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zainscenizowała zo~t~łagW:iazda.b~nayckana ulicach Pary:ta
Złodz1e1 porzucił 1ednak łup

·

W północno-zachodniej dzi-elnicy pary- Wbiegł po schodach na pierwsze piętro. dziłoby to, że miało się do czyn.lenia z
. skiej, t. zw. „Ternes", pod nr.._ 18 przy ul. g.dzi.e :wla:ś.nie były uchylone drzwi jedne- ,.gwiazdą" zawodu bandycki.ego. Z drugi~
Demours mieści .się sklep jubilerski kup- go z mieszkań. Ba1I1dyta wpadł do po~<oin , strony jednak złodziej porzucił w miejscu
u.stępowem zrabowaną bransoletę platyotworzył okno i skoczył wdół, na dach
ca Sigaara.
wartości przesz.ło 50 tysięcy łran•
nową,
podwórzu.
w
stojącej
szopy,
wieczo7
Przed kilku dniami, około g.
Z dachu zesko:zył ua ziemię i wpadł ków, gdzie też znaleziono ją niedługo porem do s·klepu wszedł młody człowiek,
niski, szczupły. z małym czarnym fryzo- , ~ pier~sze lepsu drzwi. Było to tylne tem.
Prawdopodobnie .uczynił to na wyipa·
wanym wąsikiem, w demnym płaszczu i · wyjście z restauracji. Złodziej przebiegł
schwytania: gdyż w takim razie nie .
dek
salę.
fronfową
i
środkową
kuchnię
przez
typ
Nafwidoczniej
de~nym kapeluszu.
n·a .bulwar . ~ereire, i:kręcił w inale2J:onoby przy ni_pi ,:orpus delii<:ti".
I wybiegł
~Yłoski.
W teri sp.osób wyprawa nieznanego
Jubiler podszedł do .kliienfa i to było p.ierw~zą b0czną ulicę ' 1 ini~nął.
na .s.k:lep ;~bil~rski przy ul~cy .
złoczyńcy.
zaimprow1zowatett
się
skończył
Tak
.
n;~
Móry
hasłem do rozpoczęcia fi.lmu,
Demours skonczyła s1ę dla niego bez za~i~szczęście nie został uwieczniony przez -ny Hl~, który trwał nie.całe pięć minut.
Polic1'a >est zdziwiona niesłychanie szybką duego zys1ku. Trochę wzrusz.eń prz~żyli
.
zadne.go op. eratora. .
hl .1.
Nteznaiom.y szy.bk1m ruch em wydo b v ł d"'cyzi'ą,' ·i;,.1-.ą band„,ta wuhzal w ki.liku l świ.ad!1rnwie oniem.iali. n.a wid-1ys:Ka~
;
J
,....Y.
....
rewolwer, sik1 e:owu1ąc .go "'!' stronę k~1pca .trudniejszych momentach ucieczki. Dówo- wiczaego tempa uc1ec1,ik! bandyity.
z
Ten krzyknął 1 sc~ronił się do pokoyu za amnm=m=a==t=P~WAlft1MW!!.'l'BttF!m&~ !Jll'mRc> ~•
&klepem. Przybysz uderzeni·em młotka,
kit6ry wyjął z ikieszeni, rozibił sz}ihę w je·d·
nei z gablotek, pochwycił platynową bransoletkę, wysadzaną 'brvlantami i wybie.<ł

I

Piękna

I

s

r

ze stklepu.
Ale na ulicy już się zebrała

.
garstka

publiczności, przydągnięta odgłosem ro1.-

bJ.ianego szkła.

Bandyta. p~zął zmykać

w stronę bulwaru Pereire, śd.gany prz.ez
prz.ecbodniów, z okrzykami „ łapać złod1Jieja!"
Dwu policjantów, posłyszawszy krzyki zdale.ka, zabiegło dro.gę uciekającemu.
Ten widząc, że jeSIŁ osa<::zony z obydwu
stron, nie namyślając się, .wpadł w wi·e·lką
bramę pobliskiego ~araZ.u z rewolwerem

która będzie rozlosowana śród
CzyteJnlk6w „Goflca•• i;.~1ysta•
wlona jest w oknie wystawo•
wem znane i re st a u r c Ji
,,Louvre", Piotrkowska 88
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Kobiety
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I-Uwaga!
Uzupełniający

Przez

całe

łunkcJ<>-nować

C:!y nie naleiałoby
tedy d bać o nie zawczasu i
używać re1fu arnie Kat9-re1·
11e„a Ir a w 'I a ł o d o we j
Kneippa.
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Waga! I
z se:i~:v!;~~i.tj~::.:mil
kupon zapasowy. Dnia 18·ga kwfsfnla 19Z6 r.

··
L PięKna masz7na do az7cia
IL 20 dolarówek (r6wnowari. 100 dolarów)
·
ID. Utrznnanie miesięczne (180 zł.)
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PARYŻ, 16 kwieŁQ,ia. (PAT}. Przybył tu
poseł Kw·apf.11.ski, który wraz z posł.ami Ba.
torem, Br ył ą i K osydars k im, oraz p. T ar·

~owskim wziął udział w wycie-czee do Tunisu t Algieru, maj.ąc-ej n.a celu zbadanie
warunków }coloniza-cyjnych i robotniczoel11'igracy.fn.yich. Posł.owi• e p<>lscy odbyli
szereg konferencfi z miej:sc<:>wemi władza·
mi i prz-edstawkielami wię:kszego przemy·
.słu i rolnidwa, -0raz zwiedzili szere.g objoe.k ·
Łów rolnych i prnemy:słowych, przejechaw•
szy automobilem z górą .1.200 klm. Po po•
·wrocie do miasta Tunisu i po odbyciu ponownych konferencji pos-eł Kwapiński udał
się na południ.e od Tunisu, celem zwiedzenia kopalni fostaitu w D>eb.el Kouif. skąd
skierował się ku Algier.owi, gdzie po dro•
dze spotkał p. Targowskiego, z którym odbywał dalszy objazod Al~eru. Posłowie Ba··
tor, Kcisydarski i Bryła udali się wprost "
Tunisu do Marok'ko. Poseł Kwa.piń.slci wra·
ca do Warsz.i.wy.

