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!Diiś ·~są :podane.·terminy
Szczegóły

.

"

.

odbioru pf,e.mji!

na stronie 3-iej

D~i~i-ęjs~a ~ egzekUCja

. Piękna

w lodzi maszyna .d.o. szy·cia

r

! w nim .iskierki nadziei, klucznik

oddz.iału policji konnej. Za nim wolniej
nieco sunął wóz. wioząc skromną trumnę
z bielejącym na niej krzyżem.
W- ciągu dro.gi, skazany nerwowo palił
papierosy, zapytując pHnu}ących go w karetce policjantów, czy ujrzy jeszcze swą
•
Marysię, i ~nka.
Zbli.iano się do nµe}sca kąźni.
Na strzefoicy garni:wnowej na Man.i,
otoczon-ej kompanią wojsika, oczekiwali
już przedstawiciele władz, doktór i ks.iądz.

dodawrtł

mu otuch-y.
Wn-ieS:onej mu do celi kolacji Tomczak
. nie tknął nawet, pro~ząc o księdza.
O godzinie 8 wiecz. wvnowiadał się
: skazaniec przed h:ędzem Wo;tasem, któ! ry też nie sz.c~~~z'.l ·11.!~ sł.ów -tlloC:echy
t otuchy,
Nic jednak nie uspokoiło skazanel!o.

I

„

PROśBA ODR~UCONA!

!

I

I

I

I

I

Straż więzienna wyprowadziła zapła

ko1:iiety i małego synka Władzia.
łćtóry ja.-kby przeczuwaiąc, iż ojca więcęj
już nie ujrży, wyciągał do niego drobne
.rączyny, a pa dziecinne! twarzyczce per·
·
liły się łzy.„

ka.ne

'

prywatnym rynku walut obcych, ksztal•

tował się na poziomie 9.50 w płaceała,
9•55 w oddawaniu, przy ·minimalnych .,.
broiach i niezdecydowanej tendaiclL
Bank Polski ofiarował dziś za dolarJ
zł.

8.80.

Przeciwko ograniczeniu
zas·iłkÓW doraźnych
.

1

Il'

.

I. Piękna masz7na do SZ)'cla
li. 20 dolat"6wek (r6wnowart.100 dolarów)
ID. Utrz7manie miesięczne (180 zł'.)

BEZSENNA NOC.
Mimo, dodawanej swym najbliższym
Qtuchy, skazany miał słabą nadzieję na
ułashwienie . gdyż nerwowym krokiem
~hodził po celi, pytaiąc się pifnu:4c-e~o dozorcę, czy może liczyć na łasJcę prezy-

Imię,

nazwisko, adres:

(pisać

koniecznie

piórem~

~.enta.

_Nie chcąc odbierać skazanemu tlejącei

"

"
ł

.

O.K.z.z.

•

si-a
.'

Ji_tk się dowia:d ujemy, udaje się dó mf·
nistra pracy p. Ziemięckiego delegacja O.
. .< o i
· 1sk ie
K . z. z. w osobac h pp. Nap1era
5
W.alczaka w sprawie niestosówania ogra·
, niczeń przy zasił.kac·h dorainy-ch na tere•
· ·.
· nie Łod1~
o wypłacaniu
Jak wiadomo, . u<:hwała
.,,asilków doraźnych jedynie głowie rodzi.:
ny i dwum }ej członkom, zapadła w iarzadzie głównym funduszu bezrobocia gło·
sami przedstawicieli N. P. R. i Ch. D. przy
v-otum seprafum repreze.ntantów związ
ków klasowych.

j

U.Wa g8.f
'

•

udaJe
DelegacJa
do ministra pracy

nadz~vc2ajnycs.
Dnia 17..,~o 1'Wietnia 1926 t.
, Kupon uzupełniający 3.

I

•

W dniu dzisiejszym kun dolara, u

I

I
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która b~dzle rozlosowana łrad
Czyte1nlk6w „Goflca" \"Jyatawlona jest w · oknie wyatawowem znanei restauracji
,,Louvre", Piotrkowska 88

1

I

.

.

(notna)

Już

okofo godziny 10-ej wie·czorem.
OSTATNIE CHWILE SKAZANEGO.
prywatna ką.n·celarja ,..prezydenta powiadoChwila stracen.'.a była juz bliską.
I miła urząd prokuratorski, iż
wyorowadz.ono z karetki.
Tomczaka
I prezydent r..ie skoirzy:"hł z przysługu!ącego
ani synka, cofnął s1ę
kochanki
w'.dząc
Nie
praw i karę smierci przez rozstrzelanie".
II
mu prawa łaski i prośbę odrzucił,
zamierzając z _pojakgdyby
odruchowo,
· ~ Wśród gr.<>bowej ciszy na sali sądowej,
Przygotowania do egze kucji potoczyły ,
wrotem wsiąść do karetki.
roziległ się spazmatyczny krzyk ko<:hanki
się szybko.
skazane~o„.
Okutego w kajdany dopro'Wadzo.no do
Omdlałą kohiętę wyniesiono z sali.
słupka i przywiązano.
żYWY TRUP.
Skazany zbladł. Błędnym wzwkiem j
Skazany zrezy?r..ował z oporu.
świt już wkrada.ł się przez zakratowa~bjął kómplet sędiziów, zgromadzoną na
Kslądz go uspakajał, on zaś -całując po.przeciszę,
więzienną
gdy
celi,
okienko
ne
ę
s•
osunął
zwolna
i
publicznoś'ć
sali liczną
dany sohle krzyż wyrz.elcl:
rwał odgłos kroków.
. .
na ławę.
I
'
- Na co mi ks!ądz to wszystko mówi,
Wes.zli policjanci i stanęli n!eruchomo. I
Okutego w_ kaida.ny, sprowadzono do 1
·
już nic mi poi:ióc ~i~ mote!
przecież
ocrekującej już pn„ed gmachem sądu ka- Skoczył ku nim skazany i szar·piąc nerwo- I!
pytał:
ręce
ich
wo
spoglądał
cięzko
wzd~chaiąc
Przy~ze~
retki więziennej która szybko, oto·czona ,
na zarozow10ne niebo.
przez 12-tti· konnych policjantów, ruszyła
- Do którego więzienia mnie
w stronę więzienia przy uJ. Kopernika.
transportujecie 1
EGZEKUCJA.
Odpowiedzi nie było.
· ·składający stę z
egzekucyjny
Oddział
wszedł
celi
do
L.
ciszy
n:emej
ChwHa
RODZINĄ.
Z
POż~qNANIE
1
O godiinie 5-ej popoł. do więzienia. pro1kurator kameralny Tadeusz Krychow- 12-tu żołn~erzy 28 putku Strze.:::ów Kan.,
' stanął opodal z bronia u n.ogi. Oficer
pr:iybyła matka Tomczaka O'raz kochanka I ski, ozna miaiąc że
I prośba o' uła~~w2enie została cdrzuoona wzniósł szablę. Pierwszy szereg żołnierzv
jego z „dwul~tnim synkiem .
. ·. Ska~any uspakajał zawodzące kobie- , i wyrok ma być wykoo•any za pół g.oł-r...i!ny. 1 skierował karabiny w !!łowę i piersi skA.
Tomczak zachw'.ał się. Oj)arty o ścia- i zańca.
ty twierdzeniem, iż pro-śba o uła.sikawieni.e
go zostani-e uwzględniona prz.ez prezyden- nę, zakrył oczy dłonią. :-rzeżeg'lał się kil- , . Błysnęł~ stal opuszczon;1 w dół sza. kakrotnie, poczem grobowym głosem wv- Mi. .zabrzm· ała urywana krotka saJwa.
·
ta Rzeczypospolitej.
Skazan'.ec uodsk0~zy: odruchc,wo do
Przez cały -czas "widzenia" skazanv ! r?Jekł:
~óry, przechylił na prawe ramię głowę.
- Jestem gotów.
tulił do· piersi syn.ka, zaś z kochanką Ma:
a twarz wykrzyw:ła :ntt się bo!zśnie,
rysią snuł plany ich przyszłego życia po
Trupa ułożono na ziemi. Doktór. s·kon~
· NA MIEJSCE SłRACENIA.
odbyciu kary więzienia.
Okutego w ka}d.any wprowadzono do statował zgon. Zwłoki Tomczaka złożono
·W ciągu rozmowy z matką, która tkli1
wie ~egnając się ze swym najmłodszym, kar·etki, mają·cej go odwieźć na miejsce 1 do trumny i odwieziono wo·zzm na cmen ·
tarz na Mani.
a zarazem najukochańszym synem, czyni· stracen:a.
Sprawiedliwośd stafo się zadvść ..
Uśp!onemi ulicami m!c:tsta, mknął szyb- 1
b mu wyrzuty, skazany nie ip.ćgł wvdoJas.
być z siebie słów usprawiedliw.enia, 'lecz ko żałobny kondukt , w otoczeniu silnego
-spazmatycznie łkając, przy<:.skał do ust
wychudłą dłoó. staruszki.
Wf'W3fJ!Z.'łllll(!~... a m r r m m
łfiW
Chwila rozstania zbliżt!.ła się powoli.„
Z serji wielkich prem;•

·„

.„

„

'

1

Sąd udał się na nara .::łę„.
O godzi.nie J..ej po południu, rozległ
się na s.ali sądowej dzwonek, oznajmiający, iż los oskarżone~o został ;uż urzesą·
dzony.
Wśród ogólnego, wysokiego nap!ęc:a
nei;:wów.., rozległ się gł.os przewo:.h.i~zącego sądu dor.aźne~o W!•Ceprezesa W1tkow·
skie~o:
„W imieniu Rzeczypas.politej, sąd doraźny w Lodzi skazuje mieszkańca Pabianic, 23-letniego Władysława Tomcza1ta,
.za usiłowania zabójstwa iunkcjonarjusza
policji przy spełnianiu przez n!ego obowiązków służbowych, na po-zbawienfa

,

•

Władysława Tomczaka, ·
który usiłował zabić policjanta
skazany miał nadz1.ejP.,' że b:dzie ułaslf awiony
Do. ostatniej chwili
.

