„

•

Nr. 48.

\" it-· '\. „
. ' . . . . .„.;t,!~?:
.

Cena 10 groszy

I

Dpłafa

111nflwa lf111111a

Łódź, Czwartelł,

rJBHłfem•

15 kwietnia 1926 r.

Rok I.

.._.,,

WIECZORNY ILUSTROWANY
•

!D'ziś podane terminy odbioru premji !
Szczegól7' na stronie 3-iej
„
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Gońca

Wieczornego"

-

1000 oficerów witało Mar„z. Piłsudskiego
na dworcu

•

•

,,Niech zy1e naczelny
Z Warszawy don~zą n
Choć marszałek Piłsudsk

• ·

'

odróż swą

wileńskim

w Warszawie

wódz'' . -~ wydarł się

nymi i przechodzi p:r~~d frontem k<>tnpanji
. strzelookiej, odehrawszy raporl od 'komendanta oddziału ,,Prta•ga" zw. strzelecPrzy kiompanji
! !kiego, żochowslkiego.
j s'. anęła komenda związlku -strzeleckJeg.o z
· ~·omendantem głównym, Kferz1'--owskim i •I
komendantem o'kręgu, Fere.ncowiczem.

okrzyk z

Wśród dźwięków I-ej Bry.gady mairsza..

J

z Wilna do Warrszawy odby;wał inćognito l
- wieść o nie.i rozeszła się po Wilnie i <::alym szlaku do stolicy lotem błyskawicy.
Wszędri;? na stacjach, przP-z które mi<3ł
przejeżdżać pociąg, wiozący marszałka, na
długo już przed terminem gromadziły się 1
wielotysięczrne tłumy publiczności, wojsko, ,.
oddziały strzeteckie, prz.edst.awiciele władz
by powitać i oddać
cywilnych i t. cl. .
hołd twórcy i Naczelnemu wodzowi armji.
Ten spontaniczny odruch społeczeństwa
~
cywilnego i wojska jest jednem więcej św:a
jak naród cały czeka na modectwem,
poważnie·· szych
dopusciła
ment, gdy marszałek wróci wresz,c'e - na
Po twp!l'oszeniu, tłum zaczął się zbie· Od paru dni Warszawa fest terenem !
czoło osierocone.j annji.
demoastracp bezrobotnych na ulicach. rać za kościołem Karo.Ja Boromeusza przy
Gromadzenie się Uumów PJTLed biur~m ulicy Chłodnej, poczem część berobotnvch
NA DW?RCU w.~ARSZ~WIE.
S2'C~e·gólme owacyirue powitano ipania pośrednictwa pracy n.a ulicy Ciepłej, pod niewielkiemi grupkami udała się w kie·
.Marszałka w Warszawie. Na dług-0 przed I magistratem. czy pod miniist.crjum pl"acy : ·r unku ogroou Sas~óego, drui;!a cześć wrógodziną 6.30 wieczór na. którą był na.ma:- ; n.a placu Dąbrowskiego - pomęły już . cila przed lokal P.U.P.P. pny ulicy Ci~
czony przyjazd poci~gu, zapełnił się plac I wł~ traktować„ prawie ~ahlon·::iTM?· 1 płej i.tłc~ąc się,, wyłamała drzwi od W-O•
hr l Wvwiadowcv polfop., patri-:>lu1ący na uli-1 ny ułlcy Cnłodne1.
.
·1 ń k' lł
Wskutek wywnł"?1ej przez bezr°'?~tprze.d .d wo:c.em W: e. s im u~~ ~.u t- cach, zPł~ją do komendy, że tłum po- •
cmosc1, wsrod ktore1 z trudnosc1ą uloko- czvna się zbterać w celach demonstracyj- : nych awantury, poltcja usunęła z uJlX:y
Ciepłej wszystkich demonstrcwtów. Tłum.
wał się szwadron 1 pułku szwoleżerów ' nych. Komenda deleguje na mieisce od1
składający się • prze~ażlnie. ~. wyr.ostk~w.
dział pc;>licja.ntów - rozpędza się tłum pod dowództwem por. Szums'kiego.
próho'!ał. sta~ opo.r ~oliq1, ~brzuca1ąc
•
•
Szpaler aż do foru !kolejowe.go ut:rzy- areszł!'Je opornyc:h•
zupełnem~ OP!-•
Dzie~ wczora~ przyniósł epizody 1 Ją kam.1·em·aim1 l!cz c1r;~,kid:>
których oddmał pr.a~ilci
ail" l I
ekscesow n1ie
nowa.tUu sytuaCJtl. po.Jicya
następuJęce:
•
mywi 1 s rze cy, .
dz8.11!0 szezatirzymł
.zajść
·kot!.cu
W
dopuśc?ła.
urzę~ego
Obecni w oddziale
z ko~ł ekndant.~ żuhch.owsk1m na <:1zele w.vdu pośrednictwa pracy przy ul. Lesrzno reg C\Sob za staWiallte opo:'U w a y.
o.norową na peron:ie.
ompanię
stawi
Wśród zatrzymanych dość zn8:,<:mY. odbHrobotni, wśród których przeważab j
Obok stanęła orki.eska kole~owa.
Z górą tysiąc oficerów oczekiwafo młodzież, wszczęli awanturę i po wybiciu ! setek stanowią przestępcy krym·in.a.lnł?
W czasie powyżsizych zajść wybite ioprzybycia Komendl~in.ta Na ich <:zele ge- kilku 'szyb w lo'kalu urzędu, wyruszvli l
w kierunku ul Ciepłej. Po przyhvci1t1 da stały szyby w loka!iu przy ul. !>~rodiowej
· 1· ·
, ód· kt6. ·
. ·
nera1tzła.cia, Dw~ D rey zaGu~az!_~.s~y P.U.P.P., grupa ta połączyła się z oczeltu- 1 Nr. 16, grlzae mieści się kuchnia dla bezroorecł\lle.!>~• jącvmi tam barobotn.ymi i usiłowała idor- bctnycb.
~en.era. ow: anca, :eszera,
Władze rzędowe mu~ w?h,ec tych
~zemmW'sk~ebglo, ~~rw1d~-NMeułgebh1!:~ka: P1- mo'Mtlć po~~--zkib!eraiąc się w bm celu
niepoko}Et:cych już objawow, zaJąc stano·
a ac uws tego, na p acu i•l.lilVwS m.
ro ews:Atiego l
S1KOra,
Wysłane patrole policyjne uniemożli- wisko zdecydowane, ale w kienmku sadowódcę 10 dywizji piechoty w Lodzi.
Obcny był też zastęp.ca 'kome:ndanta mia- wiły zebranie się tłumu, jednocześnie mai· nacji, gdyż notoryczn·OŚĆ tych demondują~ ,się w h~ urzędu beao~i po- ~acji s~arza dla życia t.roł!cy baircazo
sta p'Odkułlkownik Oceblciewicz.
iWybtjali szyby, wskutek czetto .zostali usu- mepomyslny !iOllOSkop.
. ____1 .: • •
' . .
·
Minister że11guw~ 1 1ego zastępoa·, węci z lokalu.
·
ge.n. Konarzewski nie mogli przybyć z por wodu odbywak:ego się irównocześnie irosiedzenia rady min·strów.
Z generalicją zmie·sz.ała się grupa posłów sejmowych i senatorów.
Wysiadiaiącemu z wagonu Manzałko
wi zameldował się z.as'tępca dowódcy O.
K. Wa•r szawa, gen. Wróblewski, a panie
z generałową Dreszerową nJa1 czele wrę
czyły obfite naręc.ze kwiecia.
Marszałek wysiadł z wagonu w fowarzystwie adjutanta, por. G3.lińs·~~:ego, witany entuz jastycznie oY..rzyikami z tysięcy
1
p:ersi: „Niech żyje wódz na.czelny!"
Generał Wrublewslci składa raport, ·
pc . ... cm Marsz•:Aek wita się ze z.gromad.Z!oj'

ulica,c h

udaje się przed dworz-ec, gdzie oc.z.elkiwał ustawi.ony w ordynku s:zwadmn honorowy 1 pułku szwoleżerów z o&iestrą i
sztandarem. Orkiestra gra hymn narodo'ł.'Y· wo}sko prezenluie broń.
Tłumy pu:bLi-czności, zg.rozmdz·one na
łek

,
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św.

Florja.n a,
mani•

·-

Piękna

maszyna do szycia

I

(nożna)

·
•
która będzie rozlosowana śród
Czytelników „Ciońca'' CJysta•
wiona jest w oknie wystawo•

wem

I
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Dolar ·w

Łodzi·
W dn.fo dzisiejszym ujawnia się na pry•

I

1

kośdołowi

W śród okr.zyków: „Niech żyje Wódz
Marszał ek Piłsudski odjeNt:i.czelny" <:hał autem. Długo jeszcze po odjeździe p.
Marszałka rozbrzmiewały na dworcu i na
ul.i.cy potężne dźwięki „I-ej Brygady"„
śpi1ewiamej ~zez zgroonadz.one tłumy,

ekscesów

do

ku

fes''.ację.

• b ezro•.
demonst racie
•
b otnyc h w warszaw1e

nie

aż

·zgotowały marszałkowi żywiołową

•
wczora1sze

IPolicja

•
•
p1ers1

tysiąca

k
tn
1 t 0 b h w Lodz'11 co•
cyc
wa ym ryn u wa u
kolwiek moonieisza tendencja dla dolara.
W godzinach przed~ołudniowych do!arami obracano po kursie 9.25 w płaceDlU,
I 9.30 w oddawaniu, przy miemem zapo·
trzebowaniu i szczupłej ilości materjału
'
dolarowego w podaży.
.•
.
• .
Bar.k Polski ofiarUJe dzis za dolary S.SO.

Kryzys w Rosii

sow~ eckiei

Komisarze bolszewiccy wymawiają robotnikom małą
wydajnośt

I

pracy .

BERLIN, 13.4. „Berliner Tageblatt"
przynosi z Moskwy alarmujące wiadomo·
ści o zaost.r zonem przesileniu gospodwczem w Rosji sowieclóej,
Trwający wciąż spadek czerwońca pociągnąć może doniosłe następstwa polity·
czne. Wiele fabryk z powodu braku su·
rowc6w zawie.;:: ... pracę.
Komisarz Rykow w Leningradzie i Kalinin w Bńańsku wygłosili do robotników
mowy, w których zarzucali im małą wv·
dajność pracy.