Radiuz

w ł;Uku skokach zna·

do iecfoego

badali

łtowy rząd

- Niko\111\.l się nic złego nie st.anie, ale
\'.·ara mnie ruszać, - krzyknął tło kilku
osób obecnych w garam i wpadł do miei.sca ustępowego, skąd przez uchyilone
drzwi · rozpoczął strzelać do 2'Jhliżających
i i ę policjantów. Ci, wiedząc, że garaż nie
tną drugiego wyjścia, wy.cofali się .na uHeę , aby sprowadzM pomoc.
0
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łą?J się znowu na utky i bez namysłu
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nazwisko, adres:

(pisać

koniecznie piórem)

Trzy ( '• Jl, lil uzul'ełniający kupon wz~I jeden za1.1as. i d koleine • wyeiać, wypełnić i wrzu
-ić w zamknięt-ei kopercie do skrzvnki ~Gońca" (Piotrfrnws'rn 106) dzl( do :;todz. 7-ej w.

sH.S. obraduie

potępiony

orzez
rzyszy

wspdHowa~

. BIALOGRóD, 16 kwie~nia. (PAT) . ..:..
Wc.zoraj po południu odbyło się 1-sze posiedzenie nowego gabinetu Uzunowicza. po
świę-0one ustaleniu wytycznych polityki
rządu, która opierać się będzie na zasadach polityki poprzedniego gą.biinetu.
Członkowie partii Radicza, Nikicz i
Szu.peri-na oświadczyli, iż poz.ostaną w rzą
dzi-e, który opiera się na utrzymaniu po·
lityki so=uszu i współpracy serbsko-chor·
wackiej. Zdaniem obu ministrów, bierna
polityka Radicza jest szkodliwą. dla paJistw,a i kraju. Radi<:z bardzo ezęslo nie ~<fa·
W· ał sobie sprawy ze znaczenia swy-ch słów
i czynów.
--0-

Konlarencia ekoncmiczna
u marszałka senatu
WARSZAWA, 15 kwi~tnia. (PAT>. P. marszałek senatu przyjął dzisiaj po południu posła Stanów ZiednoczQnych Ameryki północnej oraz ra.dcę handlowe.-1-, - ń ,
selstwa amery1ta1iskiego Rogersa . · · ·

mi

odbył dłuż,szą konferencię

w

r.O?.TJEC

W!E~ZO'l?.NY

•

~ruga

walkę

z

klęską.

rata potyczki amerykafaskiej
ożywi obumarłe życie

liI

Nasz warszawski kor~p. telefonuje:
10 milionów dolarów dla
Potyczka
skarbu państwa, szybko zbliża się ku realizacji.
W Warszawie baw; współwła,śdciel ame~ykańskiej firmy bankierski.ei „Dillon.
Read et Co", p. John Eberstaedt, Przybył
on do Warszawy, aby przep·rowa.dzić z rzą
dem i:o!skim finalne rokowania co do dru~iei raty pożyczki dillonowskiej w wysokości 10 miljon6w, oraz tnf:'\fej w wy.sokości
5 m1'1r-n6w dolarów.
. i'. Eberstu !t odbył konferen.cię z ministrem skarbu ż,łz1echoV1skim, która, iak
słychać, doprowadziła w ogólnyćh zarysach do porozumieni•. Zar6wao rata 10
milionów dolarów iak i dalsza rata w kwocie 5 milionów dolarów będzie wypłacona
na .pod.stawie
przez firmę amerykańską
zawartego w s.woim czasie pr~z ministra
Grabskiego ukł.adu z tą firmą.
P. Eberstaedt udaje się w najbliższych
dniach do· Berlina, . gdzie omówi pewne
!lzczegóły z bawiącym tam dele,gatem. mh1.
sk.att"bu, dyrektorem departam.e ntu prezy-:
dialnego, p. Wo.jtkiewkz~m.
Otrzymaną pożycz.kę dolarową odda
rząd Bankowi Pol.skiemu, który zasili nią
swe rezerwy walutdwe. Rząd zaś otrzy• mane od banku wzamłan za dolary złote
przekaże

funduszowi g<>5podarczemu,

Nr.

~t

stronnictwo
Mistrz tonów zakłada
.

10 niiljonów dolarów
na

U.USTROWANY

'

nadużywanie

Czy

bezrobocia
w najbl1ższych dniach
gospodarcze
już

więc użyte wyłącznie na cele gospodarcze

i inwestycyjne i pnyczynią się z pewnośdą do zmniejszenia bezrobocia.
Zako6cz.enia formalności i p;r:ekazania
r.ządowi polskiemu 10 miljonów dolarów oczekiwat 'należy w najbliższych dniach.

nazwiska I. I. Paderewskiego

Ignacy Paderewski przebywa od lat
kliku w Stan:ach Zjednoczonych, od czasu
do czasu przyjeżdżając do Europy po pie·
niądze za koncert lub na wypoczyn~ let·
ni. Wbrew temu, co sądzono o nim z.a
czasów jego prezesury, stwierdzit nalety,
że cechuje go żelazna konsekwencja.
Przymiot ten ohrawia się z całą wyruJ·

s'tością "'tt„.

omiianiu Polski.

Cóż zresztą

dziwne~? Do czego ma wracać? Zacho-

cki zaw~ obawa, że prif;aciele naciągną
go na pozostawienie większej licz.by pieniędzy

n.a

ja:kąś patrjotyciną propagandę.

