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·Ruiny wielkiego miasta Cobu

Smutny los odKrywcy nowych talentów

którego biali nigdy nie znali
Pomnik cywilizacji indjan amerykaflsklch
mowało olbf'zymią pt1Ze.st:rzed, ~ahudrowaną pfu-amidamli, łtik.anni ittryumfannJl!mli,
świątyniami i gmatchami. Ws1zystlko to posiada odrębny siwój chaira.kiteir ; styd, zw,„~

~cih~olog,', dr. Gann, ~ył. jak do„Tunes , n~ p6'1'wysp11e Yukatain
~onduras) przepiękne ruiny ~e;g.o

11.0'M

miasta Coba, . zamiiesizlkałego ongi p;r.ziez
wygMłe pliem1ę Mayia.
Ocfilcryda dolkonał dr.

.

Ga.Im.

się

ny &itylem Maiya.
kńieru7a;c
w ręiko...

wr.Sikazówkarmi, 2lilaleiziiionemi
pdsie, Mórre .zdołał odcyir!OWiarĆ.
Do ruin miiasita prowiadzii. nia 11 merbrów szierolka ulii-ca z kamiennych płyt.
ciągnąca się 50 ki1l'Ometrów, z Chin.chenitza ·do CO'by. W0tbec tego, że Chiinchenitza byta lllliiastean śwaętem, niie wlega
wąitpliwości, że ta olbrzymia d1r1oga służy
ła do procesji relig~jin-yich, podio:zM k1b6ry~h odlbywał10 s.ię slkłaidialllle Olfiiair z ludzi i zwiiet'IZąt. Wzdruż ubiicy majdu;ą się
słuipy :rzeźbione, a na jednym z nich wldn-ieje cytra, odp·owiadająca 1331 naszej
CTy. Ruiny Coba zna.;.ctJują się na 2-ch faguniaich. Dr. Gatllll ZWU'6c@ł uwagę prtzedewiszyrs.1ikiirem oo wł.elką piramidę kiamienną, otocizoną trur.asami. Na sizczyicie piira•
midty zinaijdiu.rje się śwtlątyniiia z przepdękrnemi malowidfami i. srbiukaimi. Jest to
iniajwy.ższ:y gmaich o«:llkiryity d:oty.chozais w
Yukalta.nfo. Pitt-amida stoi na wti.e~iim pdacu, na k.tórym widniet;e ~ duża lrol:umna, cńosianra z jedn~o kami.e.niiia. ~Obok
mia;dsuje się mała kol'Urmna, które-O dół ipokrytty jest hl.eirOtgJriifami, nie daiącym4 silę
odcyfrować. W umaicli wmies2lCIZCll!lyich w
pobliiJu kiobtmnny, 1Ąa11azł dJr. G8JDJ11 śl.a.dy
świec i kiacLzńdlła. O łdka. m~ d.deij
2lnaicLu~ą się olibl"lzrymlie scihody, szerokióści
40 metrów, wysiollmść 9Łioip:nii wytn:o.sd mełbr
itmyidmerŚci, prrowadizą one dlo pl:aitflormy, z
które~ schod!zi się itllllymi is1ohodami na iJni..
ny plia.c, .na którym zm.owu, prócz tillli.n.,
zna}diu~e ,slrę dwupięłbrowy gm.a-eh, pokry.
ty tiZreźbami i malowiidłam.L Jest rbo tyl'ko
maleńlka oząstlk.a mialSlba Coby, które mj-

w gardle

Dr. Galtlll pir·zyptts20Za. 2'e mdtasibo Co-ba 1.1budiowiaine zostało w 6-ym wti.ełku i ZJa...
mieMJk.ane byłio jesiz.CZJe w t:.tbo lat P'O odkryciu Ameryki. Hilsropaniie bo>viem nie
dota~li nigdy d'o tej części Yuka·tanu. Ru.1''11.Y miiar.i;ta oorosfo sa zń·eleriin.

.

Urzędnik prywdoy, Henryk Gruben,
bawiąc pt1Zied dwoma Laty na wypoczynku

ście przez
wacz'kę.

uslyiszał śpiewająrcą I

wakacyjnym na wsi,

kt.' gł.Or.Sem tak by'ł
zachwycony, że doradził jej rodziicom, aby ka.z.a.Ii córkę ik.ształcić, f.!dyż w ~arcUe
jej u.krryte są wieJlkiie s.forurby.

dz.iewczynę wti.ej's!ką,

wykntakenie

cór>Ce
t~i

nf

szczę
śpie

domomógł

do UJmieszcz.enia
w sj'j}cole muiycznej i do
przeks7Jt.ałrcen:ia tdi wi.e1js1ki.ei d·z iewoi w.

Gruben
dziewczyny

miej.ską pannę.

I

·Darwina

toczy się w Ameryce z całą zaciekłością
w .s.ze1regiach uc:ro- 1 ~ &warna tbwor.ami natury istini!etjc bairbliil!!ki ?JW'i.ązek.
inyioh swioi:dh rów.nie zadzkłyich pirzedlW- i dzo
cl U1Silali!i, ilt bew jedm.ego
UC1ZJooi
niiików, ra!k i zwolenni!lkóiw teorii Dairw~tn1a
zw;ierzęda, 2:1arSbr:zyign.ięta do żył 1JWie!t1Zęo pochord:zieni111 oz.ł()-wieka «d matbpy.
cńia zurpe!bnńie im.in.ego gaibunftw, wywiołiuje
Spó"' mię.d.z:y obu oiooz;ami t10czy się oddaiwt11a z i'ściie ame.ryikańslkdttn :rozma.che.m. perwne zaibt1ll1Zenia, gd'y natomiiasłb ziawtl'ziaichodizi po za&trzyiltn1ędiu
AJt. i)to oibecniie w oboizie dattiwff.1n1lstbów siloo to inie
człowiekowi lk:rwi małlpry i o&waiObndie.
,zapanowała r:adro.ś~. Spowodowała ją oJ edd i lte U·C:ZOn.e wywody me a.ic!Ot:pio:ja dwu UJCiZOIIlych bi:oilo·góJW z iioisilyt'wt'U
pirizedWIIlilk'óiw damn· Ztmu 1111arwr6cić
łały
Roc1ke!feilll.eira: ipr<llf.eisarów Lam.dsitefime.rta i
lloh ab01Zu p:rzygofowują siię O'OOC·
uazenli
i
Mi1leira., M&izy na podstawie anarllty1c:zQlbaile:nńa teizy o po<llo11J8.1ullerowe;go
do
l!ie
nycih do•świadczeń z krwią OZ'łowfokia i
i mał-pv .
e1:dOIWi1eJk:t
knvi
małpy dos1zl~ do wnńoo1ku, że Mołt.rue mię bliieńJslbwi1e

Ameirytka pOS'iiada

I
i

~ylko ~ewnić

I ZJilÓW u·płYl?lęło pół roku, a Grttben
ów Gmben z bief!i•em ·czaisu zapomsię me dowiedziiatł o huitkaich swego
n.iic
nfał już o w~acjach i o pięknie śpi·ewa- odkrryda.
Dopiero po pewnym -czasie zjaiącej dziewczynie, MY oto rodzke jej zja- I
wiła się u niie.~o owa dziewczyna i Ó...
wili si:ę u nie~·o ~ Budapeszcie, o.świa:d- '
świadczyła l1llll z pł.aiczem, że W1'18.ca do
cza.jąc, że za'{l>Ożyczyli się u swych krew- j
rodziców, i!dyż ze szkioły muzycznej ją
wyd.a.łono, uzna.no ją bowiem za lJUłPełnie
pozbawiooą. tailenttt.

teorią

Walka z

I nych, byleby

I
!

/

Wlkirótce poliem Gruben oit.:rzymał od
adwokaita wezwanie, aby za~cił 15 miijonów koron, ~o zwrot .,.,,.da'lków, poniieisionyoh na berużyitecz;nre bztałce.nie
w śpiewie wieislki-etgo dziewczęcia. Gru·
ben n.ie chciał oczywiście tej sumy zapła
cić, wobec ClJ* wyltocziono mu proces.
W sądziie rodziiice dmewayny oświadC'zyli,
że nigdyiby nie prizyiszło im do głowy robić ze swego dziecka a.rtydkę, ale ·Gruben ł'aik nęcą100 przedstaiwił przysził·ość
dziewcZ'}'IIly, .że rodzice poszli za jego radą i na.razili się na stratę ma.tetjal'ną.
WisrpOIIlllliieli oni także i o ;s:fr;ade m<>ralneij, alhowiem dziewczyna nie może się
we wsi ludz;io.m na oczy poikazać, Myż
wszędzii.e ją wyśmiewają.

Oskażony bronił się, twieirdą.c, tre

nie
muzycznym, ze sam
był gł01Sem dziewczyny zad11wyicony, a·l·e
udzielił jej rodz.kom rady, k't6'1"a nie powinna być PJ,'z:yjęba bez zasią!1nięcia fadhoweij qp1nji.
Na teun samem st.anowiSku co oskarżo.
ny, s-t-jlnął także i sąd, który ocłrzucił
ska:rgę rod:lliców, a oskarione~o u.nietest

.rzeczoznawcą

wmnił.