Nad .ranem rozstrzelano
•

'
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WIF.CZOPNY JLUSTROWANT

Nr.

~'iedeń zam~ast p.Skrzyń~kiego chciał powitać jego sekretarza

Mandarynom
manchesterskim
ych'' ma....

przysłano „prawdziw

w swietnie

skrojonym garniturze, w jasnym kapeluszu i żółtych rękawiczkach
premjer polski robi wrażenie elegancłliegt- światowca- podróżującego dla
.
· ' ·. · .- . , ·· własnej . przyjemnosci •• pisze prasa wiedeńska

·

Il'

. Dzlenpiki wk.deńs\P~ Witały ~patycz- · ::- wyg.I~

Era.ma wchodowa clwot"Ca kole!· Frao„
clsz'!ra Józefa jak~ przyległy Althaus--:Iatz
zostały ołocZone mlnym kordoilein woJSko·· ·

·

m.

wy

Na pnyfęde premfeta

pnemaczoną

rostała niegdyś dw«ska poc2ekailnła kt6-

. • . ~cblono
d
ł .
rą wy ~ono ywan~ 1 • ~yobrały ~
się
palmamt. Tłu.my publicznoscr zie
za kwdonem wofska.
śoiśl

.

e~ we

dłu~

•
·
pr00graaiu n? 5 mm. ~n

„

ed

9-t~ za1cchał na peron poouig Pł'a:ski.
pierwszym salonowym
kolei pa6.stwowych -

.w
waj.łooie polski·c h
znaidowaŁ się mm.

wagonu~ śhJdu zmęcr.enia po całonocnei
podr6iy i lekko zeskoc:iył z ostatniego
stopnia weg.onu na pec-on.
Bez zarzutld, w śwfatnie skrojonym fa.o

.·

bu.sową w lewej ręce, w jasnym kapełuaia
i żółtych rękaWiCzkach - robi wrażenie
eleganckiego śwLatoWca, podr6żujęcejo
dJa własnej przy~

I

e p' rzygntOW8Dl.e"
.,ne11·g1·y·n
°"'

W..

gr' z.e,„. .fo.rtep1·anOWef

„Comoodia" pary.ska, której jeden z o- preyjadela s·wego, dodał szeptem: ,.C~ły
stalnich num·erów poświęcony je$t p·amię- czas miałem zatkane uszy".
Znail\c: uprzejmość MA.$seaeta matki a, ci .dynneg-o twórcy "Ma non" Masseneta,
' dept~k sztuki męczyły ~? ptośb~~i wy.:;łu.
opisu:e do~re serc~ mistrza. .
chan:a „utalentowaiiy ch lator06li.
prosboni
odm6w1ć
Nte umiał ()n ·nigdy
Na j.ednej. z ta.kach audycji, t~ rt.Mnl
W}'ISłuc·hani-a proszących go o to śpiewaw Massaneta
fortepianowej, wpatn:ollł
ciiek.
mistri wci~
u
~auważyła,
?fiary
matka
do?r~zyn·
koncerde
na
ru
!ly
O
. Obe·
nym, na którym młoda adeptka Spdewała potaku;.ą.co przeohyla głowę.
arję z „Manon" , w oriewidywani u męczar. . Po skoń~ionei produkcji tpi•s trz zbliżył
Po się do matki paniet'lki i wyrzekł:
ni, uciekł w na:odleglejszy kąt sati.
_ Winszuję pani!
odśpiewaniu swo"ego numęru, panna za- A więc, mistrzu, e6rka mo;a. ·m.a
nie.go
do
wzrun:ona
1 r6iowłona, przybiegła
.
przy.szłośł?
serc.?
mi
jak
mi.strzu,
ze słowami: ,,Ach,
Dała jej pani religijne
- Stanowczo!
obecno~ć pańską, al~
spostrzegłszy
biło,
1
i pan zdawał się być zdene,·wowl' ny?" przygotowani·e , technikę ma ewangelic~ną,
1
' ,Nie, dzi.eweczko, ani l)rzez chwilę nie by- prawa ręka nie wie co robi lewa, cG,· ka
łem zd•nerwowa;t,•", a zwróciwszy się do pani będzie błogosławionl\1

I

Skny61ki. ,

lonki,

ttdaB się cło sa' sełm-etarz
wy~·
najpierw
z kt6reJ

J6zeł

Kieieln·icld.

Przedstawłciele włam

w.

p~

chwill

Wywó z koni z Polski

~

sądzUl

właśnie g~ć oc:ze-

dzieoo..ikarze, że to test
khvany, a ~ dr. Ramek. Już zabierał
się do powitalnej mowy pod Jego adresem,
idy nagle - Jak rela:pnufą dzienniki wie-

•

ministra

Byli oni uroczyście przyjęci przez bur·
Hit
.. '·- •
d
• tr
:
~ za or~z ra ę mte15aq, m cor~re.
clił.$eh słuzył za 'Łłomacza, gdyt r:.ekonu
eb~zycy słaibo wła.d:aH j~zyki~m„ .angiel·
·
·
skun .
Wydano na ich cześć bankiet, p. 0 ba.n~
kiecie zaś burmisfrz zaprosił i-eh na ćwiczenia straży ogniowej,
Na zaipytainie burmistrz.a, jak się ćwiczenia podo·bały, nfa,n daryn·i orzekli, ze w
Chinaeh skoro się chce znakomitym gościotn pokazać np. egzekucję ibrodniarza ,
to się ścina tywego człowieka, wobec
czego i tu powinno się podpalić jakiś dom ,
aby str-aż mogła pokaza~ co umie. •
Po wyjeździe rzekomych mandad''Y1J16W
tart wyszedł na jaw, ku uciesze całej
Anglji, która pr.zez parę dni wyśmiewała
kiej.
się z m.ainchesiters-kieJ rady miejs1

Perły

~daniem więdeńsldei

Czy znajdzie Iii uomlmo

a

.'

się umoralnią . armię

Oryginaln e metody gen.
Lu·Cżung-Ling

400 koni czeka na

załadowąnie

na okr,t w

Qdąftsku

Uniform dla .:dr Koryntu
W 6.dz narodowej armji chid~kiel gen.eLu-Czung-Ling celem podniesienia poziomu moralne-!!o swych wojsk, wydał roz.
kaz wzibraniający pod karą śm1erci wszvs ti..im ·ofi.cerom pale'llia opjum i tytoniu,
używania alikoholu, i;łuchania muzyki i llasiadani -. do wspólnego stołu w towarr:ystwie dam lekki-eh ohyezaiów.
Ponieważ w obozach ~()jsk chiń.~kich
znajduje si ę wiele takich dam, otaezaji„
cycb się wielkim zbytk!e)ll, ro~poriądził
genęrał . Lu~Ciung-Ling , aby kobiety te
ubierały się w czarne suknie, a na zną,k
zawodu, !aki uprawi ają, nosiły na prawem
rami•eniu biJłą gwiazdę.
rał

!>amy, ktdre . nie pl).9fo.ehaiĄ tego ros.
kazu ukarane będą chłostą ·i obwnżone po
obozie w .klatkach .

Nad·p'r.ogram:

krdłewsklago

wynagrodzenia!

prasy
:

wsr6d kobiet

poszukuje milJoner
amerykati ski

Skrzyńskiego,

CĘ

Jak

chi4czyk6w.

zjawiła się

Premjer -

"·

ro„~ił ~łoskę, te ktlk~ ·~ao~~6w
'_ ·
chu1sk1ch zwiedzi M~c~e~~· „
Lo.n4Y.W oznaczGnym dniu P1'fyhyti z
nu orzvJ:aciele zbieracza. t>rzebranł za

---=---

w dnwiach wag~u
i elegancka post~.
młodzłe6.crza
1\'J'S'mu1da,
Pan Kisielnicki miał jew.a~ c.zas pncezkocłzić zamiarom d-ra Rameka słowami: „To
Jest eks~elencfał" przycqm wskazał na
deński• -

John Hi'lditsch, zamies~kały w Mq.
che.$teru, znany zbieracz dzieł sztuki
chińskiej i japodskiej, w dowcipny spólób'
:ta.żactował sobie z 'Lamt-eijs.zej rady mdeł·
81kiej.
Posłał on na. Bwieło otwartą ,w;stawę
swoje ?:hiory, lecz zazdrośni kolekcjoni~~·. ~złruikowie rady miejis~ieJ, nie dopu.
scti1 u:h. do wystaw1eai~.
łlłld~tscb, chcąc . sobie. zak~~ .r: . ~IL

I
.

t8
,
D0 bre serce M. assene

daryn6w chlflsklch

Dawclpny kawal zbierana 11fukl

dO Wiednla
k•
Sk
•
•
b
.
d
.
1ego
rzyns
m1n.
YCJ8
przy
y
ZO
p
·e·
e
l
· Weso ł
b. sympatyanie. Wysiadł z sno-szvym garniturze. z grubą JMką bam·

Gie, a nawet · radośnie przybycie premjei:a
po!skiego do Wiednta, a w tym w,padku
iest prasa wyrazicielem nastroju błna8cL
Dzhvnem Jedynie nioże się wyd~ M
włit!~e prz"d przyjazdem ll'Olsklego ~stof·
nika, pr:ryhywaJęce.go a Pragi, przedsię.wz'.ęły daleko ld~ . łiodki' bezplecuA.
stwn1 Jakie usp.rawi .diiwUby inożna na
przybycie faldeg~ cara lub brana, ałe nłe
_
reprezentanta poJsktej repu.bJikl . '·
\ ; · "
· · ·.
'
. •

!ęO

5 albO 105 · złotych
Kto w tych

ch;żkich c~asach

ułożyt

potrafi

dobry

dow~ip,

DOSTANIE 5 ZLOTYCH
Czyj dowcip zostanie wylo s .o wa"y
DOSTANI E 5 Z LO TYCH ZA DOWCIP
i 100 ZLOTYCH NAGRODY
RAZEM WIĘCl05 ZLOTYCH

Dalej gospodyni ma by~ ubrana wy•
twurn.ie i zakazane Sl\ Jei jakiezkolwie-k

Dowdpy należy oddawać osobiście, Jub wrzucąć do skrzynki redakcyfnei „Go6„
ca" (Piotrkowska 106). Każdy dowcip powinien być napisany ne. kartce papl9'u,
i zaopatrzony w podpis i adres autora ł w kopercie oddany w r~dakcji „Gońca"
· ,
(Piotrkowske 106).
Jeden jedyny war111tek stawia redakci~ przyszłym humorystom • amatorena, •
,
mienowi~e$

. DOWCIP MUS• BYO KIU~TKI

! zw1ę~~' !

