firmie „Doh1'opol't1 ulica
Piotrkó'W1ka 73.
1853

-

ft

"*

nio skromne.
h:chnika''.

Ofe rty do ..Golica" sub1 ,,Elektr<>1844
ZAJĘCIA

równiel: na wyjaw pos21ukuje energicl)ny, inteli·
ientny, młody człowi ek, Pierwsrorzędne kwalifi~
kacje biurowe. oraz jako akwizytor. Ofetty sui>:
„Zet-Be" d<> adqi, „G<:>~ca".
1859
MŁODZIENIEC
praktyki\ w sklepie, kt6ry uk<>Aczył
llursa buchalteryjne, uczciwy, inteligentny, z dobremi świadectw a mi, poszukuje jakiejkolwiu pracy w biurze, lub w ul~le. Wymal?łoia b. ak.romn :, Łaskawe oferty sub: „Praktyka do adm.inistr•
.,Gońca''.
1910

.

~ 4-letnią

'* 5

łfi'm.W

POSZUKIWANA

uśmiechem.

A cieszył się ten 11w'ł6częga" zaW1Sze
idący przez żyoie z pfusenką i śmiechem,
że odwi.edził go podobny mu młodzi.an .z
Łodzi, co wędruje prze·z Polskę bet gro-

sza w kieszeni, dęiJko pracuiąc, a niie
traci humoru.
Bo nie wyobrażajmy so.bie, ż.e podrót
pana KactoroWiS>kiego była j.ednem pasmem radości .
Oh, wcale niie.
lma.ł się tysiąca sposobów 1 aby 1Jdobyć kawałek ohleba: pisał w biurze, tłukł
kamienie na szosie, szoferowal, młócił żyto, krzesła reperował, pracował jako bileter i palacz w elektrowni, jako zawocło·
wy danser, czyścił też lrooie, je-dnem sfo•
wem nazwać by go można bez przeisady

człowiek!~ tysiąca ~wod~w._

18lk

Bywało Jednak, że

f>."Vl'.lll ~ <' cl ~•l?ck::, intelistentna, żvdó wka. Po żą dau a umJ!:F1,:noi.:. 0:!óln;~o kie rcwnid\o.·a c ałym do.mi! 1'.. Z!'.!'•l<WI O!•~ sr...,·r;xa. Z~l o u: i."! n ia 05 o bis ł c 8--9
a.oi~or;·'tl!, ~~fo l'1ł11.n?. 57, !tlcuz-dent
1864

i

.

,

bawił się ŚWletnlie,

np, na imienina.oh u pewnego kupca w
InoWli'.ocłaiwiu, gdzi-e zabawiał gości. •• ma-

,,Gońca"

tysi ęcy nadesłanych
wie, czy oni zapłacą, czy nie? •••
G. Zylberberg,
ul. Piotrkowska 14.

•

pokaże

Autor powyższego
m oże

•

•

dowcipu

odebrać

za• okazaniem dzisiejszego numeru

„Gońca" i wylegitymawabiu się w redakcji (Piotrkowska 106) 5 zł. nagrody.

Przyjazd YMCA krakowskiej do Lodzi
i jej sobotnie spotkoa111le z Herthą wzibudz:iło ogromne zainteresowianie. Jak bowiem
wiadom.o, ło·dzianie, jeśli chodzi o pHkę
siatlkową i koszykmvą , zajmUJją cz.ołowe w
Pol's ce stanowisko.
Z tego też względu mecz pomiędzy
Herthą, a YMCĄ zapowiada się niezwyik1e
ciek.a.iwie i niewątpliwie tgromad:z.i wielką
Hość wid:Ww.

Ku
. uwadze
czytaiacych!!
„ „.......
„ „ „.......„ wszystkich
„.........-........ ..............„„
............„_........
~.

