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Dziś ogłoszona

jest lista siedemnasta

Szczegóły

Zuchwałe Włamanie

na stronie 3-iej

do

tow~

akc. M. Silberstein

Łupem złoczyńców padło ·400() zł. gotówką, w~Iuty i

Czterej sprawcy włamania z.ostali ujęci,
W dniu wczorajs.zvm

dokonano

cpwałego włamania w śródmieściu.

Pfotrkowsikiej nr. 42, le·cz zostali spłoszenj p~zez dozo·rcę tego domu, który zauwa·
żywszy podejrzane osobv
wszczął alarm i nie pozwolił
złc~zyńcom zbiec.

Spra•wcy wł•amania dostaJi się do pose·
sii przy ulicy Piotr'kowslkiej 42, skąd pdez
strych przedos'lali sd-ę na posesję m. 40,
gdzie mieści ·się biuro fabryiki wyrobów
bawełnianych

M Silberszta•na.
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złoczyńcy znaleźli około
4000 złotych i kilkadziesiąt franków
francuskfoh i belgijskich, oraz znaczny

porUel wekslowy.
Po zabraniu go'tówki, złodzieje dokotllalli podziału łupu i usiłowali uciec tą sa-

Pomysły

z nieprawdziwego

zdarzenia

Dyr. Szyfmanowi
prowa•
dzenie teatru

chcą uniemożliwit

„Goniec" część
frakcji rzącłJzących w ra~
dzie miejskiej wystąpiła z WJlloskiem o ob:nlienie subsydjlllm na sezon teatralny 1925
- 1926 dla dyr•ji teatru mieiskiego.
Wni:oeek ten oczywista up~

Jak

się

dowiaduje

przeds~awicieli

Zarząd

kasy chorych u
p. wojewody

Ku likwidacji zatargu z leka•
rzami kasowymi
.
Jak się „Goałec" dowiaduje, w dniu
cldeiejsąm pan wojewoda Darowski odbył
konferencję z ~em kas-y chorych, któIJ przedstawil mu swe stanowisko w %atargu s lekarz.ami. W związku z konferen·
cf• d!Zisiejszą, pan wojewoda zw-Oła. wspólaa konfuea.cję obu słtoa.
-0-

podał się
dymisiił

P. Skrzywan
do

lecz magistrat chce go
zatrzymat
Jak się· „Gollliec" dowiaduje, p. inży
nier Skrzywan złożył, w związku z zatargiem o wysokość płac 1obotników kanaii-racyjnych, podanie o dymisję.
Dymisja p. Skrzywana nie została dotąd przyjęta Przez magistrat który ma
nadzieję, iż uda mu się ten konflikt zli·
'
kwidować

Rentę

llill\ dro,gą, t. j. przez strych posesji przy ul.

zu-
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Szamotaniem się dozorcy z opryszka·
mi został zwa·biony pos'terunkowy VII k<>'"
·
... k , , k.tary
zag ł a Franc1sze·
· ..
przy
m1s:!!1qału 1
d . •
pomocy przecho nia
,
zatrzymał jednego. z oprys~kow,
ukrytego w ustępie tego a.omu.
P'l'zy ujętym znaleziono gotówkę
486 zł. 80 groszy, 30 franków belgijskich,
25 franków francuskich, 1 dolar
· i weksle.
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Zgniłemi

wnucił do

gotówki

weksle

a łupy odebrane.

w bi.locie,

trzymane są w tajemnicy,

złodziej

dołu biologicznego,
Przy dalszych poszulciwaniach ujęto
sc~ow:atnych w posesjach nr. 40 i 42 jeszcze
•
trzech złodziei.
Są fo znani dobrze poHcji kryminalnei
• • w łamywacze.
\
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Na miejsce przestępstwa przybyli nii.
! 'tychm1ast komendant
V/ajer i kom, Wesołowski,
!
'którzy zarządzili dckonanioe zdjęć daktv1
loskopijnych i fotograt:•cznych.
Nazwiska włamywaczy ze względu ttii

I

Zaznaczyć n·ależy, iż w dalszych poko-

j.ach biuf1B.1 Silbersztaina mieści się jeszue ·
jedna
kasa ogniotrwała,
k'róra zawierała
kilkadziesiąt tysięcy złotych
Okraidziona kasa by1:a jedynie
pod.ręczną.
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toczące się śledzt·wo
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,
wydobyv.ran1em z ustępu. bilonu,
wrzuconego tam przez złoczyncę.
Dotychczas wydobyto

'

około 3.000 złotych.
Dalsze śledztwo w toku.

wŁodzi 9.20-9.25

Oołar

jajkami obrzucono króla

Tendencja spokojna
Bank Polslii płaci 8.80

Awantury ml'narchist6w w ••PerslUm oKu''

„rłie_ch żyje Rzeczpospolita'' z3żegnał awanturę
Na prywatnym rynku walutowym W
Najnowsza rewja „Perskie.go Oka" p. t. '. bach aktorów.
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Kandydaci na paziów zajęli balkon, Rzeczpo·spoliital' , pod1ęty entuziaslycznie
przez publiczność, wśród której byli l'iczskąd posypały się zgniłe jaja w stronę
ko"'SYkański
sceny w momencie, gdy odgrywano tam nLe zebrani strzelcy. Orkiestra zagrała
padł · od !~uli
hymn narodowy, wobec którego umilknęli
parodję elekcji k~óJ.ewskiej.
· Mniej celnie t'zucone pociski cuchnące nawet monarchiści.
W okolicy Valle d'Alesani na KorsyPolicja wkroczyła na bojujący balkon ce patrol żandarmów spotkał poszu!fiW3.•
spadały na głowę publiczności, siedzącej '
w pierwszych rzędach, rozbijając siię i i wyprowad<ciła stamtąd. kilku zwolenni· 1 nego od 3· eh lat przez władze bandy~ę
Nicolaie~o. skazanego zaocmie na śmierć
ków króla 1 cuchnących jajek.
obryzgując twarze. Celniejsze spełniły roza popełnienie szeregu zabójstw i napa·
lę propagandy monairchistycznej na osodów.
Na wezwanie do zatrzyman1a się Nicolai
wydobył rewolwer i zarzął strzelać do
żandarmów, którzy odpowiedzieli równdP.ź

Okrzyk

I

Bandyta
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Za j.u daszowe dolary

strzałami.

Jedna z kul
miejscu trupem.

sprzedawał szpieg ta:emnice wojskowe
Afera szpiegowska zatacza coraz szersze kręgi

położyła

Nicolaiego na
/

WILNO, 14.4. śledztwo w sprawie I okazało, Sławiński utrzymywał najścHtej·
wykrytej afery szpiegows!ki~j .ziata cza co- szy kontakt z o·hecnym szefom sz'tia•b u ko·
raz sz-ersz.ę kręgi. Ogółem aresztowano w w&eńs'kiego, znanym polalkożercą, ge.nera·
Wiltie 8 osób. Areszto•wanego wczoraj łem Ładygą. PLauy łączności wojsłk polbyłego komendanta wHeńskiej policji kon· skich miał do.starczyć bezpośrednio na rę·
nej, Koziełł-Poklews'kiego sędzia śledczy I ce Ładygi, za co miiał otnymać większą
po Zlbacfoniu materjału zwolnił z aresz'tu sumę pieni~dzy w dolarach. Ostafoczny
(nożna)
termin wyzniaczony był na połowę kwi.et·
śledczego.
Materjał i doikumenty, zna-lezione J>(fzy nia r. b. Stwierdzono iró·WllJież, że część kt~ra b~dzie rozlosowana śród
Turno-Sła"':ińs.:·Im, były. najzupełniej z.go- I mater~łu szpiegowskiego kier~wan·~ była , C~yteln!ków „Oo~ca'• nyst.a•
dne z orygma1em, częsc10wo przerysowa- . do z gory ustalonego celu, częsć zas była i w1ona Jest W oknie wystawo•
ne na cieniutkiej bibułce, lub sprzedawa- ' przedmiotem handlu międzynarodowvc'h wem zn-::>ne~ rest a ur ac j I
,,Louvre", Piotrkowska 88
ne w odbitk1a·ch fotograficznych. Jalk sięia.~entów w Gdańsku.
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szterlingów
25 miljon6w. funtów
kryzys w
kosztuje
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rząd

przemyśle węg 1owym

angielski

Widmo streiku generalnego górników

zawisło

Tydzień bieżącY' hę8zie npewne roz· !komunistycznym) nie zerwano jeszcze ni·
stn:ygaie,cy w sprawie roikowiań właścicie- . ci, .ale dużo czasu jut nie pozostaje do
li kopalń węglowych z organizacjami gór- kompromisu.
Jeieli kompromis się rozbije, grozi Antej eh.wili p~nuje z;iti.
ników '~ Anglji. ,
~żeli . ~rzeciglji :niiebezpfo·cmy strajk.
Piina mc~ew~osc 1 dezor1entac1.a ... Jes
u,{.a.~y me ~opro~a1~ą. ,do p~mysłne~o widstwa zostaną w ostatn1e1 chw1h zała·
wyn1~u, groz.1 Angli.1 .c1ę.2Jkde i wielce nie: godzone, sytuacja gospoda.ren Anglii mi·
bezPleczne wstrząsnieme gospodarcze 1 1
· -- ·- ·
- · --····
po!itvcz.ne, z które~o Sowietv mocno się 1 a_

P?

ucieszą.
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Anglia zatrudni;

f
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nad Anglia'

mo to nie doz.ni:i„ wyda'!nej poprawy, ho
o·becny zastój i. 'kolosalne bezrobocie nie
o1cazują wcale tendencj1i do zanikania.
Naibliższe dni przyniosą roz~trzygnię·
dę w.a~e nie tylko dla Anglji, ale d.lta. całego sw1ata.

- ~ t--~ "

•
przemyśle w,glo·

wym blisko m:1jon roho'tników,

a ut+~y·

muje z niego bodaj czł:&l'y miljony swoich

rr.iesz,kańcó·w, Przed wojną produkcja wę
gl0owa An~lji wynosiła 50 procerit ogólllej
produkcji świJ3itowej, po wojnie chwilowo
nawet 55 procent (2 pow-1>du okupacji
Ruhry i wstrzymanba tamże produkcji!)
Ak~ konsumcia w Anglii i lkonsumcja w
świecie zmniejszała się i ikażdy.m rokiem
(flota .aingielska używa nafty, nie węl!la, a
powszechny z.a.stój w przemyśle uniemoj"Ji wial zbyt węgla). Część kopalń angielskich pracowała deficytowo, inne ograni·
Cl.laly liczbęb robotcików i dążyły do ob·
rJżen:fo1 (wy~órCl'Wanych w czasie wojny)
płac i powiiękuenio ilości godWi pracy.
Bezrobocie i strayki ws'tnąsały silnie go„
spo<larczem życiem Anglji. Górnicy (z któ·
rymi zwykle solidaryzują s1ę o-rgrun,iza.cje
'kolejarzy i robotnilk6w portowych, zorganb:owani w specjalnych rwiąd<ach) , wy·
sunęli hasło upaństwowienia {,,nationa·lsatiion") kopalń (bez odszlkodowianial} i
sprzeciwili się s'tanowczo wszelkim reduk•
cjom płac, Aby zaże~nać grotący strajk
generalny, rząd w Hpcu ub, r~u zobowi~·
zał się do dnia 1-go mała. wypłacat sub•
wencję kopalniom, aby im umożliwi.ć pro·
dukcję na dawnych warunkach ii zaspQlko·
ić górników. Subwencje - środelk ni·e·
zwykły w gospodarstwie iaingiels1deml wyniosły już przeszło 25 milion6'w funtów
~zterlini:!ów, Dalszemu ich wypłacaniu
przeciwny jest jednalt rze.d o:raz społe
czeństwo.

