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Zamach .na Mussoliniego-samobójstwem
ie

Chciała

W dniu zamachu

zmarł

RZYM, 7 kwi e'bnia. Wi~ć <> zaimadhu
n.a MwssQHnie,go zelektryzowała tłumy
stolicy, !które p:r•zedągaiłv w diemonstria.cyjnym po'Chodzie uiHcami miaista. Redakcja
dzien11:ka opOlz)"CYjniego ,,m Mendo'' rosfała zd.emofowa·nia.
Następnie Humy rusizyiłiy w kierunku
poodstwa r-0syj.skiego, poniieważ rczeis-zła
się pogłoska, że .sprawoeZ)'lnd zamaab.u jest
,p.ocho<tlzeni•a sfow'.ańsddego. Tł.urn z.oistał
.}ed:na•k pow~Lrzyma.ny przez g'.Lny o·dział
'karabinierów, tktóiry zawozasu otoczył
~ad1 p-0se~·twa &owieckie1go. Oddzdały
kiarabinierów zamknęły ·równ1eż ulice, n.a
którydi znaijd1owały się posel·~t.w a, które
ze wzgJlędu na &tanow;slko swiy'Ch mocarstw
w stosunku do rz;ą.&u włos-kiego nie de1

sa.yły się sym'Patią fodlności.

Pier.wuy naidzwyc·vaijny dodatełk, który
okofo ~diiny 2 min. 30 po połu
dniu piisze, że 'Z!amach hy.ł przyig-o towany
p.rJJez pati•słiwo, ilctóriemu zależaił>0 na ooła·
wy.sizedł

b~u Włoob.

\V

państwie

Proces-monstre w Berlinie
BERLIN, 7 kwdeitnia. W poni·edz!ałek,
sądem w Be.rlinie (śród~
nfiekie) ro~ocznie się wieHtl proces o
koTttipoję
przeciwko komisarzowi polic;i
kryminalnej berlińskiej Pet-ersowi i jego
tew.a.rz)'\SW·ll;l· ~oceos będzie t.r~a~ <:onaimniej 8 t~odni.
Oskarżenie Petersa pozostaje w łącz
ności ze sprawą prz.emytniotwa sipirytusu
w wielkich ilo·ściach, która jeist zn.ana pod
u.a.zwą afery Webera. Dwaj kup.cy Htt·
man i Hem'Yk Weber brali w olibrzymi·oh
łlościSJCh nadpsuty s,piry'Łus z a.dministraoji mon0$)oLu sipirytusoiwego niemieclcieio, niezdatny jut do użytku, preiparowal'i
fo w specjalny .sposób i sprzedawali ludności. Alkt oskarżenia stwierdza, że w ten
ap.osób n::.:~dzy ludność --ozprzedano inilion:y litrów spiirytmu, który szkodzi~ zdrowiu, Pozateo:n admin.i.sibraoja po<Lttków
państwowych llOStała oszukana na wte1·e

D h. m. pned

na Rivierze, pobity przez faszystów. przywódca demokratów

dizlał ttśmie-c:hia.jąc Slię:

,,Jeszcze żyję.
.nfo mi się nie stało. Chodźmy ztllOW'll do
praicy. Nie trz.eba się niepokoić i niema
ża:d·nego powodlll do alarm·u''.

W ohwi.Ji strzału mls.s Gibs011 wyciągnę
ła w kieronlm Mussoliniego prawą rękę
znak ,powitan a faszystowskie.go. W ręce tej ukirytty był r-ewolwer.
Stwfordzo1t10, że p. Gibson pr1zed rok'iem usiłowała -w Rzymie str.za'łem iz re•Wolweru pozbawić się żyda. Do ·wezwa.nego wówczas ·paiS-t'Ol'a prot.esta11<:1kiego
rtiekła, it postanowiła popełnić samobójstw.o 11na CJhwałę Bogu''.
Po zamac.hu samo•bójlcz.ym -br'·z)'L1ana
była pr.zez dfożiS'Zy o~a<s pdd obserw1aicją

l e:kairisJcą,..

RZYM, 7 kwietnia. MU5solini zawdzię
cza ocalenie temu, i-ż w momencie sitrzału kłaniał się tłUJJllom s-kinieniem głowy.
Kula zamiaist prze.szyć mózig tirafiła go w
nos.
Chkurg Bastianelli po zbadanicJ rany
MU1Ssolmiego orzekł, il! kula t'ewotwero-

Spokojne demonstrt'cje bezrobotnych
· ~dbyły się w Wilnie i Lwowie

~O, 7 ikwi:iefaia. We środę rano
dał oo pirezydenrta Neumana diefinitywnebiei~ob~ni ,za/trudni. eni przy rob~ta.c1b kana- 1,g~ .w'Ylzm.aicze. ni~ term'.nu ro 1 z.i>oc~ęcia ~o:
lizac}'ljinych udaJi s:'. ę do ma.g'i·strattu, doma- bot, -na ,poczet 'któryicih '_V·edlle w•11a1domo,sc1
.
.
.
,
b,
.. _,_. 'prasowych otrzymał mag:strat 600.000 zł.o...
J8:C s:ę roz.s~rzeni~ ro ~t mte>j~tcn.
•
tyioh kredytu. Preliydent Neuman <lclegaocji
Dete.gaOJę p.rrz:Y1Jął w1cepre·z.es LO'ktl'C1e- nie przyjął.
jewslkii. Bezrobotna zaichowyw·a1h się spoWe·zwana telefonicznie poH.oj.a 2')ajęła w
kojnie i nie ur.zą<lizali żadnyich tumultów. Hc:tb'.e około 30 ludzi <lotlne łmryitarze ratuWieczQll'em otrzymaJli oni oopowiedź, że s.za.TI
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r<>botny>Clll. a -OWO' eru z wym u <>we1 aJ województwa, obstawiony tymcza.sem siac;i ro·z-es1z;li się spoko,~ni'P.
nie pol'!cią. Zgromadzenie wyło.n.iła delega.
ciję, którą pl'lzyiął baridzo przyc1hy11'nde wo~
LWóW, 7 kwiettnia. N:eder.Pl:wo.ść bez- woda Garapich, obie-cując porozumieć s:ę
.r:obotnycth rohotnik&w budowlalll)"c:h, oc:z;~. natychmia:st z ma1gistriaiem i dać ikonikiretk.ująicyclh rnz;poczęoia ro!bót wyfaod.ow•ała .ną odipowie.dt w s'O:botę. Tłum złożonv
się W'Ozoraj we Lwowie w formie tłumnetj przeważnie .z ludzi starszych ~p01k01jn·i~
dtem<>nstracH pod ra:tuszem. a .nasie<pn!e -0czek'wał powrotu de~e!gaicji, poczem udał
pod wo'ew6dztwem.
się d-0 związku zawodowego robotników
Gromadzący się co.ciz:ennie pod pom•nł
budowtlanych p·rizy ul. Cł0twei, gdzie przekiem Sobieslkie.go tłum bezrobotnyob ru- ' mów·i~ d.o n·ich z b•a,Jiko.n:u jeden z członków
szrYił o g<>eLzinie 11 rano do ratusza i zażą.
wydz1iału, zalecająie cier1J11'iwość.

sp1•Sek

winowajców Welbe.rćw nie
motna byto
bowiem
·
Im komisarz poUcji kryminalnej Pełen; oH
)"az szereg urzędników monoe>olowych i
~{
podatkowych. Główni winorwai•cy uwiaDziękii przypaidkowi wykryto w .1: ron.- towano 4500 marynarzy, z tego 600 Iud~i
łc·mieni na czas, zdołali :Jbiec do Czecho- sztadz:i-e spisek, O'l'ganizowany 111a krążow- odria,zu wyekspedjowa.no do inny-eh oddz;ita
.towaicji, która nie zawie1'ała z Nierp,cami niku 11 Marat''. Spi·skowcy przygotowywali łów morslci·ch. a 75 ludzi pod sHną strarźą
konwencji prawnej o wydawaniu ~ze- zamia.eh na komisarza floty bałtycki.ej, Zo- wysłano do Moskwy. Sowie-ty starają siię
atę.pców. Wob.e-c ~~o nroces przc.ci·w ko fia i innych komunistów, którzy miel.i przy- rzecz całą zatusz·ować ponieważ w aferę
WEoherom będzie s1ę toczył zaocznie. Na I
.
.
.
'
. .
ławie oskarżonych za.siądzie ca:ły szereg ' być do Kro-nsztadu na obchód rocz.m~y , !~ ?Ja1rmes.zany iest.podohn.o siam Zin-0-w1~
urzędników oskarżonych -0 korUlpcję i pierwszego powstania. Wo·bec wykryc1a ! 1 ieszcze mny wybitny przvwódca l«>ni11'111>Dnemytni,ctw·o .
spiisku, jak don.osi „Wozrożdienie", aresz- styczny.

aresz~ować,

pomagał

l

na

Maraci·e'~

l

wy'"nryłY

POBITY PRZEZ FASZ\'STóW WóDZ
OPOZYCJI ZMARŁ.
MEDJOLAN, 7 kwietnia. W Cannes

I
I

na Riwierze zmarł wódz opozycji demokratycznej we Włosrech, Amen.dola, na.
skutek ran, odniesionych podczas naipa•
du na nie.go 'faszystów przed k!łkoma
dniami.
POSEŁ

CZEMU MUSSOLINI ZAWDZIĘCZA
SWE OCALENIE.

BADANIE MISS GIBSON.

· tY
SOWJe

włoskich

wa przebiia na wylO't kość n~ową.
Ra.na nie prz·edsitawia niebezpieczeii.
st wa.

J14

RlYM, 7 k.wietnia. Spraw-czyni z.am~
-clm na zadawane pytan ia odpowiada w
SiP'()lsób z.u.pełnie n.iezrnzumi>ały, wymawiarą-c od cza;su do czasu kilka. słów po ain(ld
siku.
W i<>irebc·e i·eii ·mai1eziono truci,znę, zapomocą której chiciała popełn : ć silm1obóitliwo po dokonanym zamachu.

młtjon6w,

Głównych

w ten sposób sprawczyni zamachu

Mussolini, który 1po południu miał hrać
udział w otwarciu l'i.nói lohnw~ej O.st<iaGernua-R~ym~Paąermo, wyisłalł tam swe~
go przedstaw:deila
Jaik mówią, zamierzona p-ockóż Musso1in4ego do Try•po!l'isu nie u1legn'ie Oldroczeniu
Muss-olini -powracając d'O swe.go mie.;z..
kania zanieyoikoijonyim w1-.zęd.nikom p<>>Wie-

,,boiainl ho!ei'.'

Komisarz policji ·--.
·przemytnikiem

popełnić

PRZYNlóSŁ

POLSKI

PIERWSZE

WIEśCI.

RZYM, 7 kwietnia. Pa.pież dowiedmał
się o zamaichu od posła polskiego, Zdaniem ojca św. Mussolini powiinien więcej
dbać o ochronę swej osoby 1 gdyż śmierd
jego pociągnęłaby za sobą nieoblit::zalne
następs·twa dla Włoch.
Kardynał sekretarz stanu G.aspari wyraził Mu.ssolin.i•emu wyrazy współczucia
w imi·eniu W a.t)'lkanu.

Zwyżka

kursu dolara

na rynku prywatnym
Na prywatnym rynku walut obcych w
todrd ujawnia się w dalszym ciągu
dzo mocna ten<f,encja dla dolara.

W godzi.n.ach
8,85 w

wynosił

przedpołudniowych

bar·

kurs

płaceniu, około

9 zł. w
oddawaniu, prizyczem zapo·t rzebowanie
było niMJD.iernie duże, podaż zaś mat.
rjału dolarowego minimalna.

