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GONIEC WIECZORNY TtTTS".":ROW ANY

pomarańcz

Tajemnica 3Q tuzinów
Herszt szplegowslll Dolman

chciał sprzedać

sekrety twierdzy

Grudziądza

Wła<lysbawa

i Bronisława

o7)81.9łe donosłHśmy o wyh-yciu szajki sz:płegowskiej, kt6ra usi.ł-0wała
sprz·edać za.gran.ie!\ w.ażlil.e p:lany i doku•

na st.ole c-enne plany - wyrośli, jak z pod ziemi,
funikcjonu;uisze P. P. i airesztQIWlaili całą

ska Bo'lmana„

menty mobiiHzacyjne. Ni<ecną tę robotę.
kompromitującą jedno z mocatst'w ościen·
nydh, w porę udaremni·ooo d-zięki spa-yto.
i romopnej
wi pewne·g o kole1ja;rza kontrakcji policji poHtyczn;ej,
Hersz.t sza)ki, n.ieja,ki Kurt Boilme.n., «Y
ria1z jego pomocnic}'!, brada Wb1dysł4w i
:&on.i1łBIW Cyw.ińs.cy - ws.zyiscy trze1 z I·
łowa - siedzą w t-ej chwili za kratą .•.
A oto g.M-ść szcl')egółów, malujących
przebi.g tiej sensacyjnej afeiy.

ŁTójkę.„
Szc~ółowa rmzja w mfoszkan.iu
Bohnau. dała poiytywne wyniki: znale.
z.iono broń, płatny koh~}owe dyrekcii gdaff.
ski.ej, kompromitują-cą koirespondencję1 o-

W bej chwHi prowadro·n e j.est ett'0r{J.Cz·
ne dochodzenie w spTawie pfanów.
Prawdiopod·otb nie w na;blii1żsi;.ym czasf.e
wyda się wszystko! odkryte będą dro-gt,
które.mi n1arj-emny s.zipieg chaidzał - i nie·
godziwe ręce, ułail\viająoe mu roibotę„.

W SWloim

•

•

raz tny

man, ie 1pirz.eda jednej z am.band plany
fortecy Grudciądza i ważne papi~ry mob,i..
liz.aieyj'Ile, o He dO'Stiainiie za to 30.000 dolarów gotówk".
Jakoż na:des~a do Wan-za,wy, do pew•
n.ej ka w.W-en.ki, umówiona szyfro·waniai d~·
pesza:
,,Zam.awłia:m 30 tuzin.cSw pom61"8'CIJ'

Bobnan11•
owej t.a:fem·nic,,ej

diepeszy

skom·un.iilrowaił się nlezwł.ocmie i policją
pol'itycZIU\ i wy~ohał do Iłowa, gdzie się
znraijd·ował Kur.t Bo~an ze swoimi kompa-

.
nami.
W ustronniej wiidlł za mi.as:tem n.ast~
ło 51Potkan.ie.

pa'Szp~ty

poł.ożyli

C~iński<:h

zagra:ni1cz.ne na nazwi-

•

•

•

Wielkie małpiarnie
zakładane są

•

Nawiązawszy stosunki z owym kolejarzem, oświ1adczył mu w swoim c~asie Bol·

Odbiorca

W chwtiH, gdy s.zipiedzy

dla

użytku

-nauki

W ogrodach zoologi<::Z111ych wielkich parni a ucronymi .musi być wre•szde poło
miast, ma.~py wszelkich ga·t unków CZIU'ją żon" kres.
W tym celu uczony rosyjski, pTof. Ser.
.
.
się !1iedo~rz~.
N.ie. słuzy un ktl.1mat, .dręczy Je niewol~, . gjusz Woron6w, sta.le mieszka}ący w Pa·
a ruei1aisna sytu.aeoJa po1!1ty~zna w E.w:oip1· ~ ryżu, zakłada na południu Europy. pod
lia1 ws~tkkh
i.:ceą nową n,J.ałipia.rnię d1
ro,,gor~cza re !li sprawia, ze Srlllutme11\ t
ga·~ unków małp, n.ie~będnych do jego c~
zdychaJĄ.
W takioh warunkach dla nauki niema łów naukowych.
Są wszelkie dane do prz.ypuszczeń, ie
z nich po~ytlru. Poniewaiż w Europie jest
~irdoo wielu uczonych, al·e .bardzo malo pod połudiniowem słońcem, w pirz-epięk
m&b, instytut P~'Sterura za~ozy~ w celach nem otoczeniu palm ł oleandrów, zdaila od
nau~o~ych spec1alną m1 atłip1.armę, ale„: w wsz·elkich aktU.ta1lóych zagadnień politycz·
Gwiin.e1 •. IStny rai J:?adlp.' W podzwro!ni1ko- nych, nar.z.ucającycih się w wiellkich stiol1wym ~lhmac1e czu1ą się doskonale i ro·z„ cach, małpy odzyskają równowagę psy.
hicz.ną i w myśl zasady „zdrowy duch rntttażaJl\ szy.bko.
' C6!, kiedy w Gwinei jest Wtpll'awdzie w zd.rowem ciele", chować się ibędą zdr·omałp budzo dUIŻo, 13lle znowu uczonych ' wo ku pożytkowi na'llki i lud'zlkości. Życie
bardzo mało i mabpiairni.a W1Skutek tego uplywać im będzie na miłości i ni·ewinnyoo
nie odpowiada swemu naukowemu prze- małpi.eh figlach na łonie na•jw6lj)aniaJ11zej
natury.
.
znacxeniu.
Tym nieporottuJli,eni'()łlll między miaił·
{

I

Jad węża-lekarstwem
Trucizna grzechotnika leczy
epilepsję

PrzypadBk

naprowadził

odkrycia

Na jed:nem

na donlosl11

~ ostatnich ~iecbed

skutecznym $J>CSobie leczenia epilepsji.
I ten nowy sposób, jak tyle jurt innych
<>dkryć niet~ko w dried.ziinie lecmictW'4
'
zawdzi~zyć należy' przypadkowi.
Oto, bawiąc pcz.ed kliku miesiącami w
1tani.e T~kS'ais, pewi-ettJ. bogaty. młody, amerykarun ukąszony był tam przez strMizriego grzechotnika. Na szczęście1 zdołano
zarządzić natychaniast środki ZJairadcze i
tak częs•to śmiertelne ukąszenie tego wę
ża jadowi.t~o, nie dało in.astę1>stw tra.gicz·
11.ych. Przeciwnie, w danym bowiem wy„
paidku stało się lekan·t wem WJ'1'ost cud~
wnem. Miatiowidei, ukąszony cierpiał na
epilepsję i podlegał często a-takom tej
Tymczasem, po ukąszendu,
ch01roby.
~szelkie oib jawy epilepsji zrukły i atak jej
:n1e powtórzył się <am.i razu. Stwierdzili to
dwaj lekarze, zajmujący się troskliwie cho Słoti w czasie wak acji cyrkowych pełni świetnie rolę żywego
„traktora" przy bronowaniu
rym, a jeden z ni<:h, dosz.edł-szy do wnfosku, że w tem cud•ownem wprost uilec.ze·
niu młodzieńca z choroby, na którą do!Łychczas aire:ma lekarstwa radykllln-ego,
ode.grał pewną rolę jad ga-zechotnikai, zawi~do~ił wybi:tinego s.p;cjaili~tę iaanerykansk1e:go na po.Ju lecz.etlla epilepsji1 pTO•
fesora uniwenytetu w Filad'elji, dr. Ralfa
«i
I
Spangl-era., o swych płzypuszczenJ.acb.
Dr. Spangler nie Z'letkceważył tej wia· '
dowcip1
dobry
·
ułoży~
potrafG
czasach
cl~żklch
tych
w
Kto
domości i natychmiast ro1.1począł doświ·ad·
DOSTANIE 5 ZŁOTYCH
cz~nia w. klinice uniwersytecki·e.j, a do-

5 albo 105 złotych

św1adczein.tia. te

uwień.czyło

Czyj dowcip zostanie wylosowany

powo-d.zenie

Oczywiiście1 leczenie chorych tym no·
wym środki1em pcowadzon.e je·st bardzo
estro·mtfe. Pierwsze dawki zastrzykiwa·
!lego lekarstwa zawierają yad grzechotni·
k~ znacz~ie rozc!·eńczony, Stopniowo do·
piero zwiększa się dawk~ aiby orgainfam
przyzwyczi3tił się do jadu, a•le jut z.uaz na
po<::z;ątku leczenia ataki e:p-1.Jeiptyczne tra·
cą na sile i częst01kioć ~ikaj~ 1Ąiipełnie
po pewnym czasie.
V(/ każdym raizie dr. Gautier, k9ńcząc
SWÓJ odczyt, zazmoeza, !e zibyt mało je.s:z;cze czasu upłynęło od chwili odkrycia nowego lekarstwa, aby moiżna było uważać
za środek ra.dykaJ.ny, niemniej jednak
wyniki dotychczas otrzynnane 1>rzez dr.
Spanglera, pozwalają pokładać w nowym
środku wi-elki-e nadzieje.

DOSTANIE 5 ZŁOTYCH Zd DOWCIP _
i 100 Zl.OTYCH NAGRODY
RAZEM WIĘC 105 Zl.OTYCH
Dowcipy naieiy oddawać osobiście, lub wr:zucać do skrzynki reda1ł:cyjnej „Go6·
co11 (Piob·kowska \06). Każdy dowcip powinien być napisany na kartce papieru,
i zaopatrzony w podpis i adres autora i w kopercie oddany w redakcfł ,,Gońca„
(Piotrkowska 106).
Jeden jodyny warunek stawia redakcj'. przys:dym humorystom „ amatorom, a

mianowicie:

DOWCIP MUSI BYC KROTKI i

ZWilĘZŁY!
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\Vełna Słoneczna
do robót
Łódi,

Ludzie z przed 8000 lat
Tajemnice i cuda Babilonu
CZTERDZIESTOLETNIE STUDJA.
Niedawno uka.zalo się w Lipsku czwar·
te wydanie dzieła z.anarł·ego przed rokiem
słynnego a:rcheologa, Roberba. Koklweya.,
zaw1era;ące z.ebran.y już ostat-ecznie owoc
cz.te?-"dziestoletinlej p1"a-cy o starożytnym
Ba1b1•I()IJ1ie., do którego Sptt'owadza.ją się prawi·e wszdlcie badania nad źródłiam~ pow·
stanl·a i dziie·Tclllni n1a1Szej kul't'Ul1'y.
Zan:im Kokliwey r·e welacjami swemi
światu dnia d.m&eijsrego odsłonił stary Ba·
bilon, terytorium to nad Eufratem przed·
staiwiało

olhrzymią pustynię piaszczystą,

w której n.iielia:.ne p1a:sl<lem pokryte pa-

górki ZW!l'acały uwagę badaczy, każąc s:ię
~ do~yślać, ~ pod tą p~krywą znajdują
się ruiny. D.mst.a.J z.nanny sieć dlfóg olbrzy·
mi~g-0 sbairożyt.niego mia.stoa królewskiego;
p-o·d'z.iału jeg.o na dzj.elnice królewskie.,
n.1iies~.z,a.ńsk.i-e i proletariackie; zarysy nai·
la:m~e1szych gmachów reprezen-tacyjnych.
zamków i świątyń, któire były siedzibą po„
koleń przez lat tyisiące kierujących losami
ówcwsn~o św'.iJaita..