,

Oryginalny

zakład

Studenci ~Il1Vwtt1Syitetu w Ca.mb.ti:dige
trad-yicyjny zwyczaj urządzania
7lllikładów o to, kto najprędzej się ogoli,
dobiegnie do mety, wyp~je kosz szampana
etc. W tym roku ekscentryczność ziaikł~
dów została pobita przez dzielnego stu·
denta, który dokaizał niezwykłej sztukł
:połknięcia maodmum gotO'Wanych na twarrd·o ja.jek w mi.niimum cZJa~u. Bohater zakładu spożył więc kolejno 36 jaj w 15 rmi1..
niut, a po dzi.esięc1om:inutowej przerwie
- jesz-cz.e 26 jaj. Zwycięzcę obnieśli stuW wielkim w~śtigu ~y ~ listów B_erlin - Wittenberg - Berlin,
denci w tryumfie po aulach u.n:rwersytecktóry odbył się w pierwsze śwsęto, zwycięzcą został dosko·
kfoh, a ki~ku profesorów wirr1szowałio nanały stayer Wolka, którego widzimy u celownika
wet wykzymałości obiecującemu młod
nowi. Dod'ajmy, liż procedura połykania
ja.jek odbyła się z całym, należnym pr.zy
z
tlt"oczyslości sporlo·wej, ceremonja~em:
·
z
i
kontr.olerami
met:ralilli,
o
clu:on•
mi,
sędzii.i
fotografem, który uw~ecznH ten historycz·
ny momelll't.
pielęgnują

/

5 albo 105 złotych

Kto w tych ciqżkich czasach potrafi ułożyt dob~y dowcip,
DOSTANIE 5 ZLOTYCH
Czyj dowcip zostanie wylosowany
DOSTANIE 5 ZLOTYCH ZA DOWCIP
i 800 ZLOTYCH NAGRODY
RAZEM WIĘC 105 Zli.OTYCH

Kraj tradycji
Oskadony zjadł obiad, złorony· z 3-cli
Wyznaczam mu karę 1 funta szterlinga, lub m~eS:iąic więz.i•enitai.
Tia1kby mogła dziś jeszcze brimieć sentencja wyr.oku na zasadzie istn:ieiącego dlOtąd od czasu wojny, a nieuchylonego pra·
wa w Anglji o restrykc;aich kornsumcyjnych.
Nie jest io jedyny przykład prawa istniejącego, lecz niestosowanego. W Angl;i
bowiem .nie ma kodek~u, lecz Ł. zw. Statu·
te Book, zbiór praw, gdzire od wieków re·
jesiruje się wszystkie wydane prawa. Od
czaisu do c~asu pa~lamen.t uiehwala rewizję
statutO\v 1 skresla prawa przedaW!llione,
ale powstaje wciąż jeszcz.e sp•ora J.iczha
nra1jdziwaczniejszych dehetów. Na1przykład: zakaz konsumowania publiicznie cuikiierków w nie.dz;ielę (s.tatut Karola Il); rok
więz.iienia za· rzucan~e cziairów (statut Jerzego II); zakaz gry w kiręgle, w piłkę dla
marynarzy, rl)emieślników, słuiJby i chł-0·
pów, z wyjątkiem świąt Bożego NarodzeZl!i.a fstaiut Henry'ka VIID efie . etc.
dań!
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~~zie pieprzroś '. e
Tam.
.
warjacji.

I1

Dziś

i dni

następnyc.h!

Bebe Oant9rs iff aroldLIOJd

•

wa'Żl!lych

dodmmelillłów,

IZl!lla?du'iącyich &1ę

w posia.daniiu. szpi-e;ga w spódln.icy.

.ZWz.attlJ!la Koehiler na~eż,ał.a. do organ~
zaictji. szpiiegOIWSkiej w Stu!tgaird7H, .t. !z!N.
„Dewt&cher AusLand Instttwt", u.~
rc·e.go na Wlidziie 120 ofi.ioerow settalbowych,
oiraiz 600 agentów ~·~h. prizew.ailnie kohielt. K:iet11Q!W'Dikiem „~lnlstylturtlu"
jest diawn>y podseikretairz słta!llU, von Hain·t ze, sizefem &łtużlby wywiia,dow~ei N.
.
Waignesr.

z przezorności

Pirywiatny detektyw, ~ją-cy na .du~
bie jedne·go z wriledkdrch ma.gazy-nów w Pa:ryiu, za.uwaiżył przed ·kifillku dni.iaimi z .niemałem z®wienńem, ~e ko!llbroler dlzidu
bielmy dams'kdej, Andirziei D„ iktóry od
20 lat priz-e,srzło preicował w friirmiie. Im-ad!..
nie w najzwyklejszy siposób p.a~ę .jtedtwabnych „kombin.eizonów", ·oratz pońozo.ch j
z zlimn.ą krwią do kń·eszeini.
chowa

re

. h przygód,
.
. niesamow1tyc
14 ak'LOW
pieprznych historji i szampańskich

W rolach głównych:

ZUiZatill!la Koehler-, nairodow.ości ni.emiieckkj, aialDea;ąca do ,4>6łświlalt.ka" w Bu<łaipeS1ZJCie, wruale<mooa zositała. nieżywa. w
'StWem lllli.ie.sz!k.aniu. Policia budaipesz;teńaka
pI1zyp~crz.ai, ż.e Koehilerr, !która na•letafa
do niemiecil.dejj słlużł>y wywiiia.d!oW1C1Zej, mis1ha% zam101rdowana pr!Zetz pew:niego ftranoum, a t.o w celiu rptr1zywłais2lCIZeill!ia s.ob'ile

Złodziei

.·
·~-~-··~
· • ·

wy·

oca.z ReircOO\Vcltra

'

I

n~Bm1Bcklal słuiby

UllBdOUICZBJ

„~" są d~ taiemPd'1Zypuszozać jedpochodzema.
nfozeg,o
nak n3)le.ży, że źT6d.łem ich jest memleclde ministerstwo Np!laiw za~11ilomiych.

Dowcipy należy oddawać osobiście, lub wrzucać do s~rzynki redakcyjnej Goń·
(Piotrkowska 106). Każdy dowcip powinien być napisany na kartce p;~ieru,
t ~opatrzony w podpis i adres autora i w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
(Piotrkowska 106).
Jeden jedyny warTJnek stawia redakc~ przyszłym humorystom • amaforom, a
ł
mianowicie:
DOWCl,P, MUSI BYC KRUTKI i ZWIĘZL Y !

.

Za kulisami

Ft.llD.diu.slZle

~"

/

Tragiczny· koniec szpiega
·
w spódniuy

.I
~

.

Aresztowano ~o na. mie}scu, a w je.go
mie.s.zkainiu przieprorwad:z.ono rewiizję, ipnz;y
kltórei ~naleziono skradzfonych tlowa;rów
n.a p!'zeszło 60,000 ir. Pan Andrziej pr-ty7Jll:ał s•ię, iż kirad·ł od kilku miooięcy, aby 2
u:!y'Ska>nych w ten sposób fowairów :iałc).
żyć siklep na prrowincjd., z <:hwiGa bli.ski~
go prze.iśda na emeryt.ucę,

•

GONIEC WiECZORNY TLUSTROWANY

sprawa

~ajemnleza
Czy ks. Maria Lubomirska

zostąła

Teatr miejski

Dziś, piątek, zamiast zapowiedrianej pre:nf:.ir1
d~na będzie krotochwila Hennequin'a „Codzl :! nniłl

o 5-ei" po cenach najniższych.
Jutro nowa pre:njera, mianowicie kornedJa a'
merykańska z życia śpiewaków operowych p. ~.
„Znakomity Don Juan" pióra spółki Iileracldri an·
gielskiei Fred'a i Fanny Hatton.

otruta?

Zagadkowy splot trzech dziwnych zgonów
kslęinej

Wkrótce po
Proces ba~ona B:iisipiim:ga o ia}emm.ilcZJe
zamordowanie ks. Droc.kii'ego • Lwbeoldeg.o pir.zypomnJ.ał, jak donoszą z Ludkia1, niewyświietlloną do1.ych-c:zias iii za~a.dikową spra
wę do6ć naigJej śtmiie1JXi w roku 1923 obywaite!ki ziemskiej, ks. Muii Luibomirslci~j,
merci, która w swoim czas&e t:ta Wołyniu

był ~

fakt., że natychmita:st po śrndier'ci
ks. Miairj'i LwbO!lllirmej, zarząd dóbr uwolnił całą żeńską słrurżlbę dworską, odp:rawtiiając zir.esz.:tą ruaiw,e t wdowę, której ~.zysfu
gi wafo prawo do.żywO'oiia.
Pozos:tawieniie ty~h wszystkńich zag.a-

Jak

sprawiła włellde wrażenie

ze W'Zig'.lędu na. tO'Wtaa".zyszące jej ok-01diczności, dające podsiawę do przypUJSre:z;eń i

podejrzeń baTdzo diafoko fdącydi.

była

śm1erci

Marii Lubomirstme1

Krótkie

w piierwsizej chwi'1i przedmiotem do-

Ni-ejed!n,ej

Sprawa

ks.

chodzeń sądowych, lcl6rych ostateczny
r-eZ1U1'tat nie jesit zniainy1 iaile które prawdo-

xwdązilru pomiędzy

zagadkowemi przyczynami śmi«ci,
•.
inniymi
w
. nagłymi .zgonami
. . ,__ osób,
L b które
. t-!-'
I
spnaiwie przy-czyn śimllerCll. ~: u omtt's~)
\ mogł1: d?starczyć wła-dro~ sledczym waz-

I

yc~. 1 meizibtLny~h ws~~w~.
ł~ mog '° ~owi:c1; I me ~o1tć t.Chu zaczęły nahladlruć

· ~god ~ka,~,-~~ ~~'.~er h~~ '
wezwany o s. .l.JU!VU'llllla"S.,.,:.:,1 w c wiru,
gdy nagle ciężko zaniemogła,
• krtó
·e.k
ł •
h
·
kilku
~-·
ohpł bowa stlę c orhą w Clągtlł. „ ,. ł
UJJil Je1 c or.o, y~ naig e zac. Olllowa 1 um.ar
·
d
w tok u d·oc hod
. !zen11ai są 01W1ego.
Wkróttce otem z.marł także Iekatr . dr.
Downer,
w nocy
do
konia1ją'C~j ~s. LuJbomik-Slk!OO.j i któr)'l, spędziiiwsizy
kilkanaście minut przy Jej łótu.
orzekł, że niie 'W1"kfoc:zia dtroda chorej jakiimś silln)'lID środlciem ohemi'cz.nym, dz:iałtatjącym zaibójc.ro. Badaniie &.ru Down.era
był.o ut'l'Udn.Wone pr1'eZ t-0, że lekarz. był
mewidomym na oba ooz.y. Tembardż.iej
iedntaik śrm«ć jego wlaótce

go

lcl~o

uwłosienia.

perukii

z obce-

Aaie nieiyl:ko moda~ ~że chOł'oibai two-

rzyła nowe kreacje fryzury.