Bank Polski ofiaruje za dolary 8.18.

majątek

Za

cara ·

nawiążą

stosunki ze Stanami
Zjednoczon:1mi

BERLIN; 7 kwietnia. (PAT). 11 Telegraphen Union" donosi z Moskwy, że rząd
sowiecki postanowił w~oeować nowe
memorandum w sprawie swego stosunku
do Stanów Zjednoczonych Ameryki P6ł
n'Ocnej. W m~orandum te-m sowiety ma„
ją oświadczyć f!otowość podjęcia stosunków z Ameryką i zwrotu połowy sumy
długów rosy;s.ki<:h, wzamian jednak za to
domagać się będą zwrotu osobistego ma.jątku ostaitniego cara. Chodzi tu o mais.tek, zdeponowany w bankach amerykań
skich. Memorandum ma być podipisane
.przez Cz~cze.1'ina i Rykowa.
-0-
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Sprawledllwoścl stało się zaucśel

Fatalny zabobon w Japonji

Dramatyczne sceny w czasle wykonywania
wyroku śmierci

Przeszło 300 dziewcząt popełniło samob6jstwo
taką „niebezpie<:zną" dziewczynę,

ślwbi.ć

Pomimo wysokie-go poziomu cywaiza„
cii w Japonji, pomimo emancypowania się
kobiet japodskich, na życiu społecz.n.em
kraju kwitnącej wiśnii ciąży jeszcze ciały
i;zereg tradycyjnych przesądów i Z11Jbobo·
nów. Między in:nemi utrzymuie się dotych·
:=zas przekonanie, że dmewczęta Ul"odzone
w t. zw. 11 Hinoe·uma" roku, mężowi swemu przynoszą nieuczękie. Z takiemi
dziewczętam.f mężczyfoi nie chcą się te•

tył z nią szczęśliwie przez lat 64.

Rozpaczliwy 'upór skazailca na widok szubienicy - Szturm
tłumu po „przynoszące szczęłcle" szubieniczne stryczki

Niewiele to jednak pomaga, bo hołdu·
j-cy zaibobonowi powiadają: to nic nie
ma.czy, wyjątki potwierdza?ą tylko re~u
łę. Przypiusix:za.ć nale:!y, że dziewczęta,
które się urodzą w 1966 roku będą już u·
wol!Dione od tej kl~twy ni-edorzecznego
zabobonu.

Mimo, że dzień wyikonania wyroku trzy.
mano w taijeartnicy, pr7.lcd ~odziną egie.
kucji zjawił aię prze-cl budyn!lcietn więii~
nia olhrr.ymri · tłum ludzi. Si1ny kord1'.n policji i tandarmetji utrzymywał porządek.
Pierwszego powfo.srono Ci-ca. EgzeJku·
cja odbyła się apokojnie. Gdy wwrowa.
dzono drugieg·o skazańca, Ja.na Zlaichtica,
o-panował go na wi-ddk wiszącego towa·
rzysza pa.niemy strach. Drtąe na cafem
ciele, rzucił się na ziem1ę i f1d bM głową
o kamienie, tak długo, aż padł temdlony.
Dwaj ż:andarmi podniee1i niep.n;ytom.
nego· i zaprowadziU go do .uubien.i<:y.
Zlachtic wygląd.ał strasznie. Twarz miał
oczy ~ięte krwią.
pokrwawioną,
Chciano go. uspokoić, ale Zlaehtic krzy-

\V Ma.rbu.rgu wykonano niedawno wyrok śmierci na dwóch słynnych bandy·
tacb, Franciszku Cicu i Ja.nie Zlad1iicu,
którzy wymordowali całą rodzinę i d~
puścili się całego szeregu inn-ycli zbrodni.

nić.

Obecnie właśnie jeden ~'ak:i niesz.częśli·
wy rocznik jest jut w wieku odpowiednim
do z.amążpój·śda., miano·w ioie chodzi tu o
dziewczęta u.rodz.one w roku 1905. Fatia.J...
ny ten r·o k powtarza się co 61 lat.
Skutki teigo zabobonu tym razem oka·
zały się wpros.t tragiczne. Przeszło 300
dziewcząt popełruiło samobójstwo. Dla jtap-onki fakt poz.ostani1a niezamężną jest o
wiele uciążliwszy, aniżeli dla europejki.
Zmodernizowanie Jiaiponji umożliwiło przy
najmniej tym nieszczęśliwym uoiecztkę do
tyci.a. zawodowego. Wiele koibieit z pośród urodzonych w nie.szczęśliwyui roku
• obrało sobie zawód pielę~niarek, freblanek i lekarek.
Przesąd ten, za.korzeni·ony jest niietylko
w sferach ludowy~b. Pa.n:nia Zikonami,
córka b. japońskiego m1:nistt1a &praw we·
oświadczyła publicznie, że
wnętrznych,
nie może przyjąć żadnych propozytji mał
żeńskich. Z p~śród 249 studentek wydziału medy-cz,nego w Tokio 77 dziewcz4t
ttr·odziło się w fałialn-ym roku 1905. Postę.
powe sfery 'starają się wytęp1ć nieszczęśH·
wy zabobon. UsUowaino udowodnić, ze
koibiety urodzone w tym rzekomo fatalnym roku żyją jednak w !IZC%ęśliwem mał~
teństwie. Trudno jednak było prz.eprowa.dzić ten dowód, poniewat bardzo nie·
wiele z nich wstąpiło w związki malżeń1kie, a te, którym się udało wyjść zamą.ż,
ukrywają datę swego urodzenia.
Poza tym nieszczęśliwym rokiem b~
T0 k 1844, niew~ele więc kobiet urodzonych

Zaczątki

wielkiej stacji radiofonicznej w Warszawie

czał:

,.Nie ob.cę umierać! Nte chcę umierać!
Jestem jeszcze młody, a śmierć jest ~tra
.sznal P-uś6cie mnie. Odpokutuję moi,
zbrodnię I

Gdy ż.Mldairmi chciet ~o zaprowadzić
smbienfoę, począł 8ię rozpaczJ.iwi~
bronić rękami i nogamli. Kr7Y'ki J* dolaifywały aż na ulicę.

pod

kt6ry · wydał
Pr2Je'Wodnicząrcy sądu,
wyrO'k, kazał Zlaohtica podnieść do g6ry i
zanieść pod szUJbieni:cę. Rozkaz wyikona •
no, ale skazaniec bron-iił się rozpaczliwie
i ukąsił kata w rękę. Wtkcmou udało się
katowi założyć mu Sltryez.e!k na szyję.
Egzekucja został.a wyko·nana.. Kat o-

Dyr. Chamiec mówi do mikrofonu stacji nadawczej Warszawa, I pu&cił z uśmi.eohem więzienie. Kiedy si~
znalazł na ulicy, otoczył go tł~ ludzi,
której po raz pierwszy „u~hała Europa

!Prosząc go o stryczek. Jak W'ladomo,
.i stnieje zabobon, że .sitrycze4c taki przyno·
si szczęście. Reszt.a tł<umu, żądna widoku
obu $kazanych, rzuciła się na podwórze
więzienia. T~o z 'brudem udało się żan~
danneirji ()prótnić miej&ce egzekucji'.
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Usypiał swoje ofiary gazem z zapalnlczkl
Ą ~edbn~Iuhdało siękglwierddzić ~~t, ~e wł- I Polli.Clja fran.cus.k.a. ujęła przed ki:lku szilcanlia, z.nalaizła 2 dlu.te bal0tnry e!l~
ce ra• La s uerro, t6ry 0 w.a~p stę po- dn-iatni nie;a~'iie,gc Jallla Gouorant, któ.ry fio.l .etowego ga•ro.
T.a.jemnicy wYorobu tego nMlrotytku Gou.
udhooz·ić może za tyip •now·oiżytnego banidyty. W cią;giu 3 miesięcy obrabował on 10 rant nie chciał zdra.dz.:ć twiieid.ząc, iż bai;ub:Jerow, 4 ba.nilderów, 5 właiś.ci.cieili dó'b r Jony z ,gazem kupił od niez.na·nego mu Mi·
w tym roku pozostało jeszcze przy życiu.

I

Co ' kra'. • • to obycza1·
Wrażenia

i 15

oadka·dh gazem usypi•aj. ącym, który wypuszczał na ofiary swydh tłrabie·ży z m'i·steif-

amery"an1·na~
Ił

Podro'żn1·1ra
n
I "
.a.
„'-o, g d %i e I Ja k mo«.na
zna ei„
D!ldy
U'-l

podróżny.eh.

rej

Posługiwał się w tych wszyistkic:h pr.z:yó

netj zapa:ln.!iczki.

usytp ' aiący fahrykowa:ł Gou'I'anit u
si~bie ·W laboraitot1jum.
.
.
ła d o Je,~o
1_a•
Sk oro .puitc1a
m1ew•MOC•Z.y

Ga.z

milionera dla mlUonerdw. ale...
dolarowych

Pewien. bogaty podróżni•k-amerykaniin.,
'który spędiziił kilka lat na podróżaioh :na.o.
koło światia i, n·ie żafoj.ą.c czaisu, badał stosunk>i w z.wiedizanych prtez się kraja.eh,

li

Ir

I

cbem~·ka,

Gourant prowadz.ił życie na wielką
st• qpę, za.jmowiał p1'1zy ul. RivoH wrwrunfały
apartame.nt i legitymował się bi!letamii wi·
t kr t
h d •
zytowymi najstar·s•zyc ·ro· :mn aorys o , a: Y..
C·Dtlych.
Gourant je-st inżyni erem~chemikiem, a
do b a.n d y t yzmu s·kl:'011!1'"ł o go ~ zir,oboc'ie.

żł>ie<tę.

inłluAnzy
gowl~

f

w Dla!·

Glasgow jest obecnie nawzi-edzony eo.
influenzy. Za.chorowało tam 140
policjantów i 200 tramwajarzy. Dot_ych·
,
czas ofiara epiidemii oadłc 2ó osób
eidemią

I

I
l

czasach

połr,mH ~łożyt

dobry dowcip,

DOSTAMIE 5 Zl.OTYCH ·

Czyi dowcip zostanie v...•ylosowany
DOSTANIE 5 ZLOTYCH ZA DOWCIP
i 100 ZLOTYOH NAGRODY .
RAZEM WIĘC 105 ZLOTYCH
Dowcipy należy oddawać osobiście, lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej 11Go6ca11 (Piotrkowska 106), Każdy dowcip powinien być napieany na kartce papieru,
i ~patrzony w podpis i adres autora l w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
(Piotrkowska 106),
Jeden jedyny warunek stawia redakcji przyszłym .humoryston1 •· amatorom, a
,
mianowicie:

DOWCIP MUSI BYC KROTKI i ZWIĘZLY!

•

k

_,J

. .

•
W ręku letJ hł;;snął s.Z;fyil~.
I byłaby go .wbiil1a w ipte~ś ryw~~. g.dyby nffe mąż, który 'PO<łstaW'lł swe, fJonie
•
. ,
.
.nogę„. .
Pani M!l-'n·<Y!1 padła na z1~mtęt a me 1;110~"'1!C zemśctć się na baletnicy. ro:akra..,ała
151z!ty•.letem łydlkę ~wemu m~oW'l.
:,,
~patr~etl4 pr;zez ~OigCYł.01wte małt01nik-0w
od1eoha!h.„ w ~z1~ do domu.