PRZED 8000 LATY.
Nai\Starsze mialez.ione p.Tzedmidty., głó·
WJllie narzędz;ia k.amiieooe, pozwailają przy·
jąć, że miasto to iSotniało już na 6000 lat

przed Chrystusem.
Najst!M"Sze ruiny od.Powiadają czasom
Hamtm'aih!ietgo, pooad n'ieimi g111omacłziły się
warstwami, jedna n1a. drugi-ej, sZiCzątiki olm-esów: kaitsytydZ1kiego, n,owobaihiilońskie
~. perskiego i grecko-partyjskiego.
Ułiatwiien.i1e.m w tych pracach wy.kopaliskowych była do peWDte·go stopnia. okoli·
cznoś6, ż·e ws:z.ystkie nowe płalily upi~k·
szeń, roZJbu.dowy i t. p. odbywały się w obrę·hle pierwotnego planu miasta. Na~wię
cej wspaniałych iin.westycji zawdzlięcza się
Ne'bukiaidneziall'owi (604-561), który rezydencję swą ot·oczył niesłychainym blaskiem
i w każdą pnw~e cegłę, wbu.dowa.ną z:a.
jego życia, kazał wryć swoje nazwisko.
Ztia.ijdują się też śl1ady po Aleksandrze
Wielkim, po którego epoce n;atStępuj-e
zwolna ~stój i cofuiięcie się Baibil'on.ji, a<t
do ostateczne.go upadku.

-

Nowomiejska Nr. 7. 16()-...-2
lel. 26-97.

CUDY śWIATA.
Dzięki nieprawdopodobnie szczęstiwej
okolicZilllOŚcl rozipoczęto odkopywa1llie w
ane;scu, które prowadziło be?JPOŚl'ednio
oo „Btiamę lsehar", otwiwatjl\'c szeroką
ulitcę z dłu~m rzędem na~anialszych
.gmachów. Jakiś wpcost niepojęty w swym

ogromie

r~zmach,

a

r6W11locze-śnie

d.z,j,wna

<lyscypJ'i'n!ai twórczości odsłaniia. się oczom.
Koldwey upatruje w tych potwornych
rozmiarów czworobocznych olhrzyinac:h
arehirtektoniiiki a,z,jatyckiej fundamenty do
cudów świaita. ,,ogrodów wiis:t;4cycb".

Ala~ka

podbita!

Została połączona

ze światem

samolotem I radio
Północne kraóce AJlalS'ki. Mrom-y, ta-

jemn~czy kl'laJj znany

nam z opowiada.i\

Jacka Londona ii. filmów

aimery\kań'&kich

jest obecnie połączooy ze świaitem cywilizaciji za.pomocą samolotu i radjo.
Stało się to w ieza.si·e świąt wie.Jilal'IloC·
nych.
Ot.o ,kaJpitŁain. Wd~kiins ii pioruczciik
Ei1e1Lson, .1J9.0!pa:trzyw'szy się we wszystkie
pOłhrz.eame :zm11>a.sy, wy.ruszyli iSaimolotem
z mieiscoiW.ości FaiTbaniks o godz. 7 m. 30

:rano.

Celem tniieheiztpiecznej

po·dróży

byba

wtto•slka Bairrow, nai)bar.dzied na pótndc
wyisunięty punkt kcmłynentu Ameryki.

Ba«OIW

składa się

z cllwu

bioałyich

m.kańców ii dwUJS·t u eiSkinn06·Ó•w.

m:ie-

Rządzi

nJ'!llii p. K. Brower. ni.epodzieiliny, od niikog.o .n.ieUlJWisły włia.dca i btmni'5'btiz.
A:by się do·staić do tej miiejscowości
od ostalt'niego wz·ględnie .cywilizowanego

oisiedla t'f!Zleha odlbyć podróż, trwają.cą 6
tygodni przy pomocy rączych -pcsów i
$prZ)'liając&j pogoozi.e.
Śmiały ten lo•Ł, wyn·o·szący P1'ze.szło
600 mH, odbyli z.nakomici poclrói;ttky w
6 i pół godziny.
Cały św11at cyw·i~:h:owany dowi.edzi.ał
$.!ę o ich szczęśUwem wylądowaniu, dzię
ki radi}o - a.parato-wi, k~óry kaipitta.n
ki!JLS wi:i~ł ze se>bą.
,Jest to pitrw'sza depesza, radiowa, ja.
.k a p1nepłynęla przez groźine przestwQlrza
Alaski, otwierają.c nową fazę w dziejach
komunika· ~n ludZlkiej.
Rów.noc.~eśnie nil?z.h:l!dan·e i niedo.stęp.
ne krainy Alask1 z.dobyto dla krarów cyr
w.ilh;owamych i niewątp 1liwi1e staną łiit
one terenem eks'Pfoa1acji..

w.m-

W rolach gl6wn7chs .

ręcznych

I. FUKS.

My i oni

pa·

rys~łeg(\ tow. lekoairskiiego, di. Gautier wygłosił odciyt o nowym i pod.O'bno baTdzo

zu:pełne.

4~

Dziś

i

dnł następnychl

D! Kenyon L~ Hu~hes

~

8
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Z za kulis

świata

pras7

Dro.g a do tronu•• ~ króla gazet
Historja,

chwała

r;lmerykańsKa,

Bogu,

a nie polska

Nfod~ temu ZDll8rł w Ameryce fe- 1 zrobiła WSLystko, co mogła, by rozdmu- '1edztwo długo nie wykazywało żadnych at_razało się, że ów Leo Franck był żydem
dm z ta.k łi.cznych tamtejszych 11r.«ól6W'' : chać ewemeint, padała nawet domniemany na nikogo podejrzeń, „Atlanta" rzuciła je Ja!ko ta!clego wzięły !!o w obronę wszystmianowicie „król pras<iwy" - nie;akł mil- ;I wizenmelk zabójcy ,,tak9 jak ~n na właściciela . fabryki i ro·z:poctzęła prze- kie elementa żydowskie Ameryki i „A t·
wy·ględać wedle zebranych doił·ąd prz~
ciw niemu tak zia4adłe podijudzaniie opinji, 181111la", by nie stracić swych Jlicznych pr\>.j<Jn~ll' mr. F1"81JlC.is F11aink. W s1ZU.mD.y-0h ne·
1
krofogach jego kdlkunaS'1111 pism spaclko. : policję poselslk" - ł doprowadziła ~ję że władze musiały go zaairesd:oiwać, by numeratorów żydów na.raz zmiieniiła zasa·
biirrcy wychwialai go, jajko · m~ kit6ry publiczną do rzeczywistej histierji, Gdy uchroniić 1fo od zlinc:zowaniia. Tu jednak dniłczo front: zaczęła przedstawiać Lea
p farwszy slde.row'ał pllaSę amerykańską na !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! Francka jako o!iJuę „a111fJysemit6w'' i wła.
snym sumptem zmcbilizowała armję de·
drogę „komercjalizmu dzienniikarskiego'' i
by znaleźć „prawdziwego••
tektywówt
„eksvloa!lowanła sensacyjności'' - czytiajs
na drogę, która czyni dzWaj z gnety a.mebo
trzeba było kollliecznie na pastwę publicz·
ry{ ·ańskief prz00s1ębiorsrtwo deprawacji
rzucie. I oczywiście, że „znalazła''
ności
puh'kznej, :zaś z zawiodu cbii&lntniikarskiego
Gońca
:t:-aj~cie a.cz popłatne, lecz mało h.ooorowe.
Do fa..lriego stopmia zmltu dojść może
pcciuoie moraht.cści służyć może fakt, że
wiadomo jak w Ame,r yce czarnych niecierrtastępne listy zdobuwc6w 'c odziennie
pią - a redlaktja zacierała ręce, wid?.:ąc
'
znalazło się ldlku naraz redak~ów, 'któ·
rzy pcz.'1izdrdcili Dieho~ykowi tych nJe.
jak genjame potrafiła zyskać sobie iednomąki
jęli
się
:r:as7,czytnych Jiaurów i do:p<>inńtnać
cześnie poklask w~zystkich: żydów i
36) Sz.. Bytewski, Piotrkowska 121.
1) Pelagja Ześko, Widok 7.
ku apla v.zowi mvych czytelników „p.rzyna.
chrześcijan. Nie potrzebujemy chyba do-·
37) Helena Goldlust, Al. Kośduszki 32.
dawać, że wł.adrie zmuS'l-One były również
38) Stanisław Herbe , Kilińskiego 156.
leżn~o 'im miejsca•• w gloryfi!ratji :tego rowę11a
i munyna zaaresztować, by go uc~
39) Antoni Rauch, Ku.nicera 14:
dzaju uzasług". W fró d nich wyróżnfa się
2) Helena Szc:z;ecińskia, Karola 38.
od zlynazowaniila przez ro?.:wścieczonych
4-0) Wł•aidysław Dębski, Kapernrka 59.
mr. HerbETł Ausburg, który z pnechcd~ą
AtJanf.v„
czyt lniik'
41) L. Nejdelman, CegieLniana 7.
cym wsz-e·L~e griamll.ce cyniiz:!n cm opisuie
oulw"", _„_„, ••• • . i _ d i
We
42) Mii?czysław Cepowski, Nowodw0«" ska J
zy
rez .,aae \JIAaza1o się, ze
nr. 14.
bez cienia wstydu isde skiandaliczne me·
3) Geł'tru d a Werner, Orla 16.
43) Stefan:a Lipszycównai, Ki1lińskie~o 48 . . murzyn ·byli niewinni: zabił jakiś przygotc-0.y sksowzne w jeg.o p'.śmie ,,AtJ~.nfa"
44) Róża Ferdman6wn•a1, Piotrkowska 17. 1 dny robotnk, którego sąd skazał potem na
- metody, zapom<>cą których stało dę
dopiero „Atlanta"
1 powieszenie. Wtedy
45) Rysza.r d Bębenist, Ro1kicińska 103.
emo najpoczytniejszym dzienmi!ll:łem w sta.
łtorcy węgła
zdublowane·J
•
46) Kazła Buczyńska, Bałuty, Głowa~ka spoczęła na lama eh, t • J•
na
17
nie Georgia.
ilości swych prenumeratorów.
Jako „próblrę" tych mefod Pl'zyto<:zy.
4) Józef Urb~rniak, Gdańska 33.
411 H~nn·~ Fajner, 6-go Sierpnia 37.
Tyle mr. H. Ausburg.
48) C. Zarycka, Kopernika 19.
5) Sz. Kamień, Konstantynowska 29.
my dla prz.y1dadu zachowa1t: e się tej czci·
I :niewiadomo c:zem się tu więcej obu6.
Zamenhofa
Hurwi-cz,
Berta
49)
WiKarolew,
Lun:=zyń.ski,
Wacław
6)
godnej g.eity w sprawie pe1W1J1ego morderrzać:
7) ~t~~~:ł:~a Zajączkowskiai. Kopernika 50) Moniek Pilcz-ewicz, Zacihodnia 62.
stwa.
bezczełnośclą
„Łajdactwem metod'',
•
•
•
nir. 65. .
Została zamordowaoa jedDitl z robotnic
się
rizeczamł
podobne.mi
klł6rzy
ludtd,
8.
Karolewska
Wajntre·ter,
Hencyk
8)
Lea
n~ejal:icgo
do
należącej
fabryki,
pubtischamieniiem
wreszcie
ozy
chwal~
F!ancka, Zbrodni dokcnan.o na terytotjum
czności, która nad takiemi wyin.unenlaml
fabrycznem I jak wszystko wskuywało w
r01Zipływa się z zacbiwiytan.
cc!ach seksu1ainych. Red:a&ooja ,,Atlanty"
9) H. Landau, W u sza wia~ Hoża 52.