·

Biorąc pod uwagę te przesłanki natury
psychicznej, trudno jest uwierzyć w wiado·
mość podaną prf)ez poma'liski „Pneg12'd
Poranny'', jakoby Ignacy Paderewski wy·
słał z dolarowych llldów swofoh wysłanni
kl N celem werbowania członków do z:a·
\Yisłą
Straż
k"'3.<Ianef0 przeze'li „Stronnictwa. Odrod.ze·
nia Na.rodowego im. Paderewsikdego". Agenci amerykańscy zaopaJt.rze.ni są pooo-·
hno w listy, kitóre pwedkładają do podpisu. Treść pisma zoihowiązuje do wstąpie
nia w szeregi nowego stronnictwia. i głoso·
waii!a przy najihlitnych wyborach do se·
natu na ... Paderewskiego. Przypuścić ra·
czej należy, te jest to robota ;al<icM ma·
eh::.: :.Sw poJih"Cznych, nadużvwajacych dobrego imJe.nia J6z.efa Ignacego PaderewSlkiego, znachorów, których liczba (zwłasz·
•
cm na p()datnym grunde poznańskiego)
wzrasta w sposób za::lraszają<::y. Mamy
już dzi·siaj c.ał<'_ mozaikę najrozmaitszych
organ1izatji prawicowych, bądź to pod wezwaniem Musgoliiniego, hadż to innych minorum gentium. Jest więc prawdopodobne, że ~kaś ltrupa do$da do przekonania ,
iż nazwis'Ko p. Paderewskiego niesłusz.r...:~
nie zostało dotychcz.a:s wyzyska.ne ; że w
tem poło-te:niu, kiedy nie posiada się żad
Ilustracja nasza przedstawia najdalej wysunięty .posterunek n -~1' :p<>watnieiszych haseł, 'któremi moż
Polski na granicy Prus Wschodnich
na.by suggerować masy, nie wolno zapom:i·
nać o popularności mistrza. Maniy wraż~de, że s'. , .::inki p. Paderewskiej!o z Potskit są tak dalece rozlutnfone., że. obreżóny
' <

polska nad

l

I

U•

tworzonemu na pod:sta.wie specjalnej· usta·
przY Banku goepodarstwa kraioweg~
Pieniądze otrzymane ~ potyczki btd,

wy

Chi6ską metodę. pisania

Znowu

zastąpi nowocżesny alfabet

prżesilenie

w Białogrodzie I :·~Ł~~c:~e:<:!~~~~ym:a::~~:~;;:o~:

Partii Radicza grozi

I

rozłam

can.o fotel w

n~o-0bra11ym ~nacie.

Jak wiadomo, chińczycy nie posiadają
1tlfabetu, lecz utywa;ą dla wyrażen1a Dzi~~~~~~~ ~r~lkwpi~~n\~~ł(P ~T).is:- ministr~w\V zbtrzymują piStowl!.!1e ~Not,vchki - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
ym 1ę cza..s te • o ee tego, że upenna 1 i ei I
P
U
•
. . b
a .
..
gabmetu zunovica, jednocześnie akceptu- pozootali w gabinecie wbrew woli St~fan.a
swyc h mys1t na p~m1e ogromne1 1tc:i Y Radicza, oraz chorwa.ckiego kierownictwa,
jąc jego rekonstrukcję.
coś o~oło dziesięciu tysięcy - ~k~w.
Stefan Radicz opuszcza ~,abinet, zaś pia- włościańskiego, panuje przekonanie, te
sar~kt.chi z któ~yc~ katdy zawiera JUZ w
stowana przez niego teka ministra oświaty rozłam w tych stronnictwach jest nieu·
sobie pewne poięcte,
Dzlefl piąty
20 do 30 de.
M~żna ' wiec sabie wyobrazić jale tru- przechodzi do Trifunowicza , który jedno- chronny. Na wypadek rozłamu
putowanych przeszłoby prawdopodobni~
.I' „„
· ·
ś · b d ·
. .
.
· - .
·
Makarczyk i Apel, któr~y nie dokofl·
dna 1est nauka pisania po chińsku 1 nie cze nte ~ zi~ ministrem wyznad re lgł.J- na stronę Superinv i Nikicza.
wczoraj partji, z.godzili się ~ remis.
czyli
•
•
I
.
.
.
.
mtenm.
ad
nych
,
~
Ł
k
t
ż
·ć
dzi
.
·
·
Ną dz1s1e1szem posiedzeniu klubu stronw1 , e nawe WY' sz ai<:ony
mozna się
Woltowic:z przegrał z KleczyQskim,
Wychodzą również z j!abinetu minister · nictwa Radicza d~zło do gwałtowny.cli
chidczyk, po dwudziestoletniej naiu:e, nazyskał pionę w debiucie. Blass
który
przewidyw.a.
potwierdzać
się
trafia na taki ideogram, który test mu nle- Paweł Ra<iicz i Kra!acz, którzy zootaną za· scen, co zdaje
miał łatwe zadanie w partii z Kończyń·
stąpieni narazie przez pozosta;ących wrzą- nia co do możliwości rozłamu.
znany
skim, ponieważ ten ostatni zrobił błąd
dzie dwóch stronników Radicza. Pozostali
ł
od
t
d k!ll'k
· i
wp
p
i przegra.ł figurę. Kilakd wysunął się do
D op ero prze
J11 u 1a
grupy prowadzącej, bijąc Pika w gambi- - - - . . . . - - - ~ _ •...,.,..._..._.._.,.,,_._„___„"'!"_== ,,.,.,...., _ _ _ __
_
wem cywilizacji europejskiej, powstał ruch
cie damy. W obronie Griinfelda Pile prze·
w kierunku zastąpienia. tego trudnego spograł piona, 'kitóry też paritję rozstrzy~ł.
sobu pisania przez łatwy za pomocą · gło
Prz.epiórka, grając z Lubińskim, wygrał
sek. Utworzono alfabet chiński, składaią
dwie jakości, co §powo<lowało przegraną
Lubińskiego. Kremer wygrał ze Smokow~
cy się z irzydzłestu dziewięciu głos-ek i
skim, nieźle gra..ną partją. Chwojnik zreofiarni uczeni, tudzież studenci chińscy.
misował z Regedzińskim obustronnie do.zaczęli gorliwą propagandę nowego spobrze graną partję. Friedman wygrał z A·
sobu pisania, którego każdy może naUCzYĆ
płem, który grał· bardzo słabo, będąc wisię w 'ciągu trzech miesięcy.
docznie niedysponowanym. Partia Kohn
--Makarczyk zakończyła się niierozegra·
Jak obliczają , w cią~u ostatnich trzech
ną , aczkolwieik Makarczyk miał · przewalat apostołowie alfabetu chińskiego zdołali
gę.
,
iuż nauczyć przeszło miHon rodaków swt\Partję Ławcki-Fi"ydman odłożono w
ich nowego sposobu pisania, a ponieważ
pozycji lepszej dla Łowckiego.
chińczycy są bardzo chciwi wiedzy, weStal\ turnieju: Łowcki 4 (1); Ko1ski 4,
dłuJ:! zaś . odwiecznych zwyczajów, każdy
Przepiórka 3 i pół; Pile, Kolnik 2 :i pół (1);
uc.zony chińczyk może dojść do za-s:m::zyMakarczyk 2 i p6łi Friedman, Kremer 2
tów najwyżs2ych, przeto ogromne uła.twi.e·
(1); Regedziński 1 i p6ł (2): Apel; Konczyński 1 i pół (1}; Kleczyński 2; Smonie nauki przez wprowadzenie alfą.betu
1 i p6łi Frydman 1 (2)i Lubióski,
kowski
wywrze zapewne wpływ zna.cznv na przyO.
Wołtowi~z
szłość Chin .