Dzwon Lloyda

5 albo 105 złotych
cięzk!ch

.i

-

'I

· Kto w tych

_,Jb

l

ba etnicy i iza.nieu ywa'l ogn'1s o t'{Xltinn.e.
Man-e!i,
wyś1•edziła
dni temu
w ik.a'W\iarni
się panli
jieij mJJafduje
małżonek
iie KHka
wr.a.z .ze swą k.ooha:nką.
Zazdroona tona wipaldła ~ tyCry.słoa
do Idka:liu, z oknykiem:
Gdz1e ba 00s1t1a, co uwod:ri lMiO
męża?
Baletnica zerwała 61ę na rowne · .nogi
i Uip.rze:dizająic atak, ~9nęła filiia~ C:mt°•
ned kawy tak ce4nie, 1t u.godiz.iiła w sam inos
pr•Zleciwnd.crz!ki.
Widok ikrwi i ból ,piodlnie.cl!ł pa.Mą El-

z•ydOWS'lrim
ll

W.r·e·szcie 0 n.eig.diaj osfa1e~zni~ ro1icjia
Ze Lwowa don.ooizą do „Gońca Wiep.rzytrzyma1.a dwócih aranżerów ~ałeij tej
czornieigo''.
Od l!l!ieja;kiego cza.su ,ziauw·a·Żian!O na historji. Są to Franciszeik Tinadk:i, pomocnik
emenbrzu 2!1'aielick'.m, że !ktoś w n.ocy drulkauki, zamies·zkały przy u1. Szipitalneij
roz!kQpuje śwli·eże groby. Mim~ zwracama Nr. 46, oraiz Marjan ZadOlfożiny, m1ieszkaią·
b~-oznieipsz.e-j uwagi n~ o•bsz.~ir cmen.ta.~y, cy przy ul Szp'itafoeij Nr. 12. O.ni % dięd
nr~ można byiło wpasć na siad spra.wcow zysku ro7Jkopywal1i ~roihy i otw1e:raH t.rumny, posrukując przy t:ru.pach 'k~oworaz; ziha•dać P·nxyczyn.y ich ~z!iała.!no$~i. PrzypusZ'cza.no, ~ ktoś strot s-ob1e zarly, naści. mianowide per·eł u ff<()lbicl.
Obu miezwyikłyoh zfodiiei aresi;t.owano
1.1wła'S'zc:z;a, że równo•cz.eś·n~ e kurs0twafa pogJlosika, jakoby niektó11zy ,~artiDi wsta·w•ali ~ a d•z'.· ś będą oni od•fa.wi rni do ~ąidu kairz ~obów i pneclladzaH istę p'O allej.acih niego.
cmentairnych.

wsadziła zazdrosna łona

Pani Elltbieta Mamoli, fonia jednego i
wybitnyich aJ'ktorów wło.slkich miiał& doi~
powodów dio za.2Xko6cł.
Mą:ż j,e.i bowiem uleał C%arowti pewneri

Rozko,pywacze grobów na ' cmentarzu

ułożył następującą listę n· a~,z,częśliws.z.ych

nftWY W DOS
•
ł dk
ł
ę męza
SZlY et W Y

•

Lu:tzie-potwory

i .na~bojmli·ei u;pooażooycli .pd'iZieZ naforę •kr.a,.
jl6w:
a) n1ai1Piękiniejlsz.e ko1bieity :z:cfo1bią wyspę
Ce-yilon·; pięknoś'ć sym.ga1J.eiz.ek zaćm·iewa,
21daniem na'Szego pod.różnika, urodę pa•ryżaneik i amerylkanek;
b) rua·jsi!Lnie;i'si j nap1e;piej :zbudowan~ męż.
się na wysp-a.dh Fidżii r
ez.yźni zna~duią
1
1
(Pacyfk);
c) 'IJ•aj.grzecizn~ejszym i nalkwl'turalnie~-.
s•rym w Olb ejściu naro d'em są ... ma•1ai•czycy
{Indotdbiniy};
d) na~bo1gatsizym i naijlepiei sytuowanym
materńalnie krajem jest„ Ameiryka„. nie,
nie„. Nowa Zefandja (Australja);
e) na.j dr-oż.szym kir1jem na &wiecie jest„.
.S.udan (Afryka);
f) na•itańsizym zaś„. Włociby.
Gd tie wob~c tego . pugniąthy zamie.sz!rn ć na stałe '<w·f11r tyc·b O'bs.erwacji 1 szczę
(Jiwv podróż.ni'k?
Na wiy,s.P'acb F:dżi, jak sam oświadcza
Tą o·d!JCJ•w e-dzią tłagod·zii za.pewne 7J!.·
wód, wyrząd110ny eumpe-1kcnn i amerykan·
korn przt?tz swą o·p:nję Parysa o piekności
~6r Ewy, zamieszkuią.cvch u.ro.czy Ceylon.
--n--

czarnej

Filiżanką

.

zwiastuje o losie okrętów
W londyJ1ski-em towa.rzy5>twie uNzpie.

~ czeń okrętowych Lloyda, w którem %a:,·e.
jestrowane są niemal wszystkie okręty
świata 1 wiń dzwon, toz.brzmiewaje.cy w

li

'I'azie nadejścia do biura wiadorq~ci '!l o,Jc,rętacb, %najdując~h się na morzu.
Dzwoo ten pochodzi z naładowanej
iSre·b rem łregaty angielskiej „Lutin-e".
która zatonęła poc!czas burzy u wybrzdy
Holandji w 1799 r.
Dopieoro w 1859 r. wydobyto go z dna
moraki-ego z innymi S%czątkal!lii tre.-gaty
i zawies?Jono w przedsionku Lloyda, gdxie
spełnia od tego cza.su swą czyn.no-ść. za·
wiadamiaiąc jednem u<le.rzeniiem, że na·
des2'ła wiadomość o zaginięciu okTętu na
morzu, dwoma z.aś uderzeniami o p:owr:o·
cie okrętu . uważanego tuż za przepadły.

ł

rłr.

GONIEC W.t'ECZORNY ILUS'rROWAHT

Zacięta

walka ;,suchych" z „mokrymi" .i.~„~J~~:~~!;~h~:ó~
1

·· Olbrzymia afera ·alkohol.owa .w Stanach Zjednoczonych

Odwrotna strona medalu--Szmugiel i nadużycia łlwitną··Policja bierze łap6wki
1• pl·J•e ra•em z „,bUtlegeram1·"
"'
„

Oeputowanl do kongreau, którzy uchwalali ustawę prohibicyjną u eleble w domu aą„. zwo•
lennikami Bachusa

(ae) Stany Zjednoczone od czasu
wprowadzenia ustawy prohi!bkyjn.ej, z.a.
braniaią·ccj

bezwzględnie

~zynku

n.a-

:pojów alkoho1owych, nie mogą UipOrać się
z t,zw„,butlegerami", przemycającymi z ;z.a
grmicy lub wytwanają<:ymi potajemnie
alkohol.
Ustawa prohibicyjna, która mii.ała wytępić zupełnie nałóg alllcohoHZltlllU, n~?JCzą
cy ciał.o i ducha ludności, osi~nęła niestety skut.lci w.ręcz przeciwne.
Mim.o surowych zi\WÓW i ciężkich
kar, nakłada.n~h na gw.afoącyich ustawę,
alkohol możina w.szędzie dostać. Wy.szynk
uk·rył się tylko w podziemia-ob, cetl'Y wódki doszły do zawrotnych S'l11ll. świet.n.iie
z01rgamzowane bandy przemytników dostarczają tak po±ąd.an.e trt.tnki, zaya biając
na tem miljony.
Władze ści.gają, ich eotprawda z energią , leez n.ie za'W'Sze skutecznie mogą z
niemi walc~. Pod.władne bowiam orga.
na policyjne często dają aię skmić olbrzymim łapówkom. of.iarowywan11D im przez
„butlegerów" l patrzą pr.iez palce na ich
s.pra wki, okaizu)ąc 1m n:awet nfokiedy
czynną

II

· Po długich poozukiwaniach zdołano u- przy istnieiący;Cih już więzieniach.
}ąć hersztów ba.indy, są to dwa.i bracia
W izbie r,eprez-e ntant6w s·prawa aikoGerS10nste1n.
, holow.a jest stale na porządku dzienn-yun.
śledztwo by.ło
bardz-0 ubru~ione Toc~ si~ ~mdętm.~ d~kus_je tniędzy. iwowskuitelk używam.a w korespondenc71 „bu- I leninilkaanu 1 przee1wntkam1 prohibtejł. 0tlcge-rSllciej" specjalnego klucza. Tak na- ma.wiano szer-oko ,.plebiscyty'' uirządzane
p:rzyk~ ~niie wagonu sygnalizow.a.- przez wtlele pism amerykańskfeb. Pl~
no depeszą: ,,Kuzyn wyjechał, ocrekujcie S<:yity te wylkiazuj~ naog6ł olbrzymią pnena kolei" i t. p.
wagę zwolenników „ognutej wody".
Całe ~łeczeńMwo amerytkiamkie z
Deiputowany Blanton z Tex.u nazwał
niecierpliwością <>czeku.je końca tej arcyte „plebi<Sc-yty" niecnemi oszustw.ami i za.
ciekawej i senisa-cyjnej sprawy.
żądał, by ci deputowan1, którzy piifą
Do jalcich rozmiu6w doch•odzą prze- w<brew kotl:Sltytucji, powdD!Di tracić mand.astępstwa na tle ustaw probitbioeyjqych do- ty dewutowan-ydi do kongresu ii być wywodu!, t-eigo n•a.st~jące dane: w stoHcy dalani z ikiraju.
państwa w Wa<Szyngtonie w ciągu jedne- W taldm razie nie mieilibyśmy mg.o tylko tygodnia a,reeztowat1<) za n.uu- gdy quorum w i7Jb1e - odnelkł de,putosrenie praw al'koholowyoh 550 osób. N.aj- wany La Gua.rdia z Aew Jorku.
gonzą str~lU\ tej sytuacji jem fakt, te w
Okazuje cs.1ę, u ci łtawet, kt6rey z taw.i-ęZJiem.iaoh W.a.3ryngitoński-cb brak jut kiilal zapałem uchwa.lali u.stawę, &ami ją
jest miejsca dla pijaków. Wił.adze noszą obchodz". Czy możne. więc chi-wić eię
się z .zamiiarem dobudowam.ia nowych ceł zwykfyni śmiertelnikom •

i

pomoc.

„

garniała kiłkadzteisiąt w1ększych miast.
Centralą 11 bt11tleger6w" była wie,l ka firma

„Industrial Akohol Company". Przedsię
biorstwo to zallrupywał<> a:likohol do denaturowan~a. lecz zamWast go, w myśl koncesji rządowej, dein.aturować, s.przedawało go do picia. Pom.eważ cena galonu aJ.
kcholu do denaturowania wynosi 60 centów ~ś g.a.łonu do picia cona.jmniej 3 dolary, .,zarobki" tej g«-amady były olbrzym:e. Tygodijiowo sprzedawano 50 tysięcy
galonów, pobierając cza5atlli at 20 dolar6w za galon. Na tych łoranzakciaich „In·
dustrial Alic. Comip." zagarnfał do kieszeni około miljona dolarów mie1Sięcznfo.
~i:rytus całymi w.agon.ami szedł z
Clevelandu, gdzie były gł6W1De składy
firmy do Nowego J.orku, W.a-szyngionu,
Bostonu, Detroit, Chicago i innych miast.
Do s.pisku wciągnięci 9yM unędnii-cy
kc)cjo wi sfa.cji, 'którem..i szły transporty i
policja koleiow.a. Taik np. ud~wod.niono
łapownictwo policji w Cleveland. Minneapolis, Duluth, St.-Louil! i in. mias.taoh.
Ogółem w zwią:?Jku z tą mkrojoną na
kolosalne, i.ście amerydtań.skie r-ollllliary
sprawą aresztowano dot-ydiczas 120 osób.
Na wykrycie spTawc6w i prowadzenie .
śledztwa wrdał rząd amuykamki d'O tej
pory olbrzymią swnę 125 ty..s. dolał'ów
(miljon ZJłoitych).

Położył trupem małego chłopca
za

hałasy

dzltclakdw pod okntm

W Medrolainie tocry się obecnie inteprzeciwko fabrykantowi,

resująca Sprawa

Paolo Rondena, o %e:b6jstwo dwunastoletnie~o cltłopca. Okoliczności zabójstwa są
zgoła ni•esatnowite.
Rondena wrócił pewaej niedzieli !'UO
po orzepitej n.ocy do domu i pofot,ł 3ię
spać.

Pod jego okna.ml baiłasowa~o killlru ma.-

łycli ohłopców.
Hałas ten ta.k zirytował pijaka, te bły
ska wi<:znyrr ruchem wyiciąignąił nwolwe-r
i nle celudą.c:, dał przez okino kilka słrza.
ł6w. Dzieci się rozbi-e.gły w pa.nice. Pomi-

~enia.

Jarkowskl\.