Tymczasem specjalna komisja rządo
wa, powobana do zbada·n ia stosunków w
przemyśle węglowym i wypracowania p1anu sanacji, złożyła swój rapo:rł, proje~tując cały szereg reform, z k'lórych Jedne dla
pr:a,codawców, inne dla górnilków nie były przyiemne. Komisja między innemi nie
godziła się na powiększenie Hości godzin
Pracy, ale aprobowała re~jonalne umowy
"' wysokości płacy.„
w zasadzie
Przemysłowcy przyjęli
wskazania komisji.
Natomiast federacja górników, wśród
których wpływ komunistów coraz si'1niej
się zaznaczia., odrzuciła raport, potępiła
wogóle wszelki kompromis - i wysuwa
1t1adal żądania: 1) upań·stwowienie kopalń;
2) utrzymanie d·otychczasowych jednolitych płac we wszystlkkh oik'l'ęgach; 3) u·
trzymania 7-godzinnego dnia pracy.
W razie odmowy górnky, licząc na
poparcie kolejarzy i dokowców, grożą
slrałkiem generalnym z dniem 1-go ma~i„
Czy mogą jednaik liczyć na to poparcie,
jest wątpHwe, bo jakkolwiek agitacja komunistyczna oga,rnęła nawet w AngljJ szerokie koła robotnicze i radyikalna demago·
gia znalazła wśród prole''.ar~atu angielskiego (wobec panującego bezrobocia!) sporo
popleczników, społeczeństwo jest w Anglji ZJbyt dojnałe i rozważne, a przytem
d.ość stn1owcze i energiczne, aby przeciw:;ta wić się s'kutec:z.nie rewolucyjnym pró·
bom zawichrzenie całe~o życia.
Rząd, który zrazu zajmował stanowi·
ska wycze1kujące i bezpar'lyjne, podjął ia.kcję pośrednic.zą. Między organizacją prze·
mysłowców a federacją ~órniczą (ulegająe,
j.ak wspomnieliśmy, wpływom. skrainym,

Start zawodów motocyklowych wedle nówyc'1 zasad
regulaminu „plus fours".

1

Czy Kolumb i jego jajlio
pochodzili z Włoch
Jak niemcy wiodą z nami spór o poi·
sikość Kope:r-nilka, tak obecni-e, z powodu

uroczystości hiszpańsko • ameryka1iskicb,

do IJ<tórych powód dał powrót na ziemie
h'iszpalńs!ką komandora Franco i iego fo:

wa!l"zyszów, po udatnym locie nad Atlan·
tykiem południowym, z Hiszpanii do Argentyny, zawrzała w całej H;szpanji dorą
ca agitacja, a.by odebrać włochom odikn-w
·
cę Ameryki, Krzysztofa Kolumba.
Jak wiadomo, Kolumb uchodził dotych
cząs za genueócrylkia i z tej racji posiada
płęlkny pomnik Ml jednym z placów Genui.
Tymczasem hiszpanie dowodzą 'teraz,
te ów genueński Cristoforo Colombo siedział sobie najspokojniej . w mieście rodrinnem, gdy hiszpan rodowity, urodzony
w pr<>wincji hiszpańskiej, Gal1idi, prawdo·
podobnie w Pontevedra, Cristohs:l Colon,
dkryciem
odbywał podróż, uwieńci;oną
NGwego świata.
Bardzo rozpowszechniony d.z:.iennl1k ma
drydki „A. B. C.", piszą·c o tem., doma~a
si_ę energicznie, aby królewsikiai a'kaden~a
histo.ry'Czna i ikrólewskie towarz:ys'two ge'<>graficzne., zajęły się obroną tezy hiszpań·
slOiiej .i dowfodły, że opairta jest na fakt;a,ch
'historycznych, Przedtem już dziennik „El
So.l" wys'taJpił z propozycją, a.by zaprosić
amer-ykańskie towarzystwa n;s.:ukowe do
współpracy nad stwierdzeniem hiszpań
is'kości Kirysztofa Kolumba, jalk my na1iy·
wamy odkryweę Ame:ryn<l, albo Cristobala
Cofona, jalk go nazywia?ą obecnie hiszpa.nie,
Rząd hiszpański chętnie popiera tę ak·
tję, aby przed otwarciem wys'tawy ibero·
amerytkatńskiej, która ma się odbyć w roku
1927, stwierclzono ostatecz.ni·e, że Kolumlbył hiszpa.nem, nde zaś wioch.em.

Morderstwo polityczne, rozruchy i brak

Stuletnia panna

obcięła sobie włosy a · 1a

m~nutaktury

garconne

Oto trzy sensacje Sowietów

·W departamencie Pas de Calais, w
le Chateau mi-eszka panna Augusty.
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skiego czerldeskiego cika, Oslam-Bek- ta", Przy koń.cu ma~c~ wybuchły wielki_e życia, !=\~n~~atr'11:r~~m:
J roziruchy w~rod włoscian, przyczcm zah1- I n.ale, czyta bez okularów, gra i śpi.ewa ~
Kałmykowa.
Kałmykow znany był w Moskwie, jako i..to pewną liczbę robotnlków:komunis~ów. I n~e pozbyła się nawet pewnej kokieterji.
1
W.idiąc, że ~astała. moda krótkie~ wł~
' członek rady narodowl'ściowej S.S.S.R. i Carycyna wysłano komisję z prokura- .
l W ojczyźnie swej uchodził za człow1eka torem na czele, celem :r.badanta przyczyn sów. 1 wszystkie kobiety po7Jbywaią s1ę
swoich wa.:rkoczy, panna Touzet doszła do
h
k
1
· · ·
·
:
przekonania, że nfo jest w niczem gorsza
.•
..
na1~awz1ęc1e1 wa czącego .z ontrrewt>- rozruc ów.
1
11
Jak donosi „Chairkowsk~J ProletanJ : I od innych, p~zła do fryzjera i kauła 10.
luC')ą.
1
Brak mainufaktury, jak pi$ze „Prawda'· j na naradzie robotników technicznych Gor- biP takie obciąć wło.sy a la~arconne.
·
W nowem ucze.s81Diu jest jej bardzo do
Nr. 77, wyzyskuit\ spekulanci prywatni ' komchoza zdecydowano, te potrzeba hu·
przez skupowanie jej w sklepach trustów dowy nowych domów w~aga wprowa· twarzy, a poniewat zdrowie i tempera·
państwowych, poczein odsprzedaj' ją z dzenia dla mularzy, cieśli i innych robot- m~nt dopisuj", nie można zairęczyć, ciy
] ników budowlanych 9-godzinne,go dnia ro- najstarsza „chłopczyca" na świecie, znuzarobkiem 200 procent.
duwszy sobie ciężar 104.letniego paniedstwa, nie pokusi się jeszcze 0 zerwani•
Wskutek naduż)'ć, popełnianych pr:iy bocz.ego.
słodkiego owocu miłości.
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Zapadające się

5 albo 105 złotych

miasto

węgłowym
ZMjdująee się w okręgu
Walji miasto Blaina zniknie zapewne
Kto w tych ciężkich czasach potrafi ułoży~ dobry dowcip,
wkrótce zupełnie pod ziemią.
Od lat już wielu e·ksploatowane w 8'·
ZLOTYCH
DOSTANIE 5
.siedztwie tego miasta kopalnie węgia si~
Czyj dowcip zostanie wylosowany
gały szybami swymi z różnych stron pod
DOSTANIE 5 Zl:.OTYCH ZA DOWCIP
miasto i zdawało się, że szkody mu nie
i 100 ZLOTYCH NAGRODY
wyrządzą, Tymczasem w tych dniach wiat„
RAZEM WIĘC 105 Zł.OTYCH . ·
ki niepokój -0garnął ludność miasta wszę
Dowcipy należy oddawać osobiście, lub wrzqcać do skrzynki rędakcyjnej „Goń·
dzie bowiem zauważono rysy na ścianach
papieru,
kartce
na
napisany
ca" (Piotrkowska 10(»), Każdy dowcip powinien być
domów. Pozatem chodniki pękają, a po·
ziom głównej ulicy zapada się s.iybko. I.a.
i zaopatrzony w podpis i adres autora i w kopercie oddany w redakcji „Gońca"
da chwila spodziewane ,est pęknięcie rur
(Piotrkowska 106).
Jeden jedyny waxunek stawia redakci~ przyszłym humorystom • amatorom, a
wodociągowych i kanc1.łów.
Ludnośc zabiera się w6bec tego do
•
,
t
mianowicie:
opuszczenia swych siedzib.
DOWCIP MUSI BYC KROTKI i ZWIĘZł.Y !
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Dramat w!eHdej wo»ny 191!•1918;~

„Czarny i\ntoł

i poświęcenia w 8 aktaoh dla
,„wszystkich ~ych, któc•.?1!)1 1nąozą sią w mrokach
życia powojennego, obraz ten b~dzie . świqtem, ra•
dością, wy;ewoOeniem~ Niebywała technika - nie·
·
xw ykła gra.

Arcydzieło miłości

3ziś ńadzwyczajna
Poozątek

o aodz. 5 po

premjera ! :io:~;:t Vilma Banki, Ronald Colman

,„NA

połqdniu 1

PRZEŁA~J"

oat. o IO wiecz.

Sportowa. kome•
dia w 2 akta.eh.

-·---

Passe-Partout i bilety ula.owe nieważne.

•
Nr.

4?