'
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Polska iCzechy mogą przykładem służyć Europie
Powiedział

Skrzyński

l J.estem wzruszony przyjęciem,

Złodziej we Francji _

r·I1mowy

Pię~ zwęglonych zwłok

ludzkich

są i będą zawsze wspólne.
Musimy się oeoraz więcej :1.4blitać, a do
tego prowadzi wspólna pra-ca t wspólne
wysiłki, Kon.stantuję, ile współpra.c.a między Polską i Cze.chami zacieśnia .się z każ·
dym rokiem. Współpraca, zamiast rywali'·
zacji, 2lgoda zamierz,eń, usiwnięde niepotrze'bnych tMć i reikry.minacji z przeszłości
prowadzą do dzieła coraz w.ięks-zej har-1
monji. Nfo mamy wpływu na inne. państwa, ale wierzymy, że my, br·atnie n.arody moż.emy w tym wz~lędzie , słtrżyć przykładem całej Europie przez unormowanię
wspólnych naszych istosunków".
_~ _

doznałem,

się przed '.kiilku dnfami w aerodromie Hen· '
łow, w hrabstwie Bedfordshi'l"e. Wskuteik
.zderzenirli się dwóch samolotów na wyso·
k<>ści 100 metrów pon.ad ziemią z.a1bid xo·
~taH dwai oficerow~·e i trrej żołnierze, któ·
rz:y spadli n:a. zremię1 otocze-nd ~omieniami.
, Była godzina 1~.30 rano, g.dy po kilka·
ik:rotnem wyrzucen1,u isp1a1dochroou z marl·
w:ni cięż.a!l".em, samolot kierow~y ~zez
oficera lotniilka Charlesa Laoeya. 1 ma1ąocy
na ~k~aid:Ue t:~ch . ż~e.rzy, zniżył się,
aby wy.ądowac 1 w.ziąc na pokład pewne·
go ochotnika, który chciał się spuścić na
spadochroiniie.
W tiej właśnie chwiili inny samolot mał•
rozmiarów, prowadZiony przez poruczniik.a.
Sc,o tta, wznosił się w górę. Zaledwie doleciał do wysokości: 100 metrów. gdy gwałłownie zderzył się z samolotem, mmiją<:ym
1lądować.
Zdenenie było strasme. We·
dfog opinjii świadków nie miałoby ono jed·
na.k tak strasznych nas'tępstw, gdyiby nie
'la droliiczin-ość, że samol<0ty natychmia·st po
zderzeniu stanęły w płomienfach, które
b hł
_,_ ..
t L--· p 0'ł
wy uc Y ina wysOO\.C>Sct 60 me rU'w.
I godz.iny czasu upłynęło, zanim zdołano u\ gasić palące się sz:czą'l!kii obu siatmo0lot6w.
Zwłoki pięciu ofiar zn!.elkształoone .zosta·
ły do niepoznania.. Poruemik La-cey w
d . 'k t t fv.
, cił włlaiśniiie udo u
ru.u a as ro p-owr~.
„ . z
. ~ •1
<>trzymane~ z Olkazpr przy7SCia na swrat '
syna.

iI

bogatym kupcem w Anglji

-o--

dramat k rym1na
. Iny
l

w eleganckim li ubie angielskim

l

W elegan.c!kim klUbiie lon·dyńskiim,
To też k~rzeł, ni·~str~iB;ny p~z,ez n?·
gdzie schodz.ić się zwy'kLi bogaci kupcy kogo, opufo1ł klwb t wnet zmkł w Łłunue
i fabryk:anoi, zjawił się onegdaj dziwa-cz.ny ul' nym
U PREZ1'.DENT~ MASS~R:U· .
gość.
.
icDopi~o po iego odejściu 2'}1talarmowiano
W południe ~re~1.er Skrzynsilu przy1ęBył to karzeł, kt&ego niikt tu nie z.n.a-ł. polfoję. św~dlkowie. -cał:go ~a.ojścia "!" męt·
ty został na aud1enc11 u prezydent-a repu- · Wszedłszy. do lokalu, wpros.t posunął w nyc~ zeznan~a,ch dah do.sć mewyrazny rybliki, p, Massaryka, w letniej rezydencji stro~ę stt~lrka, przy ~tórym s1edział młody sop1s ~o.rdercy. Zgodnie tylko wszyscy
w tanach. Następnie ptezydent Mas..~ryk -kupiec win, en~rosista Charles Balla~a, z;Z111tali, ze był to karzeł. Ta ozntalka muode'
ł
. ·
b' d
k
z;n;a'lly w Londyrue bogacz, francuz, od rue· l siała wystarczyć dete'k'lyw-om.
P . ~ow~ goscia 0 . ta em, w tórym 1 dawna dopiero osia.dły w stolicy Anglji.
r
Stupięćdzicsięc.iu detektywów i po!ic·
wz1ęh udział prezydenci zgromadzenia naCharles Ballada czytał Jakąś francuską menów rozesłano w pogoń za mordercą.
rodowego Klofa.cz i Malyipeter, minister gazetę i łlaik był zatopiony w tej lekturze, W przekonaniu, ż.e z-ech.ce on jaknajspiesz·
Benesz, premjer Czerny, pos. Lasocki, po·s. że nie zauważył ka't"z.el'.ka nawe't wtedy, niiej opuścić Lont.Iyn, zi:iwill!domfono wszy·
F.Jieder i kanclerz Szamał
gdy tenże stał już pirzy nfun.
stkie stacje kolejowe w;pomocą telegrafil~
·
W pobliżu, przy i.nnych sOOlika<:h, sie· cme~o cyclcularz.a., żądając przytrzymania
NAD GROBEM NIEZNANEGO
działo sześciu pa.nów; wszyscy oni ze zdzl· morderocy, ik'tóre-go rysopqs podano.
tOł.NIERZA.
· wi~niem spoglądali w .stronę kiarzełka. cze
Policja osiągnęła t)'lOl r1:iizem pr!lwcłziwy
ka1ąc ,na.to;, c;o nastąp1.
•
.
rekord. Jeszcze te.go samego dnta, phź·
O godzinie 16.30 premjer złożył w toI ~dz1eL1, Jak 1k.arz.ełe~ wyciągnął z k·1e· nym wieczorem, pTzyłapano karła w chw.i·
warzystwie min. Benesza i min. ochrony szeni palta rewolwer, m11erzą<: w Charlesa li. gdy w Newskej przystani -sJadał nai pa·
narodowej Syrovyego, oraz posła Rzeczy- ~alba~ę. Gdy pa.dł strzał, powstała na sa· t owiec. Aresztowano go i odstaw<iono na
pospolitej pols1kiej p. Lasockie~o, wienie<: lt pani'ka.
• .
•
polź.cję.
Jeden z gosci .krzyknął: „Bacz~~sć!
Przy -pierwszem już przesłuchaniu pr.zy·
u grobu Nieznanego .Żołnie1za z napisem: Kar~e~ ma bombę :J. chce nas wysadzie w znał się do winy i podał, że nazywa siię E·
,,Prezyde-nt irady ministrów Rzeczypospoli- .pow1e',irze.
,
. , i
• ~
mil Berhler, 1a1 pochodzi z Paryża. Motytej polsiki.ej-Nieznanemu Żołnierzowi czeTen ~irzyk podZ11ałal 1sco.rue,. iax:, bon:· wem zbrod:::l była zemsta. Bliższych szcze·
ak-0-słowaokiemu".
bai. Gosc~e w P?P 10 ~hu ipocz~h uctekac. gółów nie udało się od niego wydobyć.
Od
. d .
. ,
.Jeden z llll..Ch, uc1eka1ąc, potrącił stół, wy·
p ·I' . 1 d ._,
d „ truk:'
t ~
powt~ aiąc na pr:cemówierue pre~ wrócił się i stkaleczył w głowę, <ldnosząc
„
. o 1cia on yn •.ta z., o1: 1a
ze us a_
zydenta miasta Ron.tnagla, min. Skrzyń- , dość poważne nbrażeda. Jeden tylko Char lic, z~ zamcrdowan.y Ch1 ~;rLs J?allada p~o„
ski powiedział:-„Międzv bohaterami wa- I 1es Ballada, do którego strzelał karzeł, nie wadz:ł pr~cd. pr.zel: : edl~~ 1 ex:i 51~ ~o An.,.~~
. .
.
I ł .
.
. próbowmtł uciecz'k1i Pierwsza kula fio nie burzhwe zyc1. :?, ze pozo.:..a.·vvał w k.ontakc
szyuu 1 naszymi, po eg ynu w <:zasie wo1.
·
·
,
15.
b .d
" ,
6 · łoczyńców
·
· · ··
· ·
trafiła. Skoczył tyl'ko na rowne nog1 na
z an ą prz~s lępc w 1 z
·
ny ś.~1atoweJ, ts·tniał<> sw1ęte hratC'l"stwo odgłos st:;zału i cisn8!-ł gaz<?tę. Wiedy ka· .. ~ ~ondy~i~ żył ·s a~otni<: - ni~ przy·
brom ·
rzeł dał }eszcze do ruego trzy slrz~dy. , Je: Jazn.:ł f .~ z :i1Kin;. ~· o~imo, ze był 1eszc7;e ·
den z tych strzałów trafił go w brzuch 1 m~odym (mogł h;zyc niespełna 30 l~t) nie
CO POWIEDZIAŁ PREMJER SKRZY~- I Ballada runął nieżywy na podłogę. Kn.· w1dyw•;1no go mgdy w towarzystwie koSKI NA KONFRENCJI PRASOWEJ?
rzeł wys.zed.ł spiesz:niic za uciekającymi biel. Do klubu, w. któryn;i zo~tał za:mordo·
O lło.d · · 17 0 db·.l· k nf
.
g<>śćmL
wany, l!lrzychoduł ~odztennie w popołu·
6 zime
y~a. s~ę .0 . eren.c)a
Czy karzeł istotnie mil3lł jeszcze z sobą ·dni·owych godz'lnach, o czem zresztą mu·
~rasowa. dla prze~ta';ic1eh mteJSc<>wych bombę, mewiadomQ. Trzymał w lewej rę· s:al wiedzieć morderca.
i zagranicznych d~ien.ruków.
ce pak.fot, gdy prawą ręlką s'iirzelał. To
Dalsze ś1led7J'.wo wydobądzie z pewno·
W przemówieniu premjer Skrzyński widzieli także 1inni gośde ii służba.
. ścią bardziej szcze~ółowe zeznania moroświadczył m. in. co następuje:
Całe to zajście trwało mrnutę. Ze strJ!l!- dercy. Dla policji londyńskiej .nfo uleg11
Dziękuję panom za sta:now'sko · k'
chu przed bombą,, kt6r·ei może wcale nie i1·": żadcej wątpJ!.wośd, że ka<Tzeł należał
za' 'liś .
h .
' hi ' Ja ~e było, skryła się taikże służ,ba ~ .ll·i'kt tie pró· d·o tej •s amej bandy, której· sprz.en.iewierzył
Ję cie w waszyc
ptsmac
w ci.asa? bował nawe'l ująć ml()d'dercę.
słę Ballada.
ciężkiich przejść w Genewie, gdy szl'śmv
ręka w rękę z min. Beneszem. Ogromną
ł
1'
rolę odgrywacie panowie ·w dziele urabiaro110SZU
nia opinii publicznej na ir.zecz zbliżenia.
ATENY, 13.4. Polityczne sfery Grecłi Pan·g alosowi. Natomiast komenda~ci wszy.
obu narodów. Ale na to, żeby r.?Jeczywiś donoszą dalsze szczegóiy o powstatlliu w s'tkich korpusów wysłaLi: hołdowJll-c'ze tele·
<:ie dC>konać wielkiego dzi1eła, trzeba żebv Safonikach. Według tych informaicji, czwar gr;aimy do Pangalosa.
ta część całego gami'Zonu w Salonikach
Prasa gre-cka podnosi z umaniem, że
narody wypełniły tr.eścią to, czego
przystąpiła do rokoszu i ustąpiła dopi'et'O Pangalos tak szyb'ko stłumił powsłl!l'llie.
politycy, nakreślamy ramy. A więc pano- w. chwili, gdy flota grecka z pa1Dcerrui'kiem ·
Dziś po południu w Atenach przed nad·
wie, którzy objaśniacie akty rządowe, od- „Awerow" na czele z:bombardowała pozy· zwyczajnym sądem wojennym :rozpoc~1ł
się proces przeciwko ki~ownikom ruchu
grywacie w sprawie zbliżenia wielką :rolę. cje powstańców.
Ciekawy iest fakt, że oa1ła flota napo- powstańczego.
lid
wi-etrzna wypowiedxiała się przeciwko

lI

I

my,

~a

podstawie płyty
gramofonowej

można będzie

bada.e chorego

Dr. Richard C. Cab<>t z uniwersytetu
Harward w Amery<:e zrobił epokowe odkrycie w medy-cynie.
Wynaluł · on niesłychanie precyiyjn-v
elektryczny stetoscop, aparat, który powiększa dźwięk przy badaniach serca i
płuc i jednoczdnie przenosi ten dźwięk
na płytę gramofonową.
W ten sposób lekarze nie potrzebują
;~ polegać na pa~ęci co do dawnych
d;agnoz przy leczemu, gdyż wystarczy nastawić płytę z dawnymi sz.merami pa-cjenta.
Jednocześnie lekarz może radzić $ię
wybitny.eh specjalistów w ten spo11ób, że
przesyła płytę do dru~iego lekarza, który
na za.qidz.ie jej może wvdać op.ioję.