I

Turniej szachowy
o mistrzostwo Polski

})i-1

y,

y-1
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:.7--~-~ „Czarny i\nto.ł

Arcnfdzieło miłości i poiwit;cenia • 8 aktach dl•
wszystkich tych, którzy męcz„ sill w mrokaoh

życia powojennego, obraz ten będzie świt;tem, ra•
dościlh wyzwoleniem. Niebywała technika - nie•
zwykła

gra.

następnych
dni
i
Dziś
.
Colman
Ronald
Banki,
Vilma
~d;~;:t
,...,.
u

.

„NA

PRZEŁAJ"

Poc;~tek o godz. 3 po południu, oat. o IO wiecz. -

s„ortowa kome•

dja w

2 · aktach.

Passe•Partout i bilet~ ·ulgowe nieważne.

_________________

----,,"'

a

_.,,._.,,...,

.ryzys sportowy. ~a.my

już

poza

sobą

Ze

świata

mody

Piłka nożna, jako żywicielka ·innych gał-:zi sportu
auczka. taką otrzymały kluby w roku ubiegłym. wyst1rczy na wiele.wiele lat

.

Rzekomy plus-olbrzymim ·minusem ·
fsti:iej~

liczne dane ku te·mu, by stwietzit, te kryzys i zastój, które w tak wyitny sposób cechowały n4SZ sport, należy
obecn~e do przeszło.ki. " Prawie w każdej
do zanotowania
jego ditiedzinie mamy
istotny pos.tęp i to nietylko rzeczowy, lecz
i organizacyjny.
Przedewszystkiem możemy dziś z zupełnie uzasadnioną uesztą dumą .spojrzeć
na,.
na tak Hemie powiększone zastępy

szyc.h zawodników i na osią~ne pruz
nich wyniki, które w. wielu · wypadkach
zbli~one zostały do granicy wyczynów e~
urope!ski~h. Dłu.gia i żmudna . pra-ca . sfer
kierują~ych naszym ruebem sporlowym
p~nwoliła pozy$ka~ im wiele do4wiiadcien1a i pogłębić ich poczucie odpowiedziai-

cia naszego piłkasrstwa, bierze ~wój począ·
ale wiele
tek z piłkarstwa światowego,
ich jest i rodzimego ohowu. Do takich należą: bezprzykłiadna pogoń dotych-czasowa za zagranicznymi zesorłami, l'rzepła
canie ich i dzika wprost licyta~ia, stwarzająca podatny grunt molochowi zawodowstwa wygóro~ane ambicje posługu.iące się
środkami nieliczącymi s : ę z nlkim : z niczem i cicha hodowla p ~ eudo-amatorów.
Na?bardzief szkodliwa. z nich pogoń za
drużynami za~ranicznemi :.daie się s·koń
czyła się już bezpowrotna: ·a nauuka, }aką otrzymały klubv w roku ubieg'łym, wystarczy 1m na wiele wiele lat.

Jest oczywista :-7eczą najmniej potą
damą, aby dzięki popełnionym błędom, nasz.a piłka nożna zmarniaia, bow'.em iest
wyrazem światoweg1'
ona ciągle jeszcze
ruchu sportowego i dzięki niej . (i kolarcos nt~ coś w
stwu) o sporcie polskim
świecie słychać. Ustępując jednak troi:bę
ze swej królewskości , piłka nożna winna
nadal zatrzymać swe dom'.nujące stano ... .
że w zdrosko, choćby z tego powodu,
i normalnych czasach
wych stosunkach
może stać ona mater'a·l nie na'lepiej ; ly·
wić inne gałęzie sportu. które pod wzr;.' ~
dem atrakcji nie bedą }ei w stanie ni.g.:iy
{-)'
dorównal

-.

ności.

- Praca, właśdwe fundamenty której
kładziono- faktycznie w cza~ie zastoju, w
czasie, ki·edy nasz ruch sportowy zazą-ł rosnąć wsz.erz, uzyskują-c w ten spoób szerokie i pewne podst<awy zaczęła obecnie wyda:wać pozytywne r~zult.ily O siągane wyniki szczytowe nie są już dzi„..;i6iai owoc:em pracy poszcJ'e~óhych \„d~-,.
stek specialnle utalentv.wany<:b, le-c:z p,
c-bod1..ą z pracy nerokich ma~ i ma;a w.szet
kie szanse trwałości. Coprawda .są one ?eszc.zP. dalek~ od sła ;a. nvd1 rel<ordów §wiató~yc.h. 1.ecz mimo to z wielkiem zadowoli!
nie,!Jl wewn~trzn~m stwierJzić mushny, ż-e
pochód nasz ku tym na·r:n:e niedoc;ią~nię
tym dla n~ wyżynom znajduje się już na
właściwym ulaku.
Niepom,~l~e l!ad wvraz warunki ekonomfozne, brak częstych startów sił zaaranicznr~.• tych. tak "korzystnych dla za.
u wodników naszych lekcji poglądowych,
znikoma pomoc tren.erów, na którycli pozwolić sobi-e nl-e moremy, składają się na
to, że rozwój poszczególnych. gałę2'i ·sportu niie zdąż,a tak szybko, jakby mógł i$ć
sprzyjających warunkach.
przy bardziej
Lecz jeśli nawet w tych waru.nka.ch jest
istotny i prawie powszechny pC).ętęp, to
ż.e kryzys
śmi11-ło powied2'ieć m.o:iemy,
w dwóch ubiegłych "Iataoh
przetywany
poza
już zde<:ydowanie
mamy obecnj.e