:;;z:re~~et;~ni

od, ' serca
kochanek
Niebezpieczny
· b.
k
· ·· k
·
U ·
WIO'dł panią

.z prow1nc11, o ra dł z osztownosc1

małżonek

Zrozpaczony

. „Piwnica kauikas~a" je~t jedną z ni~-1
zhczonyC'h rrestaul'latCJl dan-cmgów w o'koli·
cach placu Pi·gale, na Montmarrtre. Publ'i·
cz.ność składai się z ludzi „z towarzystwa"
• b ·
bn'~h
· •·
1 roznyc oso iKÓW płci o 01ga, którzy
dawno już znaleźli s.ię poza jego obrębem
a wśród nich od czasu do cmisu pold•cja
wyła.puje nieb~piecznych ptaszków, mia
!których· oddawna nieraz polowała.
. .
d' .
•
•
T
~ .,?11~szanma na 1a~e „P1wnicy kau·
ka'Skte) , Jak wieł~ podobnym lolkalom na
Montmartre, spec1alny charadder, za któ·
:i:ym przepad!ają <>se>by wszys'tkich narodo·
.
.
. . przy1eżdża1ą.ce
do Paryża,. dla do·
wosc1,
h ....t • • et ' . dr
.
znaniiai
"KYziem Z1e'J " e_.
ntreznanyc
szc·z y".
D ot ej ja'Skini zajechałia przed kilku
tygoch,iia.mi poczciwa pua z południowej
i D eiI!3.troch e. O n, za·
•
. "
prowl'llCJ·t, pan 1 pan
.
ł
•
k -.1. •
· .
mozny e snU'Lat"Jusz, ma:ący .w asny maią·
db
h A . .
~- .
,_,
·
.
'k
t e z1em·sJ.KO. w O'Ko1i.cac
win1onu, o y· I
wa ł ta młoau studia prawm<:ze w stohcy.
Od tego czia1su tyllko przelotnie bawił 'tam
kilka razy. Obecnie prragnął młodej żo·
nie, nie mającej zuoełnie Paryża, polka· !
.
• , t ł
hl:
•
· ie oso iwosc1 s o eczne, n.1e
za Ć wszys tk
zdając sobie sprawy, że i na Montlllfa!l"tre
(
dużo sie zmieniło od trzydziestu la't.
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NOCNA ZNAJOMOść.
Wszystkie stotiki w „Piwnicy kaukas•
kiej" były zajęte. W samym: kącie stał

stoHilc, przy którym

-Ogłoszenia·

Czytelnik6w

I

.

11•sta

Y kO· 50 naz WiSk i tylko 50 upominków rotk~a~użbe t~t:C:a;ula
rtastępne listy zdobywców codziennie

St ~111J~sława Kowal-czyk, Wodl\a 21.
138)
39) Stanisław Zych, Emi.Jji 14.

Z ~.• OrCB \Vogla
lf

1

I 40} Franciszek

1} F.ft:ip Kobeor, Wólczańs!ka 168.
]

I
j

t 41)

korze~ Węgla

J

2.) Fcancis.zeik Turek, Rokicińsklai 100.
·
J) Aniel:a~ Długosz Sz.opena 4 .
4) Henryk Sikonieckl, Br.zez:ńs'ka 80.
5) Stanisława Pryczek, Smocza 25.

5 k IOgr, CUkrU

NAUKA i WYCHOWANIE

UDZIELAM

korepetycji w zakresie klu pięciu
Ceny niskie. Rajmund Gacek, AL

(bą języków).
Kościuszki nr.

11, mieszk. 7.

KTO
udzieli ml lekcli angielskiego wnmlan Zoa fran2081
cuski? 6-go Sierpnda Nr. 37, m. 6.

, · SPBZEll!Ż i.

mą~I

13) Brunon S.zepe, Główna 38.
14) Bronia Jaszczakówna, Radwańslka 44.

PARA ŁótEK
tneblowycb, koloru Jasnego, solfd'ltle wykodoro11ych (obstalunkowa wbota) \··raz z nocnymi stoikami oraz prawie nowym.i ma-tera~a!lli-okazyj
lle do sprzedania. Wiadomość: ul: P1otrkowska

Nr. 134, m. 7.

2082

ROWER Diirkoppa
atan doskonały, sol!dny. mocne kota, lecz bez
2066
cum sprzedam tani-o. L!pfrwa 44. m. 20.
--KUPUJĘ
uelkieJlo rodzaju ksiąt.ki. Popoe, Andrzeja 47,
2042
lep spożywczy.

tt

PIANINO
dob:..,ń1 sfanie za gotówkę kuolę. Oferty sub:

..Piu.ino" składać w admin. „Goika",

15) Paweł Nower, Piotirkowslkia 78.
16) Stanisław Jankowski, Z1elon;31 61.
17) E. Ro·zencwaig1 Andrzela 28.
18) Wacław Przygodzki, 6-go Siennia 2.
19) Euge.nja Predel, Drewnowska 64.

z ktlogr, mąki ·
20) I. G.

Sławińs'kii, W1=iriń~kiego

12.

21) Kazim'.erz Chojnacki. Drewnowska 55
22) Sala Go.tdrberżanka, Północna 38.
23) Róża Wa'ksm·nów.,.,a. Zawadzilca 22.
24) To1m1sz „Pawlak, WólcZJańs!ka 231.
25} H. Hi1d~'biran~ Skwerowa 3.

21'J7

26) Jadwiga Jańcziak,
nr. 69.
27) Apolonia Bą:blka,
świat 9.

Konstantynowska
Widzew,

Nowy·

28) Artur Szykier, Piotrlkoiwska 121.
29) Henry~ Go1d:berg, Pio'.! rkows'ka 109.
30) S. Waclitel, Nowo-Zarze·ws'ka 20.
31) Safomon Hirszfeld, Pańska 29.
32) Fra111cisz.ka Makowska. Ce~r:·elniana 74
33) Miikołaj Piotrowi-cz, Aleja I Maja 11.
~ Bolesław Kiatsprows'ki, Pkamowicza
.
nr. 14.
· 35) A Cenzar, Piotrkowska 82.

Po 1 blleci ~ do kina

136) Rozal:.a Eichblatt,

ślinkiewicz,

Brzezińska

•

Trzy
-Białe dni

Od

Alekfandrowslk a 69
37) Bolesław Miśkiewicz, Zgierz, Parzę·
ciewS'ka 17.

wydziału

premii

. „Gońca

Wieczo:-.nego
Uustrowanego"

.

Po z b1~ety dit k:na

KL"P~O

49)

•

9) Adolf Tulko, Nowo-Pocztowa 4.
10) Ida Grana't, Nowo·Cegielni1:na 27.
11) Marja Eszrych, Zailcątna 19.
12) Bronisława Żóra wik, Se.nators'klli 26.

2114

SZKOi.A FREBLOWSKA
M. Rozentalów.ny, Pańska 9. PrzyfmuJe dz.leoI o<l
lat 4 - 7. Kancelarla czynna codziennie od r:o2083
dzlny 10 do 1.

45)

:nr. 36.

ABSOLWENT
iydowskiego gimnazjum udziela lekcji w zakresie
7-mi.u klas gimnazjalnych, po cenach przy~tępaych.
BT>ecjalność: ma·tematyka., judailca. Ceg.i elniana
2110
59, mieuk. 10.

43)
44)

Suchy, 6.g 0 Sierpnia 22.
Jos""'k Cel--, S-olna 11.
......
""'
Jadwiga Ja"Sińska, Wrodawska 28.
riugen,'ai Mager, Wysoka 33, •
H. Braueir, Cegielniana 40.
Berta Goldmanowa, Konsban.l'.ynow·
ska 57.
Mar ja Konopka, Sienkiewicz~u 48.
Bernard Tolrose, Pcr·otrkowstka 107.
Ad·a m Kurhik, Przędzalniana 11.
Wierra Po-tiechi.nówna, Konst1ainiynow·
ska 52.

50) Bron!sława

I k1logr. cukru
5 kilogr.

42)

46)
47)
48)

7} He111ryk Kul'IC. Sienkiewfoza 52.
8) Kazim&era Kaczor, Zawiszy 38.

zajmie się dzieckiem, przyjmie kondycję z wyjazdem na lato. Oferty sub: ,,R. F." do „Godca". 2124

1•

wieczorne ga Ilustrowanego

a kilo~r. cukru

MATURZYSTKA

.

. .

si•

„Gońca"

LAUREAT

!

. ', .

6) Irenka Wojciechowska, Sporna 6.

lllłlwersytetu padewskiego udziela lekcfi oraz załatwia kores,1>-0ndencje w języku włoskim. Informa2104
cje: Szakin, Południ.owa 20, od 2-4 pop.

syinka WM.ti.sija. Ostaitc•::.:in~e ntc;ma w
tem nic dziwnego, bo są w Lodzi setki Stef,
a . nł~tóre z ~!eh mają n~wet sześć razy tyle
drz1ec11, co pn:z.l'12dć.iik.a me.l zom.y.
Mogę slę Jednak założyć, a w razie przegransla f of~~rowulJęt mkąd. snkołtdęl- te żadna zJ blnych
o a n e pouczać swe ony,
te u,.. um e a
lak na.sza Stefa.
Codziennie wychodllł Wituś z boną na spacer I codziennie wygłasza JeJ pant Stefa półgo
dzlnne ~azanłe .o cbowl~zkach porzą~neJ bony.
Spró .u.Ję truk1;p·e kai~wi:ie powtór:zyć:
roszę Witusia dokładnie ubra6
.,Jula! 1 uwaieć, by s'ę dtzlbecku, broń Boże, pooczas

apoplekcję letnl~-o

I

T }

siedział jakiś

elega111c'ki młody człowiek. Pozos'tałe miejsca
były niezaięte. Tam usadowił now-op:rzy·
byłych maitre d'hot„J.
"
Pan Delaroche, jak przyswło na pocz·
· ł za s t osown.e
· · ł a, uwaza
- go prowu1cpa
O!We
·
się przeds-ta.wić, na co tamten wymienił
swoje na•zwi~· o: Rene Mesn-il, nied odając
d
· ·
bynaJmn1ej
ża nego tytułu, ani nie wym.ie·
niając żadnego zawodu.
W kilka mi:nut młody człowiek oceni.ł
przygodnych sąsiadów i ·dowi~dz-iał się o