Straszny wypad:eik łotnk%y wydarzył

I

Karzełozłoczynca
" zam ordowa· ł złodz1e1•
••
skiego renegata

st um1en1e
• •

dwóch

samolotów

w Pradze

jakiego tu
przywiązuję wielką wa~ę do
układów, których dokumenty ratyfik?cyjne wymieniliśmy dziś .i tych umów, jak
umowa handlow·a i lotnicza, które ustalają .się definitywnie w tej chwili.
Wymi·eniłem z minh.strem. Beneszem
nasze poglądy. o wszystkich sprawach, dotyczących kweslji polityki zagranicznej
jak i sfosuntku obu pamtw i tak, jak zawsze dotychczas stwierdziliśmy wspólnie
zuipełną łącroość i Z'llpełine poro 7 umienie
nie?Jttlienne i trwałe.
Linje polityki CzechosłowacJt 1 Polski

PRAGA. 14 kwietnia. - Wczorajsze
pobytu premjera Skrzyń·
skiego w Pradze, poświęcone został10 konferencjom politycmym z min. B~nes.zem.
przedpołudnie

KONFERENCJA Z DR. BENESZEM.
Obaj mężowie stanu wymienili dokumenty ratyfi.kacy}ne układu arbitrażowe~o i układu likwidacyiin·ego, omówili wyczerpująco całokształt spraw, związanych
z obecną sytuacją międzynarodową, oraz
wytyczne dalszego współdziałania na terenie polityki zagraniczne~
Równocześnie omówiono szereg kwestji, związanyich z prowadzonemi w Pradze
pertraktacjpmi w sprawie ·drugiego protokółu dodatkowego do traktatu handlowego między Polsiką a Czechami i umowv
lot·niczej.
Naskutek poiwziętych decyzji odbyło
się popołudniu. posiedzEmie delegacji do
rokowań gosp.odarczyeh i lotniczych. Według wszelkieg-o prawdopodobi~ń$tWa zapadnie na posiedzeniach tych ostateczna
decyzja w kwestjach dotych<:zas spor·
nycb.

premier

się

Zderzenie

wojskowego w Grecji

I

Nawet na wysokości
3i00 metrów
umie aresztowa.e policja
szwajcarska
W niezwyikłyieh warunkach p-0-licja
szwajcarska areszt<;>wała dwu. lud;„ oslkarżonych o dokonanie włamania w 1ednym
z hoielów w Meiningen.
Złodzi•eie uciekali przełęczami ~órskie
mi do Lucerny, ·mając dągle 1>-01icj~ na
tropi·e,
P.olicja na nartach z psami polkyjny.
mi dopadła ich na szczycie Brunig Pa."ls.
na wysoka.ści 3500 metrów nad poziomem
IllO't'Za.

1\:-esztowani, bracia Zehnderowie byii
niemile zdziwieni, przypuszczali bowiem,
że na lakiej wysokości .są zupelnie bezpie-czni od pościgu.

--oZdrada z duchem

nie jest powodem do rozwodu
.Jeden z sędiiów w Milwaukee ro'lo.o;tatnjo bardzo oryginalną sy-

strzygał
tuację.

Czy k.obieta, , która wywołuje duc11:i.
swego pierwszego małżonka, · ro~awia
z nim, a nawet usiłuje z nim flirtować, jest
niewierną drugi.e mu mężowi? Te zarzuty
skierowane były przez pana. Cherchorowskiego, osikarżająoego na tiem tle żo~ę swa
o wiarołomstwo i żądającego udzielenia
mu rozwodu. Utrzymywał on, że widz:ał
na własne octy jak :i.ona <::ałowała zm:i- ,
terjalizowanego ducha jego poprzednik:'!.
Badana przez sędziego „ni.ewiinna .żona '
przyznała się, iż rozmawia częst<? z dttichem swego zmarł~go męża, · ak t.e ~o nigdy nie <:ałowała.
Sędzia odmówił skarżąoomu źi\danego

rozwodu na zasadzie „nieodpowiednie40"
wspólnilka wiaroł,omstwa.

a~!„!z!.~!ł!~. }mi•
01'. Med.
uln~reso· RStupel

ehografolog Szyller ·
Szkololk opowie Cl kim I
,;eateś, loi111 by6 mołeest
NadeśllJ ebarakt11f pia•
ma SWÓJ !nb
wane1
osoby. rallomll·
nlkuj: imię, rok, mie1111111 arooaenia. l,)tn7·
mnsi szezeg6lo"~ anaUzo eh11ralueru1 ok!'116•
lenie aalet, w4u, zdoi·
ooeel, pr1111nu1enh1.
Analizę w7s~la •1 11 po
01u.1manlu a ~lotycll
(mozna z.naezkam1 po·
cztowym1J.
Osoblścile
przyJmni'2 od g. 12-1.
Pro&olu1~, odes„y, po·

'

Salłoln•

nloUey •

Warszawa, P&leho·Gra·

10101, S17Uer-8akol. 11t~,
Piękna 21'-~

.

1!1aenlc 4wiatłem (Rent·
gen, lampa kwarcowa).
ElektroterapiL
.
·
,

Przy1m1_11e od 8· to.

12-2 1 od 6-8.
51 • 5

1

TflS·l

'

JS

choroby skórne,
włosów. wenerycz.
ne ł moczoJ)!clowe

<1zię11owanla najwyliit·

olt.1szyell. ua6b

~

·

.

1

'

Teatr mieJski

wynajęcia

Tajemnica mieszkania do

'
I
I
k
f
"
arego
O ·ił1Dra„ ~::~ ~:~:~~:~e:;t~~~z:;::~:a::c~~p~::::::·d:~
Tr 1·zn·a··1ndy1·ska„
, usun·· ąw~zy·
11
.•
•
g
J)zl.ł, c.zwartek, po ra11: 8-my „Otello" z Juno•

szą-Stępows1dm,

1111
HU

~

I)

nęciła

w

zaświaty

Ałe ciekawość uratowała
Przed kilku dniami tkazałio się w jedein z paryslci·ch pism wieczornych w rubryce: „Woln-e miiesz'kiania" nasłępują·ce,

, 2/łem go' dlz:isia• siedząc-ego w fotelu, mia:ł
"'
.J
•ł
h
twan fioletową. Ledcarz <>UJmÓWl poc' 0 •
•
Waru.'!ll,
~rzywierszorwe ogłoszenie:
Lekairz :korzysltająoe, że stróż na chwiilę
- Mi·eszlkani-e kiawalerskie, z 2 poikai· z.a.mffikł, dla zaczerpnięcia. oddechu, odez kuchnią i fazienką, urnehle>wa.n.e, do wy- zwał Się:
najęcia zattaz.- 12 rue du Bois de Boulo- To b"'rozo za1•'mu·1ąc"", a'1' e mnie wfa.u.
"'
gne.
9cłWie urteresuje to mieuJkanie -W().lne do
Dziie.nnilk wyszedł o god;Ume 3·ej. W """""Jęcta.
7
trzy 'kwadra.n.se . później jed.en z młodych •• •
•
•
•
.•
Teraz
są
w1 m1esz'kanm agena po 11
lekarzy pa.rystkłch, dr. Jerzy G. ?J!ljech-ał
· · · 'k t lk - • 0 ń
b d ·
mógł
c:ą. · ę zie aa~
samochodem pod wskaz.a.ny adre.t i .zgło· c~1, ta· Y 0 SA..
1
1
ohe1rzeć mteszkia n1e ~ wprowa '!stę.
sił się do stróża domu. Co-p~a~da przed chwil~ ~ył tu Jeden z
przyiac1ół .zmarłego,
widziałem goktórąby
parę
TAJEMNICZA śMIERć
. . d
ł
razy d,awni~J 1 iawa. sumę, w .
PRZYPUSZCZALNEGO SZPIEGA.
P~ nie uwierzył, iat~ym m~ po~wo~ił wy·
W tym samym dzien:ru''ku na pierwszej na!ąć
po. 7Jtllarłym mi;eszJkame, ale tlle zg.okolumnie rzucał się w oczy wielki: tytuł:
dz1ł:md mę. N1: mysię w1~uszcdrzaćg? 0g do~
mu 1e neg.o szp1ega w m e1sce u te ·
TAJEMNICZA śMIERć ZAGADKOWE. Lelka.cz wz~ął .to za przym~w1:ę 4. z le.k·
GO LOKATORA. ClYżBY JESZCZE ltte.m w~khmemem przemycił ie~zcze ieJEDNA AFERA SZPIEGOWSKA?
dną .tysią~ę w ręce s~óżows'k~e: Ten
Notatkia. pod tym ty'tułem donosiła, te ?"o/l~ł to JaJko necz lll3'}iMturalme1szą w
no tegoż dnia, we własnem mies?Jkanlu, SW'lleCte.
zy ulicy du Bois de Boulogne, p-0d I. 12,
ma:Ieziony został nieżywy niejaki Os.kar
PLOTKI STRóżOWSKIE.
B„ o kt6'ry~ słuchy 7hodziły,. jakoby na-Lekarz udał się na drugie pię'tro, do
~eżiaił do słuzhy wyWia.dowci:e1 jednego z mieszkania., w któTem zastał dwu agen·
ciennych mocarstw. Leikari odeówił tów, z.aiiętych porządkowaniem jalkkhś
zwalenia na pochowanie zwłok, po- papierów na sto·l e.
em odesłano je do układu medycyny
- Pa:n cz-ego sobie życzy?
dówei dla dokonania sek-c~.
- Jestem nowym lokatorem.
- Nie ulegiai · mdnej wątpliwości, fle
- Nie tak prędko.
,
. odzi o wynajęcie tego właśnie m.ieszlk.a· 1
W tej chwili we dri;wiach ukazała si~
a,. r.o~myslał mło~y. lekarz._ Doprawdy ! sylwe't'ka1 icz.eciego agenta.
.łasctCl~b dom!_fkospi;szył
s,
1łosz~·
Możemy wracać do d·omu - ode·
1
eJD.
ym • <> m~ przyrec a za.p • zwał się na progu. Wszystlko w porządlku.
0
•
•
.
•
Sekcja wykaciała, że zm~cl na at,ak sercoSf.róz domu, UJUia:wszy lelcairza, wZiął wy
papierów znalezionych przy znrn't'·
za jednego z agentów policji ś'led-czej i ł~ wynika że był to be>g11•ty ikwpie-c z
atego nie czekając, począł re-cytować: Wiednia kłÓry baiwił w Paryżu dlia włas·
- Niech mówią, c.o -ch;ą, ale n:ie~sz- nej prz.~em.ności. Całe opowiadanie. o r~był za.bardzo ho]!ly, Jak. na uczciwe- ikiemś szpieg.ostwie to zwykłe pliotk1 sfro·
człowieka·. Codziennie rano sprząta- żowskie
'
mu w ~nieszkan1u i mus~ał~ to .T~hrć
W 't~lkim na•ziie moiże pan Siię za<l"ar
izyb,ko Vf Jego oczach. N~rwid~cznt~l o- wprowadzić _ odezwał się pierwszy ;ibv.;1ał się, ~bym przypa;dk1em 'D\e za.Jrzał gent, 0 ile pan xcie boi się niehoszczytków.
ło Jeg? papierów. ~us11ały t~m b~ć. ł~_ Jestem lekarz.em.
4ne ~aiemnic~I Co W•l'eczó! miał ~osci, m·
_ A
to co in.ne~o. ży~ę sz-częścia
~y Je~ak n.ie prz~c'hodziły, ~obietty! Sa· 1 n.a n-ow.e'.in mieszkanru
ei męzczyźnt l etągle ktos mny. Przyllam ~ię,, że kHka razy chciałem .P~hwy·
BUTELKA WHISKY.
4ć cos z 11.ch rozmowy prz,ez drzw.1,, a:le kto 1
•
ły się tam czego dorozt1ltiliiaił z t-ego, co !
W~-eczorem dr. G. z,n~azł s1ę w i;i.owem
piali, Bóg wie, w jallcim języtku. Z-nafa.- I miesz.kla'lliu. Zapalił światło i usiadł w
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pOU1.0JU,

tli 1-.! _ .