Oto np. Matj-!l' Leszczyńska żon.a Lud1
.
•
wnka XV.,go po wydaniu na św1aJt sy.nai
'
'
wskut·ek silnej gorąc:zJci s1m.ciłiru n:iieomad
wszystkiie
}ej z.al-edwJe mały czubek na głowie,
Co 'tu począć? Dowdpnieijszie damy
d'woru pośpieszyły z pomocą i wpr0W1a<l'zl:ły lli<>'WI\ firyziu;rę z czubkdem n.a głowie il
prryipinanym:i lokami pr7JY uszach. Dz.i8
ten epi,zod choroibowy kr611owej frain;cu-

.r!

.

zawe.zwan~

dek bez 11ozw,iązanmai n:iiepokoi po d!ziś
dzień opiinję na Wołyniu, która mniema,
że pomimo ~ruaiĆzne&o upłY.Wu c2'aiSu dochodzenia mo·głyby jes•z.cze doprowadziić
<lo wyświeHenia prawdy, a ewenwa1lnie
do zaidośćuczynienia sprawiedliwości.

włosy nosiły już
pięknej wiarsziaiwi'Il!aioe zdaje

chłopczyków.
Gdy w 18-lf"Ylll wiekiu ws:oochwba.dllla
moda wymyśliła nowy kaipry5, parndie co

g

--0--

powsta ła chłopczyca

się, że fryzuira a Ja gaiiconl):e to ostatni wyraz m-0dy. NJ:c podobne,go. Wszystko to
ju~ było, jak powietd:ziiał Ben-Ak~ba i porosttał łysym do śmierci.
Już w 17-ty.m wieku iistnilatły chł.opczyoe 1• uWvu:z,uy
_..1,-'"
ł...
t;---ą '""'""O
,m,.~0 w łosyc'h
~
,., >''"""""

podobnń.e zo:Stiały zaciieclmnie bez ma•levieni.a

zmarli jej felczer i jej lekarz.

włosy. ~OIS'ta'ł

panie przed 400-tu laty

skiej mru, j'.ik wiadomo. mocny rezonans w
ikoafiiurze.
Wrries.zciie po długim okresie wa;r.ko·c zów, splotów i koków najwybitni-ejszy
Eryzj.er na śwJ,ecie, nasz r.odak, p. Anfoni
CiepHkowi&ki (An1tcmine) wpadł na pomysł
t-.'7:f,TV a la garccmn~.
w>'-- 1
A było to bak Pewnego din~ai 1918 r.
'Z nana aktor.ka pMyskiai, p. Lavalier zjawiła
,się u p. Ci-eplri:kowskJi!ego z gorącą prośibą,
by jej sk-0mponowa.ł oryigJna1lną fryzurę do
najnowszej kreacji sceinicmej. P. Ciepli,_
1k
k'
ł głów'k
·

·ow:sZa ;i zaodąpa-op~o~~,t·

bę pałZll!ał.

i'

p. ui,Vaał:er o etą w -0sy
7JDJaikoonliita artystka wystąpiła ;ruko pierwhł
N ..1_. • d · •
ł p
S2'ićlJ c: opczyca.
a u.cuig1 za en ca y lłl"
·
dł
ł
·
ryz wpa w sza entuZirazmu,
, Od
o1b~iął ko,?1~tom kil.ka kiłomet:~ _warko~c~y
u. ~~:ro~ pirzy t·ei siposo bnosca kfil.kanas'Ct~
m1honilków.
W jego zakładz.iie fryzjea-skim pomocrucy dokonują dz<ienniiie blisko 200 opera.cfi
„•chfopczyc<>wych",

zg

t~ eh~ mi~ Cli~l*owski
1

śmierci ł..aaruka,

po

n:iie mogła ndie wywołać silnie~o wstrząiś~
ap:injii w ca.1lei ok-0Hicy.
P.rzedlmJio.t em ożywiiooych k-0me111farzy

mienia

--

os••

111

PANOWIE

DO MALOWANIA

Otwarcie sezonu lotniczego w Berlinie.

ZNACZKI POCZTOWE

wiosenny

obiegowe, używane kupu,·ę i płacę naJwy.ż.sze ceny. „Filatelista", Łód:t, u . Zawadzka 23 m. 12, od
3 do 5 po poł.
1863

KOMPOZYTOR

INCREASE YOUR

owledge of en~h read ,,Time" Weekly Newsagazine Ycarly- -Sht dollars subscribers recelive
lpecial gift wńte S. Jelin, 62 Główna.
1779

ZARZĄD BIBLJ OTEKI
ro_botniczej im. Al. Napiórkowskie!!o podaje do
~1adomości publicznej, że Bibljoteka Robotnicza
Jl!st czynna 3 ra.zy w tygodniu: wto·11ki, piątki od
fodz. 19-21, w nk dziele od 10-12. Opłata mielięczna 35 :;\roszy. UJ. Suwalska nr. L
1913

- ----

_ -OGRODNIK
.....

r-zyjmuje roboty ;vchodzące w zakres ogrodnittwa: cięcie krzewów, ub ieranie balkonów i t. p.
bardzo tanio, bo prywatnie. J\loina zaiwiadomić lietownie. K. Pa.włowski, Matejki nr. 6, Lódź. 1923

.

Popołudn.

przedstawienie dla dzlsci

W nadchodzącą niedzielę, dnia 11 b. m. odbę
dzie się w Fi!harmonji wielkie popołudniowe
przedstawienie dla dzieci. Odegrane zostaną trzy
komedyjki w nowem opraco.waniu scenicznem Benedykta Hertza i Wa.ndy Tatarkiew.iczćwny z ilustracją muzyczną Al. Wililiskiego, a mianowicie:
,,Pan kotek był chory" w 1-ym akcie, następnie
ulubiony „Czerwony kapturek" w 3-ch aktach, w
którym Ninka Wilińska wykona ślicmy taniec z
lalką \oraz taniec motyla i wreszcie na zakoliczenie dana będzie wesoła komedyjka w 1-ym akcie
p. t. „Psotny Ignaś". Jak wicbimy program bardzo
bogaty i dla dzieci makomicle ułożony, to też
przedstawienie powyższe za.powiada się świetn1e.
j Jeżeli do tego dodamy ulubi.onych wykonawców
1 iak 9-letnia Ninka Wiłilis.ka orą Benedykt Hertz
j : Wanda Tatarkiewicz, to możemy być pewuJ. że
· c.al ość będzie wspaniała., Poc?4tek tego pr.zedstaw iE.ma o godz. 3 po południu.

Nac zelnictwo zwą:ziku ihairceil"IS1:wai polskieg-0 :iwołuje VI zjazd wia.1l111y na dzioeó 10
i 11 kwietnia 1926 roiku do Krak.owa. Porządek z.jazdu następuf~y:
10 kwietnia (sobota) <>twa:rcie, odc.zy·
tanie protokułu V zj.azdu, odczyt.amie wniosków i ode.słanie do komisji, wybór kiomisj1 głównej i inny-c1h, sp.rawozdainia, p.race
lromisJi, wieczorem raut.
Dnia 11 kwiet,nia: prace k.omis)i, u;roczysta akademj.a, oraz ze,branie pilenarn1e:
wyibór do .~ a-czelnej rady, sprawozdania ł
wnioski komis.j~ ~gito.sowani'e•). Zam1knięcie
zjazdu.

Pierwszy start

--------

MIESZKANIA

Pan Kotek byl chory„.

VI ziazd walny zt11iązku
~uircersfwa polskiego

orar. do ha.ftu przyjmuję suknie, chustki, nale. poduszki, swetry, abażury i t. d. W-yikonan!ie pierwszorzędne, ceny niskie. Gdańska 92 m. 2.
1862

lokale handlowe, małe domki na krańcach miasta,
o potrzebuje lub ma do odstąpienia, zechce zło
ć oferty do „Gońca'' dla „G<>spodarza".
1870

Stara.niem członków klubu kolarskiego podofi·
cerów i urzędników cywilnych D. O. K. IV „Start"
odbędzie się w dniu 10 kwietnia b. r. o godz. 21-ei
w sali stow. handlowców polskich przy uL Piotrkowskiej nr. 108 towarzyska za.bawa t~eczna o
nader urozmaicooym program.ie.
Komitet organizacyjny zabawy nie szczęcl :d
trudów aby ci wszyscy, którzy na.znaczą sobie
„rendez-vous" u handlowców i tym razem bawili
się znakomicie. Dodać należy, że wieczory tane czne podoficerów i urzędników D. O. K. IV posiadają oddawna już ustli'loną tradycję.
Dochód przeznaczony będzie na cele s.portowe
klubu „Start".

Staraniem „Czerwonego Krzyża" w Diedzie1',
dn. 11 b. m„ w sali kma ,,Nowoki", Główna 1,
o gcdz. 12 min. 30 w pot dr. RakOtWski wygłosi
odczyt na temat: .,W,ady mowy, jąkanie i sposoby
ich leczenia".
Nicwątp!Jw,fe interesujący tema.t zachłci et.<iły .: h byw!llców do wysłucha.nia tego deka.weao
odczy tu. Wtojśc"c hez_!ła,. _

energlczni, sumienni, mogą niezwłocznie rozyocząć pracę i z·arnbkować, pomagając przy roz1><>wszechnia11Lu bardzo aktualnego dzieła. Ofe,-..
t:v pod „ISO" do „Gońca".

AKUSZERKA

Zabawa taneczna klubu
„Starr'

iąkanie
Odczyt Czerwonego Krzyła

DONIESIENIA ROZMAITE

lasy chorych i prywatna przyjmuje zamówienia.
Bied.nim porada od 9-11 rano bezpłatnie. Traulutta 5, I piętro, prawa oficyna. Leonora Zalcwaslerowa.
1866

Dziś, w piątek, dn. 9 kwietnia po cenach nai·
ni*.szych melodyjny wodewil tyrolski w 5 akt. p. t.
„Si„rczysta dziewczyna" Koscbata. Nader ciek:iwa
ak. urozmaicona cbrakterystycznymi tańcami ukłaAu i w wykonaniu pp. Nowińskich oraz rniłemi
piosenkami tyr<>lskiemi stanowi efektowną ca·
łość, przyjmowaną entuzjastycmie przei: publiczność. Główne role grają pp. Brandtówna, Zieliń
ska, Bielecki„ Moranowicz, Górecki, Puchalski i
inni. Kasa czynna od godz. 12 do 3 i od 5 do 10
wieczorem.