~-t,:c:;::!""""'"WllllltW ll:
--:::::.:=- :='~:._

Poozatek e qodz. '3 po · połłldniu 1 oat. o IO wieca.

znaf omości dla uruiikni ęcia plotek. Gospo•
dyni ma być wreszcie damą prawdziwą,
nie zapominając przytem nigdy, że jest
tylko służąc2'.
HarrisOft ·obiecuje
Oczywiście , mr.
perle, odipowiadają.cej ws~ystkim tym je·
go ~ymagan.iom, honorarium od.powied~
nie. Ba, wię.eej }es:z:cze, !łdyt oświadcz.a,
że jeżeli perła wybrana ~ytrz;yma prz.y
~ do chwili jego zgonu, to otiFzym.a ': w
$1)3.d.kti

Spnrtowa komedja w 2 aktach.

„

-

Passe•Par~t

I

blleą:~

· .

Bogacz amerykański, Harrison, który,
pomimo dojścia do mfiljo·nów, nie przesta·
je być zatwud~ialym siary~ ~awłlerem,
ogłosił w dzieani•kach chioagMkich, .te
poszukuje gospodyn~, odpowiadaj2':cei na·
stępującym warunkom:
Obsłuj!a ma by6 nieskazileln•. Gos-po·
~ ma jut z oczu swego pracodawcy od· ·
Dobry
gadywać wsze1kie jego tądania ,
ko11iccz·
samo
tak
wa.runkietn
jest
humor
nym, iak obejście wyszukane. Go$'podyni
ma być też pierwszorzędnit · miwzyni,
kuchni. Sprz2\tanie mieszkania nr się od·
bywać cicho, aby pca:::odawoa nawet ...iie
zauważył tego.

ul11owe ale ważne„

po :t'lhu mili0<n dolarów.

mu

łfr.

SD

GONt!C WTECZORNY R.USTROWAN7

Ogłoszenia
Czytelnjk6w ·„Gońca"

Ma rkiż
był

rzeczywistości oszustem i organizatorem
Policia uięła „męia zaufania Rockefellera"

w

NAUKA i WYCJHOWANIE
RUTYNO\VĄNA NAUCZYCIELKA
nd~ela Jekcli ·l konwersae.U polskiego, ułemleckiego. francuskfog-o i rosyjskiego. Jeden z tych
przedmiotów za · angielski. Kilińskiego Nr. 117.
2205

miesz. 8. P. C:virkowska.

•••••••••llilmlllil• •••
SPRZEDAŻ i KUP~O
GRAMOFON

Łaskawe · forty
okazyJn~.
sk ta dać d.o •. Goika WieczQrnesto" z podaniem
2220
r..eny i adresu sub. "A. B. 50".

kttPit. lub natefori

PIEC lf.ĄPIELOWY

miedziany dicę kupić.
,,Gol'ico. Wieczornego".

.

Oferty pod „F. C." do

2160

TAN{A WYPRZEDAt

ksiądz świec'ki,

de BloSsac,

Miasteczko Sures.nes, leżące naprze- wnątrz pr.zez okno, które n·a.jiwidocz.niei
ciw Pa.ryża, po drugaej stronie Sekwany, nie bvło zamkndeite
należy do · spokojnych lll·iais'lecze'k pirowinTERAZ KOLEJ NA NASI
cjonalnych.
Przed niedawnym czasem w zaNębie·
Kiedy na wi.ęży kościelnej· wybiła go·
i>•
-~
.
j niu bramy jedmego z domów przy ulicy dzina 12-ta, zaczajone w bramie sylwe-tiki
I Hipipo&o.me, uikrytego .w cienfo, tuliły się wychyliły się na chodnik
I dwie sylwetki ludziki'e. Za-czajeni rozma- I - Teraz kolei na nas, oderwał się iewiali pó.łgto·sąm i cała kh uwaga pochło· deo z tajemniczych ludzi."
Podes·zli dD okna, Stkoczyli twawo na
nięta była tein, co się dzieje po drugiej •
stronie ulicy. Przez szpary przymlmię- gzyms i maleźli &ię w jasno oświetlonvim
tyoh oikienn.k miesżka!lia na parterze do- j salonie
W i.ednem jedmak ochodziło ś·wiaHo.
CO INSPEKTOROWIE POLICYJNI
' kn.i~ ok~en.ilke były nieco· u.chylone,
UJRZELI W śRODKU
Co pewien czas nadchodziły J·arkieś poByli to dwaj inspektorowie policji
stacie, -zatrzymywały się przed oknem z
śledczej w Paryżu, KHn·g i Le Sauce. Od
uchyloną okienll1Jicą i rozejrzawszy s~ę udłuższego czasu Poszukiwali na!M"6żoo w
ważnie., czy uliea iest pust~, wspinały się
tajemnicze.go cszu.sta, który nosił
Paryżu
po wy&ta ; ącycli gzymsach i znikały we__:z

mfoef poJed·-\-ń-czo ·1 na ratv. Albert Pawłow·s'kl.

OO

Targowa 3S .

SbRZYPCE STARE
okazyjnie do spr.z.edan:a. Cena
Wólczadska 169. m. -4.

z:ł. ~

75 I 9!'.
2267

•,S• 1nierć ~ara l't1foo''a a'l·tt 1u ~· w teatrze Fre~ry wWarszaw~e

DO SPRZEDANIA
rower w dobrym stanie, obeirzee można w skła
2263
dzlii a.ptecznynn. ut Knińsklego 4(),

I

M.IE~ZKANIA

LOKALE -i

POSZUKUJE

11rzy rt>dzin~e.
Zawiadomgć pro-o;zę:

pokoju w śródtn.łdetu,

male~o
st~rszy

6amotrty metczyzna.
K1Hńskqego 85, Gadomska.

2076

I 'TERESY H!:VDLOWE
a

E*iZ

SPRZEDAM PLAC

dwunaro.tny; nadaJ~oy się- pod budowe sklet>()w,

pjekarni

f

na Interes rzetnickl. Punkt dobry -

w.

przy ul!oy Napiórkowskiego. Wiadom9ść ul. Killtiskiego Nr. 246. Feliks Komorowski. Cena tid
~16%

umowv.

~

-. .

-~

l.

"

'

suknie duchowne i używał biletów wizy
towyeh z napisem:
.
.

JóZEF LOQUAY , Markiz de BLOSSAC
ksiądz świecki.

me

Nie ulegało wątpliwości, że oszust
jesit ani księdzem, ani markizem. Korzy·
·stafąc z przebrania i tytułu szlacheckiego,
filut ten miał liczne stosunki. Zwracał
się do upatrzonej ofiary, opowiadając, że
jest upowa.tniony przez miliarderów amę.
rykafls'kkh, m. in. przez Rockefollera do
wyszukiwania we Francji dz.ieł sz;f;uki. obraz.ów, statt"ych ko.r onek. rzeźb. Mnósit·
wo naiwnych poszło na lep obietnicy do•
skonałych zyisków i powierzyło oszusto•
wi cenne przedmioty, których potem ni•
gdy nie oglądaU .
Policja posrokłwała sprytnego oszu•
sta, ale napróżno i dopiero anonimowe
doniesienie z Suresnes, o tajellllJlkzym
który nocami przypmuje podej·
księdzu,
rUlltlych gości przez okno, sppwodowało
wypra.wę d'Wtl inspektorów na ulicę Hip•
1<odrome.
Na M-odku salonu sied-ział wysoki, bar
·czysty mężczyzna w sutannie, popijając li·
ki.er. W salonie było obecnych około
dz.ieci~iu osób, usroiinkowani młod·zi-eń·
<!y i zagadkowo wyglądające pary.
Na wti.cloik agentów policyjnych gospodarz powstał ł począł osllro się stawiać.
wa-es~ie okazał list, pisany jakoby prze.z
RookefeJlera, w którym' ten!e poleca mu
za.kup dzieł sztuki. Nie wz:ruszyło to jed·
nak policjantów i rzekomy ksiądz i mar·
kiz rad nie rad musiał udać się na prefek·
turę, gdzi.e przwa.rfy do muru, przymał
się do wszystkiego. Intratny zawód oszu·
sta uprawiał od pięciu lat. Prócz tego
miesz:kia.nie jego służyło najwidocmiej a
miejsce schaidizek dla amatorów orgji.

książe Dymitr, ~ w. · ksią!e Mik~łaj Mfkołajewicz,
Caryca I Rasputin

Węgiel

~aj~ie pracę bezrobotnym
i
'*poszukuie ZDOLNY CHI.OPIEC
pasady. t.as.Kawe Oferł· '·-~:ot-1 -„;::•.r..J".'4_,,,.~:"'-~~ ··

„.Z listy ll·ei i 12-ei
(z' dnia 7•1'-0 i 8-go kwietnia)
będzie osobom, którym w U·

·- - ~

"Wydawany
sta~h trch

przypadły w udziale premje
węgłowe,
W NADCHODZĄCĄ SOBOTĘ,

laldeJkołw~

ty sah. .,Zdolny'• do „Oodca".

BIURALISTKA

17 KWIETNIA,
od g. 4 i. pół - 6 i pół po południu w adntJnistratji „Gońca" (Piotrkowska 106),

ze tnalomościa buchal-.
ierii, kc;itrespomlencii oraz plsanla na maszYnie
od•powled111iej posady. Wyma~an:a
IPl)S~lniije
skr<>mll'l-e. Łaskawe {}ferty sub .•••murallstka" · do
J»ecloletnią J>rnktyką..

\ i

nw

„p.otlca".

---000Wydział premji "Gońca Wieczornego"
uprzeimie prosi osoby zainteresowane, by
przy odbieraniu premji ściśle trzymały się
wyżej wymienionych terminów, w celu u•
łatwienia sobie i administracji pisma spra•
wnego i szybkiego załatwiarua spraw tych.