·

pią-tek,

świeżo

po raz 4-ty
wystawiona,
komedja a.merykaóska z tycia teatralnego P• t. „Znakomity Don Juan" w niepor6wnanej kreacji Junoszy-Stępowskiego w rnli uwodzi·
b
Bil
„Lt
.
c1ela- arytona.
ety "'l>owe
a-0botę 0 godz. 3 m. 30 po południu po ce·
. .
.
„
nach naµ11tsiych po nz 1m:edostahu 1,0tello •
,lnak , D
J
"
Bil! :~!:!:
omity on uan •
W niedziel o od.z. 3 m. 30 po raŁ <>.$tatni

I.

·d

przezniaczonym na 6 nmn""'"'
:0
··
. ·
·ł ·
IP:a;y. . ~J ·. "."ł d•osc
i::onury 1 czym }8k1es wrazeru:e niesamow1te.
Na k omirus.u
·- 1'- s t-aiia
l
t ae!al z 1~-11~!kie I'isz·
1u KU

p alk „ b

wazne.

w

1

.
:::.:_rfl'
m•

i na~oczęt~ butel'~ę whłslky. .
\Ylt~oczme whis~y nalezy do
umeblowan11a, pomyslał n·owy l'OkaI
.,.,ę ł g
-•- „
Jun~zą St„
Zbl' "ył • 1• b
ł
b t-~
t
s~sacy ny „vrze czy res=a
:t
~ - „!_~r.t
tz st-ęf, zo al cza
tt e.ice e ypoW$kim i Stelani4 Jarkow&k~. Ceny mlfoae.
:iue ę ze znaną 1rmą on yn ą.
Podniósł jął ! nalał do jednego z czy·
t h ·ki l; 'k '
s yc
e .sz ow. Zauważ Y,ł że
, butelk1ru •
nie miała i>odsta.wy doskonale płaskiej i
dlatego prawdopodobnie 'Poprzedni lokaDzl§, w czwartek o g<>dz. 8.20 w<!eoZOrem l!3.
1 Jtor podłożył pod Dńą ka.rtlkę iparpieru, zwiJ • t
k'uuecz zwia,!lku strielecklego w Łodzi, po raz onię ą w . tlll\.or-o.
,
Już miał wychylić uwa.rlooć ki·eHsztk:a, statnl w bieżąc:ym sezonie barwny, melodyjny \
I d na Ie
zuł dziwną chetJkę zobacze· pełen humoru wodewil w kh aktach ,,Za ocea~i! błifej t~art'ki. Odstawił więc 'kie'M:· nem" z. panią Zielińską, Bra.ndtówną, Bro-n<>wską,
szek, wyjął uważniie pt.a•pier z pod flasild. i 1 Bleleckiim, Urbańskim, Puchalsldm, Moranowi· ł
·
czem w rola1oh pierwszorzędnych. Pozostała nierozK~a go~ydarta z bloczka, 7Jawierała wle1ka ilość ł>ileiów do nabycia w kasie teatru.
, następuiące słowa, skr~łone ołówkiem po w piątek premiera komedio-opery, p. t. „Krakoniiiemiec:'ku:
wiacy i Górale" J. N. Kamiński-ego.
z muzyką
_ Os-w.aild uważaj na btttelkę whisky. ~nako.mltego kom1>0zytor.a swojskich melodii KaGruenibaum p~zyszedł wczoraj i zostawił rola Kurpińskiego. Udział b!erze cały z:espót arją tutaj. Nie podejrzewałem nic i wypi- tystyczny ()raz 36 o~6b . ohóru. Tańce układu
łem kieJi.czek. Czuję, że to już ikoni·ec. baletimistr:za B. Now1ńsk1eg-0. Biiety nabywać
Słynna trudzn.a. indyi~a. nie pozostawfa· 1 mofoa w kasie -Od 12 do 3 i od 5 d-0 10 w~eez.
jąca żt3.1d·nych śladów. Dokumenty są u K.
~
Wszystko w porządku. Żeg.nai. O. R.
'kiami.

?;k

Teatr popularny

I

l

I
·
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POLICJA USIŁUJE ROZWIĄZAt

ZAGADKĘ.

ODCZITY PROf. L SKOClYLASA.
W nadchOOzący pcm!ediziałek, wtorek i środ~
w sali ftlharm.onJi wygfosł cykl 9-ciu odezytów
prof. Ludwik Skoczylas, za.proszo-nY' przez zakQfa polskie] macierzy szkolnel
Pleirw~zorzl.'(lny ten mówca zobrazuje w c'YOClu
doroliek nasr.ei kultury na.rodowej l Jej wysokie
wartości. w dziedzinie wychowania, sztuk! ł lftc-

Łatwo sobie wyobrazić, co się dzieło
z lelkarzem po' przeczytaniu tej lkutlki.
W niecałe pół godziny później t.aksis
odwiozło go do lkomisar;a1tu policji 16-ej rząd łódzkiego
dm·elnicy przy u'Hcy Bouquet de Lonigchams, a nazajutrz tu i owdzie u'ktazały się
w pismach krótikfo ·w-zmianki o za.~owej śmi-erci, któna1, jalk się olkaz.ało, wywo- ra.tury.
ła:na została zwytkłym ata'kiiem u1rcowym.
Aby udostępnić odczy.ty praouląci>:J lnteligencJi,
Nie ulega wą'tpliwości, że policja po- począteok ich ustalony został na go<l.z.. 7 wlecz.
starała się o nierozgłi:·'Szanie tej sprawy, Również i cena Jest dla wszystkich d~teI>lla, bo
pr.3.ignąc w ten siposób łatwiej dojś~ d'? roz·
zr. 50 gr„ za cały cy.kl. Bl1ety są Jut ck> nabywiązania zagadki. Pomimo to, dzięk1 dłu·. cia w księgarni „Gebethnera I Wolffa". ul. Piotrgfomu językowi sfa'ófa, wiadomość o 2.lat- kowska 87, tel. 17 O<! g. 9 rano do godz. 6 pp.
trutej butclce wMsky dos'~ała się do sąsia· Ponie"•:iż wszy--'tkie miejsca są w Jedne! cenie,
dów.
nabywający je wcześniej będa\ mogli wybrat bllt·
·
Chodzi 'tutaj najprawdopod'o·bniiej me <> 1
I sz~ I dogod111eisze.
żadną aferę szpiegowsłką, ale o hist.iorję jednej z licznych btmd złodziejs'ldch czy
ODCZYT PROF. A. B. CYPSA W POLSKIEJ
handyokic'h, do których należał Oskar B.,
Y. M. C. A.
h
• 1 'kó
·
otruty przez swyc wspo m . w moze ~
Zaszczy.tnte ma.ny prclegent, Pr:Of. A. B. Cyps
ja!k~ś niedyskrecję.
wygłos! 18 b. m. o g-O<lz. 8-ej w.lecz. w połskfel
Y. M. C. A., Piotrkowska 89 O<!czyt na tmiat „We
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Jutro,

el•kł<>wna

•

I

poł.

krotnie: w
o godz. 3 m. 30 po
(po cenach najniższych) i w nadchodzący poniedziałek.

nowe o
mu zyc1e

Kochanowiczem.

sob0>tę

'

•

Gzylewską,

1

~

11
I

„

• .,

sde 25 lai temu a d2isiaJ". Ze
łowiec

Jest

w,zględa. łł odczy~

cblkonał:Ym znawcą twór~

WY·
<J9wody w dziele ft'eat
-I n tym goojalnym twórcy p. t. „Wyspiański aa
':; tle swego teatru", O<!czyt ściągnie niew~tpllwle
liczne zastępy inteligencji i mtodzieży sz'kolnef.
{
Wejście złoty łub 50 groszy.
s.pla6.sklego, czego

Ogłoszenia
Czytełniliów „Gońca„

~

złożył

}

f

HĄNDLOWE

IS'fEBESY

~

~c w
~em

2116

KOśCIOŁ

KUPIĘ

MIESZKANlA,

~?.le handł<>we, małe

domki n-a

.A P.Af.ISTWO",

W piątek, 16 kwietnia r. b. o godz.. 7 w.iecz.

oJwlicy Kozin, Bałut. Oferoty wraz z podado „Gońca" pod „Plac pilny".
2140 ,

ceny

odbęd&ie

W cj~ie dla wR}'stkich bespłatne

w

Zgierza
5, Wł. P.innowa.

„O NOWYM CZl.OWIEKU".
w czwartek, o godz. 7 wieczór,

si1< w sali 'DW. zaw. drukarzy, NlllWt'ot 20, odcąt
dr. Kłaszyńskieg.o na teuia4: „O iaowym cdowir,
ku".

POSZUKUJĘ
naRogów
domu ładnego lub willi zogr.odem
okoli..
luz
zaraz.. Oferty: Zgierz, Zie-

P
I

Dziś,

w sali przy uL Narutowicza SO, odbędzie aę

temat:

I

I

krańcach-kto

na-

der ciekawy odczyt, urządzony staraniem TUR,
który wygłosi wybitny prelegent poseł K. Cza.pmskj na
, ,Kościół a państwo".
Ze względu na osobę prelegenta oraz temat,
Di" uleto kw~ji. u u.4 wypełni się po brze~i.

IJ}trzebuje lnb ma do o<lstapienia załatwia P<r
aednik. Oferty do „Gońca WieC1J0.rncgo" clla 1
.Oospo<lar za". •
2093

ł

M**'VW

ZAGUBIONE

,.

u=

I

DO ~i UMEN'l'Y

a

Wesoły

POETA: tłie mogę znaleźt mego rękopisu z poematu
o wiośnie. Byt może pani synek go wrzucił do pieca?
PAl'łl: rłie przypuszczam. ·Przecież on nie umie jeszcze
czytat!

e

ZAGUBIONO

try.kulę . wydaną przez gimnazjum Szwajcera w
imię Salka Geld.kopfa, ucznia kl. III. 2126

Z

· zi na

przejazd

Polowanie na lwy we Francji-

legilyma.cia na wolny
kolej elektrycznej
lói!,kici, na nazwisko M~janny Wachowskiej, zamfoszkałej w Łodzi przy filicy Pa.wiej nr. 8.
2146

Na
DUNłESl~NIA

w

JARDIN DES MODES!!!