Wady mowy i

Ogłoszenia
„Czytelników Gońca"

tiodnych piosenek kabaretowych poszukuje zd-01aego libreciste do współpracy, oraz przyjaciela,
któryb}' umożl~wił wydanie tych ,piosenek. Ofer.t y
iub: „Foxt'l"ott do adm. „Gońca .
1865

T!alr popularny

D ezert er z o d wag I•
,

I

' Po 4 latach walki na ' froncie był sądzony za dezercję, ale został uwolnio~y
, Jeszcze podoz~s wielkiej wojny n.iej1a.lci się do AlgLeru, tam zaciągnął się pod fał·
Emil · Berger, liczący wówczas n1e:spełna szywem nazw:ii.sk.iiem do leL!ii cudzo·ziiemI lat
osiem.naście, usiłował zadągnąć się

do
a:runji fria!nouskiej, nfo przyjęto g-o jednak
do szeregów ze wz.ględu na ·wiek i wygilą<l
młodzieńczy. Nie1zad.owolony z tego, przywdzitał mundur zyjcowskii i udał się do puł·
ku, ale aresztowany po dro~e., pocią.gnię, 1y był do odpowiied.Zlialności za bezprawne
nos:ieni.e mundua:u.
Wresttie doczekawszy się wieku popisowego, Beiiger dosba1ł się do wojska i
j mógł nosić mundwr, do którego tak wzdychał. Niestety, czekrało go rozczarowa>nie,
Zamiast do służby frontowei, wyznaczono
mu stanowisko obsługującego stację woj! skowych goł"}bi pocztowych w StrasshuorI gu.
Tego już bvło ?Jl' du7·o dla wojownkw.go
chłopca.
Pewnego więc dni•a. zrzucił
J
mundur, uciekd ze Str.a ssbunga i dostawszy

'
I

i

I

Kto ·żYW··oglądal wysfawq
Styków

skiiej.
Nareszcie osiągnął c-el swych marzeń, . 1S tysięcy osób zwiedziło w
' v3łano go bowiem do Mil~okroa. Berger
gałerJę .sztuki
waJoczył tam dzielnie z kaibylami Ebd-elWedług d.any;ch wydziału oświaty i kulKrima, uczestnicząc we wszysit·kkh star- tury działalność mie jskiej g~lerji sztuki w
cia:ch.
parku im. H. Sienkiewicza w ciągu marca
Cztery Iata prreszły mu na tej ciękJ,ej roku bież. przedstawiał. a się następuj·ą<:O<
słiuż.bie, uzys'kaJ: w'ięc nłeda1wno uirlop i poW okresie sprawozda,wczym ·miejska
fechał, ah-y się zabawić, do Pa:ryż;a.
gaJ.eria sztuki gosdła w swym lokalu wyNie udała mu się wszakże ta wyciecz- stawę zb1 orową prac ś. p. Jana Styki ora:z
ka. Poznany i aresztowattly, musiał st anąć synów Adama i Tadeusza oraz p. R. Raprzed sądem woiskowym pod zarzutem dwań.skiego.
dezercji.
O gólna fre kw encj a publicznośd wynoSędziowie jednak, wysłu chaw !:zy szcz,e siła 5.920 osób, w tern: 1.346 osób korzyrego przyznani! się do winy t ego szcze- stało z wstę~u bezP'łatnego. Z pozootałej
gólnego dezetrtera z odwagi i pr zekona w- j •l iczby, 4.574 osó b przypada na dorosłyc·h
szy się z przedsta wion ych dokumentów, ~. 177 oraz na młod zież 3.397.
Pozatem
}ak dzieilnie spisyW'ał się w M oi:rokfou, u- wystawę zwiedziło zbiorowo szer·eg szkół
wofo.i.ł go od w&Zelki1czj odpowJedzńialnośd. i wyciccz.ek.

I

marcu

GONIEC \VJECZORNY n.u~TPnw Atn

Nr. 4!

•

jej trzech zawodowych tanc:erzy

I

Na Rivierze

rozpętał się szał

Kelnerzy, sub!ekci i rosyjscy
Nicea, w m arou 1926 r.
„The seaison" - jak mówią na Riwierze - ma się ku końcowi. Nie „saison",
lecz .,seuon": Riwiera jest bowiem tlJBJjbarr dziiej anglosaskim Z'ruką1:Jk1iem pii.ęlmej
Fraaiicji.
Otóż tegorocMy „·s eas·oo" na Riwierze
iby ł nacechowany gorączką, jakiej tu jeszcze nie widziialllo. Gorą<:z:ką ani teatrailną,
a.ni sportową, ani tenniisową , lecz spekuliaicyjm.ą . Na.d Riwierą, na.d całem tem bosko
pięknem wybrzeżem powiał samum spekulacji terenowej i gryn.derskiej, jaki.ej
przykła.d dać może tylkio .aaneirykia1ń:ska repldka Riwiery na W1Schodniem wybrzeżu
Florydy.
Dolary i funty - ot.o ]ei-tmotiw brzę
czący krótkotrwałego sez.ooo na błęk1H
nym brzegu. Hordy spekulantów terenowych, fmansiistów, nuworyszów, zaoceanowych bogiaiczy, spleen-O'Wlaltych anglików
ZJWaliły si ę na ten rajski zakątek Pokryłomu najpierw, późniiej jawnie r<>zpę tano
grę spekulacyjną z.aikupu i sprzedaży tere·
:nów budowl·anych; wykupiCl'Ilo wsZ)'IS't~i e
woilne pl1aice i te1"-eny o.d 'St. Riaiphaeil aż do
Monte Carlo. Fortuny narodzdły &i·ę tutaj
przez no<: jedną, czyniąc z ryzykanckiego
gryndera i spekulanta b0<gartego człowie
ka; amerykanie i ~glky pod1biła•M ceny,
wykupując na prawo i na l~<>, oo tylko

dało się uchwycił.

1

książęta

Ar.chittekci będą mieli

tańca

spekulacji i

królują.

tańca

w salonach

d'ządami , wycią.gl!lJiętymi po.d sznUtr

iak

i salach gry

żoł

tarz,om jej mę:ia.
A nia tem tle masowego obłędu wynv
.stąipią do budowy wilłl i pałaców, mających
szyć, niema gdzie łokd•a. wetknąć.
stają dz:iki.e kwia.iy najcWwac:z.niejszycll
fob chronić tubaij pr:iJe<l zebkndęciem się w
Dwa zesp o ły jazzhandowe uderzaią w przvgód,
ho,t elowych Palace'aich z tłumem zwy· ka.pelę janczarską dzwonków, tal.erzy, pd·
Jeden z zawodowych tancerzy, były
klych śmierteillllik&w i turystów.
sz.cziałek. saksofonów. Dzilkie rYtmy, syn.- SJUbjekt sklepowy, francuz, opowiia.da:
A jednak piękną miano wszystko jest kopy, rwane melo ije, S11aił ogacn1a tłumy.
,,żadna z tych, z któr~ tańczę, ni-e
Riwiera. W :z.imde t rzeba chyba zaipuści~ :r-r:: środek wypada grupa ?.awodowych 2lali.nteresowałaby się mną 6 mi·esięcy tesię aż do Tunii'$1U, lub Kairu, aby :imiaJeźć ta:_. -: zy.
IGlkunast u a.rigentyńczyków, m u. Wys't:aa-czyfo, bym włożył smoking, a
tyie słońca .i tak rozkoszne dolce far ·n ien- sprow:.2.:onych pd"Zez dyrekc j ę Palace'u z stałem się w _ :=ą tych istot. Każdy, kto
te, jak tu, w Nicei, lub w Cannes.
zia morZ'a i utrzymywanych na koszt danum'.e tańczyć i ma tupet może zrobić kaf'•
Cóż z tego„. Am słońce, ani cuda przy- cingu.
j.ett'ę. Wyksz;tiaiłcen:ie? Głupstw o ! Angiel.
rody, ani boski lazur morzia. obramowane- ,
O d 4 po połudruiiu do 2 w nocy mezmor- .i i a mer ykanki , bawiąc e tuba~ są tak bez•
go wzgórzami Estttelu n:i.e są w stanie dowani tancerze obraca,ją w wirze ta.n.ga, l: rzeżnie głupie, iż jeden z na szych t ance·
zwalczyć fon.ej jeszcze gorączikii - gorą.cz- shi · ·11y i blueis sfarzei~ się iatng~elki, a· rzy „robił" ze znakomitym skutkiem
1
członka .Akademii francuskiej. I gdyby
ki tiaidca.
mer"k~ruki, a nawet młode mis.ses.
W naj.piękn~eijslleJj godzii.ni.e wroczeg,o poObłęd, mam.ja.:. Znaną bu jest nia cał-em nie jego nieostr. ożne odezwanie się k ;-:::Iys
oheC1l!ości pewnego pMyżaniI11a, iiż
połudn.i:a:, g.dy wszystko wzywa człowi.eka
wybrzeżu żon·a pewnego dyplomaty an.- w
do stopienda się rw zacltwycie i radości by- gJelskiego, 70-Ietn.ia dama, nie opusZ'Cza- „ świętoszek" jest dziełem H. Bernsteina
tu z natwry, ludzie pędzą jak obłąkani d9 j--,'C'& ani jednego shimmy od 4 po poł. •!!.IŻ był1by utrzymał się d<> końca w swej roli
the-s dlllll:Sants, do p~1lac-e'ów tia.necznych, do zamkndęcia podwo1 dancin:gu, utrzymu· i został wybrańcem swej damy, mHjon.;.aby się diuisić i tłoczyć w cia.s.n.ych &a~aich. j~ ;a trzech tancerzy xawodowych, k16qw rem i właśd cielem wsp aniałego pataicu na
T'l"zysta, cZ'te.rysita, ptęćset sfoliików stoi płaci sumy, o ja:lcitch siię niie - śnilo sekre- • V Avenue w Noiwym Jorku.
Tiak się dzieje w Nicei, w Monte Car•
Io. W Cannes towarzystwo jest nieco wybred„ ' aj,s ze, Mias't s111b; zktów sklepowych
i eks-ikelne1"6w tańczą „pr.awdziiw~" ksią
żęta rosyjscy, szuk•a1ący „placement „ u
boku dobrze sytuowanej amerykanki.
.Gońca
Na błękiit111ym brzegu pramuje gorączka
złota, spe.kulaic;i i tańca.
złote miiwo, gdy sziczęśHwii na·b ywcy przy-

I

'

n~ erzc w kosz;arach.