I

••
•
pretn.]l
ista
zternasta
I
C

mordercę.„,

przecież fakdegoś mordercę

Wieczornego Ilustrowanego

Tylko 50 nazwisk: i tylko 50 upominków :::a:~uC:n::b!:~~w~r:~:;sz;~

z kilugr.

Plaferjal ubraniowy
5 korcY

1

z

1

Dziś

Cżarny Dzień

t;:;;r;;.~.,.-,.-=..,.,mmas"'"••z amt~

5 kUagr.

Ogłoszenia
Gońca"

.,Czytelników

IBIWff'A3Elllllllim"mtD-łilM~B*!llll!Bllilllli„„1„„lma+„

NAUILl i WYVHOW.ANIE
•

DO KOMPLETU
~ freblowskieg<'

przyjmę

Jeszcze kFlkoro dzlec1.
Ogród, plac do gtier. Zapisv codzfonie 2 - 4. P.
1945-1-d
Domanowkz. Zakątna 85, m. 3.

LEKC I CHEMJI
i nauk pokrewnych poszukuję od września 1926 r.
Oferty pod ,.Nauczyciel rutynowany'' do „Gońca".
1916

------ - ------

RUTYNOWANY
Jl~uezyciel udziela lekcji i przyspasabia do egza·
m1n6w. Ceny b. przystępne. Sp~jalność: język
polski i humaillistyka. Adres: Piotrko1Wska 17, )„.
we ofkyna, I wejście, Il piętro, mieszk. 13. 1970

17) Aileksy Bem, Horodelskia: 14.
18) Władysław Błoński, Bałuty, Space·r na
nr. 7.
19) Szolek Olsztajn, Wolborska 3.
20) Alfom; Szwertner, Kątna 74.

z k'logr. cuhru
21) Hugon Kubseitz„ Z1mna 10.
22) Andrzej Połeć, Obywatelska 41.
23) Sftain'.sław Czerski, .A!bramo'Wskiie:go

SZAłt'KĘ DO INSTRUMENTóW

okazyjnie kupię. Oferty aub: „J.
1965
D. S.' do administracji „Go11ca".
APARAT FOTOGRAFICZNY
6 nry 9 i do powiększeA z 4 n.zy 4 na 13 r.uy f5
- tt.11io sprzedam. Wierzbowa 2, lewa oficyna,
mieuk. 1.
mężczyznę,

33)
34)
35)

LOKALE i MIESZKANIA

o

'

~J

\

{

,'• ,,

I~

•'

·~,

...

'

1894-1.Jc

ostatni.

W celu spra.Wniejszego wydawania pre.
mji i ułatwienia odbioru zdobywcom, wy•
dział premji „Gońca Wieczornego•' pcstanilwił zreorganizować sp0sób załatwbiia
s\vych interesantów. Premja wylosowane,
dzielone będą na katege>rje, mianowici-e w
pewne .dni wythwać się będzie tylko tato.
ny na węgfel, w następne mąkę, cukiert w
in.he znów terminy pr~mje o charakterze
nieżywnościowym.

Dajcie

pracę

bezrobotnym

PANOWIE

I eneritkz.nt.

sumienni. mogą ni ezwł~z.n!ie rozpopomagając przy roz·
cząć pracę I z.arobkować,
powszechn!an: u bardzo aktu.alnego dziiel.a. Ofer·
ty pod „15()" d.o „Gońca".

ne

•

„Grand-Kino"

OD 1.go WRZEśNIA
ezteropokojo.we mieszkanie z wygodami,
w starym lub nowym budynku. PoArednictwo niewykluczone. Oferty suh: „J. D· S." do administra1967
cji „Goóca'.

wynajmę

UMEELOW ANY POKóJ
przy inteligentnej rodz.inie do wynajęcia, P.rzejazd

A.".

..,,

30)
31}
32)

wr:ie z kamizelką, tanio sprzedam. Reflektanci
.teehc!\ złożyć oferty sub: ,,J. D. S.'' do administra1966
cji „Gol1ca".

fmntowy z dużem oknem wystaw<>wem. m!esz·
kaniem 3 - wkojowem, kuchnia .i wygodami do
oddania w centrum mi.as.ta. Wiadomość: Naruto·
1899-t ...m
wićza 9, w sklepie galanteryjnym.

admini „
strac]i ,,Goflca" dzisiaj, jako

Z POWODU
wylazdu do sprzedani.a sklep branży galanteryf.
no-gumowej w centrum Piotrkowskiej, egzyStuiący pr-zeszlo la:t 20. Oferty do „Gońca" pod .JL

DONIESIENIA

29}

CZARNY tAKIET

LOKAL

i będą wydawane w

IS TERESY HANDLOWE

1

25)
26)
27)
28)

chlrur~icznyd1,

~rostu

ale tylko węglowe

„Gońca"

INTELIGENTNY
,,Goniec" urząc.f,za w tym c"lu dini czar.
h;raelita, kupiec, lat 36, pragnie po.znać kobietę do
(cukier),
słodkie
(mąka),
białe
(wępiel),
E.Kafemanówn.a, W ólc:iańska 2.
lat 50, posiadającą mieszkanie. f)yskrecja sumienora:z rczrzutne, (w kt6rych wydawane bę· na. Oferly do „Gońca" dla „B. K.".
1978
dą premm nieżywnośd>0·we (oobrów~ makorze~ węgła
tetjały na ubran?a, maszyny do ~zvcła, sztu "MWh MCD ~il!!iii~F!EE'llii®E·TllJii!.••M+:•••
ki płótna ił."·' Na 1'ierwszv 01Sień id~ dni
L. Wo.Jfeld, Patiska 41.
czarne - czvll dni wydawian~a w~la. Oso.
Mateusz Rzetnik, Krucza 24.
ROZlllAITE
by, ~órym fos ""l""""'!U!czvł, łal-:o premie,
Henryk Zdonek, Słowiańsk•a• 12.
Aleksander Jędrzejewski, 6-go Sier- węgii>I, a 'Hórych nazwiska fi~urowały na
listach 6-ei, 7-ef, 8-ej 9.ef i 10-ef mogą
'Enia 46.
INTERE SY
SteLma"Szewska Wikt«jt, Brzeziihka dzisiaj zgłaszać się po talony odpo·
wiednie. Taloov wydawane hędą zdobyw. wszelkiego rodzaju kupno, sprzedaż, lub dzierta.
86
com ze w~st1..-1r1t r1edu Jl·!d. nowymvch wę załatwiam najlepiej. Oferty „S-a" do „Gońca",
jÓzef ·Kuczyński Senatorska 28.
.
I w godzinach od 12·ej do 2-ej po południu,
Mi.chał Komgold At I Maqa 42.
mo&•
. t
. ShPRZ~ćDAclh
h ć
b
Fryderyka Luks~mburżanka, Prz,ejazd · ora.z od 4.30 po południu do 7-ej wieczo1u
"
na y nieruc omo, . a o in eres
• t 6 7 8 9 • 10 kt' d
ore o I każ.dy z prawdtiwym skutkiem, kieruj ąc się ła·
f
rem. O SOb y z IlS y , ' ' l
inr. 40.
dziś wieczór nie podejma tal-On6w, będą skawie pod „S.a" do „Gońca".
Jan Melczarek St. Wólc:iańska 19.
- - - - - - -- - -- - zmusz<:ne przecz-ekać serj~ dni mąki i cu·
Stanisfoiw Gi1bk~. kilińskiego 144.
SPRZEDAŻ ŻURNALI Mó D
kru, az do następnych dni węglowych.
J. Sala, Rokicińska 101.
• po cenach konkurencyjnych, francuskie, angielskie
i wiedeńskie. Z. Reider, Cegielniana 5.

24)

TRZYSTA TYSIĘCY SZTUK
dobrze wypalonej sprzeda „Cegi'elnia Anio1972
Zg1en:. skrzynka pocztowa 13.

30. lllieu.k: 'J,

.

Czytelników

Wieczornego

Premje z listy 6·tej, 7·ej, 8-ej
9•ej i 10·tej!

dzień

Ogłoszenia

premii

. ilustrowanego''

w

~.~

słu'SIZnego

"Gońca

14) Maksymi•ljan Rozenblat, Zeromskiel!C\
nr. 11,
15) Stefan D~browski, Zaga}nikowa 89·91
16) S~ efan Brzetniczak, Juljiusza 28.