W

przeciągu

~O

dni

wychodzenia

„GONIEC WIECZORNY"

_ _ __

Gruiinstein, ul. 6-t!O
1919

postanawia i przesEk6d

li

gicznem{ sztukami, za co zarobił aż pl~
dzlesląt złotych, nie u~a~ał lectnak tyeli
pi eniędzy zia zapracowane i złożył je tta
bezrobotnych tegoż mia.sta.
W ten sposób zarobił w czas.ie całej
wędrówki przeiSzło dwieście złt>tych 1 kt6re rozdał na różne cele dobroczynne.
Najserdeczniej witano go w Kielcach.
gdz.!e zoo•t,ał udekdrol\tany krZ"fźem legfo.
nowym za trudv poniesione w obronie honoru związku strzeleckiego,
Nierar: traktowano go jedna.k, fe.ko
zwykłego włóczęifę i nie chciano mu ••
dzielić nawet noclegu tak że musiał spa~
na dworze , co prty cł:ti·eis1ęciossl:ountowym
mro.zie nie n·ależy .do przyjemności.
Podrót po Polsce ttauottła pana Ka.czorowdlkiego więćej aniżeli dziesięć lat
żyofa, poznał na5z piękny kraj, o którvm
sam się wyraził:
„Ni myśla:ł<em, żeby Polska była tak
pię'kna, jak to wid:tiał.etn.11 •
.
Do Łodzi przyszedł pótnym wieczorem zdrów i nietylko, że ni~ głodny, ale z
S:Jeśdoma złotymi 87 gr06żami w ki<dze..
ni, ktt6re wrziudł do pus·zkl w ko.kiele

Panny

Marii.

Po formaln.em zameldowamu aię w
województwie i komisarjacie rządu, udał
się pu Kacaoro'Włid do J.i!o'W'e; celem
podjęcia wygranej sumy, kł6i''t Jak tu
wiadomo przem.a.caa na ~e l)>Of&caae I

dobroczynne.
Związek strz.eleckd mote być dumny,

że w łonie swem posiada taik pełnego har"
tu i poświęceni·a dta organf,zaie~ członka

Mat.

Teatr Plleiskl
Dzi•, . środa, i jutro, czwartek osta.tnle dwa
wieczorowe przedstawienia sensacyjnej komedii
paryskiej Verneui1'a - „Orzeł czy reszka?" z Junoszą-Stępowskim i Jarkow&ką. Bilety ulgo J
we ważne.
W piątek 22-ga premiera sez<:>nus komcdfa ,,romantyczna" w 3 aktach z życia 'piewak6w amery.
k ańskich pióra Fred'a i Fanny Hatten, w przekła.
dzie , d-ra J , Brodzkiego p. t. - „Znakomity Don
Juan". W roli tytułowej Kazimierz Junosza-Stę.
powski, w rolach ważniejszych panie: Irena Grywmska, Horecka, Jerzmanowska, oraz PP·: Dtbicz, Woskowskl, Wroński, Szubert i in. Rety1•·
ruje Władysław Ryszkowski. · Dekoracje Bolest..,
wa Kudewicza. Kasa zamawiad rozpoczęła wcze.
raj sprzedaż biletów na premjerę •
W sobotę o godz. 3 m. 30 przedstawienie po cenach najni ższych: - „Otello" - z udziałem Ka.z!.
mierza Junoszy-Stępowskiego, Gzylew1kiei i Ko.
chanowicza,

Sohot~ wieczorem po raz 2-gi - ,,ZuakomiłJ
Don Juan".
W niedzielę o godz. 3 m. 30, po cenach znitt>
nych „On:eł czy reszka? 11 z Junoszą-Stę•
powskim i Jarkowską.

W próbach pod kierunkiem reżysera Konstantego tatarkiewicza - „Błękitny ptak" - Mae•
terlincka. Premiera dnia 21 kwietnia.

Dz'. sieisze zawody w

piłkę

siatkową

wydał ·

3368

DZJE\~· ·::zYNĘ
łat około 1€--tu, solidną, zamieszkał~ w pobliskiej
obsługi.

niech pan mi

(j.) W sobotę , dnia 10 b. m. odbędzie
się w sali niemi·ęclciego gimnazjum sp·ot kanie w piłkę koszykową pomiędzy mistrzem Kt1aiko:wa - YMCA, a. mistrzow.s1ką·
drużyną Łodz.i - Hertha·Club.
Spotkanie to rozpocznie się o godziiin:ie ·
6.30, poprzedzooe będzie paroma mecza.m.i w piłkę siatkową i koszykową pomię
dzy n;a;S!ilniejszenii druży.nMlli Lodzi o godzinie 4.30.