Letnia sukienka ~ białej cre
pe de chine, przybrana jed•
wa.bnym kolorowym haftem
we.wu

wszelki-eh

Zabił

I

gałęzi

u,· z :wyjątkiem na.suj piłki nożnej, olicze której iest obecnie wręcz niewyraź
ne. Do J).ied&wna }esz.cze piłka nc.:in.a przy;Lfl.aczała sobą całokształt naszego sportu i
·' zagarniał.a sohą oał·e zainteresowanie się
szerokie],, 'mas publiczności - widzów,
ciężki kryzys.
dziś prz9!chodzi bardzo
Ogólna frekwencia publk:zności n.a zawod.
piłkarskich z.nmieis·zyła się o bardzo wielki
procent. Publicztl()ŚĆ na.sza, przesycona
wielokrotne.mi •potkaniami z dru.żynami
zagranicznemi, przestała u.częszczać na za·
nawet
wody drużyn m1ejscowyoh i dZ!iś,
rozgrywki () mistrzostwa okręgowe, które
wiecznie rywalizują-cych
są konkuretl.~Ją
sił miejscowych, me cieszą się .ebytnią fre-

.
k w~q~

,

rażaią się c.yfr'l k~lkuset dola·ró~. ~iężkie
łożeriie materjalne klubów z kolei dało
O.
we znetki kasom ?oszczególnych
.:
N-Owi P. Z. P. N-u, które, mając zwią
~ne ręce brakiem odpowiednich fundu·
zów, zmusz()ne są do rezygnacji z wielu,
'
(
,;asam,i na•wet wprost niezbędnych, poczy-

~

W niedzielę · odbyły się zawody hockey•owe pomiędzy dru·
żyną uniwersytetu londyńskiego, a berlińską Hertha- B.S.C.
Berlinczycy zwyciężyli w stosunku 5:2. rta ilustracji widzi
my ciekawy moment, gdy bramkarz BLS.C. broni ostry strzał
anglików

Czarne djan1enty.
12_-ej, }3.-ej,

PrP.mje

z.

na.O.. Orróci tego w wielu wyipadkach bez
~h1inic-h formalnoś.ci przekroczona została
subtelna Jłr.anica między amatorem i za.
wodowcem i tak 'uż bardzo słabo ujęta
przepisami P. Z. P. N-u.
' faktem ie.st ie obecnie gdy inne ga. ,·
łęz:e spMłu mają wiele szans do dalszego
:.}>zwofu 1 właśnie piłka nożna jest na roz- j
\
s!ainvcl1 dr~ach.
Wiele zja wiisk zaobserwo:mv~h z ży.

węglowe

z list Il-ej,
14-ęj i 15-ej

Osoby, którym przypaliły w ullziale premje węglowe, oglo•
szone w listach u.ej, 12·ej, i3·ej, 14·ej i 15-ej (z dnia 7-go, 8- o, 9-go,
10-go i 11-go kwietnia proszone są o pofatygowanie się do admini•
stracił „Gol\ca" w celu podjęcia talonów na odbiór wylosowa•
nego węglaD Talony węglowe osobom z list powyzszycb wyda•
wane będą od godz. 4.30 do p.30 wiei:ze w dniach od 19-go (po•
niedziałek) do 21·go (iroda) włącznie.

Niema·" sprawców_.. ~atastroty pod
Słotwiną

·

·

'

Dzięki temu, kluby zaangatowały się
zbyt sihtie i zabrnęły w bardzo poważne
dług,. będ~ce dla n.ich widmem katastrofy.
Najpoważnie~ze zobowiąmoia mają kluby warszaws'k~ i lwowskie; dłu~i ich wy-

F.

w

Siedmiom~ esięczny Tadzio
padł martwy z ro zpłataną

sobą.

Powyższe dotyczy

W SM"'

Aresztowano zato 20
·

Z Kra k owa t ele fonu1ą:
Roboty nad u.sunięciem wagonów i lo·
komotywy po _katastrofie pod Słotwiną
potrwają jeszcze kilka tygodni, gdyż od·
dział sap~ów nie posiada odpowiedniich
dźwigów.
~" ..
•

r

"'

'

·;..• . ~„·

złodziei

h · t
· któ
t
W ·
ry<: 1es 20 ,
szyscy aresz owairu,
b
d. d
•
.
o ra owa.rua
przyz.na1ą s.ię wpraw zie
bagażu podróżnych w czasie katastrofv,
jednakże wypierają się udziału w spowc·
dowa niu katastrofy.

1~·' ·:-::.„. „ ··· ..„.

'l·.-: \~ ·' ··~·

.,,, llalgvnJalnfaJszy komik

tt

'

.

łwlafa 'fi

„Grand.;Kino" Charlie Chaplin
i dni
-------·~ ~ liorączkl złota
następnych!

Dziś

. w najwytszej swej kreacji

Poczatek seansów w dni powsz -

o

~.