1

nadsze:.J! ; dost a ć można tylko u A. Lina. ul.
trko wstk:a Nr. 62. t>rawa oii-cyna. H weiśc i~ .
.e vietr9
209\i

„B OB O'·

~ ·icrki dla dt. it•ci od 6 miesięcy do tli b!, oraz

inr.~

:

.> nc l<o!ory ; na n a dchodzący 5czon polec~
:<<ind"-ly '"łrykwinitnej roboty. Nawrot 7.

~l' rófi:\~

JC Rm:eru::'-VaiJ1. •

2!50

wołnosci

wskutelr ·przypadliu

,
Wędi cwna menażeria
ciągnę ł a ca t.ym
tabo1 em widką d· q~ą. przecinającą de-

ROZ.MAITE
5

orkiestry i tancerek, zakotlczony libacją

Do dziennika madryckiego "El Sol" doz Alicante:
W miejscowości Castella zacho;rowała
wdowa BO-letnia i czując śmierć nad<chodzącą, wezwała do siebie młodzi.e.ż miej.
scową, poczem oświadczyła .z,ehranym, że
pragnie, aby pogrzeb jej odbył się jaknai·
weselej i że w tym celu wynajęła już orkiestrę, tudzież zaprosiła tancerzy i ·t ancerki z kastanietami.
noszą

ZAGINĘŁA

·

pogrzeb

udziałem

i

do lasu. Natomiast i'e«o
połowka, niec.o
5

leniwsza, wolnym krokiem oddaiiła się
pairtament Nievre. W miejscowości Arcy- i przycupnęła, rozwalając się na trawle.
les. Bois gościmec spada gwa~.fownie i I
W krótkim czasie zorganizowano wytrzeba ostrt> hamować. Jeden z wozów. prawę złożoną z żandarmów i miejsca'
od'ow L wi'Cę
·
· przyne
za· ,„1'eraiący klatkę z parą lw6w, wvwró- wyc h nemr
u d a ł o s1ę
„
·
··
dł się, powodując zsunięcie się dachu. cić kawa łem mięsa i wprowadz! ć do klat- I
Lwy jednym skokiem znalazły się tla wol- I ki, natomias_t za. „ Cezare~" poszła n~gan- I
ności. „Cezar" uderzyt kil!rnkrotni:: ogo- ka, w które; krol pustyn· pol~gł podz.mra-1
nem 110 baka.di, ryknął i dalej?:e w. susach wiony: kulami jak rzeszoto.
·

I

I

Wolę umi-eraiącei spełniono dosłownie.

Gdy sta•rusz.ka umarła, o ·Iprowadzono ją
na wie·czny odpoczynek :iród wesołości
ogólnej, na cmentarzu tańczono przy
aikompanjamcnci-e kasianietów,
d
l
· z cmentał ·
rza zaś udano się o mies z rama zmar l?J.
staru.s z!{a bowiem nakazała też przed
śmie_rc i_ą , aby w;:z:stnicy_jej pogr~cbu un.::z.yh !'.;: ·:.-·t.~stk1em wmem, kt::>re pn.e~howywcilCI. w. sw:ej piwnicy.

I

I

60 najwybitniejszych paryżan

Praski bankier korumpuje
dziennikarzy

amerykańskiego

wyszukanych przez dziennikarza

Korespondent paryski jednego z dZaien- I pisarze: Tristan Bernard, Hc:-iri BorC:eaux,
ników amerykańskich zadał sobie pracę . Paul Bourget, Pierre Benoit, Henri B~
zebran.it~ nazwisk 60 paryż.an, na}częściej ł'aud. Dalej politycy: Bri::.nd, Paul BonPraga, w kwietniu.
mieckie, nie zajęły dotychczas wobec tych wym:enianych !1J:t1 łamach prasy paryskiej C·ourt, Leon Blum, wielki uczony francujakkol- i, ułożywszy i~ alfabetycznie, przesłał swe I ski Branly i wreszcie były lo'! n:k, a obe.cJuż od dłuższego czasu mówiono o t-em wypadków żadnego stanowi·ska,
nie budowniczy s~molotów, Blerio' ..
stro- mu dz.ienn.:kowi.
j.ednej
z
by
tego
do
są
powołane
wi.ek
· w Pradze, że pewn·e, w haU1Sie zainteresoNiezwykle opft.cie przedstawia się gło·
znaimi<ejscu
pierwszem
na
Oczywiś<:ie
~-;
ł
'h
ó
t
•
•
·
wane jednostki, znala.xły sobie drogę n.ie- ny brontc 1n eres w swyc cz OD'.t\.OW, z d . . .
,-kła
„:..,, pod nią też n•; <>z„
ska c. Znaidu;e
.
. .
ł
~ •1 1
. •><<c
•
stę me z w asnei wl!Ily, 1ecz z winy a·1uie
j
,
•
• •
.l
tylko do ni·ektóryoo agencji i informacyj- ur~1gie1. stac . na straży <:zystosci za.wodu fa:betu, relktor un!wersy:etu pa•ryskiego, miesz::ini~ za:wodów: · C~e!Il~n~c'.2- .1, Cailnych kancelarji, ale p-okusiły się nawet o dzi.enmka.rsbego.
laux, pant CuN•, a obok nieJ p1ęsc 1 1.rz Car·
Ap.pel. Pod glo&ką B spisu te!l'o widnie:ą
1
przekUJpienle czeskich i niemieckich dzien- 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~' ~~ ~ _ _ _ _ pen Her, śpi ew a k Ch ev ali>er, fa bryk ant sa:
mocho·dów Citroen, niedawno zm1irły ,kró1
•
nikarzy w tym celu, by d pisali na ko•
res'tauratorów' Cornuche, z nim zaś sąsia•
!rzyść domów bankowych, a n.a.wet ca.łych
duje generał Castclnau, Georges Courteli·
primadonną.
atonsorcjów.
ne, dr. CalmeHe z instytutu Pas'!eura, wł:1ści.ciel składu towarowego „Samaritaine'',
Obecnie WY'Sz.edł na jaw taki jeden wyfilan':rop Cognac, wreszcie pÓwieścio·pisar
pa•dek w związku z k.rytyczną sytuacłą, w
k;BJ Colette.
jakiej znalazł się dom bankowy Fuchsa,
Pod głoską D wymienieni są: pre3ydent
.sto,ący przed wielkimi proc·esami. KomiDoumergue, Doumer, właściciel „Pet:t Pawysłał.a ,
sja likwida.cyjna banku Fuchsa
J siena", Paul Dupuy, kardynał Dubcis, Lei on Daudet, komi.k Dran.en, pisarz Mauri:::e
ntiancwicie rozmaitym dziennikarzom praDecobra, lotn.filc Pelleti.ier d'Oisy i zmny
skim do kh prywatnych mieszkań listy z
tylko w paryskich kołach teatralnych, Os•
'\'łezwaniem, by wyrównali w najkr~tszym
kar Dufrenne.
czasie sumy, jalde' są bankowi winni. Przy
Dziennikarz amerykańskii nie :z.nalazł
Za!dnego na:z;wiska sławnego, któreby zatej sp~cbnośd dopiero wykryto, że i inne
czynało się od głoski E, natomiast pod gło•
bat1!d przydzieliły pewnym gospodairczym
ską F podał zgofa n'.edobraną 'tró;kę: marredaktorom praskich dzienników i agencji
szałek Foch, lotnik Fontz :i bankier Finlay.
telefoniczny _h pewien procent swych akPod groską G dwa n:nwiska pozyskały
cji, tylko w tym celu, by dotyczący dzie·nsob:e tytuły do sławy: Gerriot o jednej rę
ce, Gouraud i aktor tudzież drama'~urg,
nikarze byli zafoteresowani na ku:rsie tych
Sacha Guitry .
.akcji i by wobe·c tego w·edle możnóśd uPod głoskami H i J zapisai dzien::Uli:,::rz
!'abiali w swych gazetach opinję dla tych
-tylko dwa nazwiska: Herriot i marszałek
papi·erów.
Joffre.
Dłuższy już spis znajduje się pog głoską
Jak długo kursy szły do góry, wszyst- ,,Operatorzy" filmują grę dramatyczną niezwykłej artystki
L: Loucheur, Suzanne Lenglen (mistrzyni
ko było w najlepszym porządku, gdy j.edtenn.isa), 1D!3.trszałek Lyau!'.ey, wynal azcy
:nak spadły one wydatnie, co właśn.ie te'kinematografu, brncia Lumiere.
raz nastąpiło, spostrzegli dziennikarzie, że
Głioslka M znów wykazuje trójkę nie·
rosną tem samem i kh straty. W ten spodobraną: były prezydent Millerand, ku•
charz i pisarz Montl?gne ii śpiewaczka ka·
sób powstaje dalsza zawisłość dzj.enn.ikaTerminy odbioru premji z list juź ogłosznoych
Mis''.ini;!uette.
·baretowa
rza od banku czy bankiera, zawisłość, kt6·
pod głoską P rozp-oczyn::i.ją politr
Spis
rej może nie zawinił, ale która sprawia., te
ey: były pirezy.dent Poincare i Pahllave,
ma on mimowoli interes w urabianiu opidalej widni•eje marszałek Petr:ifo. i nesto-r
izby posłów, Pin.ard. Kończy ten spis ry·
nii dla tych banków,
sowniJk dzieci, Poulbolt, oraz właściciel ma,,Gońca Wieczo=9nauo Ilustrowanego"
Jak słychać, będzie miało kilka taki'C'h
gazynu mód i twórce rrowych mód. Paul
dawać będzie
DZiś I JUTRO
przyc~m
•wypadków sądową dogrywkę,
Poiret.
Pl.óTNA I MATERJALY,
(15-go i 16-go kwiet~a)
rapowiedziane są dalsze sensa-cyjne rew.e- · ~ ,
Pod głoską R widnieje tylko iedno na'które przypadły w losowaniu osobcm z li- zwiisko: Je!3.tn Richepin.
la cje o tem, jak to niekt6re jednostlki świa- J · WYDAWANA BĘDZIE MĄKA
Spis kóńczy ·pięć ri a~tępu:ącvch na.•
sty 6·ej i 7-ej, a mianowicie:
OSOBOM,
ta finansowego chciały sobie kupić opinję i
1) p. Cecylji Giedzow~-czównie, Nowo· zwisk: artystka dramatycz.na, Cecle Soret,
•
których nazwiska figiirowały
publiczną.
lotnik Sadł-Lecointe, twórna metody odTargowa 4, ·
W LlśCIE 6-EJ-7-EJ.
Dość dziwnem jest, ż~ odnośne organ.imładz.ani11·, ck. Woronow, mis1:1"z $!ry na or2) P· Ka':arzynie Lisowsk'.ej, Sosnowa 19, ganach, Charles Vidor i generał Wey~and.
Wydawanie odbywać si~ b~dzie w ad·
z.acje d?Jienn.ikaTski·e, talk cz.eskie, jak i nie3) p. I. Leperowi-czowej (bez dokładnego
ministratji „Gońca Wiecz-·r nego", Piotr·
adresu). '
6
do
pół
i
4
godz.
pomiędzy
106,
kowska
!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!:''!'!!?J
!!!!!!!~*!!flE!"
i pół po południu.
-000----olot-----

Podobna

sytuacja~

jak z

wiedeńskim

.,Abendem••

!