·Praca zaofiarowana •
01.:olky, p r?"-·i m ę do
s:crpnia ~.

się

Spotkanie Łódi-Kraków
w piłce koszyk.owej

SPRZEDAWCA-PODRóżllJĄCY
w b t anfy włókienniczej wprowadi:ony w Kongreaówce, Pomorzu l Wielkopolsce, poszukuje odpowiedniej posady. Oferty pod „Sprzedawca" skła
dać proszę w a~min, „Goiica"
1926
WP fMMl'M *

to co

słę nie bać, choć wydaj~ się trudne ł nie
do zmożenia".
W Warsziawie zamddował się KaczoroW1S1ki panu prezydentowi Rzeczypospolitej, który za·chęcał go do dailsze.j oodr6ży i wytrwania.
Kornel Makuszyński dał mu to, co
miał naij}.epszego, pios·enkę pełną humortt
p. t. „Piosenka pi~hura", kł6tą 11.a.piJSał
specjalniie dla wytrwałego strzelca, aby
m11 się nie nudziło w drodze.
Za to rzecz prosta nie mógł mru p. Kaczorowski zapła.oić ani pieniędzmi, a1M
pracą, tylko serdecznym pełnym wes-ela

•

PRAKTYKĘ

Mechaniczną i techniczną pr:tyjmie absolwent Ili·
mna.zjum, mający zamiar s tudjować wydział elektro~ec h niczny politechniki warszawskiej. W_ymaga-

Proszę,

człowie

swoje pismo.
- Nie. Przyniosłem. panu kilka weksli moich dłużników. Może pan mi po·

Hi

j#

podług pisma?

~ Tak.

tiezrobotnym
-a

U GRAFOLOGA.
Czy pan określa charakter

przygód nie , zawsze

do albumu w Sulejówku

Humor czytelników
ka

pracę

konać

sie

P. Kaczorowski wyruszył z Łodzi dn.
12 grudnia ub. r. z placu Kościelnego o
godzinie pierwszej w
i przez Slderniewtce, Warszawę, Białystok!' Brześć n.
Bugiem, Lublln, Kielce, :koło, Inowrocław,
B~sz«, świecle, Chełmno. Płock, Lowioz, pnybył z poworotent d<t Lodzi dnia
3 b.m., etyli o osiem dilii wcześniej. aniżeli
opiewała umowa.
W czasie wędrówki meldował s.ię w
kaiŻdym urzędme gminnym, lk()tllendz.ie
pow:i111.towaj, -ety magistracie, gdzie dt> specjalnego albumu wpisY]Vano mu daitę
przybyda, opatrując meJ.c1un·ek s:templem,
który.eh w owym a.lbumie wńdzieliśmy ln7.
Hku, a są niektóre ba.rdzo ćieikaiw-e , jak 1
np. ten ~e świede, jeszcze z c:ul!SÓW
przedrozbiorowych.
Dwa razy choroba waliła go z nóg, raz
w świe-ciiu, a drugi raz w Białowtl·eży, niie
1 dał s·ię jednakże }ei.,.em6c, wvtrwale da.żą<t do oeltt.
W Białowłety t>mało go ni.e :tlt·~ryz.ły
wil1ki i itie zamordowalii bandyci. DZ'l~lny
strzelec ze wszystkich tycli ni.ebezpLe·
c.zeru-tw wyszedi obronną tęką, a nawet
1
I bandyci dowdedzia'WIS•ZY się kim je.sł . po- ·1
i c~ę5tować go c:hoieli wódką i posiada~y- l
.m1 .wr sobie tapas.ami., których przyiąć
chciał bez piieniędzy, co ich ni.epnmi.emie 7Jdziwiło.
W czasi.e pod:t6ty zameldo-w.at się mło-
dy wędrowiec panu marszałkowi Józefo1 wi Piłsudskiemu, który wpisał mu do al· bumu ten oto afory.zm: „Gdy hart, to wy-

PRZYJMUJĘ
roboty studniarskie, otaz wszelkie reperacje rowerów, maszyn do szyda, po cooach P,Ryat~nycb.
Wykqnan!e czyste i solidne. Feli.ks Komorowski,
al. Kiiińskiego 246.
1851

Dajcie

liczą

i ws3)'19tkie dni przechorowane
za maruowe.
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(j.) Dziś, o godz. S·ej po poł. w lokalu
stkoły powszechp.ej przy ulicy Zai!a ;nikowej, odbędą się trzy emocjonujące spot.kania w piłkę si·a<Łkową, a m.i1a.nowicie:
1. Banik Polski-Seminatjum Nauczv•
cielsk.ie (z espoły żeńskie).
2. Harcerski Instytut Wychowania Fi•
zycznego-Bank Polski (zespoły męskie).
3. Gimnazjum im. Skorupki-Akiademicy Ł. K. S.
Najsilniejsza,, jeśli chodzi o piłkę siatkową , dr użyn·a w Łodzi: zespół gimn. im