Praca zaoliarowana
POSZUKUJĘ

orgji

UCZENNICY

ręCZQych robót. to Jest haftu. me.ret.Zgfa,szać się coozfennte Poludniowa Nr. 5R

do wacownl

kl filie.

oo g()(fz:. 11 -

„

Car

2182

15.

Mikołaj

li,

następca

tronu Aleksy i Ca ryca

n

Cudl'tw6rca w czarnej
todze

!F*

Ro.zpaczliwa sytuacja w

DONIESIENIA .ROZMA ITE

Rosił

wywoływał ,,duchy przyszlołcl"
Policja zamknęła mu świetny

Groine rozmiary kryzysu gosp od "3r~zego

,,ZNACZKI POCZTO\Vt:"
(}b!egąiwe. używane. oraz całe zbiory do kotekc1i kn<P1lie I ll'facę najwyższe ceny - „FiłatełJ.a".

~~~~a~adzka 23•._~.:_:z.

2214

I

FILATĘi.l$Clł
·T. Gutman. Zawadzka Nr. 23. m. 12. kupuje
wsr,elkle zn-aci.ki DO:Cztowe oraz całe 7.ibiorY i
t>facl najV,,·yższe oemy.
de s!e!

Spłeszcie.

a t>rzekbna2215

m.ATELlśClf
zbieracz marek. który u mnie ktl1pui•
Każdv
znac;Z>ków za % zł. otrzymuJe Jako premJe 50
Tót.nych ;maczków. Filate.lfa, Zawad~ka 23. ·mfe-

UWAGA

~z.kan!a

w

LWóW 16 kwietnia. (PAT}. ,,Gazda
Poranna" w korespondencji z pogranicM.
sowie-ckiego donosi: Jak podają pis~a sowieckie położenie w Ro·sji jest obecnie
gospodarze
Przesilenie
rozp.aczliwe.
przybrało groźne rozm'.ary. Ma onC' charakter kryzys-u politycmego. Kurs dolara
i funta szterlinga poszedł ni.esłyc~1anie w
górę; Za dolara płacą 3 ruble. Z powodu
brakp surowców wstrzymano pracę w sze-

2216

12.

we·lście.

lt>2219

PLISOWA}QE,
karbowania s·ukień podług nalnowszvch fas0<n6w

I

priyJ.muJe I wykonuje starannie i punktualnie. Ce- ·
ny kor.kurencvlne. Ror.enberv;. Killńskieizo Nr. '>
2191
Cr'ó.1t Pomorskie]).

-- ------

KUPUJE

wszelkieog ro<lza~u ks '. aż.kl. oraz całe bibl io teki.
Poo11e. ul. And.rze.ja 47. skleD suożywczy. 2265

j
,
!

t

·

.,,, BaJgenJalnleJszy ko:nik

STARANNY ,tMANICUR"
cenie 60 groszv. Abooament na 10 manicurów

?:l. 5 Zawadzika Nr. 23. m. 12. 1-sze
wa oficyna 1-sze o:etro.

I

regu większych fabryk, wskutek czego
zwolniono wielu robotników i obQiżono
zarobki do połowy, co wywo}uje ni·ez:.ado·
wolenie i rozgoryczenie. W związku z tern
zaczyna u przywódców bolszewi·zmu prze.
ważać opinja, że poprawa położenia nastąpić może jedynie w drodze 7.Pliany ogólnego kursu politycznego w kierunku ustroju burżuazyjnego lub też odrodzenia
komunizmu wo;ennego.

I

ł111lafa

.,,,

„Grand-Kino" Charlie· Chaplin
hf
•- • d . f
Ozis

m nas ępnyc .

. rmn~. ~~JW
1

w najwyższej swej kreacji
p. t.

Poczetek seansów w dni powsz
o g. 5, w dni l!wiatecz11e o 2 p.p·

1
11

eorą"Zkil
U
U

złota

• ..
„

interes
l" . kl b
W Wrocławiu zamknęła po ic1.~„ u
sp:rvtystów pod naz~~ „~rzyszłosc · Du.
su te.go kl~bu ~ył me .ak_1,Fryc ~a~elm~·
yer, 30-letn1 mę~czyzna, k .liry z1aw1.ał ~tę
0 ?- s· ean:sa~h :>dz:any w <:zarną togę 1 wie.
me-c z liści palm~w~ch:.
Gabel.mayer · łosił, 1z. posiada. moc wr·
j woływani.a du-chów ma1ącyc.h s1ę wc1eltć
, w pnyszłe pokolenia. I tak uczestnicy po.
sledze:'1 spirytystycznych mugli zobaczyć
swych potomków, dotychczas ieszcz.e nie
urodzony.eh.
.

„

i

Słabą stroną kluł:u „Przyszłooć" były
opłaty, dość zresztą wysokie, które wnły
wały do kieszeni cudotwórcy w czarnej to-

dze.

ustanawiana była zaduch s!ę miał z!awić:
im odel~le;sze pokolenie, tern taksa była
większa, zac"?:ynala się od 25 marek, a kończyła ta 100.
Gabclniayer m!ał wielu zwolenników,
którzy próbowali nawet w sposób naukowy tłuma·czyć jego ~ksp; ymenty.

.I

Wysokość opłat
leżni e od tego, jaki

!

--·----------------------------------~~~O~NIE~J~r~_.!:.,::..:,:IE~,C~Z~OR~f.~lłY:....:;'IL~U~S~T~!~O~W~A~NY:.!.-____~---------------.;....------------.:..:'.._~r ~n

Ze $portu

Teatr mlelskl

36 lat na jachcie,

ZAWODY SZERMIERCZE O MISTRZOSTWO X-ef DYWIZJI.
D&W
Wczorajsze wynikł· kluyfikacłL -

Dd,, 5obota, dwa przedstawienia: o godz. 3 m,
30 po ru przedostatni przed zejściem zupebsem z
&flaza ,Otello'' z Junouą-Stępowaldm. Ceny naf•

ruszył się z miejsca
Historia amerykańskiego dziwaka-miltonera

który nie

odbedą się sensacyfne spotkania finałowe.

W dniu wczorajs-zym, 't. j, w pi_ątek. 17
b. m. w sali WKS-u odbyła się kJasyfika·
cja zawodników do mistnostw dywizyj·
n)'.'ch kitóra wyłoniła n-astępują-cych szer·
nuerzy do finałów: w g.rupie oficerskiej
kl. A - por. Kudelski, por. Kuinieki, por.
rez. Rymler; kl. B - kpt. Sie'kierzydski
por. Gomoliński, por. Gruca., por, Ogrod·
nik Klasyfikacja w gimpie podofiee.rów
dała. nasitęoujących szennie~: w kl. A
- s-1ez:ż. S~r, plut. Urha4sk1, •k apr. Ro-mańczuk, ogniomistrz WaJcz.a.k; w kl. B
- siert. Stojewski, ognom. Andt, siert.
Paproclc.i i siert. Leśniewicz.
W dniu dzisiejszym (sohotaJ ptzecł ~
łtt<Wern oclbęd4 się w sali WKS'11 finały
w grupie podoficerów, zaś po połudnda o
godz. 6•ej wiecz. w sali szkoły powszech·
nej przy ulicy Cegielinianei 58 ódJb~" się
sensacyine sootkai!iia finałowe o za·$:R:zyl„
ny tytuł mistrza . w zawodadi szenmer• ,.
c~ch X•ej dywizji.

'

d.ziennie było ohle~wane przez łodzre

W trch dniach zmarł amerykański miljoner mr. Me. Evers Bayard Brown. ban·
kier nowojonki.
Przed 36-laty po nieszczęśliwych prz.e}w Anglji
ściach milłosnycb Brown kupił
t.cht i zamieszkał n.a nim nie opuszcz.a :ąc
j
go ani na chwilę.
ł .
lał a k t •
Jaeht t

okoliczną ludnoś cią.
w łodzi
O ile mu ktoś

toce, Wire~ho~ pr~ ~ b~~~ż:chaE~ez:~
d ł .
d
y t( ~
A 0 dJjl B·.J.
;ałkoV:ici zaw.sze {° 6 w 0 ~ P yni,~";" . ywnos i
~o to f~kao~a
3~fY
0
u 1 a nie ruszy
w drogę.
.
.

:ia .

Brow~ ze sweg? J8:cht.u prowad~tł róin.e
łftt~ay 1 oper.ac)talll1 g1ełdowern1 potro1t
m&Jąlek.
coSz.czegółne mlNzkanle. dziwaka

Wle<lSorem o goch. a m. 15 równieł po t'U
przedostatni „Orzeł czy n.nka" Ceny zniżone.
W niedzielę o godz. 3 m. 30 równle:t po cenacll
zniżonych po ru: ostatni „Orzeł czy reszka".
Wieczorem w Diedzlelt "Znakomity Don Juaa'\
Mimo niedzieli bilety ulgowe watne.
W poniedziałek po ru ostałnł „Otello'". CtGJ.
nafnltsze.
We wtorek, 6rod• ł czwartek ońablłe tny W'f•
·
atępy K&&lmłerza Junoszy Stępowaldego.

z
.

podobał się,

Brown miał z":'yczaj .wy~'f'!ać mu p1"zez ma, .
r ynarzy upomn~ek p1~męzny. .
ia.chtu
d-o
Pewnegoyfdma pod1eohał
. .
k
I
w ce u wyegze wo'!~a J&·
s ~ owy .szer
ki e goś podatku. Brown kazał wyw1a1ć fla·
J!~ ameryk~ńską i zabronił ~u w.stępu.
Ntezrażon-y tem szeryf począł s.1ę wdrapywa ć po drabin ce na pokład. Wtedy Brown
kazał marynarz.om prz~iąć drabink, i azeryf wpadł do wody. Dopiero na drugi dzietl
udało s:ę ~zeryfowi w asyście policji uyskać ws tęp na µokład.
Po ~mierci dziwaka załog.a opuściła
jacht, którego pilnt~}e policja do czasu od.szukania spa dkobierców Brown.a.

1me,...

I

,_

1łłiaze.

1

W pil\tek dwudziesta tneci& premfera sezonlU
ptak" Maeterliack'a.

,,Błękitny

li.

, Teatr popularny

w sobotł, i tut.ro, w ałeduel._ po dw.a