SPRZEDAŻ i KUP\JO

praw*" r.rAVy, na

Od ~ wydiiału

s kUogi\ cukru

M'Mf*&IP&
c~tr
ł6w',

mą~t

10) An!lla Ba;erska , Krucza 28.
11) E. F. Ua-ban:owicz, Kilińskie}!o 117.
12) L. Kryszek, Piot~kowska 115.
13) Matja• Bo.gacka, Oficerska 11.

e

ostatni

OZIS·' •I dm· ff asfępnychl

I

I

I

program

Swiąteczny

„Grzechy Krolewskie"
(Dawid i Goljat)

J Golde>n Edward
Monumentalny dramat w 9 wielkich częśc.
~8 ~
Do momentów obrazu • Orzechy Królewskie" śpiewa chór ze znanym i ce. nionym p. Lewitynem.
I

j

Wspan!ały

.

Realiu1tnr· A

•

:', ; ·„·. .. '. (

-

KTO P RAGNIE
czysto, niech zawita do długoli:tni ej fi~T
Rotha" Piotrkowska 134. Na składzie wszelkie
~zczotki: oraz froterówki. Przyjmuje się także obstalunki i reperacje.
mieć

- - - -- - ·-

NOW Ość!

Domowa drukarnia „Millograph", ze szkhnną pły
tą, również dodatki d,o opalografu dost arcz ~ wytwórnia L. Dobrzyński ego Warsza wa, Pawia 22.
.

1962

ROBOTNICY

biuraliści, urzędn icy, uc ząca si ę młndz i eż ucz ę sz
cza do zakładu fryzjerskie!to: 6-go Sierpnia 28 -

Benedykta. - Ceny przystepne.

l920

4

{;()'NlEC WiEC'lORNY '\'!.TJSTR.OW ANY

Niezwykłe fałszerstwo ·
Dopuścił się

naukowe

TEATR MIEJSKI. Dmś o jtodzinde 3 m. 30
po raz szósty tTagedja szekspirowska ,,Otello"
z Junoszą-Stępowskim, Gzyl~wska. f Kochanowiczem. Ceny naJftitsze.
Wieczorem XXII pTemjera sezonu: komedia
rodzajowa z tycia •płewa:k6w operowych w Ameryce p. L ,,Znakomity Don Juan" z Junoszą-Stę
powskim w popis01Wej roli sł111Wnego b~n.a Jana Paurel'a.. Ze względu na pra;edstawienie popołudniowe początek premjery wyjĄtk0owo o go„
d.7imie 8 m. 30.
Jutro o godzinie 3 m. 30 po raz pierwazy n.a
przedstawieaiu poipołudni.owem. komedja Ver- 1·
neuil'a „Orzeł czy reszka?" z Ju~ą-Stępoiw- •
sk!lm i Stefanją Ja.ł'kowską. Ceny zii:itooe.
Wiecz:Ol!'em w nłedrllielę po' raz drugi „Znakomity Don Juan".
W poniediiałeli pn;edstaw.ienie wieaM-Owe \
po cenach zniżonych - „Otello" Szekspira.
We wtorek po n.z trzeci „Znakomity Don
Juan''. Bilety ulgowe wame.

go w sposób genialny grek Simonides, kompromitując uczonych·

Przypadek „zrehabilitował" pewnych siebie profesor6w·badaczy
GREK SIMONIDES.
Sławny uczony - sanskrytolog Maiks
Miillier, opowiada w swoich pamiętnilka-ch
o niiiezwykłem fałiszersitw.ie, dokonaniem
prz,e.z greka Simo.mdesa n.a początku 19-o
sfolecia. Hiistotjai ~ }est ni·ezm:ie:rnie cie·
kawa, gdyż skomipi-omitowtad'a największe
powagi naukowe.

Simon.kles,

pcócz

języka

greckiego,

jesreze językiem niemieckim i &n•
giels:kim. Zwiedził słtatre orjelltail~ kluz..
tory, nabywając tam manusb-ypty, pochodzące z niiiebardzo ocHegłych czasów i nie
posiadaijce zbyt wtielkiej wartości. Manuskrypty tie badał, posługując się niem3.fllą
jeszcze wówczas metodą chemiczną. Wiedz.iał mianowicie., że w cmisach średnio
wiecznych usuwano pismo z niiektórych
pergaminów, by w ten sposób znaleźć
miejsce dla rozmaitych hlstoirji i l~d o
świętych. Zrupomocą, chemiicz.n.ego wywabira111ia uda wafo mu slę wydostać poprzedn~ oryginał zap15ywany póŹl:lli<ej przez:
nowszych autot"ów,
władał

jest tutaj niemożli.we, gdyż nikt inny prócz
Unn.iO'Sa me mógł chyba znać im1oo si-a...
rych egipskich kt&lów i p-0rządku niastę·
p111jących po so·bie dynastji. Wiadomo·9ć,
że z;nailia1z:ła się hiistorja Uraini.osa•, która
znana była wszyst!kim ucw!Ilym, wywołała
w świecie n.aiukowym prawdziwą s-ensiaicję.
Król pruski Fryderyk Wilh~dm IV, był już
zdecydowanym, ulegając namowie Lepsiusai, do zapłacenia olbrzymi.ej kwoty, której zażądał Simonides,

I

poufoą drogą niepokojące wiadom-oiści

i

I
I

o
Simonidesiie i dkit-ego za:rząidz:iły powtórnie
.z:badani·e maniuskryptu. Pod mi1kirosloopem
ckaziaJł.o się, że n.iehles:ki atrament w jednem miiejscu przedeż się z.lia·ł z gl"eokiro
1
tekst.em. Nie uJ.egało więc najmni.ejs~
wątpliwości, że fas2'!erstwo było oczyw,j...
ste:m. Simonidesa are.sztowano i zasąd~
no na kiil.ka Lat! w.ięzń.enia-:- Kompromitiaicja
n;aUJki była o11brzym1a, a:le hisforja tego
fałszerstwa jes:t niez.m.1emie, ja.Je jurt pogdyż

wiedmel'iiśmy, ai1ekawą,

PRZYPADKOWE ZDEMASKOWANIE
OSZUSTA.
W tern władze n~emfeclcie 'ofirzyma•ły

Rycerz na koniu z

wyloo.1z:ałai,

jak łatwo można wyprowadzić w pole na.jgenjalni·e·jszych nawet uczonych.

żelaznych

TEATR POPULARNY, Dz:i§ w sobotę, o godzinie 4·e:i popoi. i o 8.20 wie~em po cen.ach
najniższych melodyjny wodewil w 5 aktach „Sia.rcryst.a. diiewczyna" Koschata. Rze<:1: dzieje &ię w
Tyrolu. Cieka.wa. akcja urozmaicona tańcami cha·
rakterytńycz.nymJ, w wykonaniu pp. Nowil1&kich i
innych. Główne role gra.ją pp. Brandt6wna, Zielitiska, Moranowicz, Górecki, Bielecki, Pqchalsk1
W przygotowaniu komedjo-opera w 3-ch ak·
tach p. L „Krakowiacy i Górale" J, N. Kamińskde·
go. Z muryką K. Kurpiń&kiego. Udział bierze eały
:tespół artyst. - 36 os6b ch6ru. - Kasa ~yn.na
od 12-ei do 10-ej wieczoreui.

rur od pieca

--0--

,.Pan kotek był nhory", czer·.
wony kapturek'' oraz ,,Psot·

„UC!ĄżLIWY PROCEDER NAUKOWY".

Proceder t-en był jednak budzo uciąż
liwy i niewiele mu przynosił. Simonides
postanowił więc dok-OlllalĆ czego$ wielkiego, coby mu nietylko nieśmiertelną przy.-p0trzyło sławę, a.Le C·ohy go równoc~
ockaZIU wzhoga:cHo. Piam~ętał o tern. ze
swoich stu.dljów, :he niejaki Urani·os napi~sał
był his1torję Egiiptu., która w późniejszych
czaisach :mipełnie zaga!Ilęł.a. Otóż Simoni-

ny

Te trz:y powy:tsze komedyjk>i odegrane zo.
o godz. 3.30 popoł. w sali Filharmonji
9-letniej ulubienicy diieci Ninki Wi·
bajkotpisan;a Benedykta Hertza orarz;
lińskiej,
śwłetnej artystki Wandy Taitairkiewicz. Będzie to
ostatnie przedsta.wienie dla dzieci w seronie bierozle~ać eię będzie azczert,
żącym, n~ którem
Kto więc pragnie
śmiech naszych milusifls.kó.ch.
dać grzecznym dzieciom pn;yjemną rozrywkę,
której już tak prędko nie będiie, niechał z:awczaisu zaopatrzy się w bile.i, których poa:.06tała
już niewielka ilość. Ceny pNystępne dla ws.zy•t·
kach (-Od 75 J!r. do zł. 3.50.

łownie wszyst1kie dzida wohodzące w zai'kres egiptologi, a m. io.. oparł się głównie
na badaniach mjs.ław:niejszego egiptoiloga

,

by między wiersmmi pomieścić rzekomą histotję Uramosa. A mu·
eiiaił być podwó}n:iie os:łlrożny., gdyt był przy
gotowany na to, że tien pergamin poddany
będzie ścisłemu hadainlu ze S'tcony nauki.,
:przyczem najlQllttiejsz.e przeocz·enie tekstu
ja.koteż przy samem, że tak powdiem, wciśnieniu tekstu w gce.cki manU1S1krypt mogło
wyistarczyć, by wzbudzić podejrz·eme i U·
niemożliwić k••inno. Wiedział Ła!kż 0 t
e . em,
.
.
_:--~
. . .
że t5tni.e1ą róZID,a'ce między htera.m1 grec.
kiemi używanemi w r.ounaitych stwleciach
- mU!Sttał być więc ha.rdzo ostroŻl!lym przy
układraniu całego manwryptu

Brak marmuru nie stanowi przeszkody do tworzenia wiei·
kich dzieł

NaiwięKszy

Po rondzie kapelusza Franklina
Amerykańskie pamiątki

można było nazwać

„11rypą gastryczną".

cipa.oo·

NUDZĘ SIĘI
Z braku towarzystwa pragnę poznać ładall ł pnystojną kobietę, " izraelitkę. Dyskrecja sumiennie.
1968
Łask&we oferty do ,,Goflca" P.Od „Inny".

w Philadelfii

stale na składzie.
Piiohik 01wska 111 •

-"·=·~· ··-.... ,- READ

za zam-0rd10wa1ll1'. e ipirofesora Wr:g'ha.
O~ciec i b.ra.t mordericy olbeicnn byli
podlcz.as straićen~a.
W ohwtlff·i gdy Co1gi&iersdha~Q usiadł n:a
1kne:ś1e eleiktry·czmem krzyfonąił giło.śno:
,,Jestem niewinr:y, żeg.Tuam dę ojcize,
me martw się. ~ZBlk sie mów ~ob.aiczymy„

zn.o~ ra~em. na p~~~~a!Ilćiie".

i~ ·ie ODJC(\IC ;pl'Zt:'l.nUza
.
1zaon-o a t OW!. 1n1e
ZW' e ac

k

Ik ,

.