Swinia

1

Do

wybrańców .

Dvva

białe

fortuny!
dni

I

I

I·

••••

Ogłoszenia

Gońca„

,,Czytelników

Czytelniłiów „Gońca''
Z LISTY 11-EJ
( z dnia 7-go kwidnla)
\V"'fd.awany bądzie osc'"''"m, którvm w liści~ CiWl!DFWB•mmm!i!MIE·WW&IBleDllml!!mi!ml!Z!lft!Ei:milllED
KRZESEŁ~tO DZIECIN!l.TE
pny::-a/ly w udzb 7e r-rem?e :Vę~lowe,
tej
kinoG-0
a którym los przeznaczył bilety
''! nad~~cd~'.łcą se?ot;-, 17-go kw1;tn1a, cd wysokie. składane, sprze9ar:i tanio. Prz~dza~i
teatrów, wydawane będą
, g-~~· 4 1 _poi - 6 ~. J?O~ po1 p1}łudnm w ad- na 67. m. s. I p~etr<>. Kaz1merczak.
.
BILETY DO KIN,
.
m1nxstrac;1 „Gońca (F1otri<O.wska 106).
ftt..: • 1 • h',
,
•
lt'łASZYNA
Do odb1oru, zarowno mctn,., Ja' 1 u~1 do szycia „Singera": ora'7. s:are skrz>:pce, okaiyjooo
tów }dnowycJt, na.leży za<>_Patrz}:~ s1ę W 1
I nie do•sprzedania. Wólcza:dska 169, m1eszk. 4. 2148
dowod, stwierdzaiący tozsam-0sc osoŁy
1
·
·
V!yc!z:ał prern~i .,Gcńra WieCJZorncgo"
odbierającej premja.
KUPIĘ
b
• t
L
.
. .
--olo
tt:!;)n:eJmte prosi OS0-:1.JY zam ~csowar.e, Y dywan smyrneński 4 na s mtr. Telefon 500. 2130
przy cd~faraniu premji śiśie trzymały si·~
Również w przeci;.:gu tych
..
ZDOLNA KRAWCOWA
I wyż':j lyYDrle~ionyc1:r.Jer:""in~;v, ,.w.,. cel! u:
DWóCH DNI
k • zyci'a po do'Tinch pn.-watnych. W1ado1 p'LS,. a s. ra 1
I. łatw1en1a sobbkie i ad ....in!straic
2 129
•'
·
uie s
' · ~aw t ych • .' poszu
·
mość: Cegielniana 5~ ~Z:yg1ic.
administracja „Gońca Wieczornego" wy- · wnego i szy ęgo za ła t w1an1a

NAUKA. i WYCHOWANIE

I

INTELIGENTNA PANNA
6-klas. wyksztakeruem poszukuje posady do
dzieol w miejscu lub na wyjazd. Łaskawe oferty
2101
pod „J. K." do „Gońca".
t

NAUCZYCIELKA

sajmie się dziećmi, przyjmie kondycję z wyjazdem
2123
na lato. Oierty sub: „R. F.' do „Gońca".

I

ABSOLWENT
tydowskiego gimnazjum udziela lekcji w zakresie
7-miu klas gimnazjalnych, po cenach przystępnych.
Specjalność: matematyka, judaika. Cegielniana
2111
59, mieszk. 10.

TENNIS A
lekcji

udzi!elam.

Zgłoszenia J>Od „ Tennis"

do
2099

admłnl!tracii „Gońca".

Ogło~zenia

W Ę GIEL

W TYM SAMYM CZASIE
osobom, których nazwiska figurowały
W LiśCIE 16-EJ i 17-EJ
13-go i 14-go kwietnia r. b.)

poszulmje nergiczny, inteli~entny młody człov.:iek.
Pierwszorzędne kwalif i !rncję biurowe, oraz Jako
akwizytor. Łaskawe .oferty sub: „Zet-Be" do ad2139
' ministracji „Gońca",

II
!

MAJĄC

1

Arcyazieło mif.i~ci

i

po~w1ęrenia

· W ro!ach

KUP~O
~ Dziś i

KUPIĘ

J
łanio szeroką szezlongowa otomane. fotel i;k6rzanv lub S?:Ob~li11<>WY i 2 krzesła w dobrym sta- 1
1956-1-lr
11ie. -6-iO Sierpnia 3, m 14

ROWER
•o sprzedania. Juljusza 26 mieszk. 55.

2137

------

CEGLĘ .
w cf!gielni Ch. Dąba, Chojny, Rzgowska 98, ul.
Mazurska 22 mam jeszcze do sprzedania, p<> ce-

llach umiark~wanych. Dojazd tramwajem nr. 4 i
11. Mieszkanie właściciela: Wólczańska 61. 2134

O:'!<AZJA!
Rower w dobrym stanie tanio sprzedam z powodu ,
wyiazdu. Obejrzeć mo±.la codzienie od 3-6 Ul.
1232
Konstantynowska 36, w cukierni.
s:u;~zYPCE
11tant o ł~dnym .t•osic o!'a'v.n'e do spr7e"an_ia.
1'1tmJ.1: . <-tr.::n~ra" za zł. 95. Wólczańska 169, n!e-

uka,u., 4.

2147

dni

następnych!

· -.tl

Poczetek o godz. 5 po poi• ostatni o g. tO·eJ.

gł6wn7ch:

y11~a Banki, ~oHatn Colman
Nad program: „NA

PRZEŁAJ".

i

.

~

kilkuletnią praktykc poszukuje i>osady kasjerki
w miejs<:u lub na wyjazd. Łaskawe oferty pod
2090
„s. K." do „Gońca".
A ZSFfł!f..iDłbe~r»j$p!S4ibi§#f#'i#ti@i.i.i\D

!
I

w ~-'u aktach.

SPRZl~DAŻ i

ZAJĘCIA

1

LOI\ALE i lllESZKANIA
&li
ODNAJMĘ

stoneczny pokól z o<ld~ielnem wejściem przy in2098
teligentne! rndz'inle. Zachodnia 66. m. 21.

POSZUKUJE
pokoju w śródmieściu. przy rodz.in-ie,
starszy sa-n1tny mei.cz:vzna. Zawiadomić proszę:
· 207 l
KL!ińskiego 85, Gadomska.
małego

MIESZKANIE

-i-pokojowe z kuchnią i wygodami. poszukiwane
o-d zaraz. Oferty sub: „4 pokoje" do „Gońca" 2132

I ---

DO

ODST:". F'JENIA - ---

dwa pokoje z kuchnią z wygodami.
.A.ca" sub·• „ Słoneczne".
•• Go u

- - - --

nwA FOKO.:rE

.

Oferty do
- 2135-a
- I

frontowe. umeblowane, z wy?odami z używaln<?
ścią kuchni, lnb bez, do wynajęcia. Ul. Andricia
213a-lt
43, I piętro•• m. 2.

I

GONIEC WIECZORNY ILUSTRO'\VANT

""· 41

•

l

Zycie ludzkie za
ofierze 27
Morderca

uderzeń siekierą

zadał

Potworny ·mord. pod

Przemyślem

P!lftmyśl, dn. 14 kwietnia. l ka, a potem Szymona Parczyński-ego z HuW czoraj o godzinie dziewi ąte.i rano w sakowa, aby udali się z nim do jego szwatutejszym okręgowym sądzie karnym roz.. l!ra w Moczeradach cefom z.a.kupna świń
, p-oczął się sąd doraiźny, przed którym sta,- za niską <:enę. Przytem obu namawlał, by
nął Stanisł.aw Kokurndz, Hczący lat 49, ro- z nim udali s!ę wieczorem, !Urb też wczebotnik w Bojowicach obok Mościsk, żona- I śnie rano, bo tylko wte-dy będą mogli zaty, o;dec jednego dziecka, do tej pory nie- c:tać szwagra w domu, gdyż w dzień pracukarany, o.skarżony o zbrodnię skrylgb6.j- je w lesi·e w Nowosiółkac1h. Kozak o takiej
czego morderstwa, dok.onanego na osobie porze nie <:1hciał iść, więc następnego dnia
wybrał się sam do Mo·c~ra•d, gdzie stwierEmila Pietrusiaka.
P.rokurator Lewandowski wygłosił ust- dził, · że szwagier Kokuriłtłz.a nie ma wca!<:
Ks. Szelążek, ktory przywiózł ne osk.a.rżenie, cha.rakteryzu;ąc dokładnie świń, a jako tka<:z do lasu na robotę nie
ohydny mord, dokonany prz.ez KokUJI'udza chodzi.
prochy arcybiskupa ' Cieplaka n.a
j Zeznania obu wymienionych naprow.abezirobotnym. Pietrasiaku.
z. Ameryki do kraju.
Mianowicie r.anki~m. dnia 31 marea b. dziły zaraz przodownika Juchę w podejroku w rowie przy drodze z Bojowic do rzenie, że to · zapewn~ Kokurudz z.amordoMoczerad znaleziono zwłoki Emila Pietru- wał Pi~trusiaka. Jednak areutowa.ny Knt*j*
IWAU
siaka, handlarza nieroiglaicizną z Husako- kwrudz początkowo wszystkiego wypierał
Dochod~enia w tej .spra·wie natych- się, jakkolwiek n.a je~o ubraniu znaleziono
wa.
miast rozpoczął p-rzodown. Jucha, komen- ślady krwi, a odciski butów w polu zgadant posteru1nl<u w Husakowie i w toku dzałv się z ob;ęto-ścią i formą }ego obuwia.
W dalszym toku przesłuchania Kokuże Kokwrudz kilka dni
stwieTdz.ił,
tych,
.,Czytelniłtów Gońca"
pirzedtem. namawfał najpierw Jana Koza- rudz przyznał, że s2'edł z Pietrasiakiem do

•

Ogłoszenia

DONI ES IENTA. .ROZMAITE

Najlepszy dowcip z

- - -·-· ---- --

śMIE SAMA?
Wiec proszę z kiem. Piotrkowska 84, w podwórl"U tem maidzie pani ogródek I siprnedaż 'V niem
miejscu zawsze: warzywa. owoce. kwiatv łtd.

czy PANI NIE

na

Pirzyjmuje WSiZelkie zal1Wwien1a, wch<ldzace w
2004

zakres 02:rodnictwa.

OBUWIE

na obstalunek najtaniej, robię w prywatnem mieszkaniu, solidnie i punktualnie, z własnych i powierzonych materjałów. Paflska 41 , Dziubiński.
2052

SZTUCZNE ZEBY

wprawiam bezpłatnie dla reklamy. Gwarantuję a
solidne wykonanie, jakotet za materiał i trwałość.
2058
Gabinet dentystyczny, Piotrkowska 99.

,,Gońca"

Humor czytelników

PIERWSZORZĘDNE KOSZULE
zefirowe, ładne desenie, po złotych 7.50 sprzedam.
2105
Piotrkowska 19, front, I piętro, mies.zk. 2.

•

LVIIl.
NASZE DZIECI.

tysięcy nadesłanych
• • •

- Tatusiu, czy pan Jerzy jest ślepy?
- Czemuż tak myślisz, syneczku?
- Bo słyszałem, jak mamusia m6wiła,
ie mu zrobi oko„.
R. Szwarcman, ż.eromskiego 11.