Cfo1Sno,

ani

się

ru·

Trzynasta lista premii

Wieczornego llustrowan_e go

Tylko 50 -nazwisk i tylko 50 upominków
Następne listy zdobywców codziennie

[l)alerjal Ubran.IO\VJ

Ogłoszenia
Czytelnili6w „Gońca"

t) Terenia śHiwi:ńska, Si:era;kowskii:ego 82.

10 . kłtogr.

mąki

2) M.iiecfo Kowalslci,Nowo·Pańska 144.

NAUKA i WYCHOWANIE

10 korcy

węgla

3) Matja Gembar)'1&, J1a1sna 10, Wair.sz.awa

DO KOMPLETU

I

freblowsk.i ego przyjm~ Jeszcze kJi1kor~ dzieci.
Ogród. plac do gi!er. Za1>lsy codz4oole 2 - 4. P.
Dontano.wicz, Zakątna 85, m. 3.
194-1-d
1

kił

ogr. cukru

4) Ka.timittz Olszewski, plutonowy, 31
p. p. Strz. Kan.
5) Jan.ina Maikowińska, Nowa-Mania, ul .
Solec 22,
6) Zetlma. Brudeil, Naipi6rkpwskiego 17.

LEKCJI CHEMJI

i nauk pokrewnych poszukuję od września 1926 r.
Oferty pod „Nauczyciel rutynowany'' do „Gońca".
1915

5 kUogr.

ABSOLWENT

fyd<>wskiego gimnazjum udziela lekej{ w za.kresie
7 klas gimnazjalnych, po cenach przystępnych. Specjalność: ~atematyka iudaica, Cegielniana 59,
mieszkanie 10.

mąki

Kłos, Bnezińskia 32.
8) Zygmunt Bł<>ńskd, Spacerna 7.

7) Eugetlljusz

9) Anna Bfobiiac:ka, Andrzeja 42.

z korce węgla

SPRZED.A.Z i KUPNO
KUPIĘ MASZYNĘ

•••••••••••••••-121)
I

I

FRONTOWY ~OKóJ .
23)
H1eblow~ny, . z elek~rycz:n.o~c1ą, dla sol~dn.ego pa- 24)
ea Pl'%Y 1nteh~entne1 rodzinie, do wyna1ęc1a. Oso- 1
bne wejście. Wólczańska 37, lewa oficyna, m. 17. 25)
1839 · 26)

I

z k!togr.

Janina Ułańskia,, · Nowo -Pańskia 150.
F eUci'a Mafosiakówna Zielon•a• 59.
,
• F
' • _,__ .... _,_:
FeJ.iiks Magnuski, nnc1s=Ka 6.
Henryk Sz:bajnhauer, Zawaidz.kia 29.

s kUogr. m ąki

HANDLOWE

27} Stanisława Bryisiiówna, Fabryczna 19.
28) Władysław Drotd.ż, Stoki, S.andomfors.ka 74.
POWODU
29) Jóref Niika , Słowńańskia 15.
~.
... ,;a1an ter.v1·
...i
30) Stanisław
„ 3 ,azdu do sprze dan ·r·a skl ep bran„y
Zd . ł
p·Gron__o,_s, Drewnowska
B ł
l 23.16
110-irnmowei w centrum P iotrkowskiei egzystu- 31)
zis iaw ietrŁ<LK-. a u{y, 1e Oll!l•
facy przeszło la1 zo. Oferty do „Gońc~" poci . H. 1 32) Samuel Lipszyc, KHińskJiego 30.
#...".
1896-1-k

z

z·

- WSPćtNlCZKĘ
• . kapitałe m od 500? zt do fac b?wego ~rzeds_iębiorstwa, poszukuie młody m ęzc zyzna izraelita.
Oferty tło „Gońca" pod „Zarobek".
1932
I

wydziału premii
„Gońca Wieczornego
Ilustrowanego''

Od

1 korzec

MIESZKANIA '

INTERESY

Ostatnie dwa
·czarne Dni

10) lrena Jania:kówna, Pomorska 163.
11) Antltai Piiekia~ska:, Księży-Młyn 9.

<W a:zycia not.ną, w dobrym stanie, Singera lub
węgla
Pffala. Oferty pod „Maszyna" do „Gońca", 2022
- - - - - ---12) Michał Kurpiński, Ceg11elniana 25.
PIANINO
13) Klaira Budzińska, Konstantynowska
utywa.ne firmy Schroedera do spr:i:edanła. Piotrnr. 142.
kowska 92 m. 75.
1936 , 14) Aleksander Kwaś11er, Wól<:zańskia 4,
i 15) Erwin Mathes, Wółcizańs1ka 148.
SZAFKĘ
; 16) Stan.i:sław Zwgo, W1.dzew, Whlanow.ska
do instrumentów chirurgicznych kupię okazyjnie.
nr. 17.
Oferty sub: „J. D. S.'' do admin, „Gotka".
1838 '
17) Hieron.ittn Błiaszczyński, NawrO't 92.
18) Wfoidysł.aw Roll, Z~i«z, P!ątkowska
nr. 10.
i
19) A. Wi~em.ick.a, Andrzeja 34.
20) Janinia Kaniec·k a, Ni.ska 3.
1
Stanisław.a Goszczyńska, NC'>wo - ZaLOKAL
rzewskiru 24.
frontowy z diużem oknem wystawo-wem. mtesz- 22) bFrand23
's zek Piip.cizyńsiki, Chojny, Grzy·
bnlem 3 - wkoiowem, kuchnią l wygodamt do
owa
'
oddania w centrum m!asfa. Wiadomość: Narutowl<:za 9. w sklepie glanteryjnym.
1901-1-m
cu ~ru

LOKALE

35) Bru.n.o Gramhor, Andrzeja 24.
36) Eugenia Segałowfozówna•, Narutorwiicza 25.
37) Fńda Spe-i.del, Zakątnia. 28.
38) Jadwiga Czerwińska, Kiielma 26.
39) Jan Jasiński, Przędz;adniiana 56.
40) Jaikób MBEciniak, Przejazd 55.
41) Maria Ogrodowczyk, Aleksandrowska
nr. 26.
42) Helena Kersz:terów:na, Pańska 41.
43) Matja Kernowa, Andrz.ejia 15.
44) Ida Pasternak, Zawadzka 20.
45) A, Miiks, Guberruartor ska 9.
46) Stani.sł1awa Bańlkow·ska, Maz,owi•edka
nr. 36.
47) Raii'sa Plesz,czyńska , Wólczańska 226.
48) Witailis Muszyńs~1 .Pia~eczna 22.
49) Jan K.rawc~yk, IG~1ńslciego 201.
50) Bolesław Lipowski, Rz,gowskia. 11.
•
•
•

I

z kilogr. mąki

świą 1 ek, Aleksandrowskia. 96
33))' JAure·Iia
f L. . p· t k
k 108
..:J4
6ze
utwm. 10 r OW~· a
•

1 ?

Premje z listy

6·łej,

będą

j

pracę ·

bezrobotnym

ZAJĘCIA
równ1d na wyjazd poszukuje energiczny, inteligentny, młody czło wiek. Pierwszorzędne kwalifikacje biurowe, .oraz jako ~kwizytor. Oferty isZÓ
"Zet-Be'' do adm. ,,Gońca.

SZOFER-MECHANIK

(izraelita) z praktyką gdańską, inteligentny, władający jęeykami: polskim, niem}e:kim, rosyjskiJ?l ł
częściowo !rancuskim, ,20szukuie posady na miel·
scu lub na prowincji. Zgłoszenia: Skrzynka poCZ•
towa Nr. 153.
1963
WOJAżER

brańży

aptecznej, kosme,tycznej, galanteryjnej, po•
szukuje posady podró żuj ącego na Łódź i okolicę.
Zgłoszenia: Łódź, Skrzynka pocztowa 153.
1964
w

SYNA LUB

CóRKĘ

gospodarza ze wsi przyjmiemy w praktykę foto.
grafii; termin nauki krótki. Fotografja "Studio",

węglowe

wydawane

Dajcie

7-ej, 8-ef,

9•ej i 10-te_ij!

ale tylko

Ogłoszenia
„Czytelników Gońca"

.

Łódź, Półno<:na 29.

1930

admini ...
stracii ,~Gońca" dziś i jutro!
w

W celu sprawniejszego wydawania pre.
pijj i ułatwienia odbforu zdobywcom. wydział premji „Gońca Wieczornego" postanowił zreorganizować sposób załatwk.nia
swych interesantów. Premia wylosowane,
dzielone będą na kategorje, mianowicie w

pewne dni wydawać się będzie tylko taJ0.
ny na węgiel, w następne mąkę, cukier,
inne zn6w terminy premje o charakterze

„.

I

nieżywnościoJWym.

„Goniec Wieczorny Ilustrowany" i tak
w tempie najszybsz.em wydaje dotychczas
swym czytelnmmm p remie, za co niejednokrotnie Otl'7Jy1Jlywał wyrazy uznama i J>O•

DONIESIENI A ROZ)IA ITE
-

?*Ew+&Mł%?AfMMWł•

•

INTELIGE~TNY IZRAELITA

kupiec z prowincji, lat 36, pragnie p ozna ć k?bietę
Dyskreqa sudo lat 50 ' posiada1'ącą mieszkanie,
mienna. Łaskawe
oferty do „G ońca •• po d ,,B · V "

m1

FACHU INTEL!GENTNECO

wyuczę we własn ej pracowni „ za
mi 100 złotych. Oferty do "Gońca P·
„Fach to chleb".
1928

i :r:arobkowego
pożyczenie

NUDZĘ SIĘ!