5,

w dni

gwiąteczne

o 2 p .p·

•

·

głową
go kijem ojciec-pijak

Antoni Waleruch, dozorca domu przy
ulLc:y Gęsiej obrzydził życie wszystkim Io
katoro.n1.
Zaniedbywał się w pracy, był opry·
skliwy, o hyle co ws.oczynał kłóinie.
Nie lubiano go też i unikano.
Częste awantury. jakie wyiprawiał swej
Waleruchowej - zjednały mu
żonie również op.inję xłego męża i niedob: ega
ojca.
Wszystko to robiła wódka.
Waleruch był nałogowym pijakiem,
W jego życiu bywały momen:y, ze wy
'
rzekał się uroczyście picia. •
Inny.in
Trwało to zazwyczaj krótko.
jednak stawał się wówczas człowiekiem.
Niestety, nałóg po jakimś cza~ie znów
brał górę i Waleruch coraz bardziej za•
przepasZJcział nietyl.ko siebie, a.l e i · swoil\
.
rodzinę.
Wczoraj wrócił do domu spity jak bela
Jęła mu robić wymówki Waleruchaw"'
Doprowadziło go to do wście>kłości.
Rzucił się na kobietę.
- Won z mieszkania - krzykinął a oczy nabiegły mu kTwią.
. - To ty . wynoś się, pijaku! Dziecko
od rana ·nic w ustach nie miało. Każdy
grosz wywleczesz do k„rczmy - za::cała
.
boleśnie kobieta.
Tadi.o, siedmiomiesięczny synek Wale
rucha, widząc, że matka płacze, wyciąg·
nął do niej r ~ce i zakwilił.
· , Wal~uchowa rzuciła się do dzie<:k!ł.
- Bierz bachora i razem z nim wy·
noś się do diabła - ryknął pijak.
dzieciko na ręku, kobieta
'
... 1j s1a. dłTrzymając
a na 16:.G.K.U.
.. . • .
· .
.
•
W?wc~as prt~k schwycił ki1 1 zamie·
rzył się n:m. na zonę .•
Zaczęli St~ szarpac.
W pewnej chwili Waleruch z całej siły
wymierzył cios kijem.
Waleruchowa cofnęła' głow~ w bok.
Kr!Stki, rozdzierający krzyk dziec~a
przedarł się po .przez wrzask szarpiących
się małżonk!5w, poozem nastała śmierlel·
'
'
na cisza.
Dziecko zwisło u rąk matki....
Zabił je na miejscu ojdec 1 ~odząc ki·
jem w·.żonę.
Do rozpłat anej główki dziecka p r zy·
wada wargami Walerucbowa.
Pijak wybiegł z mieszkąnia .
Zaalarmowano po!icię. .
01ca-d1..iedobó!r." a-resz;Łowan-0.

I
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GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANT

Intratne sztuczki

głodomorów

~„JolJy•' 44 dni. „wytr2ymał", kobieta ,,Daissy" 29 -- Mania „rekor·
głodowych

d6w''

w Berlinie •

bP.tlirudti~ nstauneU ,,Krokodyl"
na Friedrfohstras.se głodomlstt12 1,Jolly",
mężiczyzn·a 29--ejo let41i, na dużej Mli ~kon
sitruował obsz~~ny szk.la.ny pawilon. W
tym pawilónie postawiono mu łótko, stół..

Policja przeciwko

Jakieś brukowe pismo wydawało do·

Berlin, w kwieit.niu. ·

W

10

dat.ki nadzwyczajne, Robiono zakłady kro
ciowe, - Jakiś amerykanin załotył się z
·grupą berlińczyków, it Jolly „nie ~tny·

ma".
Pierwaze sześć dni Jolly wytrzymał
d-o-skon•ale. Był w doskonałym humorze_
pa.lił papiero,,y, pił wodę aodową. Nociuni

krzesJ.o, przyn!e.siono mu et.amofon z SO
100 flias~k wod.y to•
dowej óraz 3000 papierOoBó.w.
. sypiał dobrze. Nie tiradł sił. W dniach na·
Do tego szkluiego pa.w:itoou wsMd.ł stępu~cych poeu>) 1raeić sił .Przestał ay·
Jolly, kazał sJę za.mla:i4ć. dnwi opiec14• · prać1 cierpiał na migrenę.
tować przez dw6ch rejentów i ołwiedQYł
Wezwano kon·syljum. Trzech profe.o·
prasie ił posłanowD w tym az1da11,ai do· taw berlińskiego uniwersytetu orzekło łt
mku przepędzić 40 dni bez jeduma, • • di:łałalaość eerca jest osłabiona, jakkolnicując się tylko do picia wody sodowej wiek wystarczaflłea, puls niezbyit podnie·
i palęnfa papierosów.
tiony, cfłnienie krwi niezłe,
Policja powia.dom.iona · o powytszym
Zapytano się Jolly'ego czy chce ptzet·
perymencie za porad~ Jekany ztoddła wa6 eksperyment?
się na ,.popisy'' Jolly, zezwollła nawet aa
- Za nic w świecie - hrzmiała od·
pobiera.nie wejścioweQo w Stqnie 50 fe- powiedt. - Pragnę wygrać zakład (zało
• • .~oHze.ł'.
i-eeid·~" tył się o 130,000 marek) i... dowieść nau·
ni• 5-<A„w. Z ranema.
dwóch policjantów ddel\ i noc Qa zm.łanę ce1 te człowiek mote głodzić się bodaj
płytami, . nas.tępnie

•n

„

pilnowa.li Jołly, aby u.n.iemotliwit prze.z
Rórne wenitylatorzy w pawilonie dostar·

czanie
policji

głodomistrzowi potywien~. Opr6cz
11
„pilmowa.ła Jc:.lJy'eio komisja kot·

łiroluj-ca zwi~u

berli4skich Jekarizv.

W .dniu, w którym Jolly rozpoc~ł gło
dzenie si,, wa.tył 116 funtów. Był S1:Cft•
pły,

ale

wygl~ł płrowo.

40 dnł.

Wobec tak kategory~ej odipow:iedzi
szklany pawilon zamknięto.
JoJJy głodził &łę dalej.
Dziesh,ty, jedenasty i dWtma-sty dzid
hył d:la. Jolly'ego najgorszym. Dostał sil·
!lyeh kurczy w brzuchu. Gor2'dkował (d!O

Friedrich-

40 stopAł). Zawe1Jwam.o konsyljum. Dano
snu kamfory. GOł"ączka minęła. Jolly trwał

• Strasse głocbl się człowiek, zete~ttyzo
wała. Berlin. ~asa ~aęła dzid w chie6
ofłanać biulet1fty o zdrowiu Joly'eco.

nadał pr~ postanowieniu.
Poc~ł chudn2'ć. Stracił w ci~ 14 dni
12 ftmt6w, Pod koniec swego cMerd:tiesto

Wieś~ iż

w T'e8taw-ae~

Ttl.

głodoinistrzom

diniowego .,seansu" stracił 21' funtów. Po
licz1ki mu zapa.dły1 octy 9tały się hez wy·
r'a.zu. Ręce były sine, pamokcie ~&iloa.a•
we. Mimo to 40 dnia p.od wi~z6r Jołty
oświadczył, te pragnie tencze cdery dnt

„dodatkowe"

Lekarze

głodzić 3ię,

osłupieli.