Skorupki będzie miała jako prze~!lików
byłych lekkoatletów i graczy Ł . K. S-u,
kt6rzy obecnie trenują w klubach warsz.a wskich. W zespo•le Ł. K . S-u wezrnj\
udział m. in. t.akie „a·si', jak Kostrzewski,
Kozłowski, Sarnecki, Macias~czyk Gasic:-
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Zuber-pod Wójny złódziej
Sterał

jej serce i

Panna Br011isłarwa Sobcz.akówna (ulica
Piotrkow.skia. 66) jest służącą do wszysi·
kiego, a pozatem ma gorące serce, które

szedł.

łaknie miłości.
Nic więc dziwnego,

powróciła

te

zakochała się w przystojnym szatynie_
którego poznał·a na jednej z ~abaiw w kar·

uwale - przedstawił się jej jako Stefan
Zuber.
Pani, u której Sobcmkówna służy, nie
bronił·ai Zuberowi bywać u swej narzeczonej, to też piękny

Stefcio

często odwiedt.dał

swą wybraną.

Dziewczyna była . oszczędna,
więc sobie przeszło

napomykał

r·ozkocbattlej w nim

Sobczakównie.
Dziewczyna
Dlie
0

śmiała

pieniądze

ich gospodarstwa.

Potem pocichu

otworzył

mu Dligdy od·

dnw.i i wy-

Sobczakówna w niecałe pół godz;iny
do domu, a dowied.riarwszy się
od swej pa.ni, że czekał na nią narzecrony,
iaJe poszedł, postanowiła się z nim zobaczyć i w tym ce.lu otworzyła koszyk, bv
się przebrać.

Jaik1eż było jej przera•żenie i ró:npa<:z,
gdy spostrzegła, że
skradzion-0 jej z koszyka wszystko

Wczottai tak siię ;a.koś złożyło, że gdy
.~uber przyszedł odwiedzić swą narzeczo·
n.ą, nie zastał jej w domu, powiedzioano
mu, ie powróci niedługo,
postanowił więc na nią poczekać.
Pa.n.i domu była na tyle grzeczna, ze
me trzymał.a. go za drzwiami, a wpuściła
do kuchni.
Zu.bet na to ty~ko czekał, upewniiwszy
się, że nikt go nie podgląda,
otworzył uprzednio dorobionym kluczy·
kiem koszyk
awej narzeczonej, w którym prizechowywała swe skromne mienie i skradł jeij
stamtąd c-ię.żko zapracowane stopięćdzie·
si~t zfotych, ot'1a•z dopieroco kupione buci·
ki i różne drobiazgi, z których się tak
przed nim cieszyła. Były to bowiem
skrzętnie skupywane łyżeczki do herbaty,
noże i t. p. przedmioty do „przyszłef!<>"
(39

Czerwona plama
Sensac;yjna powieść kr:ymi•
nalno•romant7czna
To eo mi pan przed chwilą pok.aział tyl·
ftl'I potwierdziło moje uzasadnione podej·
Henia.„
Powiedz mi pan, czy nie pokazywałeś
~omu tego telefonogramu?
- Nie, panie komendancie.
-- To dobrze„. Wróć pan do siebie i
priyj?lij telefonogiiam, mówiący, iż w
Gra1'd-Hotelu nic się nie· stało. A ten te·
lełonogram skierui pan drogą służbow~.
- Czyżby?.„
- Niec'h to pana nic nie obchodri. Potatem wyaaj pan polecende, by każdego
p«"dejrza.nego interesanta, który dziś przy·
bęcbie d·o urzę<lu fotografowano. Prócz:

0

renumerata miesięczna

TEATR POPULARNY. Dziś i dni następ
nych l>O cenach naJD!ższych melodyjny wodewll
w 5-clu obrazach p. t. „Siarczy>sta dzłewcz:9'11a",

.

urozmaiicOny tańcami charakterystyczn~ml ukła
du l w wykon.a.tt•lu pp. Nowińskich. Obsade wo-