przedstawienia r>itkn•l ludowej utukl ze łpfe.
wami i ta.6ca.mi ,.Kra.kowlaqo i Górale" J. N. Ka~
tnióskłe~o z muayk" K. Kurpi4akiegcs. Ceny bile·
łów u clzilłejaze przedstawiwe popołudeiowe i
wieaorowo na;mtaze. W pnygotowamu biltoryc:Uly dramat narodowy p. t. ..X~", którego
premier• ll&ZD&OZOGO ... dzle4 3 Maja.

DzU.

Potwierdzenie teorji Darwina

SKŁAD

POLSKJEJ UPREZENTACJI
SZER)JIERCZEJ NA MECZ
Z CZECHOSŁOWACJĄ.

Na mi~ypdstwQ..

KRAKóW, 16.4.

Pohka-Cze·
chosłowacJa, który od·bed:de si• w dniu
17 1 18 b.m-, w :Krakowie, barw polskich
bronić będ4 nasitępufący uermiene: pp.
Paipee, Berski, Fridtt-·iclt, Malecki Mil.kowsk~ Zabiel.siki, Vambera. Gollmg, Seg·
da, Zagaciki i Nusisfba um. Nie wszyscy jewym meczu a:r.ermierczym

'

dnak z wyżej wymienlonych wałczy~ hę·
dą, g.dyi znajdują się tu również Hettnie·
rze rezerw9wi.

KOMISJA P. Z. P. N-u WE LWOWIE.

LWóW, 16.4. Na ~~J doia 17 bm.

apmed.zi.ała

sw6j przyjazu do Lwowa
komisja P. Z. P. N-u, kit6.ra zbada powt6r·
n.ie ezy Jdu.by lwow*ie uprawiały profe·
s}on.alrzm. W skład komm;I web~: pp.
t.ezer. Pmewalcl i łmił.

.

NOWY KLUB AUTOMOBILOWY .
W KRAKOWIE.
ICRAKóW, 16.4.

W K.ra'k~

•W.·

zał ti• lclub automobilowy, który ma na
celu J>ł)pica.nie sportu samochodoweiio.

·---0--

Na prezen. klubu wybrano Amoaiego br.
Potockiego,

PlieJska g111rll sztuki

!

W robotę i niedzielę upływaj" osta.taie dni Wf•
stawy Styków, która poruszyła szerokie afuy pu•
blicznoaci fasc:ynuj"cą &ib1 talentów. W ~
ułym tygodniu otwarcie jubileuszowej wyaUtwy

REKORDY ANGIELSUEGO
FOOTBALU.
LONDYN, 16.4. „Huddenfield T~··

zdo-bywa w bieżącym toku rekord, fesi•
cze w aafiel·s kich kronikach piłki nomej
nie notowany. PMaz trzeci z rzędu wy·
chodzi bowiem z zawodów o mistr~two
Z'WYCię!'ko. Najwięcej b.rameik o mistrio1two strzelił środkowy napastnik B1ook·
bum RewffS Harper", a mia.now!cie 4t.

Małpa,

z

kt6rą

do ,,kuzynostwa"

ni e c ~ ętnie się

przyznajemy

k\Vltnącą jabłoni'"

POKOJóWKA.

Ma.rysiu, jut ci dwa razy

-

Herbatka ,.Dancing aod

humoru

POCZĄTKUJĄCA

mówiłam,

Dzisiaj dn. 17 kwietnia w Grand Całe odbę
dzie się, :i wielkiem zainteresowaniem oc:iekfwa·
na, herbatka-daruiing na rzec; łódzk. iyd. tow.
'
„Ochrony kobiet".
Jak sio dowiadujemy, public:zno6ć Die aawic·
dzie sit w swoich oc.sekiwanłacb, tyt mile epę·
dzafą~ wi~aór, dozna wiele estetycznvdt wrA•
te6.

wytarła I
Jabym rej wytarł.a, proszę pani, ·ate
ł:u:r.a. taik pręd'k<> ucieka, te jej ~e zła.

te byś kurze
-

pać

nfe

mogę.

-

ON JUt UMIE.
OJdec (ze złością): - Poc~bj, ty &,..
buzie! Nauczę ja cię palić papie-rosy!
Synalekf - Ki.edy ja jut umii!m, pros.zę

•Jca I

Nu.. cb:lecl.

'

---u----

Odczyt prot. Kazimlena

I

\Vłlkomlrskiego

-

Mamo, -

mamo. parowóz się ką.pie.

---. .,

Mały Tadzio ogląda w muzeum otbrzy.
kości mamuta. Ojciec tlumaczy mu pojęcie mamuta. Zdate się, te Tadzio w&zystko zrozumiał bo pyta:

mie

-

M ałpa,

A dlaczego „mamut", a nie „paput}'.

zupełnie

udatnie nas

naśladuJe

i

-

Doktorze, ery popebill pa.u kiedy w
tyciu kapitalne głupstwo?
- Tak, prouę pani! Wyle-czyłem mil·
iardera w trzy wiiyty!
-

PRZEWIOOJĄCA.
To śmieame. Stade nas s11eśeło-t'O
kupiłaś cztery ciastka.

kt6r.a

Ku u\vadze Wszystkich czytai.acyth !!

KAPITALNE GŁUPSTWO.

„ GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANY"
W>"dał

3679

do stołu,
Il
a ty
- Lic~ na to, te dzieci dadzą nam dołć spo.obności, teby swem nlegrzecuiem zachowaniem
,
9fł po&ba.wić je aa karę ciasteczek „

r

.

Staraniem łódzkiego związku zaw. naucz. mu·
zyki odbędzie się dn. 18 b. m. o «odz. 4 po poł.
w aali konserwatorjum p. Heleny Kijdskiej, przy
ul Traugutta 9, odczyt prof. Kazimierza Wiłko·
mirskiego „O współcz~nej muzyce francuslde<f",
Odczyt będzie poł!łczony z ilustracją muzy~~
w wykonaniu pp. Matjl i Kazimierza Wlłkom.ir
skich. W programie utwory Debussy'el(o, Ravel'n
i Capelet'a.

Dziewczynka pięcfolet.n:ia ujrzała, banad morzem, ja;dąicy w oddali

wiąc się
okręt.

senjora łódzkich artystów Maurycego Trębacza.
która obejmie około 200 prac tegoi artystr, bQ·
dlłcych w posiadaniu prywatnem w ł.odzL Na
wezwanie komitetu pośpieszyli z przychylnlł odpowiedzią nieomal wazyacy posiacłacze obrazów,
wystawa c:ate~
Równocadnie odbębdzie
~b lwowakic:h artystek, która •potkała -1• i;
nadzwvczafllem uznaniem oałatnio w Krakow-1-.
Poza tem prace awe aadesłali J. A~usłYl!owit~
i Piotr Stachiewic.i.

•i•

Największą ilość zd-0bytych goaU ti~zy
Pmnouth hgyle, drutyna ID-ej ligji kit.6·
rei napastnicy stuełiU 100 bNmek. '

Trochę

,JtRA:!tOWIACY ł GóllALE" W TEATRZE
POPULARNYM.
Teatr Popularny wystawił wczoraj frallll w
swoim czasie z olbrzymiem powodzeniem we
wszystkich polskich teatra.eh przepiękni\ pierwaą
polską ludową operę p. t. „Krakowiacy l Górale" J. N. Kamieóskłego z muzyką K-.rola Kurpiłtskiego. Sztuka otrzymała całkowicie nowe d11koracje oraz barwne krakowskie i góralskie kosłjumy. W Ćię,c:i muzycmej :inajdują pole do po.
piau pp. BrBonowska (Basia), Roataóska (Zosia},
Moranowicz (Stach), Urba6skl {góral Bryndua) i
inni. W rolach charakterystyczno-komicznych
występ. : pp. Saba Zlel.i4aka (Dorota), pp. Bielecki
(Miecbodmach), Puchalski (Bartłomiej), Góreckl
(Janek), Gałęckl (ekonom}, oru Pilarski w roli
studenta &rdosa. Krotochwilną akcję sztuki
przeplataj-, efektowne ta.6c:e góralalde, ogll.J.tc
krakowiaki, oberki i muur układu baletm. B.
Nowi6&kiego. Sztukę reżyserował J. PJlaraki.
Stronę mazycmą prowadd F. Smolarek. Delrora·
cie B. Witkowskie1to.

dotychczas
swym czytelnikom
3679
PREMJI

(W Iem 66 nagród pien iężnych)
o o &brz m'"e · wartości

zł.

35.000

zł„

Likier Antique
BACZEWSKIEGO

41S-:..

Wełna Słoneczna
do robót ręcznych

F ·U KS.
I. Nowomiejska
Nr. 7.

Łódź,

Tel. 26-97.

160-7

Nr.

en

ŻagiPw agitacji
płonie

komunfstycznei na llrP.s.ach l

Możemy się spodziewać pieknego
i pogodnej jesieni

nowym blaskiem

Zmiana taktyki bolszewkkiej pod haełem wybor6w
W ostatnim czasie wschodlnie kre:sy
Rzeczpospolitej stały się areną rywalfaa.cji

różnych skonnictw polityc:z:nyic'h, o
wpływy nad masą biaforuskiego włośdań·

S<twa. Wykorzys.tując słabe uświad.omłe·
nie politycme tamte.·j:szego chłopa, sitarają
.się par.tje tak białoruskie, jak a polskie
·
przeciWt-ć go ne. swo~ skonę za .eea•
. hoj.nie szafowanych obietmiic. Odbywa się
, fo011Ula aiitacja.
Stan ten ułatwia rt:1bolę kom~ont..
.którzy roZwijają obecnie nadl'W'JCMj ty·

wą działaLność. Ośrodkiem

Jlr'f)p9.pndy

~~imLstycznej .ńa kresadt M powiaty:
,Witeńiski, Stołpidti, Nienrieitki .i ł.uainie·clci. Sł4"efa ta roi się wpro1t od hpfisZ.,:widdch ageethw ze · sowieddej BI.łoruai,
którzy rMporiądzają
wodkt·

•a.em-•
,~