an Bóq słrzeze
strreżren~go
fony, pani Stefa, ma trzy.
Przyjaciółka meJ P

z iegł

W fotogirafja~~ lkocha~k.a • złodzieja,
ni:h wsz!stki~~o. c~ g-o .interesowało. W
poł godzmy pozme1 paa11 De1all'o-che zasta· przesłanych pohcii p1•irys'k1e1, rm zpoznano
nawiała Siię, czy do·br.ze robi, odpowiada· bez wiellJtich trudności nii·ebezip-iecznego
jąc pod stołem na dyslkretny ,.,telefon" sutenera i hand:J.arza kokainy, znanego w
,
l ,
h
.
młodego człowieka, za.ś w godzinę papa nocnyc spe unkach na Montmar'.re pod i
Deb.iroch-e był zupełnie olśniony aimosfe- pseudonimem „Eleg~lllt''. W istode nazy·
rą d18111rCingu 1 elegancją dam, i prawie pija· wa się Marceli Jeannot, ł·at 26 i przed
ny szampanem. To wszys·:lko nie pozwo· dwoma laty &kazany był na karę półtoriruliło mu spostr~ec jalk daleko zaszedł roczne·g o w.ięzienba, ktoce mu skróciła a·
.
• '.
. ·
mnest1a.
flirt pan.at Mesnil z 1ego żoną.
Policj;~' przvouszcza, że 11 Elegan't" um- St>'2JCCIMI nłe P::t:"'t:ll'lr.l:l::i~o. Ptroszę ail:~~fot111ie nie
Paóstwo Delaro-che przedłużyli pobyt .
j knął do Rolandµ gdzie podo·h no cz„sto pozwalać, aby się Jakieś cudze dziecko do niego
.
t
'd •
d
w Pa .
~-· d ryzu pon~ przewal~ ·z11a ny Derml1n, .JL a . czyru·ł wyciecilki dla zaopatrywania si.,,ę w zbłłżYło. Znajome dziecko również. Teraz tyle
h panu fe.•u, %''I u· ·
za ra tli wych chor ób dz1ec1ęcyc
111.1e
d lk h
'ł
'
k'.
'k kia_',
.
• 1,. pan e aro1:ue
. wrac
.
• y wreszcie
- na porządku
,ospy
grypy
szkarlatyny,
sz:e,
z
o . me. iorą przewozi w pu e ac
ctągle n1e domyshił się, ze w zaproszo·nym
gościu w oso·b ie pana Mesnil, który wnz na:sionami!, jeżdżąc Zll• fałszywym paszpor· dziennym.
Nie pozwolić także, by slę Włtuś zbliżał do
z nim ·jecbaoł na połudnl·e, wiezie ko·chan· tem, ja'ko rzekomy agent znanej hole~der· 1
zwierząt. Koń może kopnąć łub nawet
Jakichś
slkiej firmy ogrodniczej.
ka od· serca własnej żony.
1
. . ulrąslć. Koty i psy są Jeszcze garsze. Tyle wścle· kilku
·
.
.
Jeżell poliże ' mote
kłych · A nawet n'ewśclekły
Pa.n Deliarroche prze.d
Pobyt młod,zieńca w gościnnym zamku
'
·
d ·
k•in_ dn:aml
d
·• ł
'
·
dziecko zandć paskudną chorobą skórną albo
piatństwa Delaroche w o'kolicach Awinjo· wnlO's proces o ro:cwó , a w i'JJl{J3.' go Zln
ł
d d
• ·
.
.
• '
nu, trwał +rzy dnt. Czwiarte<So dnia znikł potem, powroc1wszy ·o omu, zmar na robakami.
Ji
tlć
ni
st
·
k
k
,
"'
·
wu com,
anowczo proszę e 1><>zwo
on a z nim kosztowności pani domu war· a.a ap op 1e tyczny.
brad
znajomym
I
babciom, ciotkom, krewnym
~
dTlecko na ręce I całować. Całus ro rozsadnik
Takie m11ała skutki jedyni;i, wizy'.a w
tosci bh~o 300 tys.ręcy franko';', ~s pi~·
te~·o, dnt·a pan Dehiroche dowi-edział się ,.Piwnicy k::..;·:waskiej" na stOJkach Mont· katarów 1 chorób płucnych, skórnych 1 zakat·
nych. Oprócz tego gotowi mu krewn1 zadać
martre.
.
Cta1eJ prawdy.
urok •
Niech Jula uwata, teby Wituś nle spacerował zbyt blisko muru, tam zatrzymują się psy,
trudil!o, by
pre~1· a ll!JruWet łudxle. Pcr.1Włio w Lc('rz~ znteokna
edeDln~sta
lub Ja·
zleclał 11:zyms z dachu, wazonlk
.&.&a
'lrJI.
kle§ iMe św:ństwo z balkonu.
Tak samo niebezpieczne Jest chodzenie zbyt'
Gońca
blisko Jezdni. Mote dziecko spaść pod auto, do.

I ,.
I

na

zmarł

proces o rozwód i •„

wniósł

I

Stefa. CZYii

Premje z

lisłf

6-tej i 7-eJ,

ale tylko maka

wydawane w admini „
stracji ,,Oońca" 14, 15 i 16•go
k ·w jetnia (t. j. w śro::lę, czwar
tek, piątek)
będą

W celu sprawnie!szego wvdawania pre.

mii i ułatw1enia odbioru zdobywcom, wy-

cłŹ:ał premfi „Goćca Wieczcrnc·ł$o'' posta-

nowił zreorganizować sposób zdatwL:!ia

swych interesantów. Premja wylosowane,
dzielo-ne będą na kateitorje, mianowicie w
pewne dni wycfiawać się hędz;e tylko tato.
ny na węg'.el, w następne mąkę, cukier, w
inne znów terminy premje o charakterze
nieżywnościowym.

nle prowadzi ml Wltus1a
środkiem chodnika, bo tam zawsze naJwlększy
ruch I trącalą ludrZle bled·ne duecko.

~

Proszę pilnować, :teby dziecko nie szło zb„.
szybko, bo się spoci I przeziębi - ani za wolno.

bo
• gotowe zmarznąć. Stanowczo zabrani-am Wlfuslowl biegać, bo łatwo wtedy może upaść.
niech też Jula n!e zatrzymuJe się z dzieckiem
długo na Jednem miejscu, bo to tródło prze-

z.fęl>ień.

Proszo dziecku nłe pozwalać patrzyć na
słońce, bo to psuJe wzrok, an.i też nJech nie roz.

mawia podczas spaceru, by mu się pył ultczny
nJe dostał do gardła.
Nie pozwalam kupować dziecku cukierków,
czekolad I ciastek. Po pierwsze ro psuJe zęby.
a po drugie „zabija" apetyt do obiadu.
Co dz!esleć minut proszę spytać dziecko, CzY
nie potrzebuje czegoś załatwić, aby, l>roń Boże,
nie było nagle zapótno. a w każdym razie proszę wziąć ze sobą rezerwowe maJteczkL
Niech Jula nie stale przed wystawami skle·
pów z zabawkami. DzJecko chce konłecznle,
żeby mu coś kupić I denerwuje słę niepotrzebnie.
a nawet w nocy śpl 0oiespokofnle, bo ciągle śni
o zabawkach.
Stanowczo zabranJ31111 Juli zawierać znalomoścl z wojskowymi i cywltnyml. Ci panowie
zaczynaJą swe znaiom<>ścł zwykle od dziecka,
ale też naJczęśoiej kończy się taka znaiomoś6
Oprócz tego dziecko słyszy,
także dzieckiem.
a nieraz nawet wlrlzi rzeczy, które ma jeszcze
czas słyszeć I oglądać.
żeby Wituś nie
Także niech Jula baczy,
podnosił z ziemi żadnych guzików, papierków.
skóre·k z POOIWlll'll!ńcz, pniltetk, anJ paipterooów.
Ktr wte w czyi;ich ręk.ruch s!ę przedtem znaidr,..
wały, a Ol>l'ÓCZ tego dziecko lubl wszystko zaraz
pakować do buzi.
Teraz dziecko już Jest ubrane - niech je
Jula wetmie za rączkę I pami ę ta przez cały czas
spaceru o tem, com przed chwilą powiedziała.
bo zapowiadam Jull zgóry, te gdyby się Jula nie
zastosowała ściśle 'do mych poleceń, natychmiast
bez wypowiedzenia, Jule wydalę".
Solennie przyrzeka Jula dopełnić wszystkich
rozkazów. Pani Stefa żegna sle czule z jedynakiem, całuje go dziesięć razy ·1 kontrolufe Jeszc7.e
raz Jego strój.
Za chwllę Jest Jula z Witusiem za bramą.
Na skrede ulicy oczekuje Ją Władek. Służy w artylerJI.
Bde·tize WtSl:u'fh m drugą

rąCtZ1kę

ł

SZY'blro

do cuklerenkl Tam z tyłu Jest dyskretny
,,Goniec·• urząc!za w tym c"'lu dm czar. zaciszny pokołk.
Tu Jula powtarza Władkowi ze śmiechem
ne (wę~iell, biał?. (maka), słodkie (ctJder),
t oraz rozrzutne, (w których wydawane bę- rady I nauki swej pam. Wituś także nie prót1 dą premia t'J.eiywnoś~!<Jwe (c''llarówk.i, ma- nuJe. Dostał od Juli ciastko z kremem. Krem
kapnął na podłogę. Skntpulatnle zbiera go Wł
terfałv na 11hr~nia, mas"''ll1'V d<' si'""""'.h, sztu
ki płótna ł ł. p. Po JrilJ,u „dniach czar- ; tuś paluszkiem i pakuJe do buzi. Kremu Jest ty~
w-n.
nych'', pcdczas których wytlan,.. zdobyw- le, te ma :m8ęcle na dwie ~.zlliny.„
o.
włącznie,
10-lfej
Usty
do
com węg!eł aż
hecnie, to jest od dziś (środy), ro.z po- . WWVih2 iJA&2&
czynamy „dni białe ' (mą!!a). Osoby. którym los wyznaczył, jako premje, mi-kę, a
których narzwis~-a f'.gurowały na listach
do rob6t ręcznych
6.tej i 7-mej iechc!l łaskawie pofatygować
1
się do adminl~r. „Gońca • po odbiór swych
prernjł w d!iiach 14, 15 i 16 kwfotnia od
Łódź, Nowomieiska Nr. 7. 160-2
godz. 4 i pół do 6 ł pół Po połudmią.
Tel. 26-97•
Idą

1

=

\Vełna Słoneczna
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4

Małżonek .

Lo~icina

żabami

z

•

'fłr,

#

f'I

I

Pod\VYlka opiat

w brzuchu
d
•

Iz
metoda kuracyjna dOJ)rO W8dzi ła dO bójni

•

. wcbad1I

11

POCZfOWYCh
tyci• 11-go kwietnia

l6clzka poczta otrzymdla zaw1adomienie o podwyżce taryfy po.::ztowq, która
Od dłuższego czasu p. Władysł~w Ko- · tle wy.nikła siprzeczka. Pijamy małżo.nek
Nagus jęknął. Jak długi rimął na po- będzie ol>Owłązywaf od dnia 15 kwietnia
zeira cierpiał na kurcze w jami·e brzusz- złapał ją za wfosv,
dłogę, z czego sk.oirzy5tała p. Julia i ucie- r. b.
nej. Pijał już wody mineralne i zioła z gÓT
- Rób masaż!
kłia do komisadatu,
Podwy.ika pnedstaWia się następująco:
Harcu, ale ni.e pomo~ło. Wreszicie po.szedł
- Chłopie, czyś ty zwainjował?
W mieszkaniu p. Kozery zjawił się po. · 1 grosz n~ kartach pocztowych, listach ,
na Stare MiaiSto do wachorki.
Bęc. Pan Władyisław wytrżnął małżon-· liicja,n.t. Człowieka z żabą w brZ'l.lchu za- ZJWlykł!~h, jak i ~leconycb, 5 ~ro~y na
- Mam ktl!rcze w żołą.dku - oświad kę pię.ścią między oczy. Zdoła'ła wyrwać- I mkinięto w Meszcie, skąd Z-06tał wypusz... wa:rłośClOWJCh listach, przekazach 1 pacz•
czył.
się, chwyc·ił.a z umywalni mi-ednicę i buch czony po wytrzeiwieniu..
kach.
Q
Niewfasta wypytała j!o o objawy, wr-e- męża w głowę.
szci-e rzekła:
- To nie ku.rcre. Pan.u zalęgły się ża
by w żołądku. Tylko maisaż może je wyDziś, środa, po cenach zniżonych sensacyjna ko-

omoweJ

Teatr mtelskl

Miasta polskie u Klaudiusza Ptolemeusza

pędzić.