~-

k . Gd

y
z e~re •t1'cJą.
pUlSZCZOiI!JO prąd, o•id ec zaJPewntlał ra.z ies?Jcze w rozpaczy, te siyn jelło ie.st aihs·oLu-

j
1

tnlie IIliewdtllilv.
Ted1d Co,~~erse'hall
.p api•e.r10s.em w us.ta.eh,

miarł

odw.aż.ni e

„

TIME"

"
New·•-Ma"azi'ne which wiJ.1 ke.,.., you in-r
s
~
formed up-to-date about all world's affa:ir~ Writc
194B
for particulara to S. Jelm, 62 Główna.
KTO ZNALAZŁ?
I kolczyk, składający
się z kółka złotego; p?lpzyczei

rO!S2!ę
p.ionego do małego kolczyka z: koralem.
rze!elnego znalazcę o z.wrócenie go z:a bardw dobrem wynagrodzeniem do st. felczera A.
1949
.
1 Engla, PomoTsk.a nr. 55. _

,

I bardio

i
! --.-FRYZJERzY I

FRYZJERKlll
d 1 pa•ysk~ch fryzur Do.
1' N ad es·Z ł:y D>a.JnOW&Ze
, '
"
•
mo e e
; stać u . A. Una. PiotrkoWS1ka 62, prawa of 1 ~9Jf

I

wejście, I pię-tro.

!
i

ELEGANCKIE PANIE!!

ele«anckie turna·
. V . „ A J B · ·
s
ogue , . • , l inne
mód d.ostać można u A. Lina, Piotrkows.ka 62,
1 i~ em.ina
1952
prawa of., li wejście, I . piętro. ,
1

F

-

-

~

- ....;..__ __

FEMINA!ł!
nadeszła ł dostać u A. Lina, Piotrkowska 62, prawa
1953
oficyna, II wejście, I piętro.

tURNALE MóD

I

francuskie, w wielkim wyborze. do nabycia po ~enach konkurencyjnych. Z. Re1der. L6dt, Cegiel1959
niana 5.

KRAWCY DAMSCYll

:

męczianH T·OZIKll•

ut
t069

.h
,,._„
=.ts115

. •

W w1ęZli~u w MHiledgeville (Georgia)
oFbyło s : ę tymi dniloaimi w nńezwykile wtZirU·
szai ą•cycill waruntkad1 s·kaicenie n~·ejaki·e~o
F.edda CO'~gerncha1q, skazaille1.!to nia śmierć

ł. t,

·
przyjmuie zam6wiooia na mehl e, oraa: od świe:U
sfare. Tanio do sprzedania la.dny kredens dębo1971
wy. Ceny pNystę.pne. Kopernika 37.

w obecności

•
•
.
0 1•cae•c szlo•clhaiąc odpo-w1ediZ1J..ał:
11Syruu mói, sipotkamy s•ilę i póijd.:zi'.·e mv

„Ziemt><>l" Sp. Akc„

- ·----ZAKLAD STOLARSKI

scena stracenia
w zrµszająca
ojca
elektrycznem
Na krześle

NOWOśCI
męskich i dla ch~c6w,

w paltach i garntturach

i

I

„Gońca„

DONIESIENIA ROZMAITE

moż11a przejechać poszóstną karetą

·
1

Choroba ba w ci~u kf.tku godziill
wiuje całkiiem chorego, ·

Czytelników

pomnik . świata

Stolicą stanu Pen•sylwanyai jest Phila- swą małością w poc6wnaniu do teratniei·
szych gmachów - malutka chatynka. I
delipihia.
to pamiątkiai historyc:vna, droga sercu a- J:st to pod wz.ględem !icZlby ludno·~c~
t.rzec1e po Nowym Jocku 1 Ch1cag.o mia· merykańskiemiu - oto domek Penna, dosfo Stanów Ziednoczo:nych. Lezy nad mek, w którym długłe lafa żył i p.racował
wielki patl'ljota, od którego imi•enia nazry·
ws.parniałą rzeką Delaware.
się dzirś cały stan.
wia1
.,·ednak
ma
Phi'ilad"'lph~„
Dł•"·"' am-ykan
....
~.
„.
A n.a.przeciwko dwOl'ca kotlejowego
:r;naczenie przedewszystkiem jako miasto
gmach koloo - ratusz. Na szczycie &1histe>ryczne.
głową
- olbrzym pos:i,,ę
kninuły
brzV1mie1'
· "'ło
·
'\'&1
~.t'
,~-1 Oi; sro·
T u opracowan0i, po d pisano
odlegfoz
widoczny
cihmllll'ach;
w
tnnący
1776
•
•
.l.1„,...ł
·
·
11~1
k
k
r.
SKOMPROMITOWANI BADACZE.
no d eJ:UairacJę mepo:w~5 osci w
ilom.etrów.
ści kil unastu
się to działo, istnieje
której
w
Sala,
Dzi.eł.o mu się wresz,ciie uid!3.fo, a SimoTo p·omnik Benja.mia:ia FranMirrvai.
dotychc7iais; za szkłem, na lronorowem
!lddeis był na tyle odwa:żnym, żie c!:a-rował
Posą-g jest gigantycznych rozmiarów,
miejsou wi·si t~m fac-s~i1le teg.o ~oni?słe·
je królewskiej akiademiji umiejętności w go ak:tu, or~nał b.o"'.'1·em zna1du1e się w J lecz umeszczono go tak wysok(), że ry·
n.lko.;,ci
w. bvbl1ote. ce. konF......resu w sów. do1'.rz~ć nie możn~·, o w1'''"
..... tonie
Berlinie, która chciała n·aibyć dla si•ebie Wash. !"'
6
„ .1· e..to
""\S
nuesz·
twierdzą
1ak
że,
to,
pojęcie
daie
wiifiryme.
ten unikait, ade przedtem postanowiła na- ~pec1alme zabezp1.eczone1
W sali oobok stoi na odpowiednim po· kańcy miiaista, po rondzie cylindra FrankIe.żyde go zbadać. PiierW$i chemiicy świ.a
stumencie sędziwy, nadpęknięty Dzwon lina możnaiby swobonie przejechać się
'ha podali manuskrypt mikroskop1jnemu batJ:ie;podle.głości, który pi~rwszy ogłosił . karo7ą, za1l?rzęg1ni.ę.tą ~ sześ~ koni. Nie
d- nitu i niczego podejrzanego nie odhyli. sw11aitu, ze powstało do życia nowe, woLne doda7ą, czy Jest gdzie się wyminąć.
Z' d
S
,
dl ł
'
Na·stępn·ie przystąipi1ono do badiattllia same· t. ntepe>
Od ra1t.u s2a ulka długo-Sci 25 kim. pro·
tany ie no- 1
eg e rpańS'twio go tekstu, a misję tę pow1enono samemu czone.
wadz.i do placu wystawowe.go, w przy·
wielikiiiemu Lepsiusowi. Lepsrus prz;eczy- .
Z odkrytemi głowami współcześni de- szł~ roku h.o'Y1'~· ja~·o w .150-tą rocz,ni...
't.
St anow Zie dn oczonycn,
,...
cę niepo dl ei;1osc1
•ał całe dzido i oświadczy~ :he ~łszerstwo ; fiiliu•,'ą przed dzwon·e m.
•
h'
.
•
.
d
db
h''
I
d
Ph'l
·1
.
1
o ę zre się wszec s-wia •
N a tl:e o lb
l a e p Jl
· rzyrmego wspo czesnego w
ei:mw=·
miasta., w wispaniałym parku skromnie u- Łowa wystaw1a1.
krywa się w gąszczu, jakby zdz:iwioruai

W Angilji i Szkocjii szaleje c·oraiz gwał
towniej epidemja grypy. W Londynie i w
na iwiększvch miastach zmarło n•a, tę cho·
robę w ciągu osta>tniego tygodnia 155 osóib.
W Glas~owie połowa ludności leży w ł6ż·
kach. Sz~fa.Je są pirz.epełinion.e chmymi,
a policja i p-ersionel dró~ kolejowych zosta1ły tak zdziesiątkowane, że odczuwany
iest brak ludzi do pełnienia służby.
Lekariie oświadczaiją, że mają tu do
czynienia z nowym typem grypy, którąby

Ogłoszenia

__ ~~.'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!;_~

mł poświęcić,

nowy typ grypy w Anglii

Ignaś"

staną jutrQ
7. udziałem

des posta.naw napisać tę mstotję Uraniou. i w tym cel:u pnestudj~ał bardzo gcun

l,ep&iwa. Kika lat swego tycia 'poświęcił
na uło~e tekstu greckiego tej hi.stor}i
Uraniiosa., a nutępn.ie wpisał go ciem1!JOniebiesk.im aWam.-eatem w litery greclcl·ego
mainus~u z 12-go st11liecia po Cbr. U.
tery ~ są, jak wiadomo, bairdzo drobniutkie i dlate.go Simonides wtiele pracy mu-

dzia póJśC wieczorem?

Dokąd

„ ły
I Nauesz

an"ielskie
amer...,•l·\.. ańsl-ie
·
f rancus1ue,
J:.
· '" '

I wiedeńskie

i

Dostać u A. Lina, ulica
Piotrkowska 62, pr. of„ Il wejście, I piętro. 1961
żurnale mód.

UWAGA!
Stale kunuie wszelkie znaczki pocztowe obiega·
we użyV:r:rne. ptacę najwyższe ceny. .,filatelia",
T. Gutman, Zaiwadzka 23. m. 12. od 3 -- 5 i>Od
1976-1południu.
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Rozebrali restauratora do nag a
kelneró,-_~,

Pobili

zdemolowali
rmmiona. Po

stolik.

rmfurojony.