mi pieniętnymi, pru\ulpu~c cllłop&w. ~
oni niemal niew:hwytni, poniewa:i mają
za so·b!l sympatję i pomoc włosaamtwa.
Bolszewicy zmieniili ohec.nie Zil.Sadni·
czo swoj' taktykę i aamiast propt„awa·

•
nia akc:ji dywersyjnej. prowadzą agttację
·pod hasłem przyszłych wyborów do sei·
mu i senatu.

Ogłosz·eni"

„Czytelniłl6w Go.ńca•

DONIESIENIA ROZMAITE
PRZEPISYWANIE

masz~nte, oraz ttum_
aezenle i J~lt~w: ~1k1eoo. m~leck!ogo, angielskiego J rosyJsl,iego

aa.

sumlonnle

Ogrodowll Nr. J2,

"° ni6•1clej

.

cento &1ma11,
~

W tej podziemnej robocie sprąija im
zarówno nastrój części łtKłności, nie.z.ado·
.vo1onej z wadliweoj częstokroć admini.d ra·
cji, jak i zupełna bierność an:tybo!&zewic·
kich organizacji. Dochodzi do tego, te n.a·

I

nuje umiarkowane depło, miejscami przechodzą burze.
Czerwiec: Czerwi-ee z.a.znaczy się pod·
niesieniem temperatury craz większą ilo&cict oj,odów. Od 16 do 20 czerw ~„. v•iel-

środkowej.
Kwiecień: Od 16 do. 20 ład.na P"goda

!

Humor·..czy·te·181•ko' w Gon" ca''
Nailepszy dowcip z

tem„eraturą

na de anycb

mt

rf>t~benia, umiąrlcowar.e chłody pr:r;y sflnych
epatłaeb śnież·p:yeh. W końcu trudnią. lęm...

·---

WAtNE DLA DA.Ml

PałtA, L.astjumy e.ru futra wyłc. ony~a •Ił 94jlellkł ł aajaollUłej tylko ta Kema, Xil(6tlr.łege 44.

2ll8

Tegoroczny sezon na l•t•

nisłlac;b "będzie martwy~
lddi pranuJąca fllf 11 bi•d••· b'
plaątC W'8śCIDłtlom WllU llcbwłaflkł9

ZwlePCiadło, Jako obrona pr•eciwko ałym paom

•
.

,Jl O B ou

.

01"1wi• cbi•ci•c• aa)Qow~11h f1młaów i kol...
„ów~ saadałki uyte ł szpilkowe, orąi tr.py 1ł1i
Knell'P•· poleea Jłobo" N-.wrot
w podw~r~\l
parter.
"
'
'
2t5l

„

kDQIDfRI
Wyg6row.ane ż~dania ·włąści.ęieli łet1t iednts.i ,tronv i
z

[gze kUCf8, która nie· doszła do skutku
W

W takiecie i laklerac "ł
. k

oczekiwał

.

•

zw1ą.z . u ze skaz.anłem. przez są..d dordny w Przemyślu mordercy Kokurudia
na śmierć, pnyhlł, jia~ o tem doąosiliśmy,
do Przemy.śla ka , eęlem wykę11anitt wyraJcq przez powieszenie. Egz-ekucja m=ała .al~
odbyć na m.ałem podw6rzu więriesia. Tam

kat na delikwenta
.

.

W

b

~~

ale solklne, . F,

K()1'16Tttw•Jcł,
,w

\li.

Kilit\•kl~~B i~

„. '"" •••··'

P. P. Si.EWCYf
Bkóra i pn:vl'loor:v szciwokte Po ~OJ!Kh m4kidt 'PPleca firma t Kroohelm, ttl. Qł6wną Nr. 45, p~i~„
stułaea od 1900 roku.
~t~

- ""

----------- ·-'

KAWU\RNIA ttCASINO"

pl~~ w.· olnoścl 6, P'~i111hlein.y płlnt,łisa Oa Wfr'O•
tyczenie za
. .
~a inie1S:Cu.

dabfl\

eipłatą młH(~"

Włf411mn'I

.

- - ___ ,

"'176
~.-

8ZTUC"!lff! !ĘBY

wrawiair be?Jpłatnie clla reklamy, Gwaran\111• ' '
11>lid?Je wvlm1MI~. jaltatd; n materiał l trwafoś~.
Gabinęt dentystyczny, ul. Piatfkowska nr. ~9. 2111

WSPóLNICZKĘ
1 ką.pit11łcm (ld soo ilotvch do fichoweł(e prud.

alębionlwa , pon ukuie młody "'ężezy1n11 iuoel'te
Of 11 rty do „Gońe 11 " pod „Zarobek''.
2110

___

ŻURNALE MóD
w wielk'm w-.bor1" co n?b'·ciit 11 z. ~o'<'""ł'ł ,
Ccg:elniana Nr. 5, Cer.v konkurenovlnel
2Z12
LóżKA

METALOWE

\l>:lCLrt•',1 c J; ::~kwc : 1.~1~r;'.1·!~;:n~ . m~ t c r ::i,
W Y ŚCić!łnne I drucir• 11~ '''.l h vć m !1'ż 11 11 " flrrn i\l

w6z1-.:i
t.:~

..DobroOQł",

'.

Piotrk?11:·skn 73. w

J)odw~.

#all

Ciereiwyczatka walutowa w· Moskwie
;

Dziertv6slfi g' rozl spelfulariiom.
-

· <I

odł•"'ł

zesłaniem
·

eh "'ubern1·1·
Y - B
· · ·

d.A~

~A
.
·
Z Moskwy n.idoh<'cłllą da~,e w~a4&. I !!Akomi~łę ~~ w~tkł i ł~ ~pe.kul-.e.ją, Na
OlOŚc;i p kryzysi· ę ~osqodąrczym i ll1'ląn3Qc ' -c.zele katn!l•.ł\ 1tąi~ b. St'f'~ e'-'tr'lłWY0.4łilet.

wym "" R~J'i sowiei.ckł~i

krWllWY

r

7.w1·ą .-'·q Z"'. IPł.t.ł.ftm "'JlrW"'""ea •aw "'
~
„
~
...
"'"' „ ~
cięła 11, drotv;11' utvkuł6w i:linwc:zej
\VI

potrieby. Zwłas2lc~ w Frt<>rsburgq dN1• C
ł kl-"
t
tv~ną. sz:a eJe,
eny ną n ·e vre awarv

w1:rosły w prreeląJ!u ~-eh tygo~n.i e

12

procen,t. Ceny wyrobów ż.elaJnye.h .są o
800 procen.t wyższe od cen, ustanowionych
przez kom'..sanat handlu.
RęsyJa· k'l~ ki&Y naństwowe ~ą, p~te .
Dygnitan łlowiec:ki l(alinJu skar~y się w
moskiewddei „Pr.awd.z:e", ~a wł?ścian ł
j nowooowstał~ burzuaz ę m•e 1 ską 7ę z~ro•
maddła w swych ręlfa.;h znaczną iJośt' go·
I tówkl, na czem cierpi wewnętrzny obrót
płeri!ęiny.

Równoc,ześnie sz.erzy si ę spekuia<::la
walutowa . .Rząd sowiecki tworzy .specjał·

D~ł§r~vmki.
,

'Ełem"'2„.i'·i..,,...
. 1"e<f"" ma. '-,y.f.
11

l

paga.rszai"~ 111ę

miąJiąę3 PA 11\ieaił\C sytuaQja materialna
l"dnę$ei ftliejslth~j l'Pr&wiaj11., te lt!lfl.l'MJ"

ł , ąy •eifł.I\ na ·letn1.si}(acb będz:ie ,,maxtwy 1•.
w·1 ł. .łć l t i-'· 1-~..ł ł i 'ł
.ęic:szois en 11,J\. t>ttUZ ę ś.w eci a f'U•
: &tkam 11 . po płęrwsae dJatege, ze c~ny il\•

bt.ałe skórzane rękaw1ezki.
. YPró OWll .
wytrzyn:u\łQść ~zubtenicy i achodków, p()-··
~zew no. szubienicy z.awie~ił odpowie'<\nł().
·
FACHU INTEUGĘNTNEGO
zwią~3ny w pętlę 11znt1r nowy, wysm~r~
ł :urobkowego wyuezę we własne! r>r•cOWłli u
wnt'y, aby pętla ~ła,dko zad·eśniła się ąą.
petyeielllęm 111i 100„ złoty\:b. Of~rty do ,,Gcl\ca'' 1
uył skueń~a. Sl1rnr ten dnia peprieditie·
pod ,,Fach to chleb .
2ts5 I wydawł&no ~p~wieclnlo .skoMtruowa?l~ go takupił ltat ~sobłśef.e w •klepie Jana
·· j s1!ubłenłeę, obok nłel schodki i sto!Jk. Gcły Borysa.
cz PENSJON1'-T W •.MOTYptWSltlEJ
cz·as mijał i ni-e nadchodziła odpowiedź z j
Na dwadzle!dą mł!lut pned eg-i~kuefł\
ynny 00 1. mtaJa.dKutc~~ia pwy~wl inlł"a• eetv priy- W ar.szAWY co dft ułaskawhH:1ia na t>dno- do prei·...lJum •"du l!~deuł.ó\ telefoolezt\a
• l ępne, 5 mmu o s acJI.
o~o e s oneczne z ~a- ' •
·
.
.
•
,
'
, •• · I
,
·
1"
"'
·
·
~oiziennem utp:ym111tlem w Gałlc6wku. Bliższe • itłem pe>dwórzu a;.aw1ł się kat ll·lłZWtskunn w1acfotno~ć 1 ie pan pre<zydeut Rzec:zypowiadomości na miejscu; ul. Atldr:i;e.ja 1'f· 33, W. , Macie1ewsk·i·, w czarnęj mas.ce nii. tw. ar~y, społite. j. utafkawił :;kazapca, a lcarą · będzię
~~tylcwslu1.
. 2167 1 przygotowany do sweij czyn11ośd, U~ra~~ mu pó.źnief wymterzoqa.
KTO ZAMIERZĄ BUDOWAć
. 'był w ezarne ubranie taldetowe, 111~1ery i 11
.
dom, niech każe ;robić studnię! Priytrnuię rołH>ty studniarskie Pt' eenach ;rzyatępnych wyklil11a-

~ię 1 odwł1ż.

peratura f)Qdn&i

at,

p,.ystęP1\•·

Od 16 do 31 maja pogoda zmł~nna, pa•

Niemi•ek& stacja meteorologiczna wydala następujące prognozy na Jeti~!e i tesi;enne miesiąc.e , obowiązujące dla Europy

ze sporadycznemi burzami, o<l. 21 do 25-go
wet lu.dność poliska daje niejednokrotnie cie_Pło i ez~słe opady, burze, które spowo- kie up~ły. Okres ten zak?ńcz.onv będzie
posłuch boJ.szewiicikiej agittacji
dują s~adek tempera lury.
buną l deszczem, co poc1ągn:e ~ sobą
.
' .
I
Od 26 do 30 kwł.tnia dainy sipad~k obnittnie tet11peratur„. Od 21 do 26 c2erwJeżelt ten stan potrwa dale1, to wynrk I temperatury i wkoócu wybitne cl~łody. ea przeważnie zimne d.eszcze do}l!ero w