Z dalszej rozmlC1wy

wynikało,

te ku·

raci.a potrwa olra-ągły miesiąc, a każdy
seans z masowaniem będzie kos·ztował
pięć złmych.

Pain Władysław, kt6ry llligdy ni-e miewa za wiele ~osza, okropni·e s-ię przieljął
tak wysoką ceną. Dać 150 złotych za wypędzenie ki1ku gadów - to zgir>oza.
Z desper.a.cji poszedł do knappy, pił dużo i żalił się przed przyjaci6łmi na swój
los. Ktoś zroibił słuszną uwagę:
- Poco przepłacać? Masz przecie tonę, to poproś ją, żeby cię wy~iliotła. iak
się patrzy.
Rozumna radia 2ltobiła swoie. Ponieważ !(.oz.erę .zaczęły właśnie c-hwytać kurcze, poleciał do d-0mu, rozne~liżo.wał się
starannie i< lra-zyknął:
- Julcia, :ziróib mi masaż. Tneba wy.

media L. VerneuU'a „Orzeł czy reazkau 1 Junoszą•
i Stefanjl\ JarkowskĄ. Będzie to 17-te
i zarazem przedostatnie przedstawienie atrakcyj•
nej sztuki.
Jutro, c.iwańek, r6wniet po cenach zniżonych
,,Otello" z Jnnos~-Stępowskim, Gzylewtk• i Kochaaowiczem.
W piątek ~wieżo wystawiony „Znakomity Doft
Juan" z Jun06Zl\-Stępowakim w popilO'Wef roli U•
wodziciela i jpłewak.a.
W so·bótę o godz. 3 m. 30 przedstawienie dla
młodzieży szkolnej. Dany będzie po cenach nafnitszych ,,Otello" z JunosZl\·Stępl>wskim. Bilety fuł
do nabycia w kMie zamawia6.
Stępowskim

cz.eSJ!lym stale nast:ręcza się wdzięczne za.
danie identyfikowania wzmiankowanych·
u Ptole·meusza mi-e1jscowości, na pod.stawie pod·obieóstwa nazw i danych o poło
świata.
żeniu gieograificznem.
Czytelnika polsktego zaciekawią może
Powszechnie wiadomo, że wym:i1enii0na przez nie~o Kalisia - to Kalisz. Prze- W)'llliki najnowszych baid·ań naukowycih:
ważnie iednak obce nazwy gieograficzne,
Askaulis u Ptolomeuisza - Osielsk pod
zanim dotarły i>opirZJez relacje podr6żni Bydgoszczą; Budori~on - Budziszyn; Le,u.
ków, kupców i fołni•erzy do Ptolemeusza, , karis t·os - Zgoirz.elfoe; Karrodunon Opole; Asanka - Cie·szv:n i t. d.
ule~ły znieksztiałceniu hrzmi&nia lokalnego. To też historykom i gl·eo.grafom ws1pół-

Klaudiusz Ptolemeu.sz z Aleksandrji,
; słynny astrnnom g1recki (II wiek po narodze.n1.u Chrystusa) <Opisał w swyun podręczniku gieogiraji kra}e znanego naonczas

I

o

Ostafnie przedstawienie
,,otella''

I

· Z powodu bliskiego już wyjazdu Ju.nouy-Stę·
powskiego, potę:i:.ny dramat szekspir<>wski „Otello'', tak wspaniale wystaiwiony na naszej scenie.
grany będzie jeszcze tylko trzy razy: w czwartek
najbliższy (ceny zniżone), w sobotę, dn. 17, o godz.
3 m. 30 (przedstawienie po cenach najniższych dla
mł«hiety szkolnej) i w poniedziałek, dnia 19, wi1t1
czorflllll..
,

·1

Dzisłeisze oratorium uod

pędzić żabę.

- Jaką żabę?
Pani Julia naw.et słuC'hać nie chciałia o
domowych metodach liecztticzych. Na tern.

-

1

.

Ogłoszenia
.,Czytelników Gońca''

-

dyre kcją

T IM

LOKALE i MIESZKANIA

Na liczne zapytania podajemy do wiadomości.
koucert ten powtórzony nie będzie; jest to za•
razem ostatni u nas w tym roku wy&tęp Abend.rota, gdyż zaraz; po tym koncercie znakomity gość
zmuszony jest udat się w dalszą drogę, by koo.·
tynuować swe touraee utyatyc.me.
iż:

POSZUKUJE

W celu uczczenia swego największego polityka Ludwika
Kossuth i jego wsi,ółtowarzyszy z czasów rewolucji w roku
1848, Węgry posta11owiły wystawit pomnik prz~d gmachem
parlamentu w Budapeszcie. Dla ustalenia, czy pomnik ten
DWA
elegancko umehle>wane słGneczn.e l)Oke>ie, front, będzie ładnie vJyglądał,. umieszczono na razie rodzaj kulisy
I~ze piętro. Nadają się dla lekana. i11żyniera itp.
próbnej, którą widzimy na naszej ilustracji
Wdadomość: ul. Narutowdcza 30. m. 4.
2085 ,
malego pokoiu w śródmleściu, przy rodZlinle,
'tars.zy samotny mężczyzna. Zawfa<lomqć Proszę:
Kilińskiego 85. Gadomska.
2078

DUŻY
dwuokienny pokój umeblowaoy, może być i dla
dwóch osób, przy ulicy Andrzeja, pomiędzy Gdań
ską i Pańską, do wynajęcia. Oferty pod lit.: „Bebe" do adminilStracjii „Goiica".
2036

oddzielnem wejściem przy spokojnej, in.teli~ent
ncj rodzinie do wynajęcia pn;y ulicy Nowo-Cegielnianej 7, m. 29. Cena umiarkowana,
2106

W urncz.ej m1e1s::owosc1 Epigony w
Angl}i, podczas świąt w:elkiej Nocy Ztt•
trzymała się wędrowna menażerja , wzbttLETNIE MIESZKANIE
dzając olbrzymie
zaiinteresowanie wśród
w Rudzie PabianLckiei - pokój dla dwojga osób .
miejscowei
ludności.
z oalodziennem utrzymaniem po 150 zł. miesięcz
nie. Oferty: „Goniec" „Letndsko-Ruda".
2086
Najwięcej podobał się wszystkim słoń
„Mist-er John", który odznaczał się niePOKóJ
z elektrycznością, telefonem, używalnością. kuch- po.s:politemi zaletami towarzyskiemi.
ni i wygód do wyna.j ęo!a. Aleja I-go Maja Nr. 15.
Pewnej nocy, gdy służba przez nieum. 10. front. Do godz. 4-ej,
2084
wagę nie domknęła klatki, Mister John
WM*i!bSW.ZNWM- mp
wydostał się na wolność i szedł sobie zupełnie pustą ulicą, aż uwagę jego zwró·
ZAGUHIONE DO l( U.łlENTY ciła wystawa sklepu kolonialnego.
IS\:i?W<lYA ·'1··&+4*
- Możeb.y tak coś nie coś przetrącić?
pomyślał słoń, a że drzwi były niegoMARJI RUNDO
'
ścinnie
zamknięte, więc zlekka nacisnął
skradziono dowód osobisty, wydany przez komendę policji paiistwowej w Lodu.
2049
i bez trudu wszedł do środka.

-

ucz~ń kl. III .zgubił matry~ułę, wydaną pne.z gim.
Salek Geldkopf 6-J!o

• 2125

·.
ZAGINĄŁ WEKSEL
na sumę 500 złotych. Wystr.wca Ralbenbach na
zle~e~ie Dys·tyler. Protestowany weksel uniewazmony.
2080

Dajcie

pracę

tiezrobotnym

INTELIGENTNA PANIENKA

katoliczka. sześcioklasLstka, z dwuletnią. Prakty.
ką poszukuje posady do dzieci. Łaskawe ofo.rty:
Kiol ińskie~o 60 u p, Rooenbergowei.
2088

TECHNIK DENTYSTYCZNY
poszukujr- pracy u den tysty lub technika. Oferty
do admi.nistra.c>i ,.Goflca" pod ,,Praco'll'itv". 2057

•
·
ł
bł
BYła noc l• ru'k t nie
pospieszy o s l!•

żyć kiliienta, musiał więc radzić sobie sam.

I z·Ja dł

15 l\Jl
t.!J o suszonyc h s'I'1we k , d wie
·
l. skrzynki pomanńcz i gromadę inny::h
owoców gdyż ucztę Przerwał właśdci.el

I

'

'

m
mm

,;Grand-KinD"
Dziś

i dni

·=

następnych! ·

--ll'!i'!ll:l!i'B!l!ISl!itlrl. D
seansów w dni powsz.
o g. 5, w dni §wiąteczne o ~ p.p·
Początek

.

sklepu, który· usłyszał podejrzane odgło
sy i myśląc , że do sklepu zakradli się
złodzieje, przybył, by złapać ioh na go.
rącym uczynku.
Ujrzawszy jednak potężni?go słonia
uznał, że z tym panem lepiej &ię nie za.
dawać, bo może być krncho.
Narobił więc tylko pi-ekiełn.ego hałasu,
pobudził sąsiadów .i zaalarmował policję.
Policja sama rówini-eż niie mogła sobie
poradzić i im.usiano posłać po właściciela

Odczyty

•

nO NOWYM CZLOWJEKU"'.
W c.iwartek, '15 kwietnia r. I>., o gods. 7 w„
w sali zw. zaw. drukarzy, Nawrot 20, wygłosi od-

menażerii.

Zanim

aad

kwitnąca lablanką"

,,odwiedził•' stile~ ko : onjałny

%

ttDanc~ ng

Dnia 17 kwietnda w lokalu Grand-Cafe ocłbę„
dzie się na rzecz łódzk. żyd. tow. „Ochrony ko.
biet" herbatka z tancami pod nazwą ,,Danclnf •
pod kwitnącą Jabłonki\".
Stosownie do tej nazwy, aale Grand-Całe :&&mienią się w e>gr6d wiosenny.
Dotychczas wszystkie za.b&wy tego towarzy&twa wyróżniały się oryginalnością. Z tradycji td
zapowiedziana herbatka jut bardi:o oryginalnłe
pomyślaną. Spodziewaną jest duża frekwencja
tembardziej, ż:e to już: koniec :iirn.oweg,o sezonu
zaba.w.