- Jakto? Pan chyba tartufe. To fr~
:?i :Painu śmicrci4 - OIS'łlrzegal.i go J.ekane,
- Nie lęi'kajcle sięf Znam swój orga·
nimnł Wytnymam jes2'Cze 4 dmłf

I

rzeczywiście wytrzymał. W,,grał

•·

tlady kro-oiowe. · Jego impresarjo At-obił
ba;jodski.e sU11'1.y.
Po wyjściu z pawilonu Jolly hył prze•
wieziony do sźptl·ala 1 fdizie sipędził tydmeń. Oditywia.no go niezwykle osttotnie
stopniowo przyzwycz:ajają.c tołą,de.k dó pa
karmu. Po tygodniowym pobycie w szpi·
talu Jołly opuścił ten ostat·ni. czując się

n.ietle.
Dziś jest jut w doekana.łem

2'J({orwiu.

!

Ogłoszenia
Czytelnlk6w „Gońca"
LOKA.LE i MIESZKANIA.

ODSTĄPIJI; POXóJ Z ltUCBNIĄ
s ws.zelkdem& w71odami w otoHcp Zfeionero Rn.
ku s mebtan lub bez. Wl.adomoH: 11h Lipowa
N-r. 86. mies:dt. 51. Łuowata .
aM8

------ · ---------t POICóJ UMEBLOWA.NT

a trłnymaniem, lub het od unz cło W7hłeda.
Wła.clomoł61 Orla to m. 1.
· D3t

- - - ---· -·-

ŁADNY U.MEBLOWANY POKdJ :
z elekteycznem ~w.łetlenlem I wsze~ wyrGdami od za-raz do wya~a. Lipowa Nr. 16. 1-sze
plętro, froo:t. m. 1.
1259

Suk~y Jolly'ego zawróciły w głowie
ró:bnym głodomorom. W chwili obecnej

7 caśladowców Jolly'ego siedzi w r6t·
nycb częściach Ber&a w stkla.1)ych pawi·
Jonach i głodzi się. Z pośr6d nich kobieta.
"Daissy" wy.trzymała 29 cłtti. Jest to świła
towy „rekord głodu" niewi~~cieto„ 44
dni Jolly'ego ·- równiet rekordem 6wia·
to wym.
·
Obecnie }M"ezydeiit polłcii nie poswata
więcej na podobne ek&pery.tnenty. "Konce
sji" więcej Pf)licja eie udzi~Ja.

SPBZEDAZ

ł

KUPNO

BltICI BR.ARDOWE

:i nla&y fałc i r6wnłet z koki słoał""'9f do . . - .
dama. Wiadomołt: O. Abett, ~ 3..
3124

PEDAŁ

DIWK.ARSD

rozmiar 32 na 43 z kalamuzem, notn_r ł M silę.
dG
,.Qo6ca' •
.
331!!6

w d~ sta11le bot.e. ()łrty "od ...w.

w.•

ZAGUBIONE DOKlTJlENTI

Ogłoszenia
„Cz1telnik6w Gońca"

CELINA FINKIELKRAUT
uczennica 6-el klasy ilmnazlum Xonwe1)'6;;k.tei
Sobolewskiel T.4tublła matrykułę, znalazca zechc~
odmeść do sU:oły, Oda6ska 90.
· 12.;.1

NAUKA i WYCHOWANIE

··-·

DONIESIENIA ROZMAITE

KOMPLETY

Jezykowe: polsk~ nlemleckii fr~. a.tlrllłls-1d
oraz buebalter}I s' 02ynoe. Pr:eyJmttJe sJę J~zcze

za,pisy now:vdt 'iłucb~y codziennie od i<>dz 7-eJ
do 10-eJ wtecz. Ceaielnliana Nr. 60, front w kJ.
lcalu szkoły, Tyłko 5 zł. mfesłecznie,
1lM

PRZEPISYWANIE .

n.a Uła$iynie, ora-z

i.Juma.czenla z JtzJtów: 1»1Sklego nierraecid-e;o. ~~1'«ie10 i rosYiWdeao

JrompJety L. Sz111t1lewskie10 · w todt:t, Wólc.za6w 1lmna?itum M. Hoo~tnvet Lekcie
odbywają stę w pon!edl'Jfnłłd, 'VłiorJilł I cz:warlti

od 2odr:. 5 ido 7 w.

3M7

--- _ ........ - - -.---·

NA.JWAtNIEJSZE

.....

dfa bezrobot!lęso l)raoownlta um:vs.fowe10 to
kwa11f!kacJe. Ucz: 9fę wf~ buch:iAtertl i soor~
dzanfa bilan~ów t>O zt. 5 mf1$ięc~1e. Cegielniana
Nr. 60, kont, w lokalu szkoły - od 7 do to wte-

2246

aiorem.

ł.óżKA

.,

Stadnik nagrodzony na wystawie rolniczej w Paryżu.

RADZĘ ltUPO'\VAC 11' .

wru ze spor~zanlem bllans6w ~zam doskcmle po zł. 9 mfestocmte. Cerlełtlltana Nr. fiO.
front, w lokahl sztoly - od 1 do 10 w,
3241'

MATURZYSTKA

pnyjmie kondycję u wyjazd, na c.:iu 1emi,_pny
itlteligentnel roclzla.ie. W!nmkł h. clog<Hifte. WWL
KJiger, Kilh1aklef(J 120.
2222

TENNIS.A

fakcji ud21łela.QL ~łoszenia. pod „Tet11tKI" do · atf.
t.nlnietraeJi „Go6ca' •
222!5

KROJU I SZTCL\
uł~pPOQ\

met.odi\ 'W pne<IWtł1
Stefan;i KiMia&wef, utłca
•

2227

UWAGA ·- ROSJANIE!

Stenografjł tpecfalnłe d09ł090wanej

do

fęrr'a

ro-

syisk i•itr:. ud:iielam osobom pofedydczym f w tru~ach. l:ulcawe of„rty pod ;.5tenocrafja'" do al4m.
„Go~.-1!".

i230

WSlYSCY

m.„ • .koray1tał 1 lłatyaow•ftT buchalter ł do4wladcinn!J p•d•fOJ wylrł•d• &uch&lterfł po ał. 5
.,;!„•·icz11l11 Cegie1'!!;11111a 60, front, w lokalu azkołr. o_ !-!9 '°iec t.
22-U

•...-.n•Ai
•
'"t!I•

SPIESZCIE

otr„jł! Ooskoaały pedagog, rut-,110·
btKiiaii•~ udziela bt1ehalterji po :d. 5 mie-

.df('.'allłe.