Sobcukówna zawiiad<miiła o kradzieży
która ~aaresz;Łowała złodzieja serca i majątku panny Broni w jego włia&nem
mie,s2*a.niiu przy ulicy · Zachodnieij nr. 13.
-m-
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Z W.arszawy donoszą:
Przed kilkoma dniiami ja:k:iś męt~zyzna
przeciął sobie żyły w taksówce.
Obecnie stwierdzono, te Dliedoszły sa.·
mobójca, Józef Tm, Liczy lat 28, pochodzi
z Bydgoszczy, jest urzędnikiem pocztowym i zdefraudował 6.000 zł.
.
Wy.rzuty soońenda i obaW!l· przeli
karzącą ręką srprawiedHwości - popchn•·
ły go do desperiacldego czynu.
Tu.za aresztowano w s?JPitalu ·i w. Ro·

Dnia

Nazwisko nadawcy:

Dokładny adres: - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ogłoszenia naleiy przynosić TYLKO OSOBIŚCIE

będzie, według kolejności

:rJadał

dogoml i

~ ~.~t.a~~i~fo d~ ~etji.
· ·-; L,

I

.Nr. _ _...;_,_

;e&llla.kże

mu nd1tkia cięć 8Z8Jb1ą w głowę.

StaS2leiw'llki w'idlz4c tio usiłował a.biec,
iscbwycik ~ ~ pe;liiqa, ~&a 1213. wi•a·
• 1 • ~omiła o,,'IWYP&dku .~ i ~go
'-qfiioera komendy miasta.

-•..

Codziennie „Oonlec" drukowaf
nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą zamieszczane

--------··----------------• •-lill cha, gdzie przebywa na lrunttji.
•

tego niech wydają blaszane numerki i dak·
tyloskopują je później.
- p . . zkaz, panie kome.ndacie.
- Powiesz pan komend!antowi pierwszej brygady, że jestem na dworr:u F.abrv·
C1'.nym
- Ro7Jka.z.. .
- Aha, pcwiedz pa.n jeszcze w gospo·
darczym, by kazali z.repernwać auto i przy
pnmnij kc 'ilisiarzowi Twardowskiemu, że
M lriesięć minut ma wyjechać na ·1wor.z~ r Kaliski.
Komendant Wartey, opuściwszy gmach
ko.nendy orzez chwilę zastanawiał S'ię, jiak.. dr·ogą dostać się na dworzec.
Zd::cydował się \...1.eszcie i szybkim
krokiem podążył wd6ł ulicy KHińsk!ego,
skł'ęcił w Przejazd i po kilku minuta-eh
v·
·1 bocz.nem wejściem na teren st.a·
cyjny Łódź-Fabryczna.
Komendant czuł się ~et jiak u siebie w
domu. Przeszedł przez piani i ws~edł
c".cznie ogl:; fając się wokoło do pokoJu
dyżurnego ruchu.

„Gońca Wieczornego

Polskie~o

Ten~. te ll!ie da rady uniesionemu
gni e:wem att"ly'liermyśdi.e., zaiczął wciekać.

dewilu tworzą: pp. Zie!l\tna,· Branltówna, Bielecki, PucbalsJd, Moranow!Gz.'
1 lnnł.
Kas.a czyn.na od godziny 12-ef do !-el ł od
5-ei do 10-eJ wfeczorem.

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

Ilustrowanego•
z prze-

„Gońca Wieczornego" - Redakcja i AdminiDrukarnia: 7-99.

W drukarni • Głosu

' Sfa•szew·ski pomim.10, ż,e był ranny 7Jlł,ołał
wydostać siziabdę a. pt0ehwy i t>.zwcił 1si-ę 1z '11'1<\

n.a Dalikia.

Administracja „Gońca Wieczornego-, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
!Podając1 ogłoszenie opłaca jedynie 15 groszy kosztów biurowych!

o·--Telefony:

Obunony tem Sł.a$ZJewiski ohwtyclł za
nim j.edinialkt.e Zl~.ał ją wycią.gpąć
,z poohwy, •ZIOt.iał ugodroniy JllOdlem w bo1k
~t'U•Z Dalilka, który n.ie prmesbaiwał tt·ada!
szydzić z ml0CU9ące.g.o się z s.zabl~ rołiniem.a.
szablę,

policję,

-----------------••

fl) nosi: w Łodzi zł 2.90, za odnoszenie-40 groszy;
syłkt\ pocztową v.- kraju-zł. 5.-; zagranicą-zł. 7.-

stracja: 2-99

Miohał St.a.sze1w1S1ki, ur1LO!pO<Wan1ry sz.eregowie<: 26 pułk.u utyletii poilow·e.i, rzioistał
w.c.:ror.aij Z81Cze.pionry pl'IZ'eiz nffeiaiki.eg.o W~a
dysła wa DaJHka, Chłodnia 14, ~ go nazwał „ołeirmą'' co w żarrg'Otl>ie żołnierskim
oznacz niedoiłęgę.
·

co miała najdroższego.
Gdy pani H. usłysZ1ała głośny płacz
swej służącej przybiegła do kuchni, dowiedziawszy się o kr.a.dzieży, od.razu domyśliła s.ię, że Sobczakównę okradł ie<i nia·
rzeczony.

E~:: ?1~~~~°'.:! ~!"!~ I Ogłoszenia Czytelników „Gońcil WieczorheÓo;; ·~~

STEFAN RAMOTA.

Krwawa walka między cywi·
Iem I artylerzystą

złożyła

stopięćdziesiąt złotych.
Ile razy się Zuber u niej zjawił, m.rw.sze
był w kłopotac:h gotówkowych, o których
zręc.z:n.ie

pi~niądze.

swe

patrz na stronie drugiej I

~·
.i;t

została

złotych

P. Zylberbergowi„ Piotrkowska 14. ·
Szczegóły

','

odebrały

trzy osoby

Dzisiaj nagroda

•

5 albo 105

, Piotrkowska 81i

- Sługa komend.anta - przywitał
urzędnik, niski przystojny blondyn.

go

- Dzieńdobry„. Co słychać„. W Rogowie nie było żadne.go wypadku„.
- Proszę sobie wyo1brazić, komendancie, że nie„. Ale może pan coś przewidu·
je - za•pytał zaniepokojony bowiem
c·6ż to pana do nias sprowadza •..
- Ty.m razem nie ta.dna kata.strofa ko·Jejowa„. Czyż nie widział pan na dworcu
ż.adnego z moich ludzi?
- 0-ws.zem„. Przed piętnostoma mi·
nutami melf'--wał sfę u mnie, że tiaik po·
wiem, aspirant Me.ner„.
- Nie wie pan, gd?Jie on jest obecnie.„
- Za parę minut przyjdzie tu.
- Czy pozwoli pran, że poczekam tu
nia. niego?
- Alet proszę bardzo.„ Wyba-0zy pan,
że wezmę się do swojej roboty.
- Oczywista, niech pan sobie nie prze·
szkad·z a„. A oto jut pan Mener.„ Dowi·
dzenła panu„.
- Co słychiać, panie Mener„.

Redakcja i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSK~

..,„

Ogło•zenia

Redaktor przninute intere•ant6w
od 5-at do 7-eł w; ecz.

Nadesłane

·

za.granicę„.

Tak, a.le wr6cił i poc~ tu pria.co·
jako reprezentant tego nieistniejące
go tow.arzys.twa holender.ski.ego ,,Amder·
da.mer Morkt"
- Przecie! to C'ałe iłowarzJ&t.<wo Jest
jut pod kluczem„.
- No tak, ale Galmanowi nic nie mołna. dowieść. To spryt.na sztuka„.
Przechodzii1i koło okien poczeika.tni
pierwszej klasy.
- Pia.łrz pan. oto on - szep.nął nafte
Mener„.
(D. c. 11.)
-

wać,

„.

aa wiersz milbnetrowy I

I strona i w tekście

Nekrologi

106.

.

- Nic specjalnego, pa.nie komenchnt~
cie„.
- Czy na dworcu niema nikogo z na·
szych ,,klijent6w"?
- Owszem_, Nawet bardzo powrutny
kHjent„. Niejaki Galman... Podejrm:Dy w
aferze wielkiego palca,
- Ab, ten.„ Alet cót on N>bi w todz.i„. Wszak przed pół rokiem wyjechał

po tekłcle

Zw7czajne

lamo~ a

40 grosz;y, strona 4
30
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strona 10 łamów

Q{lloszen1a zaręceynowe i znślubinowe 10 zł. :: Ogłoszenia zamiejscow~
obliczane sa o 50 orocent zaś tirm z~ir<tnici:nvch o IJ) "rocent droże1
~
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