przyszłych wyborów mo.?;e być bardzo Naogół su.cho i wietrznie. W ostatn:ch 2-cb I dniach od ~ do 30 czerwca f'Ohi się ładna
n.łepomySJ,ny pod względem padstwowyin, d!niach miesiąca denci.
i Cienła pogoda,
tfyt cło ciał u.Mawodawczych mo·gą wej~ć
Maj: ()d t do 10 zmienna pogoda z
· Upiec: Pe>cząte\ lipca pogodny i cie•
cztstymi opadami, potem C)ciepla się. cwł pły, p<)tem burie i wiciJręm i d.?~ezem,
żywioły z wie~ domiesdcą komuni· 11 do 15 pjękna pogoda, która stopniowo nie powodująoe jednak spadku temoeratuat6w.
psuje się.
ry. Od 6 do 10 lipct hndio •łln~ tl'Pał;i,
od 11 dC) 15 lipca e.ehłC1dien:e atmosferv
. ~ powodą. siJnyeb ooadńw. Ostatnie dni
·
•
lipca mają ~ę iazna~~yć bardzo w~oką
&rai hurianii.
''
.·
Słerpie4i Pe.cUltek li•rpnia ~1"cbo
-----------upalny, na okres ten priv~da nal-fłt•rę-ł.stv
sł
d~:-e4 w roku, o.i. 6 cio 1.5 sierpnia de-s~ze,
tysięcy
spadek temoeratur.y, silne burze gncfowa.
Lx.
Od 16 40 31 sierpnia r~oda pł~kna i
NASZE POCIECH\'ł
•
•
•
upalna ze Siporadyc:."ęmi burz.ami
~ się Dlłł•to Ignasia. do ko·' ° z
•orka powyżs:ze... - e!:: 1~·:!pu -.L_„=r•.ł.
Wrzesłe6: W1że3~rl zat"zyna ~i~ pięk·
r.-.1-tców podobna • t · "'
al-"'·...t
ną oogo<łll, pocNtn oehiodzenle
,s.
-ka.
•es Jeeo m ~ D&O· może ia okaMDiem diłsłejszego numeru tury i deszcze, koło JO-gn inowu tein"'e.r
itię r~ie0
Ignaś na to: _ Do mamusi, bo nie ma „Gońca i wyległtymowJ.nła się w redak- pla i atmosfera staje się unalna. W tłrugiej
114tbów, i do ta.tasia, bo
IN Wł0416w!
cfł (Piołtkowska 106) 5 sł. nagrody,
: poło.wie wrz,eśnia. od 15 do 30, j)n'eważa
ll'Cłla Sturcel, \11. Juljąna 23.
ciepła, piękna pogooa i cfoplero pnv koń
eu miesiąo• dłne oehłodzen•·t i opad,·
Październik~ Od 1 do 5 okres zmie!h
nej po~ody. potem ebtody i deseor.e Od
6-go <lo 15 piękna pogoda o wysokiei tem•
peraturze, następnie kr6tki& kres des11cz6w i znowu piękna p3foda, at do 'zt potem ochłodzenie z pnw()dtt dasiciu. i
włatru i w octatni~h dał.eh m~~· pierW$zY 61\ieg,
.
Liatopaclt Piierwai« Mii Jist~cta at•
znaczafą się podnie.sien.iem. temperątury,
potem od 6 do to de.szc~ i lJlgły Od t t
do 15 ciepła i piękna pogoda, pocze?n na·
stępuje okres desiczów napriemian ze
-~
śnJegłem. Ostatrue dni>e Jisłopada. wy1cazać
mają poS!odę llllł~n.!W\ ~ siłn,ymi wichramr
i d-e~ 1JCZe.nt.
Grudzieńs ()d 1 da tO ~głv , po-tem
chłody. $Qieg, kołe 10 temneratun p~o
s; słę, miejseami opacły śnieżne. W d'"ul!iel .
połowie grudnia, at do ~wil\t :Soiego Na·

BACZNOść FILATELiśCII
Spraedam tiaillo kiłkt.na~ie tysięcy uia~6w o~
rai «lw• albumy, Kopptr, N~rutowłe1a w.
od
2-4.30 po poł..
2158

c„, bardao

lata

W maju pogoda kwietniowa, wilgotny czerwiec,
·
w lipcu I sierpniu upały

.do Se) mu I Senatu

&alatwkl

8

GONlliC \VJECZORNY lLUStRO'\VAMY

, danę są wyis~ od ~eszłofo;z;nyeh. pt;>
wtór~ za$ dlateg(l, żę włas~l'C\elł! wł~
prrv za~·!eranłu um~w do~agaią s4ę e1łe1
. na eżnosc1 Mói:y, nteJednekrotnfe ~awet
; W dfl(j111'acb.
To t~ż gdy:w lat~oh ubf~głyeh ~~ęae~
,' Łszość
mieszkąn• lefo1sikowych
była
JUŻ o
•
t
.l · •
• 1
d
' ei perze wv;na1ę, ą , 4:Al!I wyRa)ę\e OJDY
me>żnAł>y pQhciyc na pąlQłlch.
,
~ ·-

i

„Bycze" seąsatłe atletYCZlłł
Warc.'-11„"IWY
Pine~ld PCltkQnał „,C,I,~
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Dzisiaj nagroda została przyznłl.na:

\

Irenie Sturcel.
Szczegóły

Juliusz~·

u.:zzw;s se u a es a

o.vae uzo
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Człowiek, Rtóry się poda. wał za spadkobiercę

Francisztla Józefa

Rzekom~

s.yn arcy '(s,ęcla

l,łu!lolfa ·

Frankfurt, 17 kwietnia.
Sąd tutejszy skazał maszynistę, Henryka Grymma, k'óry się podawał za s.pad·
kobiercę cesarza Franciszka Józefa, na
cztery miesiące więzienia. Grymm jesz·
eze w sądzie twierdził, że nazywa się hr.
Henrykiem Chambordem, i że jest synem
arcyksięcia Rudolfa. Ur'odz.ić się miał jakoby w Mayerlingu koło Wiedn'.a. Grymm
który niejednokrntnie był już brany za
włóczęgostwo, żebraninę , kradzieże i fał·
szowanie dokumentów, zeznawał dalej. że
policja zabrała mu wszystk:e papiery, mo·
gą-ce potwierdzić au : entyczność jego ze'lJtlań.

Grymm podpisawszy pismo hrabiowskim tytułem, wystosował list do dt'ez·
deńskiego banku, z żądaniem wyph c~nia
mu 25 miljonów marek które cesarz Fran
cistek Józef zdeponował w tym banku w
roku 1907. Lekarze sądowi orzekli, że
usikarżony odznacz:i się w.prawdzie cho.ro·
nie jest jednak człowie·
bliwą fantazją,
kiem niepoczy:alnym i za czyny swoje

23.
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·Czerwona plama
Sensacyjna po wieść kr7mi•
nalno•romantyczna
W pokoju zapanowała cisza„. Wszyscy
z niepokojem tego momentu
oczekiwali
konfrontac:tt, który mia.ł zadecydować o
tego skutego zło
życiu czv też śmierci
czyńcy.

Tylko Sobieraj, który n le zdawał sobie
sprawy, w jakim celu sprowadzono go do
tego poko:u, stał spoko'11ie, przypatru:ąe
się bacznie, z pewnem współczuciem leżąc~mu na łćżku ra.nnemu.
z przymkniętemi oczyma„.
Ten leżał
Na bladem czole występowały kropelki

Wczoraj wieczorem przechodn'.e na uli- k0c'hankę uwaga:
. . . . . ·. „,..
..
Młodzienia~zek .
cy Kiliń.skiegó · okol9 · ~omu nr. 36 .byli · · ,,JcU.ubku uważ~i 1 I;.~ dorotka ;łdzie".
obejmował majstra
za szyię. Rumianą buzię przytulał do ie- świadkami awantury 's powodowaqej ni~Praw owita małż1Jnka z0&tała ~tą poru·
wiernością męża.
go twarzy..
c;7.o_na, zagrały w nie! nerwy i z· okny.k.ie.ru
Około gOd'ziny 10 wieczorem kro-czyła.., uczy f<?· j.est twój maż "2-' m6ff.'.......... tittciła
Skrndal!
Pani Ksawerowa zrobiła mężowi pie- ulicą jakaś para. On i ona
.•=ę ,:ia ~o.cłt·Mkę .. 1'h ulicy :1,awri.ala bó~a.
Siebie przytuleni. .
· ·· czlilę
kielną awanturę i pobiegła
Dw~<' . ~ob~ęty ·. ~<Jlcty'y z sobą !ole. lwice.
Nagle podeszła do nieb jakaś poważna ·
do komisarjatu
W rezultacie .
ze skargą. W mieszkaniu zjawił się p-r:zo· niewfasta i poczęła głośno krzyczeć
obydwie zemdlaft · · ':
..
!~d own11K..
e Ie.k tromontera na „ 1·esteś oJC'em ~.-d„ .dzieci, ftnt"J'uclłeś dom lpadł}r:· na ziemię. Obec.n y przy tem postez1ąwszy
,.--64"
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miast pilnować fony, poszedłeś oo kochan„ runkowy 'Rogala- z XI komisarjattr ·uspokorozmowę w czteTy oczy, zagaainą :
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. -- C6ż to za brewerie?
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W· erą W's1l1ew s i ostrzenicą podjera ho· 1
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Z .Lubli.na telefonuj\:
ne5~·
a z nim . n1e ma
k u.
ł
B'ia.egosto
1
.
. nic wsp
te owego z
Wczora _j o god~e 2-ej po p_ołudniu
K~b1eta !~dna_k 01e ustępował.a, a pe>- s\d okręgowy w Lublinie, w skłąd-złe na·