:i:apowl.cłz:łauf

bęc1t:ie

u

krotochwila

ten
Hen-

n~quin'a „Codtieti.nie o 5-•I" po cenach aa.;mt-

szych. Bilety llollbyte na premlti'ł, watae btdll na

eobotę.

W sobotę dwudziesta druga premjera sezonu,«
trzecia i ostatnia z Junoszll-Stępowakim: komedja
amerykdska z życia śpiewaków operowych p. t.
„Znakomity Don Juan'' pióra spółki literackiej angielskiej Fred'a ł Fauy Hatton w przekładzie J.
Brodzkiego. W głównel roll kobł9ćej obok Junoszy-Stępowskie«o p. Irena Grywi6ska, w hanych ·
rolach: pp. Jerzmanowska, Horacka, Rodowi=owa, Rozwadowlczowa. Żeromska. W rolacb mę
skich: pp. Dęblcz, Grollckł, Gurynowica, Krell,
Kriemłeiiakł, Mrozi6skł, WUczkowsld, Woakowski, Wro611d, tuomakł. Retysetal• Władyaław
Ryszkowski. Dekoracje Bole•ława JCudewłoa.
W sobotę o godz. 3 m. 30 po cazaacb ujnił
szych „Otello" z Junoaz,.Stępowakłm, Gr,lewsk~
i Kochanowiczem w rotach naczelnyda.
w nłedzl•lt o godz. 3 30 .po c:euch znlło„
nych „Orzeł esy reszka'' a JUDOeSĄ-S~owlkim I
Jarkow14
W próbach pod kierunJdem rU.,..e ra K<!Mt.ul·
tego Tatarkiewicza bU6 poetycka Maeterllnck'a
„Błękitny ptak'', kt6ra bęchłe nutę~ po
komitym Don' Juanie" premier• aezoou.
Najbliżue wieczorowe pnedstawłenie „Otella"
dane będzie w pomedziałek aadchodZĄey łlO ce·
nach zniżonych.

m.

,.zoa.

Teatr

DDDUłamy
.

„

w wykonaniu pp. Nowi4skich. oraz cłutego :zutę
pu statyat6w w barwnych strojach tyrol1klch. Ob.
sadę w rolach pierws1opL stanowi-. pp. ZieliUka.
Bra.ndtówna, Bielecki, Moranowic:z, Puchalakl, Górecki i bmi. Ka.a c.ąmia ocł «odz. 12 do 3 i od
5 do to wlecz.

Towarzystwo miłolnik6w ~ un:l\lha w
pilltek dn. 9 kwietni.a oryginalny wiecz6r utworów na dwa fortepiany, których wykonawczyniami będĄ panie Salomea EibeaschCltzowa I Mela
Neu«er-Feliltsowa. Ostatnia mana aam je.t z WT•
słłpa w Filharmonjł łódzkiej. Na ~rogram złot~
alę utwory Braluma, Schumanna.. Frydmaaa i

RachmanlnowL

··.

Co ty mówisz o tych wypadkach, które przetył Stryj.
nic„. Chciałbym tylko, by ten Stryj był bezdzietny.

Pow16rzenle f.czerwanega
Kapturka••

m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!B!!!l!!l!!!!!!!l~ł!!!!!!!!!!!!!9

Piękna
drogo

uwodzicielka

musiała opłacić

zdobycie serca
skiego milionera

amerykań

Sen.sa.cją elegaJJ.clclcb sfer Nowego Jor- z.a.ciszny.m pała.cyku Corrliuy Palmet,
ku jest obecnie proces o uwiedzenie męża, „młoda para" śniła sw6j sen o szczęściu.
jaki wyt·oczyła pani Eleonora Brewste.r,
Ur.ok tych „mdoo<>'W}"ch miesięcy" zożonia. zna.nego wydlarwcy i milj-onera., pannie
stał je<lna'k zamącony procesem, któty wyCorrli\SS Palmer.
toctyła pam.nie Palmer pani Brews.ter„
Panna Cot-rliss Palmer jest wchodzącą
Oceniła oma. swe straty zarówno :narugwtlazdą ekl'lanu, od nieda.wna błys-zczącą ty moralnej i materjailnej, wynikłe z uw.i·~
n.a Btntiamende Ho.Jlywo'Od, Kd·l.k1a, ra'li'{ dzenńia j.ej męta, na pokaźną sumę 200.000
zdobyłia ona juz pierwsze na.grody na kon- dolarów, (czyli około półtot"a mil}ona zlo·
ku.rsa:ch piękności, i w tdk.u biezącym by- tych) , żądając od prunny Palmer odszk-oclo·
ła powat.n.ą pretCID!dentką do tytułu 11 Mb$ wanfa w wysokości wspomnianej sumy.
America ", udzi·efanego no dorocz.nym wiei
W ty.eh dniaeh w sądzie - w Nowym
kim konkursie najp.iękniejszej kobiecie Jo1"ku, odlbył się ten senc;acyjny proces,
Stalll.ów ZjJdnoczonych.
budzą.<:y za.równo ze względu m ~6j cha·
Pą Eugeniusz Brewster porm.ał urodzi- , raikter jak i osM>y w nim występujące, ko0w4 gwiazdę w najba.ridz.ń~ ele~ckiej J.osalne ZJaiint«esowaind~.
mł~jscowo-ści kąpielowej, letniej rezydenPand Brewster w dramaityc:my sposób
cji świata amerykańs'lmch miljoner6w, Mia- przed!stawfła swe nieszczęście i uwodzi·
mi, na Fl·o rydzie.
cielską grę swej rywalki, pia.n.ny Palmer.
Premjowaina piękność U.Zyła oałeg.o
Sąd przychyJ.ił się do skatgi poszikodolrunisztu zalotnośoi i złowiła w swą sł.od.ką wanej żony i przysądził jej dwieście tyisię
sieć . milj011era, skłaniając go do porzu~e- cy ·1olar6w, tytułem ods.2lko&o'Wl3.llrla.
nia małżonlci.
Pan.na Palmer dtiogo wiięc będue muZa.kochainy po uszy milj<>ner, wyjechał sia.ła opłacić rozkosz..e swego romansu z
z.e swą kocĄan1ką do Kalitom;:?, gdzie w mflronerem - wydaiwcą,
(w)

~\ij// ~

aiż do wyiczerpan.ia
wuywtkioh naho}ów,
jakie w domu posiadał.
Jeden ze stunłów trMił tn.ałe.go c.hłop
Cil i położył ~o trupem na miejscu. Rondeua, nie pnejmuią.c sit atraszną zbrodnią,
na:spokoiniej położył się po strz&laniu do

Sąd, biorąc p-od uwafę okolktrtóŚd ła·
f ~u.ce, mianowicie stan opilstwa o~kar
' ton~go, skaiał 1'hr.odnl4lrit na "I 1e.t wił

,Jutro, pt,t.Jt, almiast
wiec16r premiery elana

1

T. N. '1.

mo tego R.onden.a. n.ie pnestawał strzelać

łóżka.

~~iet~es=~~~: !:::~t\-stępow•twn

DzU, we czwarlek, po ceudi najnliufc:h ciea~ lit niuwykłem powodiemem me)odyjay
wocłewłl w 5 aktach ..Slan:ayata cbłewcsyna„, urozmaicony chara.kterystycmymi ta6camł akJadu l

Ostatnio władze wpaclly na h'<J!P olbrzymiej szajki, której . cmałialn.ołć o-

1

41

•.:-.•.•• .!.::. ~
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•
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Dziś

I

dni następnych! - -

Tam, o~zie pieprz rośnie
14 aktów niesamowitych przygód,

pieprznych bistorji i szampańskich

war;acji.
W rolach główn7ch1

8! Daniels iH!!! Lloyd

Wobec wielkłqo powodzenia. jaki-Co łoma
ło wystawienie „Ct:erwone«o Kapturka'' dyrekcja
postanowiła powtórzyć je w udchodz~-. niedzielę, dn. U kwlet.Dla w aall FIUwmoajł o ~ 3 po
południu. Opr6c1 ,,Cierwoae«o Kapturka" w 3-ch
aktach dodane będ-. jealCn dwie komedyjk.I, a
mianowicie „Pan kotek był chory'', bajka Jachowicza, inscenizowaaa pnea Beaeclykta Herba 1·
Wandę Tatarkiewicz oraz „Psotny JgJiatłH, wuoła
komedyjka. We w1zyatklch tych komedyjkach w
głównej roll wyatvi ulubienica daiecl Ninka Wtlh\ska oraz Benedykt Herf.I I Wuida Tatarldewłez. Ceny przy&tępne' dla wuystkich, a mianowf.
cie od 75 •r· do 3•ob sł.
s

Połknął

252 szpilki

W tych ctnw:h do j.dnego

Ile

Hpita!i

berlińskkh przywieziono człowieka, kt6ry
w cela.eh sam()lb6jczych połk~ł mn6stwo

stpłlek. Z toł11,dka je~o wyprowadzono itd
252 s2'pilki dwucentymeltowej dłuf°'c:l
Ja'k się zdaje, samobójcę tego będzie mo.
żna utrzymać J>t'ZY t'telu

Zbrodniczy czyn
lekarza ·
Z K<>lon.ii donos~ą. ze lekan dr. BroeC'her po:i>bawił tycia. pue& zutrzyknięcie
rtęci archiie.k~a Oberr~utohera. Motywy
zbrodni ni~ sa mane. Zhrcdniau "bi-egł. i

Dzieje krwawego komisarza sowieckiego
.
serba~komunisty w
Nosił wilk owce-~ponieśli i wilka. Tragiczne losy czekisty
sowietach. Parodja praworządności mści się na samych bohaterach krwawej
rewolucji. Dygnitąrz sowiecki, znany bol~żewik. Stamirowicz zgnił niewinnte
w celi więziennej
.

(Korespondencja ze stolicy bolszewickiej)
Moskwa, w kwfotniu 1926 r<>ku.
W począt.k.acih rew0tl'UICl)i bolszewickiej
w 1918 .roku na Kaukaiz'.ie gł~.e było nt1- J
rLTWi-s•loo Kr.wawieigo ikomi•Salf'Za. b'O'}iszewicltie' go, naejallci·ego ' Stami'l"owic~ - IZ pooho-'
dze.nia .seriba. Był to byby wojenniy ieniec z
iaustrfa-ckiej airmji - .niiesteity irneffigent-oficer. D1a oooibiS't·ej katjeiry stanął on na <:?le·
de ho·rd oz1e.riwonej gwa.ni5i i „.zapro.wad.:dł
porzą•ddc'' pomnęda;y gruzinami.
z kólei 4:.IWej lk.rutjery Stamii!'OW'icz był
n.aozeln'ikiem czrezwycziaTki, pótniei GPU„
W'ządzruł karm-e ekspeaycje na bandytów i
poW1Stań-ców, aż w 1924 roku otrzymał spoko=ine st.a.nowkko-.syneikurę naiez.elnika wie·
tZ.ie'OOlictwa na. Krym.ie. Pned z.ems1ą -swych
ofian- poliibycznyoo StamiroWi~ uicbron:ł
&'.ę w ~ardzio PrMty sip~6b:
wnyscy ()1!llj pośli pod ścianę n.a rozstrzelanie,
lll8.t01Iniaist - kryminalni prrziesłt!ępcy, wt.n.
ce1!l'i d'Q Iodiów więziennyicih, p~r.z:yislię,{1.1
·
·
miu zemstę.
Ani na·wiet przypuszczał n8JSJz bohater,
że zemsta ta przyjdzie od s-łir<>llJY nia1bairdziei prawoirząd.ne0 - w bol!SIZe'Wl}i. - Oto,
fab.zywie osikadon.y Stamir·oiwkz dostał
&1ę w łaipcy biuir'().'krafyzmu sowieC'k'.eg,o, zagnież.d,żooego w obecn.e formy -sąidownictw „
i wliadz hewiecz.e:óistw·a Zw. SSR I za·ni.m
'UldowodnH swoje ad:bi 1 faktyczną niewinność w cLziedizinie staiwiain.ycli mu oskarżeń
zgDlił i zmarniał w dem.nicy więz1emiej,
prze.i niego sam~ niegdyś n.a Kaukazie
- - wymyślonef. '
Jak się okauło, szaika wyitr~01n.ych
przez Stami.ro'W'ioeza ba.ndyrow, popinzy.się
g'ła swemu gnębidellowi zetnlS'tę. Oto p~
wnego dnia, ter.ska GPU. na Krymie
otrzymała z Kattkaru dc:\tnies:,en1-e nra obecnego wys<>kiego kl'!yttl!sildego urz~:i!ka

bo1e1Zlelwi~kie.go, lflow. Stamirowioz.a.. .Oskariono go o cztery z;br<>dnie., grożące
mu kairą śmierci, ,a, mia1nowicie: 1) St<am?'l"<>'Wi<:JZ miał być W 1918 roku •ll0.•C~foi,k'.e.m
białogwa.royj.s:kiego kontrwyWiadl\1 w Ufi.e.
~zie Ol&Ob'iśde miał ro.zis.tr.zeliwać k()m11nidów i torturować r ·& ślei:lztwair.h rbotru·
k.ó.w i chł~ów; 2) Sta.mirow!cz miail w
1923 roiku. jako prz.ewod!lliczący tirybunału
rewofocyjnego w Moz.do\\oikie na Ktu1ka1Z'ie,