...... Autor powyższego dowcipu odebrać
może za okazaniem dzisiejszego numeru
„Gońca" i wylegitymowaniu się w redak·
cji (Piotrkowska 106) 5 zł. nagrody,

Oryginalny pasater kolejowy

I

PRACOWNIA SUKIEN

.,Felicji" pnyiiru;e suknie po bnrdzo niskich cenach. Ostatnie modele, wyko1kzenie wykwin.tne.
2119
Dubner, Szkolna 8, m. 18.

STOLARZ
przyjmufe wszelkie reperacje
Jan Lisiecld, Południowa 65.
subscńhe to

i

odnaw.ia meble.
2112

YOU WANT

English, American magazines on Pol•tic-News, Fiction, art screen, fashion, science address for PMticulars S. Jelin, 62 Gł6wna. 2142

MATERACE

WYśCIELANE

d,ruciane, sprężynowe, nabyć można tanio i na doRodnych warunkach w firmie „Dobropol", ulica
2144
Piotrkowska 73, w podwórzu.
DZIECIĘCE

Jótecza tanio i na dogodnych warnnkach nabyć
można w firmie „Dobropol", Piortkowska nr. 73,
2143
w podwórzu.

ADMINISTRATOR

domu, z długoletnią praktyki\, obejmie kilka do•ów w edmini$lrację. Berman, Ogrodowa 12. 2138
PRAGNĘ POZNAĆ
Cel łowat"Z15ki.
J>l!Mę, najchętnief sportsmenkę.
DyskrecJa pod słowem honoru. Łaskawe oferty
motli.wie :i: foto~afją do „Goflca" sub: ,,Gentle~136
man".

WóZKI SPACEROWE

krajowe i zagranlczne, łóżka metalowe, umywalki,
1'taterace wyściełane, nabyć można w firmie „Do2145
"ropol", Piotrkowska 73, w podwórzu.
REPERUJĘ

.

figury gipsowe, terakotowe, koloruJę, po.dacam
n.my, obrazy, odśwież.:im meble, maluje olehto, lakieruię, po cenach przystępnych, oraz wykonuję
~elkie robotv malarskie. L. Taniowski, Brzezifl2133
ska nr. 65.

'NA JEDWABNE PALTA

damskie nadeszły najświeżs ze żurnale mód. które

dostać

motna h nlko u. A. Una, Piotrkowska
2097
ofi.cyna, rr wejście I t>iętro.

Nr. 62, i>rawa

P.P. SZEWCY!
szewclde 1><> ee.nach nfskitch
toleca firma I. KronhaiUj. Główna Nr. 45. egzy.
2095
llt.uiaca oo 1900 mku.

Skóra i przybory

ZAGRANICZNE

OBRAZY

~.J)rzeda•ię różne 0J:.. razy ręcz.nie malowane tio
łlardzo niski\!? y\!nach. a także starożytne obra2091
u·. W,MomC>..~ć: Zamenhoffa 13. Il Dietro.

przybłąkała

Praca zaofiarowana
Sł~UżĄCA DJ WS7.YSTKiEGO
Ao dwojga or.óh potrzebną. Zgłaszać się: P1<'lt.r.
2141
ltowska 113. m. 15, przed poł.

sarenka,

którą

Król rPstauratorów

_ umarł

w· Paryżu

Postaf jego natchnęła auto-rów wielu rewji

W Patryżu zmarł niecLaiwno „król re- j Lat, od!kąd wyrosła jego sława i majątek,
stauratorów", słynny Eugeniusz Comuch.e, nie było prawie żadnej „revue" w Paryżu,
multimilioner. Odkąd wycofał się z za- I 'gdzieby autor nic wstawił jego karykaturządu „Kursaalu" w Ostendzie, całą dzia- ~ ralnej sylwetki.
Słynna miejscowość z kas'Yl'lem.. DeatU·
łalność skierow.aił na administrację 22 ho· I
teli, restaurac~, kasyn, które miał we I ville, jemu u.wdzięc~a wiirost i znaczenie.
Francji, w Paryżu, oraz słYillnych miersco~ Z małej plaży, o której nillt'l pirzedfom prawie ni:-e s.łyszał, Cornuche uczynił nll!jmodwościach kąpielowych, ia.k Deiaruvil'le, Can
nes etc. Pod jego rozkuami pracowało niejsze letnisko lll!dm-orsikie. Coprawda,
przesdo 6000 osób. Cornuche, kt6ry po- umiał się do tego za.brać, zakładając kazos'tawił wielki majątek, był osobistością syno z ruletką, sprowadzaiąc corocznie
bardzo popula;tnĄ i modnĄ. Od szeregu na kuraicję króla hiszpańskiego.

..

Ku uwadze wszystkich czytail!tvch!!
WWWiWii

:wa -

„GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANY"

3677

PREMJI

(W tem 83 na.g ródy pieniężne)
o olbrzymie· wartości

zł,

35,000

zł.

Pierwszy występ kata
w Polsce
LWóW, 14 kwiet•n ia. - W iwiązku
z odbywającym się w Przemyślu sądem
doraźnym pr2'eciwlko Stanisławowi Kukurudze, który w celach rabunkowych za·
.m·ordował handlarza nierogacizny Emila
Pietruszczak·a, przybył do Przemyśla kal
z Warszawy.
Udał się on natychmiast do prezydenta
sądu i p.rzedstawił mu się, legitymując s.1ę
odpowi-ed1nimi dokumentami minjstet1stwa
sq:>rawiedliwości, poczem zamieszkał w M·
rządzie więzie1lia, · nie wychodząc wcale
na miasto.
Jeteliby trybunał .sądu dorabego za.,
wówcUł,s byłby on
sądził Kukurudz.a,
skacony na podwórzu więzi·enia przez powiesze'll.i.e, a tem samem na miasto Przemyśl wypa.dłby pierwiszy występ kata w
Polsce.
Postać kata .odznacui się siln~ budow~, jest to mężczyzna średniego wzro3tu,
barczysty, o spokojnem wejrzeniu..
Wiadomość -0 pnybydu kata do Prze·
wywołała w mieście zrozumiałe
myśla
wrażenie, wskutek czego orz~z cały dzie6
wc~rajszy na ryniku przed gmachem sądu
zbierały się li-czne tłumy rnieszkań6ów,
źądnvch z.obaczenia pierwszego w Polsce
kata.

Skazanie i ułaskawienie.
mordercy

dotychczas
wydal swym czytelnikoia

tylko przewod nika l\t Łukas·lka. Zwle~Y.
iwykazulc b r ędy amatorskie. ża.dać we wszy<::t2089
tich ksi ~t::arn ia clt. Cena zt. 125.

„.,

sią

kolejowa

lfżywa

*iZEAA+i

Głównym w Warszawie
zaopiekowała sią służba

Do posterunku policyjnego na dworcu

AMATOR-FOTOGRAF

I

Moczerad celem kupna świń. W drodze
jednak postanowił na nim zemścić się za
to, ż.e raz mu za dro.g!o poli<:zył za mięso.
Chwy<:ił leżącą na drodze cegłę i nią uderzył Pietrusiaka w głowę- tak, że ten upadł
na ziemię. Zajściem tern przera.żony, z.a·
ciągnął Pietrusiaka do rowu i chciał go
ratować, co jednak mu się nie udało. Wobec tego pozo.staiwił jeszcze żY:ącego Pietrusiak.a w rowie i zabrał mu 100 złotych;
które rzekomo wypadły mu z kieszeni. Z
miejsca zbrodni poszedł do Radochomiec,
gdzfo ze zrabowanych pieniędzy zakupił
drzewa za kwo·tę 10 złoty<:h.
zost.ały pcddane
Zwłoki Pietrusia.k a
lekarie sądowi
sekc~. w , cza,sie której
stwierdzili, .że Pietra.siak na gł.owie i klatce piersiowei ma 27 obraiżed, z.adanyoh tę
pem n.arzędzi·em, a zmairł wskutek zupeł
net1o xmiażdżenia mózgu.
Wynik zatem przeprowadzonej sekcji nie
zgadzał się z zeznaniami Kokurrudz.a.
pilnowany
oskarżony,
Tym.czasem
przez poste't'unkowego Cholewę, przed nim
przyznał się do faktycznego stanu.
Zeznał, że morderstwa dokonał przy
pomocy siekiery, którą następnie zakopał
w krzakaoh. Natycibm.ia.st udano się na
wskazane mie.jsce i tam sielkieTę odkopano.
Po przeprowadzonej sekcji zwłok Kow Mościskach
kurudz p:rzesłu·chiwany
że
przez sędzie1'o PieRcarskiego, podał,
pożyczył 70 dolarów,
pewnemu· żydowi
które następnie od0ebra..ł w ratach i wszyst·
kie pieniądze przetrwonił, o czem jego żo
na nie wiedziała. Ponieważ żona nalegał.a.,
aby odebrał pieniądze , nie ohcąc, by ona
dowiedziała się o praiwdziwym stanie rzeczy, postano-wił w jakibądi .sposób zdoby~
część pieniędzy i wykazać się przed żonłl
·
.że pieniądze odebrał.
To te.ż postanowił, · jednego z handlarzy nierogadzną zwerbować w pole pal
pozorem sprzedaży świń i tam go obra.bować. Gdy Kozak i Parczyński nie dali się
namówić na odpowiednią do zbrodni porę,
Wczesnym
umówił się z Pietrasiakiem.
rankiem za.brał sieki-erę, którą ukrył pod.
surduiem, zbudził Pietrasia.ka i z nim ~
w ki~runku
godzinie 4.30 rano po.szedł
Moczerad.
W drod:z.e, i drace z tyłu za Pie t.rasiakiem.
wyjął nagle sieki·erę i obuchem tejże _ud...
rzył go w prawą sk•roń. Pietrasiak padł n.ai
ziemię, a wtedy zadał mu jeszcze większa,
Po
ilość u•derzeń po głowie i piersiach.
tym czynie zrabował mu z kieszeni 100 zł„
a dogorywa·ią·cego Pietrasiak.a zaciągnął
do rowu i tam g{) po-zostawił.
Po zakopa..niu siekielfy udał się do Ra„
doche>wiec . .gidzie kupił za 10 złotych drzezrabowanych pieniędzy
resztę zaś
w.a,
.s-chował w domu do skrzyni.
Wobec te,go prokUJrator Lewandowski
oskarż.a Kokurudza o skrytob6jczy mord
rabwnkowy. .

3677·

PRZEMYśL,

14 kwietnia. -

O godzi-

ogłosił wyrok,
przewodniczący
skazujący Stanisfawa Kukurudza na karę

iiie 9.40

śmierci przez rozstrzela.nie. Trybunał odniósł się do prezydenta Rz-cczypospolitei
o ułaskawienie, które td o ~d~inic 12.30

n.ade.szł.o.