Z braku

towa rz~·3twa pr agnę poznać ładną.

f!rzysto'ną kobietę izrae litkę , Dyskrecja zapewniona,
,
,,Goniec'' urząd.za w tyn.i celu dtni czar. Łaskawe
'
••
d
I
"
192°.
oferty do „Gońca po ,, nny .
ne (węgiel), białe (mąka), słodkie (cukier). ·
oraz rozrzuitne, (w których wydawane bę
„B O B O"
Prunelki wykwintne, ostatnie faso11y, robota gwa•
dą premja n•teżywnościiowe (dolla·rów~ mara.ntowana, poleca: Nawrot nr. 7, parter, w po·
tetjały na ubrania, maszymy do szycia, sztu
1733
ki płótna i t. p,) Na pierwszy ogień idą dni dwórzu.
czarne - czyli dni wydawania węghl. Oso.
PANOWIE
by, \którym los ym::eznaczył, ;ako premje, energi~mt, sumienni. mogą ni ez w łocz nie rozt>°'"
węgiel, a P.tórych nazwiska figurowały na
cząć prace t zar obk o w ać, pomagając . przy roi ·
listach 6-ej, 7-ej, 8-ej 9.ej i 10-ej mogą powszechn!aniu bardzo aktualnego dzieł a. Oferty pod „150" do .. Goń ca · •.
d-ziś i jutro zgła~zać się po talony odpo·
·wiiednie. Talony wyd:awane będą zdobyw.
SZTUCZNE ZĘBY
oom ze wszystkfoh J'.)ięciu list powyższych
wpraw!am b ezpłatnie dla reklamy. G war~ntuJe
I w oznaczonym t erminie w godzinach od
za solidne wykonanie. lakoteż za mat~nał l I
1
12-ej do 2-e; no południu, oraz od 4.30 P<> trwałość! Gabinet den tys1yczny, Piotrkowska 99.
1950-·1-tł
1południu do 7-ei w!-eczorero.
d:zięlrowanaa.

---- - -
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.

Ach, wiosna ta!„

To pierwszy

'

zawinił...

Przygoda zakochanej pary na Bielanach
Dwaj

łotrzykowie, udając

wywiadowc6w policłi,
kochanków haraczu

zafądali

l Wa;,S'!JaJWY don~ do „Got\ooi Wie- , • Oba.i ~li slę na. dails.ze pos~andl!
inor:aego :
·
1 w reroPta.C'ile zna!leth ,P'aatinę Malf'Ję w krr..a,
Bud1ząca cię do tycia Wiomai pociąga karcb.
· wrailiwuych łudzi{ nia ~eczki i spacery
Letała
'zami·ejslde.
nawpół zemdfona,
Nie opairlii 8ię ttej pokusiie .P· Aldcsan- w por-wan.ej .S·uikin:i, z o:z:niakami Siińców
1de"l' ·Bucholc (Miła 45) ł n&'t'ZeenOna ~O. :nadr.aprm.
\ipl3lll!D4 Matia K.
ZaW!iadonUona po&ja wszczęła obłaOOOje uda.I się do lasku BielamU.0.
Rozkochanej parH cua upływał prze-

mi·le.

1.a~li

ści, gdy nagłe

w

wprost o rzieczywifto-

wę

Uwiedziona panienka nie umie
wskaza~ winowajcy

od rozmarzonych

Na oailtym świecie słyną strażacy

i wkrótce
ujęto

Przed k~Jlku mieisiącarmi przyjed1ałla z
K olusze'k do Wuszawy 19-letnia Helenka
F., dzieWUS1zka bardzo mi'ła, elegan·dka, ~e

"wywiadowcę",

kt6ry eskortował pattl!al B.
.Aresztowa:ny nazwał się Ajzykiem
Wu!l"celeim (Wołyńska 20. Nazwiska dt"u·gi·ego ł·ołrzyikia ni1e ujawnił.
Odesbaino go do komendy poticji powiatowej.

1

wna siebie. Stainęłia na kwaterze u wu:isz~

ka. p. Tomaisza Adamczaka,

Najlepszy dowcip z

czego.
- Mm.by p&Mtwo odprowad&t6 do
komi.siazjaltu, celem wył,egiltymoW111111ła li'ę
- oświiadczyłi,
Raszcno w ~
<ło ko~atu. Parma szła i: jednllll z osohniiik6w. w odldiailenru kiIDlru boików postępował za •
~Y eskortowany
przez ~o d'Nba. W pewnl'D momencie p..ma pnynqłona pn11& „wywiadowcę" pc-zyapiazyłai la-ob i

~ ~.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!

śWie<:a.
paTę,

. ..

„wrw*f<>w~"

Mę w perlrat&c:je i: panem B.
zrai cenę

. nie

i

Tneba

cji (Piotrkowska 106) 5 zł. nagrody.

udał się w

właśnie, że

.trafil

właśnie

1111&

mek.ł

Wies-z:, ci s~, to m<>1r.orwe dił0a

-

p-aki.
Dzie!W'Uszi'ka miała w tej matetji wyrobione 7Jdlain:ie. Widryiwano ~ oo'łąd stałe w
towarzystwliie ltlicZ1D1y1Ch ~na~:zów
.straiży •iowej.
Pe~ nunka He4ic1a dos.r:ła do prze,.
konania, łe ooawy, 'które .:a nutrtowały, nit
eą płoo.ne. Zwiu,zyia efę Wlll}ow:i.
- Hal - ryllmął - i>owiiedz mi, kto
;est &prarwicą
Dieezczęścia, a ;połami4
mu kości!
Spu$clła .ziaipł.akme oczi'ki i ł'Zekła cileho•,
- To pierwszy odd~ał
U:&ł'Y1-5zawszy te słowa, wujaszeli UllpO-i
'koił się s.zyMco.
Pamna Hellenka wn5oiła do Ko1uuek.

wdał

oała:t'ee'Z

tw*

kiectdtu, w kt6rym

narzeczoiią;

iz.am:1a:-e'll'.I

ny n.a wesoło. WrociW<Szy do domu,
do Hellenki.:

50 dotych

z oczu

do

przyijadella Hedenkii. Ten dlla załiagodzeinia
draż'liwej sytuiatji, postaiwi:ł kiflka hutele'k
wódki i we,zrwał ilroLegów na bibkę.
Po Uipfywie dwu god:ziiin wwjo ł>ył ul.ub·

'nął spliesrzmiie.

Pa.n B.

szczerym

zie

się

Zll'obaenia awia.:ntucy.

ZjO«h? się uwołal4
zarówno jego, jak i n&r:oec.zom\.
Otrzymaw.szy tlł,ichiną sum•, dralb młk

stracił

tworzyli wspanil!łą

Czais pewiettl

siirażaclcicli

koszair

młłmęław~

Wówczas dr~

młoda

O flruroiku .siostrzenicy diowtedział
~ w'IJ!jio. W1Padł w pew i polleclał

LU•
•
Pa X (do majom~o):. - Jak ~ mło.
Autor powyższego dowcipu odebrać
do wyglitdasz, wcale 511ę Dle stane1eszl
.
•
• •
Pan y: _ C6ż dziwnego, żona moja sy- moze za okuaniem dzisle)SZego numeru
atematycade „smoa" mi życie!
, ,,Gońca" ł wylegitymowaniu się w redakL Wolman, Pl. Dąbrowskiego 3.

Mi111ęły ?Jd~wie dwie doby, a

osólbka jurt zdążyła za,pnyjatn.iić się z
dhwackiim strażak : em. Mfoid:l'Jicniec był fa:k

tysięcy nadesłanych

I

zamie.srz:kałe

go w CzeTirlla.kowie.

I
, "
-

tracą gł.o.wę.

Srty

w krzakach

f9

~ llę clW9f OIOWcy,
pt"zect.tawiiaj~ się zukOC7JOD.}'Ul młodym
ludziom, iako ~ lRęcłu łlecf..

nie.-

iz

.zwylldyioh zx:tolinośot uwodzfoieJ!J&kidh. Bły.
SZ(:7.ą.Cy kasik dZliał-a, jiak magnes; ,ni1e1wia-

Humor czytelników- GOnca

gąszczu 1-e:śnym

oddział

jednakże

n.ie
mógł ~ odnaleźć. W aa.sile tych pouu·

fona1 nasza nowa maszyna do prania Jest doskonała,
ale MarJat1na przy oliwieniu strasznie się brudzi i wygląda
Jak nieboskie stworzenie
M11i1 Bfłdziemy musieli kupi~ maszynę do prania siu•

lciwaiń

łalcej.

Rabunek w pociagu

łtaiwnl

.

Opryszek porwał tektt z pa- .
pierami, wartołcl 200,000 zł.

rodzą się

na kamieniu

Pani Hendlą nie czytuje gazet
dlatego dała się oszulN~
„brylanciarzom"

Inkasent od „drzewa"

Z Warszawy dbn.osza,:
Wcwr.ai w nocy dokonl!nlO m14fdzy at.