·j

roefoaud·ować 0il1b.rzvm 1 ą kwotę pieniędzy

I i zbiec; 3) ŚtamJ.row!cz.

milioji - miał z.gwa.łcić
zmusiwszy ją do uległ.ości groźbą użycia
hroind; 4) oraz Stamirowi-:z 12.mus:ł ~wn.e

1)

2}
3)
4)

10

kiłogr. mąki

5) Aniela Siedlecka, Abramowskiego 30

5 kUogr.

mąki

6) Antoni Samborski, Ruda-P.abjanfo~
Rynkowa 5.
·7) Ja.n Chwiałkowski, św. Dor.Óty 3.
8) Piotr Giersz, Kątna 54.
9) Jan Epsztajn, Andrzera 44.

1

1 korzec

węuta

10) Mart.Ja, Kolasińsk1a, Andrzeja 16.
162.
11) Eufemia Klapitka, Zgierska
11.

12)
13)
14)
15)

z

cukru

I

pod wti:·r.,·,

POWIEDZ ZNAJOMYM

mat~race

dziecięce, łóżka metalowe,
druciane i wyściełane, najtaniej i do~o
1960
„Dobropolu", Piotrkowska 73.

dniei

w

lóżKA

METALOWE

spatC'rcwc, materace druciane i wyściełane
t1mb i n:i do~odnych warunkach nabyć można
firmie ,,Dobropol", Piotrkowska 73, w podwó-

w6zki
-

w

rlu,

się pr·a.wie w aigon}i _ prizypomndano so.
bie w diz,je..s'. ą-tym m:esiącu o jego uwięzienii•u. Sę.dz; a śle<kzy rozpatrz.ywiszy oskarzenie, Po ko1d·l"o.ntacji i stwie·r dzeniu ,przeiz
władze -centr•ailne zw. SSR. 1 pa·rtyjne, że

3 kilogr. cukru

••••1•••••••••••m

lt wózki spacerowe

I

us rowane o

rtastępne listy zdobywców codziennie
44) J. Krenicer, Za.chodnia 49.
45) Władysbaiw Pijawczyńskii, Wierzbow1
ł
't
nr. 14,
Ewel.ina Szuszkiewicz, Zgierska 24.
46) Jan Stoiński, !Glińskiego 127.
47) Jan Klo·czkowski, Karofa 28.
48} Wł. Jakubowski, Ciemna 18.
Stan[sław Mildinka, Wiznera 35.
49) S. Kazian,o·w&ki, Konstantynowska 57.
AleksandJ'la. Starczewska, KonstanSO} Stefani.a Kosińska, Sienkiewiicza 67.
•
•
•
tynowskta 33.
Artur Matja.n Kautz, W 6lcmńska 62.

Antoni Sa.siin, Pusta
Jerzy Lichtenberg, Pfotrkowska 64.
Ignacy Cybulski. 6-go Sier-pnń.a 8,
Maryla R1a~micówna, Stefania Żerom
s·kiiego 77.
16) J{azimierz Krzynowek, Napiórkow·
DO KOMPLETU
skiego 148.
,'zlect
kAkoro
ieszeze
freblowskiego 1m;yhne
Ogród, plac do gier. Zapisy codzfonle 2 - 4 ...,
17) Ela Kii.nsf.lerówna, Pie>trkowska 275.
1947--' 1-d
Domanowdez. Za-kątna 85, m. 3.
18) Salomon Płocki-er, Kilińskiego 79
19) Marcin Szewczyk, Napiórkowskiej!o
nr. 100.
SPE ZE OAZ i KU"P'.rO , „ ~( 201~wec.ł~Wt3„'.K~t~ka. kidrzej.a 13.
21) ·~oma.n Wajslehrer, Główna 50.
· - -·
~
22) Bron~.sława Bojanowska., Poludniowa
nr.40.
KUPUJCIE
.
za gotówkę!! ~dyt wynosi 20 proc. tanie). Sprzedaje firma ,,Najtańsze Żródlo", N~rutowicza 36.
k~logr.
Tel. 13-87. Rozm.ai·te plót.na i Inne materjaty.
23) Genowefo. Ruszkiewicz, Odyńca 19
·1 939-1-d
24) J1 ~nJ'!la Kawka, Rybna 14.
25) F eHks s:er-ociński, Suw al sika 20.
D~ECIĘCE
1
26} Ludwik Wolman, Pl. Dąbrowskiego 3
ł•'>ieczh tanio i na dogodnych warunkach nabyć
mo7na °"" fil't„ie „Dobropol', Piotrkowska 73, w
27) Helena Peyserowa, Ka.rola 4.

MATERACE
wyścidanc z czystej morskie! trawy, oraz materaee :tprężynowe „Patent'', nabyć można w firmie
1892
•,Dobropol", Piotrkowska 73, w podwórzu.

t

mu

„tak
tortu,r y nie
sohie'' dla p11zyj1emncści s<'.dv,tów władz
ślediczycih i czrezwycza iki tGPU,)
Nie pomo.gły ż3dnc> rapor:v Slamirowicza do rozmaHych Dcprów (towal"zys1w
op '. eiki nad więźn ami). Wyśmiewano t:·!'.{o
ie.g.o rozpaczliwe usiłowa.ni-a udUiwodnir ·
nia, że }est riesłusznie cisika.rżony.
Wreszicie Stam'. rowicz
oślepł od głcdu, wil$lci i ciągłego kat.owa·
nia go Pl'ZM wszystkich bandytów, z kt6.
rymi siedział w więzieniu.
Istofoie sfrasa.ną z,emstę wymy:śliti W1Szyscy ścig•a.ni i S'ka.zani ,p rzez Stamiro.wicza prz,e1stęp·cy kll'yminaln.i, gdy dziięlki bez..
· du·siznemu b!urnk.ra1yzmuwi spotkaili s· ę
ze swym poigiromcą oko w oil<o, w te.dnej
ce1Li. N.e pozo\Stawiqi oni w Stamkowiczu
;edne,i całei ko1stecz.'.k1 1 zamęczali go prze-

5 kOrCY wogJa

- - - - - - - - - - - - - - Il
NAUK! i WY()HOWANIE I

WóZKI SPACEROWE
krajowe i. zagraniczne, ł6tka metalowe, umywalki,
rrtli!erace wyściełane, nabyć można w firmie „Do1884
bropol", Piotrkowska 73, w podwórzu.

śledztwa.

więziennych zadiawano
dlla żadn ych zernań, le-cz

I

'

mosiężne, niklowane, w wielkim wyborze. nabyć
mo7na ta.nio i na dogodnych warunkach w firmie
,.Dobropol", Piotrkowska 73, w podw6rzu. 1891

W <:elach

wiezienia,, aby doczekał się

Tylko 50 nazwisk' i tylłio 50 upominków ~~::c:~ =~ Stamirowfoz zmajd'e>wał

. 1 -~

ŁóżKA DZIECINNE

ki z rzekomymi ba,odyt·ami.
Wsz)'IStkie te o..slkarżenia n1e poparte
W1Pr-awdzie dowQłda:mi, wysila;roziyły w praworządnem państwtie sow ·ec:k".em, a·h y naw·et t:aik cenione.go i u'znaiwanego pOIWlSZ>e··
chnie bohzewika i dygnitar.za padyjne.io
mom-enfaln ie aresd o.w ać 1 ('JCisfa w ć etapem z Krymu na Kau'kaiz .,dla. sprawdu.
lllia zarzutów".
Od t~o m·omenitu Stamirnwiot p·r zeszedł stra.s?J! i wą dr-ogę więtnia sowier.k' ego.
Przez dziewięć miesięcy włóa-0no go z

G o ńca W 1eczorne o

Ogłoszenia

-

W!fęDe.n~a do

zde.jmoiwanńa

lista. preinji
.
·nwunasta
g
g ·Jl
·

1

„Czytelniłl6w Gońca"

tako naczeil1n-ik
pewną kob etę,

na k1isze roz~
scen wa.J-

go fotografa d.o

ma1łych wmyśil1n·. e a.ranżowanyclh

I

3 k1lo1r.

mąki

28) Soni•a Kulesz6wna, Piotrkowska 103.
29) Leoo Kaczmarek, 28 p. S. K., Les7no nr. 9.
30) D3iwid Zajd, Stefana ŻeromsMego 44
31) Zene>n Sł.awiński Widok 4.
32) Helena Kowalsk.~ Nowo-Pańska 152.
'
.
k"1łogr mąk=
~
•
33) Maria Barid;i;ińska, Rokidńska 54.
34) S·amuel JoskCYW'icz, Piotrkowska 37.
35) Franciszek Barjasz, Bałuty, Wawelska nr. 9.
36) .Józef Walasek, Sienkiewicza 79.
37) Zofia Andrasik~k, Nowo-Cegielniarrra
nr. 39.
38) I~nacy Zaifert, Główna 58.
39} A. Rozi:nblat, Zielona 3.
401 M·:vhł Sokołowski, Morska 4.
4i) M. Banask•1k , Przl"dz.1:'1n'.an13 88.
42) Marysia L!źnie•t 'icz, Kątna 54.
431 A. SzvmańskL Wólc7.ań~ka 3.

. z

C'zarne
•
ł

-.:I

•

unie

.• l

Zia U prem Jl
d
Od WY
W·
,
1eczornego
,, Gonca

t

Ilustrowanego''

Premje

Stami.rowiicz jeist wys•o1kim Ul'lzęclnkem <;<>wied{lim, kom11s.arizem ozroezwyczaiki, ka.wa.I.erem orderu „Cz·erwonego· szta.ndaru"
d
i t. <I.. - oświacłiczył, że .zaszła n1aj.wl -O'CZ•
aeij jakaoś pomyłka i nieporozumien~e.
Z ho.n.,o rami wywie.zi-0110 Stamirowioza z
więzienia kauikaskeg na Krym ll'a dawny
}ego UTlząd. Nie5itety, Stamirowkri dogory·
wa w szp.talu, jako 100 proc, i.nwailida i
oifiara własneigo ktt-wiożerczego sy..stemu
<:z.rezwyoDVa?ki.

z listy 6-ej, 7•ej, 81:1ej =

w

fr W

i 9•ej

ale tylko
będą

stracji

Ogłoszenia

węglowe

wydawane

w

„Gońca'•

dziś

Czytełniftów „Gońca"

admini·
i jutro!