Lukullusowa uczta słonia,
Który

GELDKOPF SALEK

Herbatka

2!2!2!!!.

POKóJ UMEBLOWANY

1az1um Szwaicera w Łodzi.
3icrpnia 34.

Ab,endrota

Jak było do przewidzenia, koncert ten, UTZI\•
dzany dzisiaj w Filharmonii przez tow. „liazo.
mir", stał się sensacją bieżącego sezonu, wywołując ogromne zainteresowanie. Na jednej z O•
statnich prób „Izraela w Egipcie" obecni byli
wszyscy . artyści moskiewskiego teatru ,.Habima".

czyt, urządwny staraniem T. U. R., dr....ll Kło
„O nowym człowieku". Wei• .
łcie bezpłatne dla wszv1tkich.

właściciel przybył

Mister John
dobrał się do konfitur, a poinruki z!dowolenia, jakie wydawał, świad<:zyły jak bardzo mu smakują.
· · · d
1
był
t · h' t •·
N a imme1
za owo„ ony•
z .e-i 1s or~t
. . .
własc1c1el m-enaż.eq1, ktory mus1aJ za płacić grube odszkodowanie za dobry apetyt
swego wychowanka, a oprócz tego ka~ę
za niedostateczny dozór.

1

•

szyński, na temat:

l

"JtOśCióŁ A PA~STWO".
W piątek( 16 kwietnia, o godz. 7 w. punktual.
•
L N t ·
ygł~·· ocl
n1e w sa11 przy u
aru owłcza 50, w -1
•

czyt, urządzony staraniem T. U. R., wybitnf
mówca i szermierz wolnel my•li, poseł K. Cza·
· l
„
piński, na temat: „Kośc16 a padstwo •
. Bilet! wejścia gr'.
Dla beuobotnych za ...._
gitymacJą PUPP we14cie bezpłatne.
t~-.: ·
Odczyt ze względu na prelegenta one wzbudził wiei.kie zaciekaiwienie w nuzem m1„·

3?·

kie.

"'

rtaJgenJałnlBJszy

komik

świata

"'

Charlie Chaplin
w

najwyższej

swej kreacji
p. t.

Dorącika złota

•

ODCZYT LEO BEi.MONTA.
W nadchodzący pi~tek, dnia 16 b. m. wygłosi
w sali miłośników muzyki znany prelegent Leo
Belmont Gdczyt p. t. „Geniusz w walce z przesą•
dami".
Prelegent poruszy spraiwę genjaln)jch wynalazków i odkryć, które sp-0tkały się z przeciwem ze
strony społeczeństwa.
Odczyt piątkowy, zarówno ze w:i:ględu na osobę prelegenta, doskonale znaucgo publiczn. łódz
kiej, jak i frapujący iemat, wibud1ił w kultura 1nych sferach ni:szE.i!O miasta oprolllJle :;;ainh:r~i"•
i"ain.ia

GONIEC WJF.i.ZO'RNY D.tT~TI?nw .i\NY

Nr. 47

Dla

ł6dzkiej

Temidy

Wspaniały gmach sądu okręgowego
stanie na placu
Jak wiadomo, u zbiegu placu generał.a
Dąbrowskiego ii ulicy prez. Narutowicza
stanie kompleks monumentalnych gma~h6w, które p<>mieszczą w sobie sąd okręgowy, .sąd powiatowy i urząd hipoteczny.
Cata budowa Posiadać będzie cliarakter architektury neoempirowej, spotykany
w.śród za.bytkowych pałaców W.arszawy
~ czasów króla Stanisława Augusta-wyr6tnia ja\ prostota pomysłu, ujęt>ego w
wielkie masy, śmiało rzucone.
Elewację,

brow.slclego,

p0$tum~qeie

Wypadek, zbrodnia czy samobójstwo?

Humor czytelników

,,Gońca"

---------------·----nadesłanych
NaJ.lepszy dowc1·p z tys1· •cv
l! J
LVU.

pani. nazywa mtlq'ką
szło$cj, panno Wandziu?
Ona (z powagą); - Ko~4-

O.: - Co

prowadzonym wzdłut fasady, ruięt~ ~ost~·
ła dwoma bokami gładkimi, uwydatmającymi archite-ktoniezru, gr, kclumn ~
wdzięcinych, lekkich kształtach,
_
Elewacje gładkie od strony ul. Narut~

•

Por

Ada Grojubnówna,
Stef.

gładkie z fryzami, połączone ioata„
ukadowaniem, nko4c1onyin em.ble„
matami pdstwowymi.
Wnętue gmachu slldu o~gowego
sktadat ttę będzie z west'ibulu Heterowe-

wd<'za,

•

•

terom~ego 11.

Ogłoszenia
Gońca"

.

- Jak widzę, drogi przyjaclelu, kaidy z włallclclell
strzyie drzewa według swego upodobania •••
- Tak. Jeden Jest fryzjerem, a drugi chirurgiem.

KTO PRAGNIE

&przedać nlerucbomolć lub łnterea, nłechaf poda
wz~lędną ceo, ł irwftcl tlę pod „S-a" do ,,GoA-

2122

1

CHCĄCY ULOKOWAć
swój ka.pita! w nłeruchomo•claeh, ucsyał dobrze.
zwriu:a.jąc al• pod ,,S-a" do „Gol\ea".
2121

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P-~ s

Sml•ertelne zastrzyki• morf1•ny

KUPIĘ WILL~
lu'h ładny dom a ogr&dem, w olcoHcy Ro(cłw M>
Z~iern z;aru. Oferty piśmienne: Zgla
Złeło111l
nr. S; Wł. Pilllllowa.
2U5

Samob61•stwo . młodet studentki

• Z narzeczonym •• POWO dem
ZefW8Dle
.
rozpa czliwego kroku

DONIESIENIA ROZMAITE
MATERJAŁY PlśMIENNE

.

·

„

księgi handlowe ł fabryczne po tanich cenac11 namootna w składzie · papieru i mate:rJałów piś·
m!-eimyeh Ot. Woilbe~. Ceglelnłana
~._ _ .„ ___
3079
_ ......._._ _
..,

I

być

~-

~„

„~-._.....

OiENĘK.

Nauczyciel pośltt'bi \nteltrentna pannę-ideal.ts<t.kę.

Posag obojętny. NieaoonLmowe zgl~zenlia zaona•tnone w :tyoic>rys I adres przyjmuje admtndstncSa .,&l'\~a ~euorncgo" sub. „Turtut". 2087

· . „~----r-·..,.....--

-- ------ ~·

ROWERY

ang.relsk!e, franousilcie ta.n"~ i, n<' ®godnydt

.zem, poczem wróciwszy do domu, poło·
.żyły się spać. Aktorka nie powstała już
.z e snu, a panna Hyvrard znajduje się w
.stanie bardzo ciężkim.
śledztwa

I

okaiało się,

te obie te
do domu umochodem
międ:z:y godz. 2 a 3 rano. Kiedy a.rtystka
.nie zjawiała się ra.no u mieszkającej w j~j
a~iedztwie matki, 1 kiedy matka na te·
lelonicine alari;ny nie otrzymywała z jej
Qli~zkania żadnej odpowi~dzi, sama ona
udała ,się do córki i zapukała d·o drzwi.
panny

J>owr6ciły

Pa111 Vcu1lleul otworzyła natychm:ut
okna i wpuściwsiy do mieszkania świa 1 h,
1 ~~łtu~a, ~ c~ka ~i ~bla marlwa
.t ut obok łótka. Wezwany lekari 4kon·
gtatował fakt zgonu. Co się tyczy pantly
Hyvraird, to stwierdził on u niej obławy
zatruci•, sJ>owodowa:n~go zażyciem iakie·
~ iiarkotyku. Istotnie poliefa mala?.ła
później w mieszkaniu buteleczki z kokainą i innymi narkotykami, oraz korespon·
dencie, która skłoniła poJi.cję do tarząc!7.c
nia rewizji u pewnej osoby, której nazwi·
•ko nie zostało jeszcze podane do wiadnniośei publicznei.

Narazie więc przyczynę zgonu artystki
okrywa tajemnica. Policia przypunc:?:a,

INTERESY HA.NDLOWE

ca'.

adwokatka i sekretarka pewne~o
panna Hyvraird.
Obie te panny cały dzieli spędziły ra·

Autor powyższego dowcłpu odebr~ ' l mieszkania doszedł jej uszu słaby głn~:
maże za okazaniem dzisiejszego numeru „Jestem det'Pil\ca, proszę chwilę pocze.
.,Gońca" I wylegitymowaftłu się w redak· kać". Był to ~łos panny Hyvraird, kt.óra
c~ (Piotrkowska 106) 5 zł, nal(rody.
• otworzyła dr~wt, poczem padła zem.dl~na.

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ły

„Cz1telnil16w

clółka,

.posła,

Ze

p«>ze·

adwokatka

I

snu, by się już nigdy nie zbudzić

; go, wielkiego hallu piętrowego w formie
Kraków, 14 kwietnia.
~ atrium .z g6rnem oświetlen,'em. Główna
W Paryfm inaleziono zmarrłą we włas! sala rozpraw otoczona będzie galeriami i nem mieszkaniu artystkę dramatyczną j
l o~wietlona pięcioma oknami. Skromn~j ~ kinematograficzną, pannę Germain-e Voil.
l nieco prr.edstawiają s-ię projekty sądu 1'.lo- leul, występującą pod pseudonimem Wanł wiatowego hipoteki.
,d.a Sylvano. Obok niej leżała jej przyja-

wychodząeĄ na płac Dą
podzielono kolumnad.ą, doryc-

wzniesiona na

położyły się do

Dąbrowskiego

k~ o łryzi~ arehit,ęktc-ntczn}'?l z siłni-e za.a'kce.ntowanemi wejściami gł6wMnd. Ko.

lumnacła

•

Aktorka filmowa

-o---

I

c_
moir.uu4'·

w.a-

runk~h oobyć moma w firmie „Dobl'OPOI" ul.

"'

uuędnicz'ką,

silnego zatruci.a

v~.1 .k a ranOlf.
-~- na prie dramt'eniu
· ·

wych.

Sylva.n o z okazji jej procesu o

trucie

spowodowała
przyjaciółki

prze:t obie

P~ach mize~~~.

guje Ust,

kolacja, .spożyta
w r~tauracti 111
P~itję ~dnak inłt~

wysłany

dnia poprzedniego J>nez
B., któref!o
prosRa, aby ze-chciał sam zaią" sdę swnitłli
kliientamt, gdyt dnia następnego nie będzie mogła zjawić się w biurze. Jednem
słowem, sprawa obfituje w zagadki i dlatego ntezmterni~ interesufe pwbl'ieznl>Ść

tnłod~

adwokatkę do pa.na

!!par!!!ys!!!ką.!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

w r.a.n:;ądl/Je salin państw()~

Była

bliska krewna

~11.11

świadczyły, ł! trudznai z.ostała wprawa·
dzona do organizmu przez zarstr.zyki i>od·

Piotrkowska .73 ~- i>:x1w6rzu. __ -----· -.~7~
ICLAMERXI DO BIEUZNY
~prętynowe ł bei s1>retynek wyrabia I \X)leca
2030
.,tollf~a _łf. ~tMra, Kopernika 37•

z panną

miieszkanłe, który sama prowadziła i wy·
frała. Panna HyvrCLrd prypuszcza, te za.