Oburzona pani Ks-a werowa zażądała
stępując "'. slad za sympa"tyc-zn~ parką, w stępującym: prze-wodnic"cy sędzia Kor·
spisania protokułu. Prócz tego
dals_e ym ciągu awan~urowała· .uę.
wysłała depeszę
sak, asesorzy sęddowie Osuchow-s ki i Pru
Prz,echodzący przypadko!o . policjant, sJ<l, przy, współudżiale_ .pó~prp~ucat~ta
do rodziców Wiery.
Zanim jednak krewniacy lekko.myśl- usiłował awanturników uspokóić'; co mu B,ergera, wydał .wyrok w spfawLę ~łymi~
918 .d.,lc®a~
ba:nidy Boguta, _która w roku . 1_
nej panny zdążyli przyje.chać, pan Franci· s5ę początkow~ udawało. Jedna.k g.dy do- ła szeregu śmialyc·h napadów; ~ - .tęt~ie
zek spakował man3łki i uC:ekł wraz z ~zli. do rogu Kilińskiego i Kole;<•wej zatarg wojęwóditwa· '"lubelskiego, zabijając 4 po·
„te.r minatorem" w niewiadomym kieroo· przybrał na sile ; z. "b~~posred"lim powodem lic)ant,ów i rabują-c dwory i>·w:ijt.
1
te<>o brła zwrócona mętczvźni•e p1 z-ez jego . , Wyrok ·' zap,adł. następuil\icy{~ :·Bo_gęta
ku.
'Skazany żoslał na 10 lat Cłtźkiego ·Więde·
nia z pozbawieniem praw, wsp6lnlczka fe·
1••._ _ _ _z_•_z___,
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Admin is tra ej a „Gońca \\ iecwrnego•, ul.· Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
koszt6w
jedynie 2S
· ___
Tekst ogłoszenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_·.....

gros~)'

!Podający ogłoszeńie opłaca

K.ązłowska n.a 8 lat d~o- więzie-

=·~::..w;.J!."~ ~ ::.:...::

Ogłuszenia Czy tein ków „Gu ńc8 Wieczornego"

·''Pierwszy. radło-koncert

bi~rowycht

- W · Warszą\f.ie

~-··

m•

ofitjal!}.y kąn!=erl war:sza:wdd~j ąta.cji M· ·
dąwczej, za-p owiedmny ~ ina.utmM:l•
tej słacji w dniu 18 b. m. ~więlcQliy o•~
dzie całkowicie twóixzości Sz~ea. : ·-Po

j za.

..·.

.„

1

·. n

Nr. ___

Dnia
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Dokładny adres: --~,,_.,--~----------------------

Ogłoszenia nal"efy rrzynoslć TYLKO OSOBIŚCIE Codzhmnle ,,Oonfee" drukować
kolejności nadania. Bony z ogłosieniarnł, wrzucane do skrzynki,

będzie, według

nie

będą

zamieszczane

-----··

------ - --

potu a kurcz9wo zaciśni~te wargi nie miały w sobie, zidawalo się, kropelki krwi...
zapytał półgłosem Wertey
- $pi? doktora, który stał przy łóżku.
-- Nie.„ coś rozważa.„ zaraz otworzy
,
oczy.
W istocie, po kilku chwilach ranriy otworzył oczy i począł rozg.JaJ<lać się po pokoju. Wzrok jegn zatrzymał się na skutyich
rękac•h SoMeraja, po chwili podniósł się
ku twarzy.
Ranny uniósł się na łokcia~h, a zmarsz.czone czolo i ściągnięte brwi w~kazywa
ły na silny wysyek umysłowy.
Z.aqiknął oczy i ·począł odtwarzać sobie tę straszną scenę na ciemnyich scho-dacb.
jego mózgu,
Gdzieś w zakamarkach
jak na wywtiływanei kliszy fotogra.f!cznei,
powstawał obraz te1!0 1 ·który rnu zadał

Telefony: .,Gońca Wieczot"nego" - Reda''fch i Administracta: 2-99 Drul{arfl•a: 7-99

·-~-----.-·

--

_
krwawy cios„.
W3'Ska, o· dżiwnie krwioż.erciym wyrazie twarz i chłodny ' wzrok, przes'zywający
na wskroś„.
Nie, ten stojący tu śpokojttle -~~- skutemi rękoma przestępca ni-e był tym, który
usiłował go zamordować.
Zmęczony tym wysiłkiem &padł znów
na poduszki.
Doktór, który przez ~ały -czas, tei niemei sceny nie spu.szczął zeti oczu, podbiegł
doń s:z:ybko i natarł mu twarz trzdwią-cym
płynem, ponem podał mu szklankę z le.
.
moniadą.
Powoli na bladą tWarz rannego powracał słaby rumieniec.
Podniósł się, i szi!pfem poc~ł porozu~1ewać .się z doktorem.
powtóreył treść r&ańowy
Ten zaów
W-erteyowi.
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Redak ci a i Administra~ja
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P,IOTRl\OWSK~

w. tym dn.~u na· in~ug~~aCj1 p18.fW·

-~- Panie aspirancie -

RedalUor vrzyjmuje interesantów
od 5.„; do 7-ei w ecL

la~e

badanie.

.

- .

•

4

: ·.

_:_· l'fozlcaz komend~deł
.S obieraj wyszedł · pi•rwszy, za nim podąrtyli -obyidwaj wyWiadowcy, a orszak ten
zamyka.I ?dener.
- ...:.:. No więc .- rzucił We.r,tey .pytanie
·
nie~iadomo ·do kogo. ·
- No, tak --- odparł mimo.woli doktór.
-::- ~o więc ~oz~mał. go . pet - sfor•
mtiłowal swe pyta.ni~ Wertey.

-

Tak.„

· ~ Więc to je.st ten, kł6fy na.padł

, -
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na

, ·

paaa? N.ie -

wyrze-kł tWłtdo raniiy.
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0-Jfoszenia za:ręczyno.,ge i ZR~li(btnowe 10 zł ·: Or;!łMzenia iamielscowe
ol"lliczn_ne ~" o OO nr·H!ent aa~ trr.m i ·1ir1'1•c7.nVc'1 •l I 11 ,n:!e1t ir" 1~ :
~

p;,)C.kiego , Piotrkowska 86.

zwrócił się ten

M~iiera~
·- _Sł~ą&m . komendancie.
.- - Wyprowadzi pa.n are.ntowane~„. ·
M()!e pan ·kontynuować tu_ obok protok~

olta:tni do

Nekrologi

106.

j~ soliś~i ·~

ezęśeią Órkiestralną,

siąpią: prof. .J6zef Turczyński (fori-ep1ah)-.
p." Adela- Wilgocka (śpiew)~ ~~'\Yi~ _Ur"'.
stein (a~ompa.njam~nt). Prezes rady mi·
niistrów i mińister spraw zagiraniicz.nych

uej' poltSk1e1 stac11 nadawcze1 · dwa prze·
illówiehia. Pierwsze puemaczone będ~ł
dta· Pol1Ski, <kugie w językach francuskmi
1 angiclSO.im zwrócone będzie do zagrani·
cy. · Pizetnówi~a te poprzedzi. słowem
. wstęp.nem, T6Wnież w d·w óch jętyka.cb,
·
dyrelkt'or „P()lracłjo".

Nazwisko nadawcy:

m1f's i ęczm1 „Gońca Wieczornego llustrowanego•
wynosi: w Łodzi zł 2.90, za odnoszt>nie - 40 groszy; z przesyłką pocztową 'W kraju - zł. 5". -; 73!!T<illicą ·-Zł. 7.-

.Głosu

.

W ~RSZAWA. 14 kwie~ia. .-P•wsą

Prenumerat::i

W drukarni

.

kantem.
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49)
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· ·. / ,.B6ilia· przy ui. Ki-i6skieg~

/ ~ełną inoźe ponosić odpowicdz.i alaość.

STEFAN RAMOTA.

-·' .._.,, -:

„Miast ·. pilnować ~żony,· Pos.zedłe~ do · ko~baiiklu!

· ~od szatami chłopięcia ukrywała s;ę 19..,letnia panna

WC'hodząc zinienacka do warsztatu uj·
rzała męża, całującego się cz.ule z prakty·

·.. ..

.„.· --···· - .._ ...._

Flirt majstra z terminatorem

trafiła na scenę,
od której ciarki przeleciały jeJ po· skórze.

·.L.-··

patrz na stronie drugiej!
ł

Hisforia, ja.kich m:iło.
Pan Franciszek Chichel, eleklromon·
tP.r, wyjechał
na kilka tygodni
do Białego-stoku, by zai.n.slalować oświet·
lenie w jednym z hotelów.
Wrócił w towarzystwie dorastają-cego
chłopca.
- Patrz, Ks:iwerciu, - rzekł do żony
- przywiozłem sobie
praktykanta. Nazywa się Władzio.
.
Pani Ksawera Chichelowa, nie przy·
wiązywała wa~i do tego wypad1ku. Chłopak był grzecz.ny, cichy, małomówny. Sypiał w warsZJtacie, zadawalniał się byle
cum.
· · przysz ł o·
I nt'gdY pant• Ch'teb e1owe1· nie
hy do "'ttłowy, że w pobliżu kryie się zdra·
da. Lecz oto w ub!egły wtorek
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