Zamówilli gęsią wą'kóbkę, piw.o i prz,e-

·
do zamknięcia
resita'UJratjL a kiedy keber przyniósł im rachun~k. oświtadczyli s-tanowcZiO, ż.e ni.e za·

- To jest oburza.iąc:el - zawołał p.
Gertn-eri wł:a.ściciel jadłodajni _

upływie

ldlikiu sekund

był

teni,
PosiłkuJ'Ae
&~
·,-- ba-...
„ się odebren~
, we.rjaci pokrajali

&edziefi

mierzaiją płacić.

urzą_dzenie

Do lokadu wpadł ?Jaiala.rmowany poili·
Ci)ant 1 aile c~tery pary rąk spadły mu na

Do baru „C"entral" W'kroczyJi, o ~Uni.e 11-ej wfoczorem d'Waj panowie w towarzystwie d'WU dam. Zaijęli oddz.iieliny

Zuchwały

w oknach fJ;ran.ki oraiz pocijery. Na s~zę
ścj.e na;d:hiegła odsiecz z kiomi~a!'ja1tu. Roz.
hu.kaną czwó!rkę poskromiooo po
~walce,

Odegnani od wozu, obrzucili właścicieli kamieniami,
raniąc jedną z wieśniaczek
W dniu wczorajszym na dwi:e fury, jad\ce szosą Konstantynowską z naibiałem.

na.p-aidli dwaj nieuiani złodzieje i usiłowali
skraść z jednego wozu kO'szyk z nabi.a·

łem; włdejciele

fur nie

1kowo złod'iiejaszk6w,

zauważyli począi·
gdyż jechali drze„

mi!\<=·

•>

proszę Opuści6

mój inłet<esl
Słowa te d~rowatdziły goiśc:;t do
Rzucilł się na reistiarwratQt"a, powaliili go i
ścisnęH mu szyję krawat-em.
Pan Gerin~ z trudnołci4 chwytia.i4o
powietrz,e do piersi,

pa„.

i

Humor czytelników
Nałlepszy

zerwał się i podłogi,
udekł dio · kuchnł.

A tymcza·sem d~ ·k ltjen.d ZS1C:gęJi et.
mol.ować urządzeniie baru. Ro~biili O.ute!ką wielkie lustro krys~tia.łowe, potruk.li
mnóstwo lmłU.
lłla•loerxy, k1eHszk6w, poprzewracali kr~.a.
Jeden· z awa.nttlf'n.iik6w, wywijaij\c IM·
7J/l1Czął gonić k~lnua po !'lłfri&ur&tji.

ką,

Potiurbowd kuc.harz.a,

. ~ł cały pereoqeJ.
wreszc1·e złapał pain.a G·erln.era ł puyprO'"

dowcip z

-

tysięcy nadesłanych
że

gdy Jerzy W8SZfDgton
był w twoim wieku, był prezydentem Sta·
nów Zjednoczonych„.
Irena Bosakówna, PiO'ł$owksa 145.

- Wiesz,

LID.

TERAtNIEJSZE DZIECL
si.6 h•dr.o ile slę uc;zy i przy„
noli do do•u .ame dwójld. R•u pewue•
• •
go ojdec: powiada do niego:
Autor JM>WYŻS1.efi0 dowdpa odebrać
- Wieri, io gdy Jerzy Wasiyn~toq mote ia ok.uaniem dzisiejszego uuinena
Młodt

był łwoiDJ wf~, DJiał sam~ plątkL

Na to

Stał:

furę

atak złodziei na
z nabiałem

„Go6ca" i wylegitymowaniq się w redak·
cji (Piotrkowska 106) 5 zł. nagrody.

iż jeden z o•
z nabfa1łem 1
zeskoczyli z wozu, by mu go odebrać, co
się im udało. Złodz;iieje, widząc; i·ż na szosie ni eima niko~o więcej, zaatakowali wo.

Gdy jednak spostrzegli,
ści(\!gu duży

pryiszków

kosz

0

zy kamieniami.
Wieśni1aicy odpowiecłzi~li

na grad ka·

równioeż kamieniami; wywiązała się
re,1!.ulama ł>Hwa z epoki kamj.ennei w .:ia•
de której jedna z wieśin.iac:zek, •111 mianowi„
cie Katarzyna Mi.cha.Jak, za-mieszkała we

mieni

wsi Grzybowie, powiatu Sieradzkiego, zo·
stała ugodzona kamieniem w głowę tak
isilnie, że zemdlała, a z rQzbitei gfowy po·
lała się krew.

Nierówn:ai ta walka, bo złodziefe rzu.
cali celniej, mogłaby się tragicznię skoń
<:zyt dla napadniętych., gdyby nie szereg

fur, które ukazały się na zakręcie szosy.
No ten. widok .złodzieje pierzchnęli.
Ranną Mid11ad!lkOWC\ przewieziono do
Łodzi, gdd.e opatrzył ją Ję-karz pogotowia.
Zarz~d:wny pfzei policję po~cig
dał nara?Jie pozytywnych r~zuiJtatów,

Die

-m-

wad.z.ił niai sailę.

Z dzi.kiim wr.zuikiem otloezono go do-

koła. Awanturnicze towar~wo
't restauratora

ubranie i

Ni.eboil'laik znalazł się

b.łellz.nę.

Poteracz

zdarło

Kłólż nie pamięta kulawego ~.
Shere-Kha.n•a .z „Dwngli" Kiiplm~?
Shere-Khain ożył w prowiJD.cji M~.
w Irui)aich a.ngi.elś:icli i C1:y1Dt pt1a1Wdtńwe

lłłroju,

w rajskim

spustbs.1J00i.e śród miies.7Jk:ańc6w. Ty~•
ja.k i jęgo symbolk.zny ~.
pueszk.a.dlza ~
lruLa.wy, oo mu
się ~a łiuipOOJ. .ii p()IWaltać swą ofii•ę jedoem ~etniem patęłmej Łapy. Now'
She:rie-Kha.n po:barl i)uż 17 mi~cóiw
wsi okolicznych w M~ i SZle.(Z, taki
positToa.JCh, iiż .nńiklt nie odtwiaiia. się MSWet w

Chciał zdobyć cudza
żone za weksle

ł~ jest,

weksle pod groź·

stracił
bą

a

rewolweru

Swiadkiem był tylko ~anarek
Stary, lecz hard•zo jary, Nataa ;l.aiuermaon z Czerniowie<:, pował niedaiw~ w
cz.asie podiróży :tn.ił11; i zgta.bną da.mę, nazwiskiem Różę IGndedreund.
Poniewa.ż p. Zaueirman jt!$ił. ciJlowiie>kiem śttnialy•c'h p1oołanomeń, wy1Jtlał jej
odirazu, że C':Dttje m~fość nfowkpjoQą i tylko
jedna Róża zdoła u~a.sić płomietlie j.eigo
serc.a. Lec.z nowa ma.joma odrzekł.a,,:

-

i uknu~ s·zartańs&ii ptao.

Kc.rz)llSfaj·ąic

.z

kfo;piotów fin.ansoW)"Ch

p. IGnderf.re1llllda, pQSkupywał .jei~ we1b le
i Zi<t'P!Otp<>nowiał 1ll'\t hez <>~{)dek:
- Albo po:fyczysz mi ~·we"i rony na pół

al.Oo roi.s·~zę cię zupełtttlel
Groźba była taik poważna, iiż p, Kindierfreund począł się namyślać i l>06U-dł do
:boiny po r.aidę.
Pooi Róża bez namysłu ude·'C~owałia:
- Dob-ry intet<es;, zrobię gol
Wybrała się więc do łakom.ego na jej
wdzięki bogacza, a gdy z:niafazła się w jego sypialni, wy;jęła z kieszeni rewo1lwer i

roku -

Urz~dnlk bankowy; Jako aktor mógłby mi

pan

dać kilka biletów

teatralnychi

Aktor: A pan jako urzędnik bankowy, mógłby mi dać kilka biletów

bankowych!

swego męża.
Lecz pan ZauertnCl«l nie mógł twzeholeć tak złego interesu i zaskar!ył panią
Kinderfreund

o wymuszenie

z broni" w

ręku.

...„

fi'

w

LETNISKO
w Podd;;i>inie do

wynajęcia, 2 pokoje

:i:

~qchniĄ.

osobny caly don;ek, niedaleko prz:ystankia. Wiacfo-

tnośćl ul. Knnstantynowska nr. ~2 m. 6. ra.no od.
\154.l-4
ł do 1 i wiar.z:ór od 5 do ą.

Kobiety

s.aan w pdte dlo fobót

forulą

sobie drag'
me

koble1t1y

W'e FiMJ!!!C'fi

W 25 dni
Ideał

naokoło świata

Juliusza Verne'a stanie

Dolha teir sl)inaieJj pow'.eśd JJUl)U1S1Ja VerM'a dlo'kon.)11Wa. ,jak wtlaidlomo, dz1i1ę'lpi ro.i.w~}olWIL t~ pial'IOweh P19rdln6ży dokoła.
ku1ti zi1emd<d.ei w ciąg.u dni osi'..emcLzfoswęcitu.
Pto o't.W"1tt'oilu awJ·eJi, 9Y'betTYioskieri dw+e
d:llie11111'.kairllcl amer~e ob·}eżdila.ją
świi.at taiktyicm& w ~ dlllD czterdlliestu

·

jedet11.

Obecnie ~ ilooteij na fo1tm'lctwo. -Dzięki .ro~ te~ei ipowdetnmej.,

dwai

1

korZ')'ń.~

tem usilnie.i pttlle.ilo mb.ieg.alją o 7Jddbycie placówek e/koniomic.zm.y.ch, epołecz1o;y•ch, U,.

się

wkrótce

śmieszny

lkiu dJo ~'kwry, nff1e.stety, ~uml:kio ko1eiją, 9

dn:!.