ludzie

I

Uusz.czean a. Warszatwą ..,, ~ Dł'.
miał „smołę" w rękach
Niema tygod:ru'a, aby kro.nitka poiliicyjin:a
118 ruchwabego T'8;JbU!Illku.
Tobjasz Zelkorwkz, baindiliairz drzewa,
Zelkowicz przypuszczał, !e ZieliJ\is,ki
Ko,r.~ająic ze SlllU ipasiażerów, wśla~ zaim.'ieszkały przy ull'ky Podrz.ecznej nx. 10, za-chorował, gdy t-oo jed.niaikże ni·e dawał ni'e n-orboiwała przynajmniej jed:n* oazugnął się do ~łu 2-.e1j kl., w lktt-órym przytjął dwa m.iiesiią.ce temu niejakiego Sta- o sOlb~e znak.u życia, za.nfopokoijony tem \Stwa tiak zwamy.00 „bcyliamci.vzy", Wdą!
jechał ohywiaitel a:iemsllci p. Tomais.z Jdio- nł.sława Zielmski.ego (Młyniatrska 27), któ- kupiec posZlecll odwiedzić swego iin.lc1asenrwiedki (:p ow. wiołkowydd}, ja.kdlś tajemm.i-. ' ry pra-cował u niego w charakterze rozwo- ta, jednak nie i;astał go pod starym adri!· jednakże zna·jdują si ę lud.me niaiwm, któ.
trzy !kupują fałszywe bryl:ainitv od m'le:ma·
czy opryszek ii _porwiaił ~kę, b~9JCC\ włias- zicie1a .dirzewai i .inkasenta.
sem.
n'Ycfti
im ludzi na uiliicy.
nośoiią ziemi~.
. .
Z·elkowicz diarzył Zielińiskiiego w.ieMciem j
O~aizało si:ę, że Zieliń.ski przywłaiszczył
Talk
WCZIOO'aij DIP. nieij·akia Hood1a RJin.
W !ec.e zn:ajdOWlaił'Y się . wetlcisle w.air- zaufianiiem, ponieważ dotych<:zas wywiązy- sobie trzy.sta złoty(:h, które zainika.sowruł
gart (p1ac Wl()linOOoi 10), zameMowała w
SiZalwskiie:go synd!yk~~ .rolm<:7Je~. na 120 wał się on u swych obowiąZJków bez za- i zibiegł.
t~. ~łoityc.h, 36 aikCJ1 biał~toc!kile.1 51'· .alk- rzutu.
Policja zajęła się od:szwkianłoe.m niieucz- 'komiisanjaoe~e, iż na uddicy PiotrJrowiskiej kucyJD.eij, 2 teisbameinlty •SltianiJllSła.wia Ciecha~e prred świętami Zi-elińslci przestał ciw.ego inkasenta.
piła od wóch l!llieman'}'!Ch iS101bie oso'hni-ków
nO'W!Sfkaego, T1eW-0lwer t t. d.
$ię zjawiać do pracy.
-m- , lbrylantowe kok1zylki, · m kt6re zapłaciła
· OigóLrua wiairtiość patpd·erow WTVD01Si o·

I

1

koło 200,000

IZlllotych.

Opryszek wysikoozył ·z._pooilągu i pit'J'Je'•
w mr.okaich nocy. W clrołlono ene!l"J!iic:z.n e doe'ł11odren:ie.
Wła&c.iiciid sb-adizion1'1Ch paipierów po<:·Z'Wl'ifł ~tlkae polt:rlz.ebnie ~riecia.
padł

Od pomywacza talerzy ml~Jonera

Nieby,wała

„GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANYU

dotychczas
·-wydal ~wym czytelnikom

do

3470'

kariera

PREMJI

Troc:tię
MA

~e,
bcńe& i kanel:'lbo~iis.zrydh l!Uldtzł we Fnan..

o _o lbrzymiei

zł.-

cji.
Kaltjerę ~wą rozipOICIZlął ~ ~a

347()#

okręt?

zł.

"i'!ZE&i

;ut

w~·e1em
ujeaei~antszyich resfaiulna1cjli pacy~c'h: Całe de Pari·s, AtlIIlemonv:i!K·e, Ma:xń!m, oraz
wszystkich buf.etów i jad~dda.ittid 111a paryslkrlich pol1a-Clh wyścfil~o.wych.
Coinuahe Ye·s·t zia.łiożycieLem Deaiuville,
~afmodnE·e·isze?
miie·;ooowoi&oi k.ąipiell!owej
fraaicuskiej, któira Jd'ka 1ait tellllU b~ małą
'Wlioslką normiamx:ł·zlką.
Cortvu.-che ,p10Zi01Stawdł 'kol~ maią·
tek c6ir1oom, wyidrni-e·dzii:cza,jąoe siy111a, słkirom

neigo pir.a•cowitllhka w iedm·e;j z piaryiski&t re~ła'llt'a·c1'i.

Zda'!lli·em je1gto, syn pOWJmiein iść przez
tyiciie o własnych sii1ł.ai&t i dmalbliia.ć iSlię sam

CDl!l6atk.u. podiolbiniie ia.lk dicle.ic,

„

=

Zalety I wady RATUJCIE

w Cale de Paris.

- Po kil'ku łataidh był

SLUSZNOść.

ftgowy i Abram Plst~let Jadą do Ameryk.i. Pewnego raliu zrywa się burza i miota
stras7inle okrętem. Abram zatamuje ręce ł ryczy
do ChaLma:
- Chaiml ChaLml okret tonie!!
- N-0, co to ciebLe obchodz,i, czy to twóf

wartości

30,000

humoru

Cha~m

(W tem 58 nagród pienię:in~ch)

W Pamym zmarł Eugetnie
~śel"'icieł ikftku aafwiększydi
jeden z

Brylanty w kioilicziykiaidh olkaza9:y się
stkf.ef.kami.
p,d}j(:1ia zajęła się odlszukainiiiem spryt·
myicli oisZ1UStów.
- m ....,
z:wykłenu

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

króla hotelarzy francuskich
$}'tll,

sześćset zło1ydi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·

Wspaniały

„Grand-Kino"
Dziś i dni nasłępnychl

j

Swiąłeczny

„Grzechy Krolewskie"

Ęfi

I

program

Realiz~~~:~d ~ol~oC:.1~:!ard

••••••!!l..._
•.Mam! Monumentalny dramatchórw 9zewielkich
Do momentów obrazu „Grzechy Królewskie"
znanym i ce·
częśc.

1118

śpiewa

nionym p. Lewitynem.

Początek

seansów

}

·

I

J

Swlatowe1 sławy 11syohografolog Szyller
Szkolnik opowie Ci kim
jesteś, k m być mohsz!
NndeśllJ ebarakt~r pis·
ma sw6J lub •alntereeo•
wan.ej osoby sattomu·
nikuj: Imię, rok, mie·
sl11e uro·izenia. Otraymast szezeg61o" I\ analizę ehnrnkteru, okrealeme zalet, w„d, zdoi·
nośol,
praeanaezenle.
Analbę wysyła •i ę po
01uyman1u S ało,yoh
(mo~oa enaaa kami po
oztowym!J.
Osobiście
pra-yJmu_1Q od g. 12-7.
Protokuly, odezwy, po ·
dzl9kowania nnjwi·bit ·
uhlJBlyoh ueób ; tolley.
Warszawa, Psyoho-Gra·
folog , S z y ll ~r-S i U olnlk.
t' 1ę kutt ~b-~ l ~~

'ii:IB-J

WłOSYI

.Szylerin" (ziola"
uoskonały srodek
Usuwn luoież, s1-

w1znę wypadanie.
Daie cudowny porost 'rysiące rzeczywistych odezw,
podziękowań Do·
wody przy kupnie.
Pakiet 2 złote
Wysyłamy po otrzymaniu gotówki.
Przesyłka :,o gr.
(można znaczkami
pocztowymi) La·

boratorjum .Swit·

warszawa,

Hoża

· a lub Swit" t>1c·

luia 25 ·m. 12. ~io

\

"

1

•
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5 albo 105 _ złotych

Każdy tnoże zdobyć

pięćdziesiąt pięć

Dotychczas

Dzisiaj nagroda

•

pieniądze.

sw·e

została przyznł)na:

L. Wolmanowi, PL
Szczegóły

odebrało

osób

Dą.browskiego

3

patrz na stronie drugiej!

tałszerz
Czternastoletnia prostytutka i złodzieiąa Schwytanie
50-złotówek'l
usiłowała okraść

·

Wychowała ją.
Ulica była jej domem i szkołą. Irena
Stawińska bowiem nie posiadała r·odz.i.-

·interesanta na poczcie

.·

wykształcił głód

ulicat

Cał.e bandy jej rówieśn1ków - łobuz.i·a·
ków kochały się w niej, z począ~ku p.o
dz.tecięcemru, a potem, ja1k dorośli.„.
Nłkt tak wcześnie nie dojrzewa, ra·k
d7.~:eci ulicy. Różne indywidua zaczęły ją
stręczyć przygodnym
donżuanom,
ninn
więc jiesz·cze fizycznie dojrza.ła, stała się
pro•stytu~ką.

ców.
A właściwie posi1aidała kh, tylk.o nie
:mia; matką jej była służąca, kiim ojciec
niewiadomo.

.

cztową,
nją p·a n

zohaiczyłai, że stoictcy p:rzed

a gdy

(Samuel Wajs,

Lipowa 27) I11Ja
portfel pełen pieniędzy, usiłowała mu go
skraść.„ bo była hairdM głodna.
Wajs spostrz.ajłszy, że Irena Staiwińska
wyciągńęła mu z kie.sz.eni portfel, schwy·
cił ją za rękę i oddał w ręce policji.
Mtodą złodziejkę osadzono w areszci·e;
dz.iewczyna ma ~hecnie czf.ernasty rok.
-m-

Matka Lreny oddała d:2li•ewczynkę „na
gairnuszek", p~adła za nią rok, dwa, a ·potem czy uroairła, czy też zapomniała o cór·
W dniu wczoraii'szym pirzyszł•a na pocz·
ce; dość, że przestała odwiedzać Irenkę.
tę, riłik się tłumaczy, aby kupić markę 'poDziecko do siedmiiu lat wychowywał·o
·się u . swej opiekunki, która wrE1szc:i.e wyrzmciba. dzfowc.zynkę bez11.ifoście z domu.
Sierota tułała się -po obojętnym jej nę·
okradł swoją narzeczoną
dzy mieście, żyjąc jak małe zwierzątko.
Józefa BtizoZ'owiska (Zgienkia 5) cz.uła ! swą na1rzoozicną, a~e tei i oiooo gą c$raodiał ·
Nikt lllie może zmierzyć bezmirairu nę w1•e'.tką sym11>at; ę d10 swio.ich ~m:e.n1t1~kó1w,
n~c z róŻl!lych <footbiaz~ów.
dzy i c~erpien.ii111, fakie pnechodziiła: że· l w ' ęc d1z~1Wneg-0, że zaręczyła się teł z 16Wcwraij Józefa B.11z1000wskia .z głiobym ·
1
brząic, sprz.edlaiąc gazety no i kradnąc,- po·
z.efem, kitóry ba1rd.zo ją 'kociha•l; był ho c,zfo- płiaoezem skarżyła się w ikomilsalr:jia1Die ma Cir
wi~lk sipi0k1c•;~.y t•a'k z c~iara·~teru, jak i na... che·go, który ją talk srotdze za1wiódł i o~radł
łcOISzę, gdy głód zrubard:zo dokuczał.
~!ka, gdyz naz.ywał su·ę C:cihy.
nlll pirnesrz:ł•o 200 złiotycli. Do·cmodze1111e w
Ul:i.oa jest mistrzynią bezdomnych, opu·
Niestety Ci.chy niety'l!ko d 1cho 'lood11c1.ł Wku.
- m azcwn}"cih dzi.eci, uczy ich rzeczy nieraz
atraszaiych,
a puedewszystki·em uczy
ikraść, kira.dz:iież jest chlebem powszedn-inn
tych cierpiących za cudz,e ~iny dzieci.
Clemnre, ponuire zaułki szepczą maleń
kim jesz.cze dziewczątkom rzeczy straiszAdministracja „Gońca Wieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów. ·
ne, o których ludzie siwowłosi nie mają
pojęcia.
!Podający ogłoszenie opłaca jedyńie IS groszy kosztów biurow1cht
Lrenka jest ba<rdro pięknem dztecki·em,
Tekst ogłoszenia:
prawdziwe dzi cko miłości~ o. wielkich
i.
niewinnych, niebjes.ldch oczach, które widzi.ały dużo brzydkich rzeczy.