@*EW

W c;:..... sprawu.i:*~-~o wydawania
pren:ii i ułatwienia odbioru zdobywcom
i - wvlz~ał premii ,Pońca Wieczcrnego"
postanowił zreorg:-nizować sposób załatwWl.'llia

swych interesmtów. Premja
wylosovru1e dzielone będą na kale~ „:e,
mianawicie w pewne dni wydawać się hę·
t ·
•1
• t lko tal
dzie y
w nas ępne
ony na węg1e'f
mąkę, cukier, w inne znów terminy prc;mi~ o charakt~rZe •ni-:żywncści~wyl!'.
Duękt te~u. podz1afowt, mter~sanc1 me
będą mus1eh zbyt długo czekac 1?a otrzymywanie swych zdobytych t>remj1, a rów·
niież przeż segregację - administra<;ja hę--

f

LOKALE i MlESZKANIA
·WW*CT

I
j
:

I

.e. ·

4'

~

.
MIESZKA.N~
,
.
6:c10 poko1owe, słoneczne, I piętro:. front, uli~
Piotrkowska . Oferty pod ,,Centrum do adm1.J1;
„Gońca"

!

·-·~-

----···----··-·

1935

LOKAL
~ frontowy z duiem oknem wystawowem. miesz.
. kaniem 3 - pokoiowem. kuchnią i wygo<lami do
I oddania w centrum miasta. Wiadomość : Naruto.
1900-1-m
I wfoza 9, w sklepi·e gala-nteryinYm.

"-;;;.~~~~Wi''
~~;~:;E~Y
I
~;:1EiE~r:~ ~:i:::u'.i:1:
tak
\ „Goni~c -Wied-Omy Ilustrowany" i
w tempie na!szybszem wydaje dotvrhc:zas

••llMl!5M*liiil•:r11-1111E"i'lliiWAP~;:;'!l·Mii!Wl'!llilll~m~fkY!l!2i!i'Silme•mmnn

swym czytelnikom µremje, za co niejedno·
Z POWODU
krotnie otrzymywał wyra21 uznania i po·~ ,.
Obecna' reforma temąo to .I wyjazdu d~ sprzedani.a skl~p branż~ _galanteryJ.
dziękowania.
no-gumowe1 w centrum P1otrkowsk1e1. enystub dz' ~
·
·
przyspteszy J~szc:ie. ar · te:, co n.apewno I iący przeszło lat 20. Ofertv do .,Gońca" pod tt.
1895--1-k
przez Czytelników naszych zostanie przy- , A.".
jęte z radcśda.
BRANŻYSTA
„Go~iec" i;rządza w tym c~I~ dni czar1
ne (w~~1el}, baa.łe (mąk.a), słodKie (cukier), 1 artykułów zagraniczn., dających 40 procent zarob·
oraz rozrzutne ( w których wydawane hę· ku, poszukuje wspólnika z kapitałem od 5000 zł.
1931
Oferty „Interes realny" do ,,Gońca'',
(dolarówk~
dą preT"J·a nieżywnościowe znw
Hdif?/łi!lf4'*M4ft
·
matet'1ały na ubrania, Jr&SZ'f?1Y do szy~ia,
sztul{i płótna i t. p.). Na pierwszy <>J%teń
, idą dni czarne - czy~i dni wydawania węgla. Osoby, którym los przeznaczył, tako
premle, węgiel, a których nazwiska fi~u·
.+
listach 6·ej, 7-ej, S·ei ł 9-ej
rowały
µ:•
mog~ dziś i jutro zgłaszać się po talony odMATuRZYSTKA
powiednie. Ta1Iony wydawane będ~ zdo·
.bywcom ze wszystkich czterec~ list po- pouukuje posady biurowej lub posady w aptece.
1942
wyższych w oznaczonym terminie w go- Oferty sub: „O. H." do ,,Gońca".
-dzinach od 12..ei do 2-ej po poł„ oraz od
ABITURJENTKA
4.30 no poł. do 7...ej wiecz.
Wydział premji „Gońca" prosi uprzej· sz:koły handlowej, umiejąca pisać na maszynie,
poszukuje praktyki biurowej, lub posady w apte1943
mie asobv, którym przypadl w Ud zial•e ce. Oferty sub: „A. Z" do „Gońca".
węgiel z list 6, 7, 8 i 9-ej, aby z~łaszały su~
do adn:inistrac'i zawcias~, nie czekaiąc
ZDOLNA PODRĘr.ZNA
, na ostatni moment. Pragniemy bowiem (kra,wcowa) p•Jszukuje pracy, z:i. skromnq oryl~. tą
jaknaUe~iel i najskła fo.iej obsłużyć klijen- tygodniową. Ot<.>rty pod „Podrę c ~na" . lub adres:
1885
Pomorska 55. lJ. Buchll1'1.1lówna.
tów na.szy~b.

I
I

I

na

I

Dajcie · pracę bezrobotnym
„._

f

-~~""=.;;;A~NT.:.:,......__________________-=,_..,=---------~---· ~
-1\"1'.-·-*~·-----------------------------------------__;u~·-~~l~-~e~"'::.:.;fł~-C~,?,~,o~~~NY::.:,~~~

Angielski plasterek

Z

Odroczenie i rozłotenie komornego na rety
według

1

I

Humor czytelników -,,Gońca"

.siprawy m-ie·SiZ!ka.tlń-owei; orzecm~dttwu

am

gowe.go. N.orw.ai ustaiwa

Najlepszy dowcip z

dodaje po -tym

,,jaiko instancji odrw'Oł8.IW~".
Art. 4. Arit. 23 ust. 1 Uliega neięPUją„
cej ·Zllllia11i ę: „W sipraw.ac:h o ekismisję mo„
że sąid, względinie uriząd rozjemczy, z urzę
du lub ina wnfo•siek pozwanego, w u-w~lęct..
n'ieindu s~os unlkó1w g.01Spodia«zych pozwanego, odroczyć twmiin o}rótn-ieniia prize.dm iotu najmu do 6 miesi ę-cy''. N owa ustawa tJ.rupełnia ten ust~ zdaniem na·stępu
iącem: „Odro-cze.nie to w razie trwania .p owooów OOl!'ocze-n-ia sąd moiie prizedłufyć na
daJ.sze 6 miesięcy, jeżeli ebmiSlję orze".czono z ~Z}"C"ZYl"ly, przewidzią~ w art. 11
ustawy 2 Ut. a) , f. J. teiż.e.I~ loikait<>r mńmo U•
pomnienia ~aleg.a z opłatą coniaij.mniej
dwóch nast~pująicych po s<Jbie rat komornianego".
Art. S. Po art. 23 ustaW!V z 1924 roku
:wstawie się ~owy ariylwł:
Art. 23 a) 1. Sąd 1uł: utiząid rozjem.ozy
może na wniosek lokalt'o.r a wedłu.g wła.sn.e
go uznanda 1 z uwz:g'Iędnie.niem pO'fotenia
obu stron, -termin płatno.ś<:i zia1eigłeigo komor·n ego w całoki łub w ozęścl iilia czas
<&reślo!ftty odroczyć, ora?. rollłoty~ ;n1a raty

Five-o-clo·c ki pod schodami
policia

Odczyt w

w

DONIESIENIA ROZMAITE
WYTWóRNIA

męskich włoskich kapeluszy! Robię tanio i solichide. Przyjmuj, także d~prasowania i fasottowa-

L. Ro.tenhall,

Plac W olno•cł 1.

1886

KOMPOZVTOR

T. N. S. W. w · opałach

Zarzfłd

modnych piosenek kabaretowych ponukuJa zdolnego librecisty do współpracy, oraz przyjaciela,
któcyby umożliwił wydanie tych piosenek. Ofer1883
ty do 11 Gońca" sub: 11Foxtrott''.

Zarzucają mu, ii zbyt słabo przeciwdziałał redukcyjnym pia·

nom p. Grabskiego

WAtNE DLA FABRYKI

LWóW, 7 'kiwi-e.tnia.. W dniu wczorajWykonywam punktualnie I starannie wszelkie roszym, t. j. we środę rozpoczął się we
boty szczotkars.kie i;>odług wzorów. DłuJ!oletni
szczotkarz D. Roth, Cegielniana 59, w podwór~u. I Lwow-ie wielki zjaz.d delegatów T. N. S.
1957
W., reprezentu~ącyc·h Z01 kół w całej Polsoe. Zjazd 0tbesłany l>ardzo licznie. PrzyPOSZUKUJE SIĘ
było w pierwszym dniu oikoło 200 de.leakwizytorów. Łaskawe oferty pod „tuj" proszę
~atów od Bałtyku po Creremosz, od Olzy
k i erować do ,.Go:óca".
po Dźwinę, reprez.entwjąc)"Ch prze.szł-o

I

ZNACZKI POCZTOWE

Całe zbiory kupuję i płM:ę najwyłue ceny. „Filatelia", T. GUtman, ul. Zawadzka 23 m. 12, od
1908
3-5 po poł.

MATURZYSTA

przyjmie odpowiednią pracę -

ewentualnie prakna
(mechaniczną, techniczną, biurową) tykę
bardzo dogodnych warunkach. ł.askawe oferty do
1841
„Go:óca'' sub. „Teorja i praktyka".

ZEGARMISTRZ

przyjmuje do reperaćfi zegary i zegarki waialki1f
konstrukcfj, z gwarancją na 2 lata. Ceny przystę
pne. M. Rozental, Plac Wolno~cł 7, front, II pię
1840
•
tro.

I

siedntl·oityisięczną

W AżNE DLA FABRYK!

1 go s podyń ! Wyk onywam punktualnie I starannie
wszelkie roboty szczotkar$kie po cenie fabrycz11e•; przyjmu ję obs!n!unk l i re perac je. Upraszam
• łaskawe odwiedzenie mnie. ,.Roth", Piotrko.w.
Dl'. 134.

ua

nau-czyicielsbwJ.
N. S. W. icsit

ohec.nie Warszawa, jednak zjazdy delega~
Łów poświę.cone roc:z.nym spcaw-ozdaniom,
od1bywają się co rok w innem mieście.
T egoro•czny z)aro rozpÓczyna się w
duzem napięciu z tego powodu, gdyż

I

członk·owie T. N. S. W. stawiają o.stre z.arzuty swojemu zarządowi, iż nie reqigował od.powi-ednio neneirgiczniiie na rząd
przy obcinaniu poborów nauczydelstwa,
co nawet spowodowało utworzenie się
prz.ed niedawnym cz.asem zawodoiwe,go
związku nau.czycielsitwa szkó1 średnich i
do pewnego stopnia secesję wielu człon
ków T. N. S. W.
Ofiic jalne otwa.rcie zjazdu nas'Łąipi we
czwartek. O godz. 8 rano odbędzie się
nabouństwo w kated.rZJe. Obrady rozpoczną się o godz. 10-ej w s.ali posd.-edzeń
rady miejskiej. Obrady komisyjne toczyt&
się będą po południu.

na ieden garnnur to zaduto
wfabryCB

B·cl Fiszęr skradz~ono '

sztuk towaru

W dn:iu wcz.orajszym ni1ez.namii sprawcy

skradli z fabryikii h-ci Hsz.er, Długosza 4l
siedem szbu;k towiairu wartości przeszł.o tysią,oa. złotych.

Dochodzenie w toku.

-m-

Ogłoszenia

„Czytelników

Gońca"

„MIGNON"
w gmachu Grand-Hotelu, Piotrkowska 72. Subk4'1857
lektura loterji pa:óstwowej.

wszystllih
Ku uwadze
.

czytaiących!!

·
dotychczas
wydal sw~m czytelnikom
(W tem 57 nagród

/o

o~ brzymie !

zł.

pieniężnych)

w~rtości

30,000

I

3419

PREMJI.

3419

1

zł.

do

ZNACZKI POCZTOWE
care zbiory kupulo r pfaco naJwytsz.e

kolekcił

ceny: .,filate-!ia", Zawadzka 23. m. 12, od 3 do

5

„GONIEC WIECZORNY lluetrowanJ"

urzędnicy, ucząca się młoddeż, korzystają z cen
ulgowych w zakładzie fryzjerskim: 6-go Sierjnia
19M
28 - Benedykta.

UCZNIOWil

rzeszę

szkół średni-eh. Si·ed:ziłba T.

ROBOTNICY,

wszystkich szkół mle~cowych korzysta.Ją t cen
ulgowych wyłącznie w zakładzie fryzjerskim: 6-go
1933
Sierpnia 28 - Benedykta.

drukarzy

a krew nie woda

Ogłoszenia
Czytelnill6w „Gońca"

nia.