Z Wanzawy don.au~ nami
pomiinto iia.bieiów lmrSlloioeh, 1inarła po
W miesikaniu pp, Mi~owskich (żefa- upływŁe ki'lku godztn,
i1!JSi 29), w po1comu, odnajmowanym p't'.zez
W pokoju zna:leziooo list, w którym
ł '-.
t t
Al'
· L d · 'k
bó.
·
· d
d ·
s uca.a-czę u1111wersy e u,
· 1c1ę e ntc ·ą • samo 1czyn1 ~wraca &1ę o ro ziny z pro·
r~legły się jęki.
śbą, by ni~ winiono n.i'kogo
Domownicy zastali drzwi dtwarte. Na
o Jej śmier~.
łóżku Jetała. 111iepriytomna su·blokatorka.
$. p. A'licja Ledinic'ka ·atudjow•ła nauki
We.zwany lekiairz polłotowia stwierdził społeczne i jedno-cześ:nie pracowaiłla. jatko
obją,iwy

·

że w%ięła ona pr~ez pomyłkę zbyt wielk~
dozę narkotyku.
Co .sdę tyczy panny Hyvrud, to liczy
ona lat 30, a zaprzyjaźniła się serdec7.nii!

mecenasa Ledndcki-ego.

Pnawdopodobną przyczyną, soamobój·

skórne.
stwa było zerwanie z narzeczonym, od
Despera~'kę w stanie groźn}'lm pnewłe-1 'którego narzeczona otrzymała lis't w dniu
ziono do szpitala Dzieciątka Jezus, gddc one:gdaiszym.
.

,,MIGNON''
w gmachu Orand-H.otelu,

~.otnkoW'$ka

Subkolektura U.rJl Padstwowe!.

-----·
- -- Łó!K'.A METALOWE

Nr. 12.
20.14

w6rki dz.!ecięce, materace wyściełane, b.nło i na
doa:odnych wanink;ach w flłmte ,.DobroPOJ", ulica Piotrkowska 73 w podwórzu_
2073

KAWALER

l.e.t 28, fachowiec, · po~zuk"je panien.ki, posładaję,c;ej
lokal na urząclztnłe wars:i:tatii. Cel maitrymonjalny. Oferty prosię do „Goli ca" pod „M. B. 43".
2113

•

MODYSTKA

która pracowała w pierwuorzędnym ealonh1 in6d
wykonywuje obstalunki i przeróblćl za 3 zł. Robota solidna, W\ kończenie staranne. Wdadomośći
Pomorska 63, w aklepie apoiywczym.
2118

CHIROMANTKA

4'nyJmuie ~dzłenle.
tro; ceny ni&kle.

Gdwka 85, m. ~. JII pię
3109

1

W oJ>ronie
Ołl6lnik

Wolności

prasy

ministra Raczkiewicza

Wiadomości prawdziwe nfe mogą by~ konfiskowane
Konfiskata poniedziałkowego .numeru wydało wczoraj okólnik do wnystkieoh wo„
warszawskiego 11Expressu Porannego" od- ijewodów
w sprawie ~ie<:h.ania d-owol·hiła się gło.inem echem wśród władz.
.nych kt>nfiskat i tepresji prasowych.
Minister- apraw wewnętrznych p. Ra.czOkólnik ~arządza, it pc,daw.aae pt'MZ
Jdewi.cz we-.zwał do siebi-e p. o. komisa.r1.1a 1pnsę o wystąpieniach i deinonstrac;ach
11'.Zl\dU· m. s.t. Wuszawy p. Tłuchowskiego 1 .b ezrobotnye h wiadomo.ś·ci prawdziwe nie
ii Wjlraził mu swe n~ez.adowolenie z powo-1 mogą być konfiskowane.
du nieuzasadnion~i konfiskaty.
Mote to, hiorą<:c w obronę wolność
Aby uni'kną'Ć ·na przyszłość tego rodz.a- drukowanego st.owa, iarzą·cbeni·e minis·tra
1ju ąrządz·eń niecelowy<Ch i kompromitują- ukróci praktyki konfiskacyjne ko1nis.ariatu

.cycli, ministerstwo &praw

wewnętunyc·h

irządu,

PRACO'\V?ftA. SUKIEN

PRACOWNIA SWETRóW

Głgwna 44, sklep frootowy, przyjmuje wszelkie
obftalunki podług najnowszych fasonów, po cenach
aiskich.
2103

NAUCZAM

11a dogodnych warunkach kroju, szycia, qiodelowa11ia, haftu maszynowego, oraz filcu ręcznego i ma" -owego Dln pracujących lekcje wieczome. Ul.
Napi6rkowskiego 23.
2128

AKUSZERKA

lasy chorych i prywatna, Eugenia Golcłenbe~O·
wa, prz:yjmuje zamówienia na porody ł masaie.
f qradv dla oań. :Zielona S7, mieuk. 15.
3120,

Nową

_________________
....
Iiu
uwadze.........................
wszystkich

.

czvta1~cvc

h"„

„GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANY"

dotychczas
wydał swym czytelnikom ·
3676
. PREMJI
~3676
(W tem 62 nagródJ pienięine)
o ólbrzymiei wartości

zł.

35,00()

zł.

panama,

czy wykrycie kopalni
złota
w Panamie

1

ł ~~ oraz ubl«6w ddecinnych pn:yf muie rob<J•

ty po cenach niskich; takie modystka przyJmu!e
kapelusze, robota kapelusza 2 d. 50 gr.
2108

Dr. de Graef
dotychczasowy poseł holender•
ski w Waszyngtonie, został mianowany generał-gubernatorem
lndji holenderskich

. Dzienniki londyńskie donoszą dalszi
szczegóły o odkrytych świ eżo w Panamie

bogatych pckładach złota
Odkrycia 'tego dokonano . na terenach,
niedawno nabytych przez wielkie przedsiębiorstwo angielskie „Panama Cooperation", o kapitale zakładowym dwóch
mrljonów funtów szterlingów, które TJO•
wstało w celu eksploatowania bo:,!a d w
mineralnych rzeczypospolitej panamskiej
ii zakupiło od rządu panamskiego ohsiar,
obejmują::y około 5,000 ang. mil kwadr .
Ze strony anitielskiej na czele tego !owarzystwa stoją: sir Alfred Mond, He'lrV
Mond i Solly Joel.
Koncesja, otrzymana przez to towarzy·
stwo, określona jest narazie na lat dzi~
sięć, z możliwością wszakże przedłużenia
jej, jeżeli okaże się tego potrzeba.
1
·
Dotychczas ;na terenach przez powyż·
sz.e towariystwo .nabytych, znale~iono nie\ ylko bogate złoza. złota, ale takie srebra

I

. i qnku.

•

r.n~r \frrs:or7n~'NV "·'T~n"'" NT

Rażdy ~oże zdobyć

Nr. 41

5 albo 105

złotych

,

Dotychczas sześćdziesiąt osób odebrało swe pi~niądze.
Dz;siaj nagroda

została

przyznl)na:

,

---·~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~--~~~-

•

A Grojnimównie Zeromskiego li.'
S:i;czegóły

patrz na

stronie,_~ru1iej !
•

·sprawcy

zaburzeń

l

„~

sylwestrowych wPoznaniu

na

Sensacyjny ten proces potrwa 10 dni
POZNAN, 13 kwfotnia. - Prz-ed sądem I wcstrowa na przestrzeni od ul. 27 Grudnia l ców, o zniszczenie okien wysta.wowvch i
karnym w Poznaniu, pod przewodnictwem ! aż ku Al. Marcin'!<owsk=e~o noczęła pr zy- zrabowanie towarów, dale j 11 osób o to,
funkcjonariuszom
policia : że stawiały opór silny
dyrektora sądu Kowarzyka, rozpo-:::zęła się bierać zbyt hataśliwy charakter,
we wtorek w'.elka rozprawa karna prze- : wezwała tłum do S"oko=u i polz<'dku, wów I pol!cji, a wreszcie 6 o udrelenie Pomocy
dwko stnawcom i uczestnikom pamięt- czas ;ednak za-::zęły z tłumu nadać w kie- niektórym oskarżonym cP.lem uchronienia
Równo- ich przed karą. a zapewnienia sobie knnych zaburzeń w noc sylwestrową. Po od- runku pol:cii fl.'.l.szi,.i i kamien!e.
~zytaniu obszernej J:.sty oskar7onych i 11- czP.foie poczęto wvbi'ać szyby w oknach rzyści mater:alnych.
Jako przywódców raz.ruchów osfoarża
wystawowych najbJ!ższyct1t skleuów i ra-~adowienia ich n.a kilku ławach, przewodpro1'uratoria
bować ma=du:ące się tam towary.
niczący K owarzyk stwierdził n!eobecność
Marj~.ra LandeJ 2o~Jeinieóo rnbotnika.
Kiedy nadeszła pomoc w postaci odtłwóch osl<.arżonych, co do których oostę1
powanie dowodowe wyłączono względnie d 7 i.ału policji konn·ei, tłum co.fnął s:ę z pl. 1'1? ·s-,;miliana ~zt•i.,erb.s 19-l:;tn. robofoika
l En:ka Neb:.ba~da, 24-!dniego kowala.
\''lolnofoi, rozlewa:·ąc się po innych ulicach
.uwieszono.
Wsród oskarrnnv;h są
Po odczvtaniu listy św!adków, sąd przy- i tam w a:- Iszym ciąlfu szerz.ąc stmstcszP.'
4 kob1etv,
Offółem zn'.szczono wówczas ()1den
poszcz,egól- nie.
-'łąpił do badanfa dowodów
męzczyźni zaś, przeważnie niekarani , to
nvch oskarżonych, vdczytan=.a aktu o~1rnr- wystawowych
ludzie młodz1, I=czący około 20 lat. Jest
1 • h
ł'
67 -Irm
przesłuchania pnd.sąd.tenia a nastę„nie
n<tz„2nL. s.i1c
rjednak takie Vilku wyrostków 15-16-lełwvnosiła
łączna
szkoda
a
nych.
nich, oraz kilku starszych, liiczących po128.000 zł.
Zajmie to cały dzień dzisiejszy i jutrz.ejudało się policji zajście n.ad 30 lat. Dwudz!.estu oskar7onych odpo-·
Osfr tecznie
sry, poczem dopiero rozpoczn;.. zeznawać
reszta z aresztu
w:1ada z woln·ei stopy,
zlikwidować, przvczem
iwiadkowle.
śled<:zeito.
ujęto kiJkad'Ziesiąt osób,
Oskarżeni
Do rozprawy wezwano
or1vchwycc11vch n.a gtorącym uczynk11,
wyp.łera~a się winy,
107 św1adków,
bądź też takich. u Ytórvch zn.ale?:: on o zraalbo w zupełności, a !bo też twierdzą, ż.e
kupców,
posz}odowanych
przewa.żnie
bowa.n·e w czasie ziabuTZeń przedmioty.
.byli paiani
Na rodstaw'.e wyr.ikt! dochodzeń, pro- przygodny·ch świadków zaburzeń, · oraz
w krytycznej
co robili
i nie pamiętają
z Pofrórl 48 0c~k.arżo- funkc'onariwzów ~r.lfrii. Wobec tego rozchwili. Bronią się sami z wyjątkiem kil.ku, kr·:- "'"~: 11 0 ,~l·~rż.a
którym sąd na ich orośbę wyznaczył obroń nych, 42 ooób o gwałt - na sklepach kup- pt'awa potrwa <:onajmniej 10 dni.
cę z urzędu w o.sobie aulikanta sądowe~o,
p. Warchałowskie§o. Zainteresowanie roza
WWW:Mtftk&mtllt iiWł.J.dWl. &lh'IZUYli1BW..QLZ:Gl!•:etTJifbiNMM:ieliJi5illł:.tllWUA suwa&
prawą bardzo małe. Sala po opus2lczeniu
I.ei przez świadków pusta.
Obszerny akt oskarżenia, wy,gotowany
przez prok. Przestaszewskiepo orzv„omiAdministracja „Gońca \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
na przebieg z.a burzeń , które z,aszły około 1
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
w nocy na placu Wolności i przyle~ły.:h
ulicach. Kiedy mianowicie „zabawa" syl!Podający ogłoszenie opłaca jedynie IS groszy kosztów biurowych!