Wryści wwiailalj.ą ~ę
część pkidróży za nd·e JńoC1Uj~eą jiuż z obecne.
mii wymiru~Mlii·amtt p°'&pc·echu, iruie clDcą jedinaok !l'yzyikiowiaić fotu aieropilialniamli t'I00)'1i·
slk'. emi n.a talk wie1!kiej ~ze·sitr,zeinńi, :zxLeoey.
dow•ad[ slię włięc 01Sfateczmile pt1Zebyć ią kio-

WfPtI18.wd:ziiie

oibaij

leją.

tieleik1Łiu1afayich.

m}'ISłow·e.i w Paryilu. Szieść miiejs.c k:ea"O«
w.nkizych majduje s.ię w posiaidamtu kobieit: pamina E. Coste ipełlilli fwnkcje ezefa.
s·eikir·etarjiatu, p. Beiriewwsika - . &ełkret.a

na dyrd<.iora, p. Jarm.es LbbeLsion -

użyiją ae!r!OtJ>Laoo. Z wy'brzęźiu oceianiu Spolkiojnego Am.eryikli ldio Japcmji priz,ewiioezic
Gldh iaipd™:tci parowti·e•c po~e~121nry w ciągu
dndi Q!Śnju. Z J~ dies Whdywositoku
iinów parowicean, 18 giodzJiln. Z Władywost·o

dzo .kir6tlldlego c:·zairo, je·żeM Wi1ęc ohod'l.:i o
olkTą~nd·e ziemi w czia.sie jaokiniai~!l'Ó'tiSoZYm,
to 7lape.wne relkotrd, oiscąginiiię<ty pirze.z. bio.
hateira pow:eś'Cl Verine'a, 'będzńe moi.Inia za
lał 'kill·ka .zimtrulejszyć ~ęciolkmt.nli·e.

czytaiących!!

środkiem na
ludności

Peiwi•etn

p~bHcy.sita

wiaj~ się nad
Fi:iaincji, dois:ziedł

3521

dotychczas
swym czytelnikom
I

PREMJI

(W Iem &8 nagród pieniężnych)

o ollirzymiej war·łe ści
zł. ·. 35,000 zł.

przyrost
~„

pairystki~

puyciryną

wy1udni.enia

do wnfo1sku,

iiż głÓ>Wliloymt

winow„aica!Illi są.„ kiria:wcyl
C1J001u? Wprowadzili bowiem mod.;
wlktein pta..ski·chl
J<it6ryrn. młodle koihielły hę·
,,Dzi,eń", w 1
dą mogły n.anowo przyiodziać siuikin.ię kry.
ra.dO'ści

dla kr.a..

ju,

aiLbowiem p-0d tą krynoliną

1J0a;dlzio

się

się

n01Unową, będiie

to, czego
efa' eokol"
Czy tak?

dni•em

doim1a·~

V

naturai(!) .•.

..--

- PoUclantkt w Berlin e
Berliioowi prizybędlzie n~eiba·we:rn bry·
gada poili.ojam.łieik.

,,GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANY"

wydał

dete~a.łielk,

Cosrtie, S. KitllSiaar.ia -

--

Ku uwadze wszystkich

kie-

1
f!OWllliicizki .rurchi!WUJIIl, ·~· Sfilb~t.eiin., l •

z Mosikwy, już a:elt"Qiplia.nean., ooaidtzą .si·ę

ko dllijoln.e:r. ~~. korzyst~ czę~ z 111oweid0 rodzal;u lotkloilltQ~, odbyć
pocllr6ż doikidł.a świala 'W cW idwe.rl'Zlieścia

.

I to im s.ię udaje. PtTZykładem ostał.i
m•m tiej wyrtęii001>1?~ ich cLziała.Lnośd je.sit obsrada pieTwsi:z:Oll'zę(foy:ah plaieówek w mię.
dZ)'lnarodlowytm ·instybucie WS!pótpMCy U•

Ul7M!Ybm&Fe1 ~ed~ Lattik, a dnu~ t~l- ~:iz :~:.s~~n;:= :000;;~1W!:~ Moda

Miał jedinnik p-echa - jedynY!ll bowiem
swiadkiem był kanarek w klatce i księżyc
za,glądający w okno.

Pania Różę uniewinniono.

wy.iść

irdlnych. Rząd org8alilzuje ~-ycię my•
śliws'k.\ w celu ~ i i.aibicia. zło«
ślllwię.go fodojada.

je.siroze z pełni. praiw ipoliityioznyieh,

wiez.i·e icli db Niotwe~o J.crik.u, g·d iie oczy~ na rodakiów ..swi01ilch, którziy doikooaiawołała:
1d Mwei~ rclwrdu1 oc.zelkihwi.ć bęcL7Ji.e z
- Dawaj weksfo ---. 1uJb zastnełę c1ę
szaicUJnk!iem mała iaJI11lll!ia !te;pOII'fterów.
pięt.
na1 śmierć, sta;ry rozipuisł'niku.
Afo 1Z1a1Pe1W1I1e i tem. re'k·oro niie bęicLZ'ie
ffm roh ipodrói'by ~zedl'talWlioa Sliię, )ak
Zauerma.n wydobył z biurka pa.pitty,
~tępuje: Dlla pr.zebycia p~·&tJrz~ poi ' dłu,~otrwały, 'k10.m1unaka.cija 'hOWi:eim fo 1tnkza
a nadobna niewia&ta za~menderowaki:
mEędvy Nlowym Jork:.em a Sain Ftra111Joi$co naJd: oceaonami .jest fuż ty~kio kweistią bairkula ro-

- Weksle wrzuć w ogiie~, lub
zedt ze twe plugaw.e s~cę!
Drżąc ze strachu ' spełnił pan Zaiuer·
man rozkaz uZJbrojonej Róży.
Niewi:atSta wyszła wtedy tiryumfafoie z
mieszkania sbairea i Wll'óeiła w objęcia

me

Mały cmeń

Pomów pa·n z moitn mężem,-aJLbQ

wiem byłia mężatką i wcaJ.e nie miała z.a,..
miaro popebnić zcLra<ły - w doda:tlku ~ ta•k
stairym A<lc·n isem.
P.ain Zaiue:rmani nie dał jednak .?Ja wygraną

łudzi

:rodia}u żeńsJkiego
„Amioly·&fTóże"
będą .pełniły nairazie funkcje Ii tylko pre-

3521

weincyjne

na

lkioanlsadaiia1cli,

dworcaich

w lokalaieb

ogr<>·cła.ch, pa~.aich.
PoHcjamtki obrzymają

ko1·ei-01Wych, w
pubHc.znych•

gra.rniaibowy mtttt•

dUJr i fiil.c owy :k«ipd~ i SIZierokiiem f!OIQ•
dm. Broni iiadn~j - tyilko gwi.zctarwkL
i.~ ~ i iiiu-jjMu obowj~

•

GONTEC WIECZORNY

5 albo 105

Każdy może zdobyć
pięćdziesiąt sześć

Dotychczas

Dzisiaj nagroda

.Nr. 4S

D..T.T~TROW ANT

odebrało

osób

została

złotych
pit!niądze.

swe

przyznana: ·

Irenie Bosaków.nie, Piotrkowska 145
Szczegóły

patrz na stronie drugiej!

Kobieta, ktOra kocha, ~hciała wyciągnąć go zbagna Parasolka
Sześ~

Bezdomny

przybłęda,

Sp-otikała go kiecLyś w mroźną n·o-c. Miał
na so1bie wyt.arlą pa1tooi nę i trzą•sł si.ę z zi-

m;n a i głodu. Byiłaby .go miiruę-ł•a, ~ak setM
1innych mężczy:z.n, którr")"dh spotykała na
ulicy, sette jej borwiem obojęiln·e było do.
'iydiczais na izalotne ~o~rrzen:a męż'Cz;yzn.
A1e ten, patrzył na nią oudownemi
oozyma, które głęboko osa.d:zione w wche,j
s~iej tw:arz;y miały w sobie coś z przepasklej otcihła.n•i - ibafa s~ę ilch, a.ile ją wabiły .swą tajenMli-czością.

Z 0". 8b8.
mo I.IiłB gUIJ·az,r.ko
,
U łf
.BC ~

kafelek Z Pl u
"LejblubMajzels
tL{onstantynowska 49) za·

meldował policji, i.ż Michał Gr•albarczyk,
{Konsta-ntynowskia 48) pracujący u niego w

charakterze dozorcy nowo-budującego się
domu, okradał go sysf.ematycmie z ma1erletłów budowlanych.
Szerególnie upodobał soił>ie kafle,, któ·

darzony

gorącą miłością. zapłacił

Spytał ją m~iby igdz'.e5

0

.ja.kąiś dacreką,

nieznaną jej uili1cę, odipow'. edzń.ała mu ~·kwa
ipliwti-e„. że n1e wiie gidllie fo jest i tak się
poz·na1i.
Naz:ywał 15ii, ę Aintoł1lli Mucinik01W1Ski.
Był bezdomn:ym złocWe;aszkiean, żyjącym w stał)"ch zatai-ga.cll1 z poJ:.cj.ą, a on1
utrrymywała się z pra!llĆa po doma·clh.
Był wtedy b.airdzo giłoooy i z7f.lę'hinięty,
t?apir-os'h go W:ęc d·o s1eobie na kolację; był
tak m~ły i jak się ~eij zdawał.o n!eszcizęśr.1wy, że s.ama posZła s,poa•Ć do koile.żaniki, a
demu odstąpił.a swe łóżko.
Potem mc'eszk.aH razem.
N 1_ 1
a1.1~ atiiała go, p.ro•s :fa, b'Y zml·en] tryb
fyc ia, by przestał kraiść: ma znajomości,
wyszwka nw za!ęde w jakf.e~ fabryce i będ?Jie prac·ował jak uiozicirwy ozł:owieik.
Na W1Szea1ki'e i.ei prc1pozycr,e odpow: adał
UŚlllliedhem i gorarcym pocałuai1kiiem.

I

I

za

nią nożem

Pewnego razu wsaddii go do wiięzie.nia
.na dwa mi.esiące; m)'lś1ała. że to go0 ri>oprawi.
Wród jaMś ponury, ilnmy, z.a<:ząi pić
Zalasikówna Helena (Mo·dira 5), nie u.stawała w waLce o duszę '5'We·go ukochanego;
bez je~o wiedzy wy.robiła mu zaręc '. e forąia
na w jedneij ,z ;p•row'.alrtjonar.n')"c'h firm.
Gdiy zawiadoimilła go o tem wpadł w

złość.