·------------

Cichy Józio
I
I

8

W d!niiu wozo.raijiszym n.a staicii t6dź
. Fabryczna zaik~no niej~ Józiefa
Gr:awicld.ago, zami~tz1kałego w W at"SIZalwie plI'IZY ulicy Puław'Slkiej pod !Il?'. 2.
Gr:aiwldtl US!iłowł w .kasie biilet-OJWej
·wykupić biłet za ła!hszywy ba.n.knot pięć
dziresi ęci 01Złlotowy.
W oz.asie rewiiz,ji osotbil9t-ej zn.ale-zilono
ptizy gościu ~ Wuszarwy jeszcze o:tŁeiry
pię~ięcfozłotówki,
zaiohodzi
więc
przypmzczenie, że Grawicld jest ozłlon
kae.m S'Ul jki f.a,ł$ze.rzy.
Po spiisamu prOltolkubu prizesła.no f9 do
dys!P<>'zyclji Ull'IZędu śledozego.
-·'m-i

J!

•

•

I

5·złotówkl nkazałY

fals1y\V1

masowo w Krakowie

się.

Ostał!nio · pojaiwiły się w Krakowie "
wi.el'kich itoścfach fałszywe noty 5-złotowe, łudząc<> podobne do prrawdzilwych piendędzy. Organa poHc)'!ine i sJcari>owe pod·
czas poszukiwad za. falsyfikatami znalazły
w bankach i uczędtatCh pewne ilości fałszy.
wych 5-złotówek, które za;kwe'S'tionowano. Władze priowiaidzą do·chodzenia cełetl'
wykrycia źródła fałs.z1erzy.

ro;łaszenia Czytelników ,~;6~a Wieczornego" I Czyiby wyprawa
do bieguna
----------!"'-----------,.

50 domostw
Z Lublima

pasiwą unżaru

STEF~

RAMOTA.

Nr. _ _

adres: _________...,,__________________________

I
-

Dobrze„.

kolejn o ś ci

Wracai pan na .ooste<ru-

ifleik.

--- •

, „·

•

Sensacy1na pow1esc krymi• '
nalno•romantyczna
się

- Gdzie on zniitlmął - deneirwował
Weirtey.
- A moż·e s4•e komencLainfow1 ty.lik.o

zda1W1ał10.

-Co?
-

że wi1dział

tu Galm.ana.
- Ja Galman.a nie wid:ział·em„. Ja wł
d2l:iiałem Toma.„
- Nirc nde ro•wmiem.
W tej cliw:iJli podStze<lł do niich jrukiś
łlral!a·nz i przybriaws1zv sbużbową pooę, o'ZD.a.jmH:
- Pam1e komendanciie . pan .aspi1t1Mlł
Mener prolecił mi zameildlowiać, ze w..sizy.tiko w pror1ządtku„. Tel.efonog11ann będ!zde
w urzę.di~i1e śledczym.

l

Pójdziemy do urzędiu.
- Po•wiecLz mi pra,,n - ziaii!1a.d1nął nagle
Weirtey Twardowskie.go - co p•an myśli
0 mor<lemwLe Tomowej
- MOO"d w afokde.
- Ta.alk ... A kto zamo.rdo•waił
- No, Tamairstki .
- Taiatk„.
- A cfil.acizie•go?
- P.odboiia i motywów tej zbrodni
)e..s1z:c1zie nie ustaliłem„ .
- Aha i ma pa.n na.dzieję je U1S1ba~'ić.
...... Oczywfusta, k·ome111dande.
- No to· powodzenfa - ni.e bez iironji mrwk..nął Wert.ey.
- Ja ze swej skony s1ruw+am diwdie
hypote•zy: al.b o mamy ·tu dlO c1zynienia z
mor.cl.em se!ksuailnym. albo T MT1arski nie
Na ozem t>an. to oioi eira, koimenda.'t1·
1

"°

---o---

Telefony: ,,Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini2-99 Drukarnia: 7-99.

łtracja:

-

konikt.1Jrencję.

Co?
$le·dzi nas.

-

Trz.eiba będzie

zobia1c:zył,

.Głosu

Polskiego".

Piotrkowsk:ł

- ·-·-

Redakcja i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSKA 106.
Redakto•

-11!'ąjmuje

·-:.do

7-eł

-

Talk jesit.„

-

Proszę pr,ziyllieść je do mojego

iatere•ant6w
wiecz.

I

ga-

Nó,

0

- Hipotieu.
potwUterdlZ10t1a.
-

mciGa

została ~de

Jaddo?

- C:zrt

br()łlZ!k.a

pm, dopra~y. ~ ~. te
ll06łalba:

pod.rz.uoon.a:

prz~ ~

wego -osobnh, kll6iry mieszkał w pokofu
310.„ To był \riunile IW6póhlllk .zibrodtrogoś wysłać,

by

niuiza.

·- - ---------------------- -

.tlll Ogło•zenła

(D. c. n.) •.

za wler•z milimetrowsr 1

łamowsr 1 1.1

I strona i w tekście 40 gros~7. strona 4 łamy
Nekrologi
30
· ••
•
• „
Nadesłane po tekście
30
„
. • „
Zwyczaine
8
,,
strona 10 łamów
02toszenia zaręczynowe i ZĄślubinowe 10 zł . :: O~łosz~nia zamiejscowe
obliczane sa o 50 orncent zaś tirm zf1'1r1nicznvch o I 1 > '> r.1cerit d mte

Za redaktora i wyda we~: G. Kronmau.

86.

za·

~. izechcliej pan pr.-..
ten tielefonogtam.
Tw.aird-OIWSki W1Ziął dlo :rę'lci wĄ&k'
kia.rltlkę papieru i .seyllko odO?:ytał:
,,Rewizja., prweprowadizona w p~ju
T.aanarskiego, W)'ikryła broszkę % Irutemmi
„S. T." i damską cbuSIŁ-emlkę siknr.awfoną.
W· wa•lizie zn.atet1iamy Slłio fałsi-yiw'SflCh
ha.n!knotów pi~ziie&ęciotzł«owyich •
- No więc co?

-

kto tam się uęci„.
.

-

c~

ta

-

są jaJlci.eś teilełfon*amy

łłnetu.

- Ni-e„. Tamairsikii niie miał ~póllnii...
ków.„ Zres1ztą, oo mamy uprzedzać f.aik~
ty Pmek ooa się pan...
Gdy dochiodt1Ji1l'i dio kqmendy, Wertey
nie.znac.roie obeijil'\Z\ał się w t-ył.
- Mam wira.żietn.ie. że kttoś robi n.am.

„.

Ozy

Nowomiejska Nr. 7. 160-!
Tel. 26-97.

pytał Werley dyżurnego utzędnDk•~

mi~ujące.

;:::::=::=:===:::============:--c======:::========--=========-=---=~=~---

w drukarni

I. FUKS.

tódź,

Na tern, ~e Taan~ j~lt ozł1owńie
ldem bia.rdi210 afeikitlownym i bardzo bogaitym, ie potraifiił przez ni.esziozęś~ilwą miłiość wyjechać ,z Lod·zi i' p.l'IUIZ trzy lait.a
wędrQłW.aĆ po c.aiłym świecie.„
Zresiztą popros•bu na ·tem, ie do poloo.ju jego d.zUś ra·n o ktoś się dostał.
- No, wiięc cói 1t tiego?
- Co? Al:ho chciano 'go olkiraść, aJbo
spreparować posmaki obdąiiająoe.
- Albo ~unąć doikum.e1llby kom.P'l"o-

~----·'

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

ID -

dó robót rc;cznych

ciie.„

j' ~e1S1t mord.er-cą.

-

-

Wełna Słoneczna

I

Codziennie „Goniec„ drukował
nadania. Bon y z o ~łoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie bt;dą zamieszczane

Czerwona plama ' I =~:~:,::~k~:~:d·::;...z.„.
•

sp., I<Jd.iństkiego 49, wbamali się nocy U•
bieglej nń.e·znam sprawcy, którzy sikiradH
stamtąd kilJkaset puszek kon&eirW.
firma oblicza sw.e slbriaty na pl'IZe&:do

Ogłoszen • a ·należy irzy nosić TY LKO O S OBIŚCIE

41)

.

w I ant
konserw za 2000 zł.
Do kantoru mirmy ArnOlld L&rensen i

Kradzie:ł

Dnia

Nazwisko nadawcy:

będzie , według

zaopatrzyli się w pro

7

i zs..,..Mt8 S'! *?MN?' , ,

Dok ł adny

Złodzieje

dwa tysiiące złotych.
Dochodlzem.i.e w bolku.

.'

telefonują:

We wtorek 6 b. m., w osadzie Wisznice
pow. włod·aiwskiego, w pewnym domu w
środku wsi wybuchł z nieznanej dotąd
przyczyny pożar, który następnie pnedostał się na domy sąsiednie i zniszczył ~ górą 50 cLom.ostw, to jest pra1wie połowę osa·
dy. 100 rodz.im pogorzelców zostało bez
dadm n.ad głową. Skaty wynoszą z górą
200.000 złotych.

.

zlodzłeiska

·