!

!

„„

EIJLSllM:UZ

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

Milion dolarów
zarobił

pułkownik

swych

House na

Niedawno głośny pułkownik amerykań
ski, House, mąż zaufania Wilsona, wydal
pamiętniki, które przyniosły mu, jak się obecnie okazuje, mHjon dolarów. Mianowicie za publikowanie tych pamiętników w
gaz.-eta.ch o_lrzymał on 175 tysięcy dolarów,
a za ksią:i\.:Qwe kh wydanie 825 tysięcy
dolarów.
Pułkownik Hous·e zrobił za tern na paaniżeli Lloyd
miętn!kach lepszy interes,
który za swe pamiętniki wziął
George,
„tylko" 80 tysięcy dolarów.

.il~'Pl'.;J.~IZ!Jll!SS?®Clllt~:aiii!lfil&llllAAmlBlll+Mllll!lmlllmMfl*Hlll'Jllm••!Bll&•lll•ll*•
,-~---SUliiail~·Dllfliill'lll!il'Ei!!l!

i--~

Dnia

Dollła~ny

l

przeciw komunistom
w Wilnie

Nie chcą rokowa~
w Warszawie
Propozycje przeniesienia ro„
kowaft t-andlowych nad Wisi~,
l'łiemcy odrzuclll
Pre<ze.s dele~acji Polskiej do rokowań:
handlowych z Niemcami, dr. Prądzyt\ski,

pełnomocnikowi niemłec

zaproponował

kiemu, · Lewaldowi, przeniesienie tych ro..
kowafl do Wasszawy.
Odpowiedź niemiecka odrzuciła tę
piroporycję. Jako motyw odmowy podaoo
trud•ności natury technicznej.
Dr. Prądzyński wezwany został 11.a.
d·zreń dzisiejszy do Warszawy, gdzie
otnyma od rządu dah9ze instnikC'je.
Obie strony zako'6czyły ~ut bactam.
wzajemnych propozycji co do taryfy ~·1nej. W przyszłym tygodniu rozrpOCZł\t ma- .

Czy baron Torn wi·edzi•ał o tem.„
Przyznam się panu, iż nie wiem„,
No idę - rzekł wstając Wertey być może, jeszcze dziś odzy!łka pan wolność„. W każdym razie wydim 1 odpowiednie zarządzenie, by otrzymał pan książ· .
ki, gazety i jedzenie z miasta.
_ Dziękuje panu bardzo.
-

Aczkolwiek rue ud 3 ło mu się podsunąć do gabmetu ko.n fidentiki policyjnei, to
jednak zdołał on podsłuchać urywki rozmowy Gaimana z Soh'.erajem, k':órego
znał ja1ko niebezpiecznego whmywaczagentelmana.

Podsłyszane

nazwisko

Tamarskiego

nasunęło mu podejrzenie, iż są to wspólni-

'ł
b
.
k'
T
- P roszę pa111a.„
W ar· cy am:3irs1 rnóo
dł
. kł „i • i
"' i wo ee tego postanowi
T amars k 1 s· onl'l s1ę wys·ze .
. ich bezwzględnie zaaresztować.
d
k l ·
·
•i.
oczeik U ! ący w pocze a m, o prot owmY
Coprawda byłoby mu na rękę, gdyby
.
wadził ~o do aresztu urzędu śled~zego.

I

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prenumerata miesięczna ~Gońca Wieczornego 1l11o;trowanego"
11.•vnosi: w Łodzi zł 2.90, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłką pocztową \\ kraju - zł. 5.-; za!lr.tnicą-zł. 7.Telefony: ,,Gońca WiP.c~urne~o" -- Qgn·• c
stracta: 2-99 Dru 'r3 r ll.: ~: 7-9->

odpowiedzi:ailność,

wa~ył -w głębi · ;.8.kąś

Właściwie komendain~ po·w1n1en był
już dawno nadejść. Lord był wysłany o

która

wpół

do piątej.

Spoirzał na zegarek

Było dziesięć po

~zóstej.

Mener dał znak ręką, siedzącemu przy
jednym z sąsiednich stołów, wywi1aidowcy.
Ten wstał, ubrał się szybko, uregulował przy bufecie rachunek i wyszed'ł na
podwórze.
Rozejrzał się wokoło i podszedł pod
zamknięte 01k na gabinetu.
Doszły go dźw·ięki żywej rozmowy pro

11•

au•

Prze<:hoaą-c koła ciemn~j śłe~
nia•

czaj~ć8. s1ę° poriać.

jego widok cofnęła się.

Wszedł szybko do sionki
lktryczną lamP'kę.

Nie było nikogo.
-

i zapdił ele·

•

'

Czytby mi się :rxława.ł'() ....., ptzem·

kn~ło mu przez głowę.

Nie, to niemożliwe. Wszaik zauważył
wvratnie sylwetkę mężczyzny, który nisi
je-ło widok cofnął się wgłąb,
Przylgnął do śdany ii! począł nadsłuchł·
wać.

Z pół-piętra doleciało go ciche skrzy(D. c. n.)
pienie schodów.

„„
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RedałiciaiAdministracja

Ł ÓD Z,

PIOTRKOWSK~

106.

Redaktor l>TZ:Yitnuje in1eresantów

od s-~j do 7•et
~~~~~~--,=======-======;;;;;;:;;;;;;...=-~

W drukarni . Głosu Polskiego ·, Piotrkowska 86.

13. lkwłetnia. (PAT). ...,

wadzonej przez męłczyznę z kobi~.
Zaiwiadomił o tern stojącego przed bramą na pos'terunlku kolegę, a sam powrócił
na podwórze.

--+--

i Admini· 11

BIAŁOGRóD,

===
komendant przyjechał, gdyż wówczas nie
on byłby odpowoi-edziiafoy w razie jakiejkolwie'k pomyłki, ale trudno; jeśli komendant nie zjawi się na czas, zimuszony bę·
dzie zaa.res~_tować tę . dwórkę na własną

TYLKO OSOBIŚCIE C~dzlennie „Goniec" drukować
będzie, według lrnlejności nadania. Bonv z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie tędą zamieszczane

Sensacyjna powieść krymi•
nalno•romantyczna

Białogrodził

"I

adres: -

W.leczony w ciemny kąt restauracji
Flubertusa aispinnt Mener układał jeden
po drugim plany zdemaskowania tej pactki złoczyńców, ucztujących spokojnie w
gabinecie ~estauracjii i nie przewidujących
g:rożącego im niebezpieczeństwa.

w

przesileniowe

Król umi·anował b. minima sprawiedliw,.;
śd Per.ca minilSU'em fi•nan'llÓIW i przyj,ł dym11Słję mi1nistra komuniBtac.ji Mlletic:a,
miej,sice któreigo ·zamianował Va.a Jovano„
v!:ca, który td prowizoryczn~ prow.acbić
będzie i miniistemtwo rolnktwL

Ogłoszenia należy nrzvnoslć

Czerwona plama

I
I

Nazwisko nadawcy:

IV.

=======------ -- -

„. . , .f"

ławie oskarżonych

Kłopoty

:"r••.•

(45

---n---

~

ja. pr.aoe komdsje obu dete.z&c:jL

pamięt~ikach

STEFAN RAMOTA,

\

'

I

Oołz szenia Czytaln· ków ,,.Gnńca Wieczornego''

·&

• •

<

WILNO, 13 kwietnia. - W dniu wczorajszym roz.pocz2\ł się tu jeden z n.ajwiękprzeciwko 93
szych proc~.sów w Polsce
członkom antyparutwowej
komunistom,
organizacji, dążącej do obalenia panujące
110 ustro;u, Or~aniz.acja działała do roku
1 1923. Podzielona była na 9 jaczejek. podległych komitetowi, złożonell\u z 10 o·
sób. Instruktorem organizacji tej był niejaki Abram Zuckermann, który przy;.eż.
dż1ał z Berlina, ja.ko wysban'?lik centrali bolszewkkiej.
Dufa ilość ~karżonych odpowiada z
więzienia. 10 na rozprawę nie stawiło się.
. Przewodniczy rozprawie sędzi·a Owsianki,
Obronę
oskarż.a proku~at.or Janki·ewicz.
wnosi 6 adwokatów, przeważnie z Wilna .
·
· rozpraw o db y ł o się
dniu
·
W pierwszym
zal-edwte sprawdzenie świadków.
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93 osoby

Proces

nie przyznaj" si-: do winy
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.es Ogłoszenia za wiersz inilbnetl'OWY 1 łamowys
I strona i w te liście 4 ~ gro,sz;y. strona 4 łam
. . .
„
30
Nekrolo~i
„ •
„
•
30
Nadesłane po tekście
strona 10 łamów
„
8
- Zwyczajne
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O 'loszenm zaręczynowe i znślub n iwe to zl ·: 011o~z~n n zamiei~o1ve
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Za redaktora i wydawcę: G. Kronman.