Prośbry jej ~esz.cze więceij go rozidraźrui.-

ły, rzwcił się na mią i z.aczął h'.ć n5emi:łosiet"

n'. e kułakamrl po ,głowie, a gdy się bironiiła
wydobył na1glle nóż i pclhnął ją w bok, a
:notem trzasn."ł drzwiami i nn..~7'.edł.
·r Ił"'

...-

Tak sponiewierana kob'eta, .ntile moigła
ruż koc.hać Ma.Tci.nlkowsikiiego i zameiMowała o w.szystkiem ipo'llocji, która poSZlUlltuje
- m brutalinego xłodzie-jas?Jka.

wpęcherzu

lat trwało szczęście, od
którego uciekł

Co kitka dni pckalą mu szyby moknach

Od roku 1920, t. j, od powrotu z woj·
ska, p. Jan Rajczak był przyjaciefom p.
Marii Ch·ckiej, młodej rozwódki.
Zamieszkiwali pod jednym dachem.
Nrewiastta:, ja.k twierdzą wtajemnkzeni,
ma nielad'a departament, czego dowodem
są jej po0stępki, o których będzie ·mowa.
I oto kawaler zatę:sknił do samotności.
Pewnego ra111ka, gdy. pani Marja udała się
na miasto, spakował manatki, wezwał do
pomocy posłańca i drapnął.
Zamies~ał gdzieindziej. Ale krótko.
cieszył się swobodą. Rozwódka. dowie·
d
ziała się po tygodniu - gdzie jej ukocha·
ny p.rzebywai i oczywi1ście pobiegła tam w
te pędy.
Kawa.Jer okazał się twardy. Do porozumienia nie dos,zło, za co powybijała mu
szyby w oknach.
Przypuszczajacc, !e nta1 telm koniec, pan
Jan wezwał szkluza. Ale zaledwie w

~~~~~ępru~~ą~~d·" ~-----------------------------1 ~~~~~eu~ro~~
dotych.
Policja zaaresztowała amatooru 1,kafel·
-mk6w z pieca".

I

przybi~ła i potłuldtai

ł

po raz drugi..
Wstawian.ie i bicie szyb powtauało
się odtąd ' co kilka dni.

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

Minister Żeligowslii
o wywiadzie

"
'
' \Al•
' „Gnnca
oonszen1a• czy teIn··kUW
,.1eczornego

Kawalera

marszałka Piłsudsldego

Tekst

„Polska Zbrojna" ogłasza następujący
rozkaz ministra spraw wojskowych:
„Wobec rozmaitych interpretacji krytyki, wypowiedzianej przez m&-szałka Pił„

sudskfogo w wywiiadzi.e prasowym, ogło·
aonym 12 stycznia b. r. w prasie, po za·
siągnięciu opmji p. marszałka, wyjaśniam:
Wywiad zawiera krytykę byłego austriackiego sztabu generalnego, według oceny
P• marszałka. Wyiraża się on przeciw mo·
żllwemu uprawianiu w wojsku polskiem
złych tradycji tego sztabu i stwierdza wa·
dy oficerów „tego typu", wnoszących w
pracę owe tradycje.
Wypowiedziana krytyka nie dotyczy
zatem ogółu oficerów, pochomących z
byłeg!> austtja~~ego ~tabu generalnego,
Podpisano mmtSter spraw wojskowych
żeligowskł, ~enerał broni",

ogarnęła

Dla

despertatja.

oszczędności i wobec zbliżającej się pory

!Podający ogłoszenie opłaca jedynie IS groszy koszt6w biurowych!

letniej -

kupił ki1Ika pęch·eny świ:dsldch,

namoczył je w wodzie i umocował zamiaist

ogłoszenia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

szkieł w Nmach okienych,
- Teraz będę miał spok(d

~· .

west·

chnął.

Nr. _ _

Niestety, mylił się srodze. Pa.ni Matja
wczoraj ranfotko zjawiła się z parasolem.
Z•apukała do mieszikanla przyja.c:iel. Po·
witł ją jaknajgorzej. Wyclkła straisma
a wa.n tura.
Pan Jan, lękaj'o się o Cfalłość swych pę
cherze, poleciał po policję. A tymczasem
niewiasta usiadła cichutko przy stole, wobec cze.go przybyły posterunkowy nire
miał jej rlic do zarzucęruas.
Zajście skończyło się nową klęską pa·
na Jana. Rozwódka przy pomocy parasola podziuriaiwiła pęcl1erze na amen.

Dnia

Nazwisko nadawcy:
Dokładny

adres: __________......__________________....,.
Codziennie „Goniec" drukować
nadania. Bonv z ORłoszeniaml, wrzucane do skrzynki,
nie będą zamieszczane

Ogłoszenia nale:ty orzynosić TYLKO OSOBIŚCIE
będzie, według kolejności

v.„„......„aBll_....„._.„„._lilllB„„...„ ......„ ....

LE

STEFAN RAMOTA.

42

Czerwona- plama
SensacTjna powieść kr7mi•
nalno•romant7czna
-

Więc we.dłuig pa.ńi.skie~o

.zdamia T~

maniski jest ni·ewinny.
- T eg10 nJ,e paw1.edzfa~em,

a zreLS,ztą
po co mamy dlzłś roZJSJtirz)'lgaić tę sipr1a:wę.
Baitial;a je.st w pebnym tl()lk11.1 i n.arpóźni.ei
iu:tiro o 10-.ej będrriemy wi·eod:zicli kto za.
bił.

P'1'1%ycisnął d:cwoine.k i wydał selkretia·
r'Zlorwti SZ1eireg polec·eń.

- RóWll!Ocześnńoe dowiedz się pan. u
d)'!Żlurneigo pmodlOlwnilka, ozy nie tierlefoaio
wał je15izo:zie a&pil'alillt Meiniec.
- T·eira.z jruż jiest wipół dlo c11JWarllej
Mener powinien był już d·aić mak żyicia o
s-01bie.

A tymo~, panie k~ mo·

że p.w wyda pole.oeini•e, by przyprO'wa1dizio•

Tamairslkiie.go. Chce si.ę od nioe,g?
óowi.edizieć p.ewn'}'lch rzeozy. Czy mamy
w albumie Galmam.ia.
- Nartu:ralinie.„ Na iednie:m z honorowych mi•eis·c.
- To dobrZJe„. iNecih oon 'każe przynieść t•u ailbum.
- Dobrze, pamde k0D1Je1nd&nde.
Po wyjściu Twaridowsikiego, W.eirtley
usd•arlł ?1'1ZY biurku i p.oazął girzehać się
w &z.ufiladlzi.e, kitórą zwykle naizywiał iironilCZ'tlie „sizuflaidą wsipomnień".
Tu spoc.zyiwały akt•a 5'ptt'aJW zf.oit')"ch
młodzień·ców, któtizy dkmd~ii swych ro~
dzi-ców i kocihanlki, s•zwle·r 6w z plwtokra.
cji i arysfolwaic~„ fia~zieaizy welk!Sli, hoch~
si.8lpierów w wielkim sity1u - ,s.~awenl
ktÓl"e z powodu niie ,
więksrz.o·ść &piraw,
wmli.esiietttia pr!Zle.Z p0stzkodowane.go &kiaT·
gi, nie majdywały sądowego epiJ.o~u,
Nie byŁo w Łodzi p1lut.o3<;rrutY"ome.go
.czy tieiż arystokira-tyomego na?JWiskia, któ·
rełby nie fiigurował10 w tym je.diytnvm w
swoim rodza.ju :r.ibioriku.
no tu

z ted ,,szrui{Lady
na naldajoe kltórej
widniał n.apis, wyistyliizowaony r.OOliCDOtweiw
piLSanem „Rodziinra bu. Tom",
W-ea-tiey

wyciągnął

W f.ej to beo?Joe

-

Pianie komeincbmci~".,

No co?
Pan a.sipiiratnit Mener ibellefonawał.

-

I oo powiedział?

-

że nie schodzi z p·~kiu i fe

Telefony: •• Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini&tracja: 2-99 Drukarnia: 7-99.

Redaktor t:trz:vjmute iateresai ltów
od 5. j do 7-el w · ecz.

W drttkami .Głosu Polskieg-o•. Piotrk'lwsk:i 86.

- Proszę bliżej,
Nie!eh pim siada.

--·--

pa.me

TamankL.

Dzi~ę.„
- IT06zę pa.im:, C:JJy pan · znał
pana im}'llliera Baircizewsk~1

' -

-

dawno

Nię.„

Tt1ZY ozy O?Jlery dni.„
A czy pomałby go pm?

-

o~zvwist.a..
Do dmwi zaipu.k:a.no.

- R01zikaz.
W dlr'Dwia.ch cfyżumy pw000W1nLk zeit.

ŁÓDZ,

Tak jeet.

oz;ył próg ~u Jeierownika ebn>ozy-

Dobrze„.

PIOTRKOWSKA. 106.

~

tuiry twZędiU śledci;ego.'

Gdy.by krto6 pr~ z
wiaaomościami do t.mzędlu od piama as.pimnta, ni·e<:.h mi nrutychmiiasrt :ziamelduia.
-

wdiodzącym

Sryibkim nicliiem ~ł papiery, dofycza.oe rodizin:y Tomów, zapam papie·
rooa i odwr6cił się twa.mą do dirzw.il, lktóremi miał w-e:jść Tamarski.
Dmwi zw-Olna :ro2JW1arly się i Tatmali'slki z głową poahy1oną na piersi pl'!Zelkiro..

W)'!Słał posłańca do urzędu.

Redak ci a i Administratja

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

-

i

-

z

- Taaniarski jest tu w poozekahtl, a
oto aJibum. Ozy moma wpmwad!zi6 M'e\SZ•
towa.ne.go.

a.kta, dotyicizą·ce ~w i rufer po.&1'C~ól·
nyich prized&tiawideli tego rodu.
Do dirizwi zaipuk!141o.
- Proozę - 1'17JUJCił We«"rt.eY1 nd1e odiry,
wająic się ord ozyt1M1ia.
W dnwiiaich stamął dyi;umy przodownik.

-

się

Tw.ud~

mieściły s1ę dokłiada:J,,,

życiory.sy wsz~ich ozłooBców rodziny

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

---o---

knął

w~omnień" toozlkę,

(D. c. a.).

. S I Ogłoszenia za wiersz milimetrowy 1 lamoWJ" 1 1.6'

I strona i w tekście 40 gro.sz7, strona 4 łamy
•
•
•
,,
30
Nekrologi
•
•
•
•
30
Nadesłane po tekłcie
„ , strona 10 łamów
8
Zw.,,.czajne
Oi'-loszenła zaręczynowe

i

obliczane sa o 50 procent

10 zl. :: O~toszenia zamiejscowe •
firm zo1 <1ranicznvch o I n llrocent rlroże i

u~łubinowe
zaś

Za redaktora i wydawce: G. Kron man.