•

"'· 41

K.ażdy może zdobyć

5 albo 105

złotych

-Dot~chczas -sześćdziesiąt jeden osób · odebrało swe pit;'niądze.
została przyzną.na:

Dzisiaj nagr<;>da

•
R. Szwarcmanowi, Zeromskiego IL
Szczegóły

patrz na . stronie drugiej I

fi Żle się· działo

Kanalizacja 10 miast pt-ISlich
zagrożona!
Kasiarze rozpruli

kasę

Z Warszawy donoszit:

Dziś zrana policja kryminalna z.o.stała
zaalarmowana wykryciem · włamania i
okradzenia kasy amerykańskiej belgijskiego towarzystwa · kanalizacyjneg.o „Uleu
et Co.", które zaprowadza kanaliza-cię w
s~ęregu prowincjonalnych mias·t polskich
Biura towarzystwa tego mieszc;_zą się
na trzeciem piętrze w poprzecznej ofi.cvnie domu Nr. 37 przy ulicy Al. Uiazdowekie.
Natychmiast po wiadomości o kiradzi1eży na mie jS'ce przestępstwa zjechały wła
dze policyjno-śledcze z pp. Kurnatowskim
i Blochem na czele.
Po przeprowadzeniu wstęP'!lych 011ę
dzin okazało się, że „kasi·arze" wybili fi.
long w drzwiach wejściowych i tą drogą
włamali się do lokalu.
W trŻ~im pokoju od wejścia . stała potężna kasa pancerna, która dzisiiejszej n<>-

I
I

„Kasiarze", obdarzeni widocznie szcze.
gólnym węchem złodziejskim, wybrali ią
właśnie za objekt nocnych operacji.
Pancerz kasy · został rozpruty tak zw.
t"akiem. Pieciądze stały się łupem .lłodziei.
N a miejscu przy kasie opryszki pozostawili hor i pilnik.
W fok·alu biura mies2'Jka woimy, kt6Tego pokój jednak znajduje siię na końcu
mieszkania zdała od pokoju, w którvm
•toi kasa.
Woiny oświad-cza, że nie słys?Jał w nocy żadnych szmerów.

LO~YN. 14

kwietnia.- 1 ,Daily News"
donosi z Tangeru, że Abd-el-Krim wydał
Tozkaz zaprzestani.a w-a lk na wszystkiclt
irontaoh.

(46

··Czerwona ·plama
5ensac7jna powieść kr7mi•
nalno-romant,,czna ·
Szybko zor}entował się w sytuacji.
Jeden z tych, którego miał pilnować
zamierzał udec. Należało temu za wszelką cenę przeszkodzie.
Ale jak.
Czy złoczyńea zamierzał uciec przez
podwórze i tylko· on mu · w ten:i ·przesz.kodził, czy też chdał zbiec przez stry.c:h lub
dach.
Co robić.
Błyskawic2'Jtlie powziął decyzję i na
palcach, wstrzymując ni-emal oddech począł spinać się na schody.

Echa morderstwa rabunkowego na osobie
Rzeczowem
sliiego dostawcy trzody

a ,So

I
!

I

Druga awantura

w .•Perskiem oku';o.; króla

I
ft

W warszawskim teiait.rzyku „Peukie O·
ko" powtóriyły się wczoraj na przedstawiP-niu rew;i ,..My chcemy króla" awaumry za.inau~uroW13.llle onegda1 pr.t..ez grupę
wyros'lk6w rnvnarchistycznych W -:hwili.
gdy p. Pogorzelska wykonywała na pierw·
sze.m przedstawieniu piosenkę „Zula chce
króla" , ieden z widzów, student E geniusz
Gre~or z Wilna rozlał po s:ti~. ~nal'z.ną

Ogłoszenia Czyteln 1ków ,·,Gońca Wieczornego"

I

Administracja „Gońca \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
lpodająą ogłoszenie opłaca jed7nie IS grosZ)' kosztów biurow1chl
Tekst ogłoszenia:---------------------

~
~ ilość ŁornMH1 y .

da powietrza are~zlt'·
.
. Dyre'kcia „Pers·k iego Oka" skreśliła z
gr.a1J1ej rewji ustępy d.railiwe i ptzedsię·
wz:ięła środ'ki zapobiegawcze, aby do dal·
szych awa.n'tur nie dopuścić.
Sprawcę ntr1

1

j wano.

Nr. _ _

Dnia

Nazwisko nadawcy:

osos1śc1E

~;1!!:!~1

drukować

Codziennie „oontec"
n:!:;s=p;:nostt TYLKO
będzie, według kolejności nadania. Bonv z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki,
nie będą zamieszczane

I KRYN· ICA „NałQCZÓWka"
.

1'

.

pensjonat Drowe} _

A. Wl\Sowiczoweł
kuchnta z11at<O•mta -

lil•-lm------1---------mill---------•i:ll!ll&.ł 1 lllCf* 11 l!lll!„ Cenv umia r!<owane. 2·7
Na pół piętrze zatrzymał się, zdjął buus''.awił w kącie i począł podążat
wyżej, trzymając palec na cynglu rewolwc.1 u.
Skradiaiąc się tak, minął pierwste pię
tro, gdy n,a gle oślepił go bb!Sk elektrycznej
latat1kL
Instynktownie wyciągnął przed siebie
rewolwer z stereot"YlPowym okrzykiem
,,Ręce do góry".
W tejże chwiJi. poczuł piekący ból w
okolicach skrorui L czerwona zMłona przy
słoniła mu oczy. Padając n.a ziemię, jak
·przez sen słyszał odgłos wy.strzału i zemty,

dlał.

Gdy

ocknął się, leżał

łóżku

w małym, brudnym pokoiku, wypełnionym woniami potraw.
1 Usiłował podnieść gŁowę, lecz ciężyła
mu jak ołów i bezwładnie opadł\\ na poduszki.

I

---o---

Telefon7: ,.Gońca Wieczo1'nego" - Redakcja i Admini·

stracja: 2-99 D_rukarnia: 7·99.
Polsk:ego•.

I

zdradził b·andytę

R9wer

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

.Głosu

kręgi

I

Z kół oficjalP ARYż, 14 kwiełnia. nych komunikują, że nie może być mowy
o zawarc:iu pokoju w Marokk11 bez uzysk.ar
l'lia trwalej gwarancji, rż powsta•ni·e rif.f.enów się nie powtórzy. Dlatego mimo podięcia rokowa:d, będą dalej czynione przygotowania do of enzywy, która ro~ocznie
się natychmiast, jeż-eli Abd-el-Krim w na?nie preyjmie wa:runków
bliższym cz.asie
francuskk'h.

W drukarni

zatacza coraz szersze

Dochodzenia w sprawie wojskowego I sze kręgi. Przed paru dniami został aregieograficzn-ego, prowadzone- sztowany jes7JCz-e jeden z oficerów insty·
instytutu
do energicroego
Policja
śiedztwa, celem'wykrycia sprawców kra- j przez wo}skową kontrolę generalną, trwa- · tutu.
W ten sposób pod sądem jest już -8-miu
ją w dalszym ciągu, zataczając cora.l szerdzieży.
oficeirów instytutu: 6-ciu w słuzbie czvnnej i 2 - w rezerwie. Crlerech z nich
osadzono w areszcie, •pozostali zaś odpowiadają z wolnej stopy.
RównQ!!!zieśnie z dochodzeniem wojskoł<rałi:ow
wej k011troli generalne;, sprawy, w miarę
m ~ ędzy
wykrywania obciąłlających materjałów,
1iołowem
przekazywane są pnez korpus kontroleWczorajs·z y „Głos" d!ono1sił o bezprzy- ś. p. Dor0>:'hy, a który to rower Ul!lliesz.cz.o- rów prokuratorii wojskowej, która natvchkł.;dnyr11 nilipad:ó:•e banayt:;cim w lesie mię- . uiy nI!ll w-oz.ie, utkwił w pamięci z tamtejmiast wdraża śledztwo ze swej strony.
dzy Rzeszowem a Sokoł·owem na osobę 1 szych dziewczynek, przesłuchiwanych w
Badanie -całokształtu gospodarki W. I.
kra'kowsQdego dostaw-cy trzody, Marei-cie : śledztwie.
korpus kontrolerów potrwa jeszprzez
G.
Stą•por p'O dop;owadzeniu g.o !ła po~te·
Do·ro)lze 1. j~go ~łużącym. . .
Energ1-cZ1t1e sledztwo pofacyjne przepr-0- • rune'k przyznał się do zbrodilll i osw1ad- cze parę tygodni i wów-c zas · zostanie
wadz.one nal'.ychm:iast po dokonaniu n11ipa- czył, że dokonał jej dla zdc·byci.a pienię prziedłoż.ony przez szefa wojskowej koijdu ustaLiło, że sprawcą ohydnego napadu dzy. Mordercę odś' awion-0 do wJęz.i-eń są itroli generalnej, gen. Góreckiego, odpob'.- t blisiki krewny zamordowanego, niejf3iki ! dowych w Rzes.rowie.
ministrowi spraw woj.skoosóib wiedni raport
Pogr:zieb obu zamordowanych
Stąp-or, syn tamtejsze-g.o handLairza bydłem. )
Żeligowskiemu.
gen.
wych,
Jak stwierdzono, StąpD1" od kil'ku dni: i przybriaił char~ter manifestacji. Od niiejuż czyhał na śmi-erć Doro-chy a w tym celu dzi:eli aż do wtorku, t. j. dniu po~z,ebu,
wszystkiie siklepy talk kat·olkkie jak i ży·
wvieżdżał rowerem w k-ierunku Rzeszowa.,
spodziewaiąc -..się p:oprostu Dor.och". Na ' dows:kie były poz..amykane, a w pogrzeMe
sprawcę napadu wskazał :ro·w er, który Stlą- ! wzięły udział tłumy ludnośc·i tak miejsco·
por po dolkonan1u napt.:du zabrał na wóz l wej jak i okolicznej.
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Abd-el-Krim
liaz zaprzestania w alki I
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.

Afera

w instytucie geograficznym

tow. akc. „Ulen et Co."

Cy ukrywała 15.000 złotych.

STEFAN RĄMOT A.
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Nagle w pół-cieniu ujnał sylwetkę dok- .
tora policyjnego.
- Doktorze - wyszeptał cicho.
- A ocknął się pan jut„. To dobrze„.
to bardzo dohrze„. oBli pam.a?
- Tu - podniósł rękę do skroni.
- Bardzo boli?
- Cięży.„ Pić coś, doktorze„.
- Dobrze„. Zaraz przyniosę„.
Wyszedł i po chwili wrócił, niosąc .
s7Jklankę lemonjady.
- Tylko małymi łykamr - uprzedzał
podając mu napój.
Ranny spieczonemi· wargami przywarł
Wraz z każdym W"YlPitym ły
szklanki.
do
kiem wstępowała weń siła.
- Czy długo byłem ze.mdłony, dokt.orze? - zapytał, od•stawiając sZlklauę.
- Godzinę ••. Teraz jest po siódmej„.
- A -czy schwytali go?
- Tego, który was zrad7 Niewiado-
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mo„. Nie mów pan nic„. Otóż at r-sztowano jakiegoś mężczyznę, który stał nad wami pochylony na podwórzu„.
· - Na podwórzu„.
- No tak... Znaleziono was ranncg J
na pod wórztt„. Obok was stał jakiś osobnik„. Jego tożsamość ustalono„. Nazy~
·
wa się Sobieraj„. Jego to„.
~ Ale doktorze„. Przecież ten baadyta ranił mnie na schodach na drugi·e m pię
trze ..•
. . Doktór sp.oj.rzał nań zdumiony„. Doszedł do łó#ca i począł badać puls„.
-- Ależ· ' doktorze, ja nie ~- i dzę ...
w.chodziłem na schody„.
· Do pokoju wszedł Wertey.
- A nnny ocknął się już.„ Wyobraź
pan sobie, daktorz.e, że na schodach znaleźliśmy 'Czerwoną plamę, id enty ~zną jak
w pałacu Tornów„.
(D. c. n.)
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