ławę

Szukała go długo policja aż wreszcie znalazła -Dr. Grzesz•
czyński chciał umkną~ przez okno, lecz bez skutku
·l okatorowi spłatę zalegiłe.go · komorneigo, jeśli l01kiafor dochodiy czerpie ied)"nie z ipra.(Do „Gollca Wieozornego" donoszą ze Lwowa)
<:y, a ,zarobek mi eis1 ęczny liokatora, żyjąceDo „G-0ń·ca Wieczornego" donoszą ze swe.go mies7Jkan.ia. Rodzina natom-i.a.sit o,go samotruie, n:e przekra<:za złotycih 80, a
świadczyła, że wyje·chał na święta i
Lw<>wia:
:utrz;ym1uią.ceigo rrn:ł~inę dottycih 120.
Swego cza·su duż.o alarmu nairobifa wkrók.e wróci, później zaś zamieśdła w
2) Qłdr<>CZienie terminu ,za,p 1łaity uC!hyi•a
skutki z.włdki, w,~owadzone w art. 11 ust. we Lwowie afera adwoka-ta, dr. Grzesz- pismach spr06t-owania, łJe dt. Grzesz2 m. a), t. j. ustamie na1µnu ·wslkutek zale- czyńs1ci.ego. Poszuki1wany od trzeich mde- <:zyński „nie ude'kł, lecz jedynie zad1oro.
gain&.a. z ZJap'łaitą .<:onad.mni-eij dwóch n.a s1 tę- .sięcy p.rzez policję wres~ie został ujęty wał na wsi".
Tymczasem, j.aik się e>kazało, dr. Grzei odstawiony do więzienia. Jaik wiadomo,
,pu'J.ąc}"cb 'P'O &ob:e rat 1komornej!o.
3) Wnfo~k .o odr<>czenie tn<>że być dr. Greszczyń.ski dopuścił się całego sze- s21czyńsiki po pewnym <"zasie wróciq do
·wn.l1eisfoniy pt.~d t&m. płattno1ści i tylllko regu oszustw i spr7Jeniewieirzeti na sZlkodę Lwowa i ukrywał się we wła.snem tniesz·
co do komo.r·nego, 1które1~ cza.s płat.noś-ci swych klijentów, a gdy przed świętami Bo- kaniu. Gdy ktoś z policii wchodził tam,
ma nadejtść w tr,ziedi mie.saącach od din '. a , rego Narodzerua sędzia śledczy wydał na- u}4.rywał się on w łazience, ewentualnie
i kaz jego aresztowania, wówczas zniM ze prnez okno uciekał do piwnicy i w niej
.zd'01żen1a wmdosku
się chronił. Następnie drzwi, wiodą.ce do
łazi·enki zawiesz.on-o dużym dywanem,
przy którym U1Stawiiono łóżko i w ten sposób rodzina upozorowała, że ta.m niema
ju. ż dalszych pdkoi.
Jednakże policyjny urząd śledczy dostał wi0adom.ość, że dr. Gre:zJS21cz-ytiskieito
widziano w 01knie. Wobec tego na uHcę
tysi ęcy nadesłanych
Fre<iry M . 7, gdzie mie8oi się mies7Jkanie
adwokata, udaH 8ię dwaj wywiadowcy z
LI.
•
•
rki1lku posłerunkowymi, którzy obsadz,i'li
•
WYŁĄCZNIE DZIECI!
od ulicy i podwórza, poczem udano
<>kna
Nauczyciel (do ucmtlla.): JKJ wielcy
Aut<>r powyższego dowcipu odebrać
mie-s:ikania. Na „ukanie nid<t nie
do
się
numeru
dzisiejszego
okazaniem
za
ludzie urod%ill się w naszem miescie?
•oże
Ucze6s W naszem mieście roddły się „Gońca" i wylegitymowaniu się w redaik· otwierał drzwi, wobec cz.ego otworzon-o
je p-rzemocą, a w prz·E:dpoko;u za&tano
.
wyłącznłe małe dzieci.
cfi (Piotrkowska 106) 5 zł. nagrOdy,
brata Grzeszczyńsldego , który twierdził,
- Ign. Kopper, Narutomcza 21.
że brata niema i nie chciał wydać kluczy
od d.rzwi do da#Jzych pdkoł.
W międzycMsie dr. Grze.szczyóeki 11•
bra ł s·ię w futro i eh.dał uciec oit{nem na
podwórze. Tu jednak zobaczył posteru11„
zliłlwi dt-w ała
kowego, więc wkryił się pod łóżkiem, z
Loik.ator.zy dOlllfll przy uli:cy Rokiciń śląc , ~ż to napad bandyicki, zaalarmował !którego to ukrycia z.ostał wyciągnięty i
odstawiony do wlięzienia.
skiej nr. 14 od dawna widzieli, że w „a- pr zez swój ilelefon komisarljat.
pa,rtam.e.ntach" pod s<:hodam.i, należących
A wł.aśniie przyczyną owych gr·ozę
do pani Petroneli Krężołek, dozorczyni budzących wruslków była policja, która
domu, życie płynie bujną falą.
w!Uoczyła bez ceremonji do locum pani
Zdarzało się też częstło, że p6źną noKirężołkowej, skąd wyprosiła w spo.sób
Zw1ązku
cą „wypływali" stamtąd nad podziw umniej lub więcej enengiczny rozibaw1ilone
dnia 8 b. m., punktual<:zwartek.
W
bawieni goście , lrl6rym gościnna dozor- towarzystwo pki obojga.
czy.ni nie szczędziła w6cłlki.
Po zbadaniu personal}ów gości okaza- nie o godzinie 7·ei wieczorem, odbędzie
Nieraz znafom:i go&oinnej stróżlki prze- ło si ę, iż „panie' znane są mniej lub wię się w lo-kalu związku zawodowego dru·
bierali widocznie tę, jak już wiadomo, cej w policji obyczajowej, a ,.'Panowie" karzy odczyt Kaz-imieTza Hartmana n.a t.
„Prawo a życiie".
„łaskawymi"
się
cie.szą
często
obfitą mlarę ,,.serdeczności" i wylatywali
dość
za drzwi z wielk~m nieraz imioeitem względ.Mlli eJk.spozytury śl-edczeq.
pomimo
wprost w rynsztok, lUlb padali w objęcia
Całe to liczne towauystwo,
lat.arni.
głośnych protestów za.hrano do komisa~
I przyszła wlo•na
Częs'Ło mniej wesofo U6posobi-eni lokarjatu.
torzy nie mo.gli spał w nocy, gdyż budmA pani Pet ronela?„.
Ta ni·e mówiła nic, gdyż niedysk.refo.a
ły ich chóralne śpiewy mieszanego, t. t.
policja za·częła z tióżnych kątów wycią Lecz największy z tem am ·
męstkie•go i teńslkd.ego zespołu z pod schod6w.
gać całe baterje wódek, a także paczki z
baras, żeby dwoje chciało na•
Repertuar tych śpiewek świadczył , iż tytoniem i papierosami.
raz
ko-biety, których głosy zawsZie górowały,
Dopiero, gdy zaczęto ją zapraiszać do
dm:i.u wczorajszym z.głosił się do po.
niewiele mają z tak zwaną cnotą niewie- komiisa.rjatu triy razy , ,zemdlała", a.Ie bo
to policja u.szan.u~ kobi etę, za k.ażdym Li<:j;i Bolesław .Ma.zuTek. Brzeska 6, który
ścią ws-p6lnego, a pr:z.eoiwnie należ-eć mtt·
razem tlewano ją obfide wodą, tak, że zameldował, ·Iż niejaiki Rom.a.n Chojntaokii
szą do gorącyoh zwoi ennicrek wolnej miłości.
pani Peiir·onela zrezygnowała z omdleń i usiłował zgwałcić jego piętna.sit-oletoią
Noey onegdajszej cała kamienica z.a- krnkiem cięzkim , powłóczystym , z.e :zJbo- CÓ~~~ Ma.rję.
, W spria.wie t.ei polikja prowiaidzi docho.
lałą twarzą, powędrow.a~a do 8-omiisa.
tr1ęsła .się od groźnych oikrzyków ~ośc-~
dz.en.ie.
pa.ni Peko.neli, były one t.ak przeraźliwe, rjatu.
-m-m--.
te jeden z łch6rzMwych loka-torów, my- ,

urzę.d.u rozfemozego bez wziaiemnie; zgody
~tron, ~e z ustawą z 1924 r. s:tiro-11y
od dnia ogłosze
mogą w PI"zecią,gu" 14
.nia orreozenda, odwiołat ~ę do .sądU okr~
.ws tępie:

oskartonych

na

Sensacyjne sprawki adwokata lwowskiego

noweli do _ustawy o ochronie lokator6w

Nowa usta.rwa z dnia 27 m1al"ca 1926 r.
(Dz . Usrt. Nr. 30) wpr·()lwad·ziiiła na.stępujące
.zmiany •W u.stawie o odhr.Qlllie lokatorów z
dniia 11 lkwietni1a 1924 r.
Art. t. Prze.w idziany w · airlt'. 6 ustęp 3
u.stawy iZ dnia 11 kwietnia 1924 r·olku o
ochro.nie lokatorów w.zrost S!Ławikfi proce~
fowej, wym~enicmeij w airt. 6 u:st. 1 lit. a}
.fejże U<Sfawy, z!IJWlesizia się Da <:za·s OO drua
.1 kwie.fnia do dn'ia 31 g.rttdnóa 1926 r<Jku i
rroz,poczyina się ,ponrOWnie od dnia 1 sty.czlflia 1927 roku.
Tym sposobem 6 woc. podlwy2!lkia. pod;..
iSta wo'Wlego k.omior.nego, ;przewidzi-ana dla
miestka.:d jednopolkoiowych, :zl.oi:ony.ch z
poką,ju 1 kuchni, lub "Sam~o ł'y!lko pokoju
'bądź iSam1ei kudhtl!i zawies:ta <Słę «i dnia 1
!kwietnia 1926 roku do 31 grudnia 1926 r.
Art. 3. W ariyfkudie 20 p. 4 Ułtaiwy z d.
rt t-ito kiwie'tnda 1924 r., otna>wiat~ pod„

<łani e

ławy obrońców -~

1975-1-k

J)O !)Of.

WAŻNE DLA PA~!
Pracownia kapeluszy pod finną 11Renome'' posiada duty wybór ładnych kapeluszy, po cenach nafta:ószych. Narutowicza nr, 36, S. Rabinowiczowa.
1849

męski

KRAWIEC

l damski po powrocie z Anglji przyfmufe ramówienia według najnowszych fasonów. Cenv bardzo przystępne. Główna 55, lewa oficyna, III pię
1845
tro, D, Kolski.

"' ... ..
ZBióR

wojen. bonów '"' ' Iski (I), Niemiec i Austrii z lat
1914-1920 sprz1> łam.. Oferty pod I. K. do "God-

.„~

~

•

Nr.

~1

,

5 albo 105

Każdy Dloże zdobyć

pięćdziesiąt

Dotychczas

odebrały

cztery· osob)'.:

złotych

swe · pitmiądze.
I

została przyzną.1·1a:

Dzisiaj nagroda

Ign. Kopperowi. Nahltowicza _nr. 2L
Szczegóły
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patrz na stronie drugiej I
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· 1,

Z ławki w alejach na ławę oSliarżonych
Z sideł handlarza
·
.

żywym

towarem uratowała
nienkę policja

Z Wiairiszawy donoszą nam:
Zaleclwie dwa dni były cieplejsze, jut
t.at1oiło się w Alejach Ujazdow·Silclich, iu7:
ławki pełne były
flirtujących

pal'ek.

Wiosną i latem aleje obfil.tują w najroz·
maitsze przy.gody, w których polic;a. m'b.s~
interwenfować, a niejeden d-0nżua.n z ław·
kii pod drzewem przien:osi się na ławe oskarżonych.

Oto jedna z pnygód, na sziczęśde

szybko zlikwidowana
przez

domyślnego

poLiicjanta.

Młodmutka p81rula Kasia (Zielooia 50),
wyszła w aleje na przechadzikę i przvsiia.cłła Dl& jednej z ławek.

Po

staroście

kallsklrq

Starosta stryjski zawieszony
w urzędowaniu

związ-

74
WARSZAWA, · · (PAT) . . w
. ku z mylnemi iat:fonn.aojami, podanemi
przez mekt6re organy prasy o zarządze·
flliiach ministra sp1"81W wewnętrznych, wy·
d-ych w celu US'talen.ia zachowa.uda się
władz acłmim.stra.cyjiny-cb i organów po.Jicji
pat6.stwowej w Stryju podczas ost1a.tnfob
zajś~ ....... minttsterstw-o spraw w-ewnętrzn.
wyjaśnia, .że baidan.ia ui.chowania się tych
wha.dz i orga.nów ziOS'tia!ły powierzone wyż- I
szemu urzędnilkowi mimisterstwa spraw ·
wewnętrmych, inspektorowi he?Jp;iiec~eń·
stwo pubHcz,nego, p. Maćkiewiczowi, kt6·
ry w tym celu natychmiast po wypadka.ch
udał się do Stryja. Na podJs.toarwie złożo
nych przez inspektora .Ma.ćk.iewicza spra~
wozdań i ·wni•osików, p. mMitlist·er spt1aw wewnę-tnmy.ch z.airządzł wszczęde przeciwko
staroście w Stryju, Nowakowi formailnego
dochodzenia z równoczesnem za.wiesze·nńem starosty Nowaka w urzędowiamiu.

Wkrótce sia.dł oboik przystoi.nv młn·
dziieniiec.
Wiosna„. Słoneczko grzeje.„ · N~.e tru·
dno o wszczęc.ie rozmowy. Po Miku zdaniach
niewinny flirt
przybrał formę roxmowy nia. poważny temat.
- Pa.mi nie tri.a poisa·dy. Toa.ik, tak. W
kraju brak p!'acy dla wszy.stkich. Ale gdv·
by się pani
· zdecydowała wyjechać.„
- Jestem gotowa, bo cót miattn robić.
Naturaln•ie, jeśli posada dobra.
- świoetnal Ale cóż, kioedy to daleko

-

Gd.zi.e?
. - W Argentynie.
Pa.n.na Kaisiili.. Z'!lla· ten k!"aj ze

po·
pularnego tanga ,,Pod m·o drem niebem Argentyny", więc zgodziła się.
Młodzieniec cud.a opowiadał o samej

nazywa
loecki (WHeńśka 20).

więzienia.

· ·

Stanl.sława Lipiń9k.iego,

Jaina. Adolfia. HerMarj.ana Lindego (brata. oska.r!Żonego},
J )zefa Goldfede:riai, Edwarda Broel..Pfate·
ra, Tia.deusza. Ma<łiejsklego, Ignacego Wii-niarskie.go i .wd.elu ~My-eh,
·
Na biegłych pow-ołMoO: Bolesł.awa DobKa.mmierza Zalewiicm,

tża,

.n.a jego ramieniu.
Are&złiowainy

Bau z

wizyjnej P. K. O.,

po"łotył rękę
się

H~iryk

Sie-

I :o~:!~ici~~~~:its~:i~::a·

Komplet sl'(dzący stainowią: przewocJ.ni.
sędz.iiai K-0zafoiewicz, sędziowie:
Krassowski i Bra.nid't; oskari.enie popioerać
będzie__proikura-tor sądu dkręgowego, Kalli·
mierz Rudniick~; 01bronę wn~ ad'wokiaci:
W. Brokmain i S. Szurle'j.
Pr·oces potrwa około 5-ciu dni i obfrlo·
wiaić będzie w mezmi-erniie siensac~ szcze
góły, dofyczące gospod·~k.i groszem publi„
cznIDl w P. K. O. podczas rządów p. Hub.
Lindego. Wstęp na rozprawę za bile"bacn:i
wejścia, które w ograniczonej licz.bie wydaje wioeipc.ezes 8--g.o wydzi.aiłu bmego,'
Gu-!"'-ki
p'
Ul!UJl:f
'
.

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

czący -

Tekst ogłoszenia:--------------------. •

.

,
"

,.

~...

Nazwi~ko
Dokładny

„

,

·"""

Nr. _ _

Dnia

ttkier AntfcłUe

nadawcy:

adres: _________.....________________

Ogłoszenia należy przynosił TYLKO OŚOBIŚCIE Codziennie „Oonlec" drukował
będzie, .według kolejności nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą zamieszczane

...

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

---o'- --

Wieczornego" - Redakcja i Admini-

DruKarnia: 7-99.

W drukarni

lalnda odpowiada z wolnołcl - p.

Do „Gońca" donoszą z War·s zawy:
' . D21iś w sali I·ef sądu okręgowego r·ozpoczął się sensacyj_nl proces b. ministra i
prezesa P„ K. O., H. inde~, i dw6ch jego
towarzyszy, os:karżonych z arlykułów-"577,
578, 591, _639 i 667 k<>d. karn. o n1adu-życia
władzy, o przywłaszczenie i o oszustwo
na sztkodę .skarbu paiistwa.
Hubert Linde i Bogusław Hryniewicz
przeb-y\Ylaiją na wo•lności za kaucją, ra: Wit·
helm Bau 9iedzii dotych-c:Das w areszcie zapobiegawczym.
Do sprawy tej wezwan•o kilkudzies:ię
oiu ś·Wńa&ów, ia1 między innymi: b. preze•
sa mmistorów, WładysłaWia. Grabs}Qiego, o·
becne.g.o ministra skarbu, Jerzego Zdz:iechowslciego, b. mind.stra skarbu, Jerz~o
.Mkhalskiego1 }M"ez. P. K. O., Emila Szmi·
d:ta, wiceprezesa P. K. O., Ma.ma Wmcen·
te~o żeJ.echowskd-ego, prezesa komisji re·

0

i

(40

„Gońca

P.

posiaidziie, o wiieH<lm ZIM"Obku„. Um6wiioono się, że panna Kasia
przygotuje pieniądze,
ile tylko z,doła zebrać, więc }akbś 300 zło·
tych. Usłużny młodliieniec obiecał saID
pa.sxport wyro bić.
Spotkia1ni.e niaistąipić miał·o wcz.oraj
na dworcu Głównym.
Ale na szczęście, w międzyczasie p.M.·
na Kasia opowi,e1dziiała o swych projektach
znajomemu posteru..11kowemu z 9.,go komi$łmrjaitu, p. Stan1sławowi Pietirzak owi.
Policjant odraz.u zmiM1kował, że to
handl8?2 żywym towarem.
W chwili, gdy pa1l:lllai ~,ja wiotała się
na dwo-rcu z niemaijomym, post-er.unkowy
Pdetr.zak

Ogłoszen·1a Czyteln1ko'w n Go.n' li"a· w1·eczornego''

"

·czerwona plama·

Telefony:

pa ;
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~
· Ll!lll„„„„„„„„„„„„„:„lllili

'""
„
go samego ruchu.
- Czy piattt zwatjował, panfo Mener?
- Co się stał-o, panie komendanci~?
- Czy pa.n wie, kfo to jest ten osobm'k, na którego pa·n mi ws:kaz-y\Ylał?
- Prz~cie-ż mówił-em już pa.nu.„
Sensac7jna powieść kr7mi•
- Powtarzam panu.„ Piain zwa.tjował...
nalno•romant7czna.
To jest baron Tom„.
· - Baro·n Torn? Mąż ziamord'Owanej
We·r tey spojrzał w Icieru.n.ku, który mu Tomowej?
wskaział Mener.
- Nie wiem, czy mąż, czy brat, ale
Przy sfole siedział starszy mężczyzna w każdym riazi-e bld.slci krewny zamordo·
elega.ncko wbroany i żywo r·ozprawiał z ja· wanej. Skąd pa·n· wziiął, że fo ies.t Gal·kimś os-0bni'kiem, którego twarz stanowiła ma.n?
dzdwny kont11a•si z wykwintn4e eleganckim
- Z kartoteki warsziaiwskiej. Amster·
ubranie~
·
dam przysłał · dokładne rysopisy całej tej
- Który t-o?
szajki.
- Ten siwawy.
- Cz.y był on u nas pod O!hserwacją 1
Wert ey ·przyglądał mu się bacznie, lecz
' - Oczywista.
w chwili, gdy obserwowany odwrócił się
- A dliaoeze·g-0 ja nfo o tem me wiem.
twarzą ku otk11u, odwróoił się szybk.o ple-1
- Kiedy histotja ta się zaczęła był
erami do okna, zmuszając Menera do talcie· pa·n, panie komenda.noie, na urlopie.

11tracja: 2-99

I Jego łódzki wspólnik dziś
stan~li przed sądem

-

słów

„„.BE„„„Blii„„IM.Mi•1„m1•1&~~

r•!........••=----

STEFAN RAMOTA.

lekkomyślną

P. Hubert Linde

X'
- A kto mni-e zaisbpował? ·
- Komisarz Twardo:ws:ld.
- Ah, batk.„ Pa.nie Mener, c„r:y toeigo
Torno-Galmamta. ktoś pilnuije?
- Tak jes.t... Dwuch ludzi.
- To dobrze„. Bądi pan łaskaw za·
telefonować, by przyjechał tu natychmiast
komisaa-z Twa.rdowski i przywiózł ze sobą
naikaz areszto-wa:nia, ·\Vy$tawiony na nazwisko Aleksandra baronia To~
- Rozkaz, komendancie.
- Ale musii pa.n wy#ć poza sła·cję do
telefonu.„ Ja czekam w pokoju dyżurnego
ruchu.„ Czy nie wie pa.lll, o kt6rej ocfoho·
dz:i ten pooiąg„.
- Za trzydzieści pięć minut.
- To dobrze„. No spiesz się pa111.
Szybkim kr~kiem przeszedł pri.ez peron, i w drzwiia.ch prowa<!zą-cych do pokoju dyżurnego ruchu zzłknął się z komisarzem Twardowskim.
- Ah, jest pa.n jut„. A Mener po.szedł

I

,,,,„

Redakcja i Administracja
ŁÓDZ,

mn•

I

za w-iersz
tekśc;ie

Nadesłane ··po tekście

PIOTRKOWSKA 106.

Zw7czajne

. ---=-•___,;
Redaktor l>rz;yjinute interesant6w
od 5-et do 7-ej w:ecz.
·

Ogłoszenia

I atrQna i w
Nekrologi

teTaiz zatelefonować do paca.
- Bo oo się stało?
- Jeszcze nic, ale może się Mtaić.„ Czy
zn.a pam sinawę „Amsl~- ~amet' Mark.t u"?
_ Tak jest„ Banda oszmt6w z Berli·
na„. N;a ich czele st-Oli ni-eja:ki. 1
· 4 _•i\Y
_ Gailman.„
- Tak jest.„
- Czy pan go zna.„ ·
- Miałem jego fotogr-.a.fję„. 'Ale pr.zecie.ż Mener go dobrze ma„.
. - A barona Toma ma paa7
_ ~ie„.
Weritey :vamyślił się,
- Chocłź pa.n ze
rze1rł po
chwili,
P.odeszli pod okno, prl!ez które WerŁ'ey
z · Mene:em obserw-owali ow* podejrane~o ąsobn.ika.
._Psiakrew, - sylmął Werley - Qa!.
ma.n nl Torn zniknął.
..
. CD. e. n.)

I.

02loszenia

zaręczynowe

i

snilbnetro~

1

40 grosz,,-,
30
30

.,
••

&

••

ziL~lubinowe

to

zł.

::

łamow;y

•

I_.

strona .4 łamy

•

„

•

•

•

„

strona 10 łamów

O~toszenla

zamiejscowe

nhl •czane sa o 50 procent zaś tirm z:o1'1r<iniczn\lch o I tl '"lr<lcent <lroże1

Za ~.aktAt.o i wydawcę,: O. Kronman~