C.fłe!Di•• 6ł,

od 7-1@ ,,.....

freet, .,,

lokałt szkoły.

3242

Złe

·.czasy we Francji

.

'
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Nędza urzędników i wojskowych
Porzucatą oni służbę, lub pracują dodatkowo
N·atjnO'W\Sze dane statyalyeme fra.ncu·
s.k!e wylJt~rują, że kCJtSz'ly wtirzymania; we
Frmcji nie wzirosły w ostatnim miesiącu,
a nawet obnityły się o pai-ę punktów. Je·
dnaJkte ~tuczy poró'WID·ać ceny w Pa·
ryżu, w poc~ku bie.t~ego roku, a obecnie _ i.o wtid.zi się wówczu wyraźny
wzrost drożymy.
Bioc~ za punkt wyjścia ceny w ro~u
1914 i omaczają.c je na 100, oka'Zuje s1ę 1
że w trzecim kwartale roku 1925 cyfra ta
urosła do 401, w czwartym kwar;tale do
421, a w pierwszYilll kwart.ale bieżącego
roku doszła do 451. Ceny artykułów żyw
naści poszły w górę o 36 pumlk:tów.„
Zdaniem paryskiego korespondenta'.
„Timesa" nie moż.na się dZ'iwić,, te urz~
cy pai\stwowi niepokoją się 1 domaga12'
się podwytek.
Jest faktem niezaiprzeczonym, u urzę„
dnicy francuscy są bardzo źle wynagra·
dza·ni. Jeśli nai·wyższy rangą, s.tały urzęd
mk. t.. j. prefekit deiparta.menitu, zarabia
40.000 franków rocm.ie1 to można sobie
wyobrazić -ile wy;nosi pe.nsja ttrzęd.nika po
cztowe o, lub pomocnika maszyni{;ty.
ZagaJnie.n.ie ,.,..,'tla™'od.zenia
mz.ędnik6w
1
5
:·
:
•
•
d • "
państwowych, Je&t rue2l!lltern1e
omos1e.
Licwi funkcjonarjusze podają się do dy·
.mą. Qdyi lfttie sa w stanie wyiyć z ipen·Sifi

.~

METALOWE .

. v.-óil~ sipa~mwe. krajowe I· zagran!czige, mate.
rac-e wyściełane tanio i dor:odnle nab~ motu;!;
.,, łitmle „DobrÓpo,I''. Piotrlrowska 73.
2260

bławaty w zttarteJ łlrmde „NaiJtM!lte łr6dł6„. N;t·
ruto\#cza Nr. 36. Rosma.~ 'Ołóma ł tn!le ml.te!·
Jaly, ~a: ..Maly zys.I(
235l'J

BUCll.ALTERJl

Pdska 18 m. 26.

2303

. ~-

FJLATELiśCll
J(a.bdy i;łrleracz marek, któtY u mnie kllP! :inae!·
ków za 2 z;ł. otrzymłde lako pranfo 50 róż
nvch znacz>ków. wa.rtośc f· , 1.lł.. Za\'l:tdzka. Nr. 2.„
mtesik. 12.
Jłl 1
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sukiem l kostfum6w

Mot~ cenie Be.rma.n. ul„

- -··-.---'
4·- ------UWAGA

sb: Mt. ?3

motu.a

w

iara.t,Wia sumiennie
0$:rodo'\\·a Ne. 13.

Gl.MNASTYKA

Aauczyć się

M&'l

.

UJPUJCIE ZA GOTóYQ 11 :
s:cfyt wyinos& zo J)rocent taciet. SprzedaJe łltma

,,NaJtaAsze tródło" ,ul. Nanrtowlc:a 36 tiMmaite
Pł6tna i inne maiterJalv
:&34Q

j rza.<lowej;

DO PUSOWANIA.
~ś szeregi nowy"h. k1111dyda·
t6w 1ta.>,ą się . coraz nczu:ple)6ze. ~ i karbowania 11ajnowaycłl fUOlll6W prąJnliaję 1
wykoouję starannie i punktualnie: ceny pnJllJJł
franousk.i b~z.ie zm~zony. .P~zyc pne.
T ennenbaumowa, Pi<lt.rkowaka 128.
·
w}1'Dagrodzerue urzędni~6w, J~h me .ze;ch<:e .. obezwładnić. cał.., m.acfony adminłLETNISKO
stralCJ.1 pa..Mtwow,. .
.
.
w Ru&i~-Pahfanickiej. Pokól dla dwoiga & ~·
Nietyłko cywilnt ur:tędni<:y ma1ą po· maniem po 150 zł. ale•i•cm{e, Oferty do ~;
wód dó niezadowoi~a... W, amiji a.praw~ ca'' pod ,,Letnilko - Ruda".
up?Sażeń. pt'zedlstta~a ~' JH~~ g~zeJ.
OficeroWte czynne} airmJl znajdu1- się w
ROWERY
c\ężkiem położeniu finansowem..
angielskie ł franeuskle tanio na dogodft~_!a•
. Żona·ly ~pit~ •. sta.~onowany w Pary- runkach nabyć motna ..Dobro1><>1", ut P!otnw'ltr
~ otrzymu1e m;es1ęc~1e 1,359
włł\e~ ska 773. w 1>odiwórZ11. 20Z'l
nie z dodatkatnt. „Petit Journal
podaJe
WóZKI SPACEROWE
cif."ka~e na .te.n temał szczegóły.
kraiowe i zagraniczne. t~nio I doitMłlłl
. Of1c~ow1e francu.~y ~uszeni są p~ dzlect«e
nabyć mortt'la w flmtle .,Dobr~oł' , ul. Plotrkow~
'Y'1ę~suc .dochody. zara~1a1ąc prac' nie ska· 73. w podw6rzu.
22(i6
hcu1ą.~ą ~ t~h rangą. Jedni .są .nocnym.1 sz<?feram1, mn~ czyszczą po.c1ąg1, ·trzech oft·
cerów zare1-estrowan"Y:-ch JCSt ja~o posługa.
c~e w sklepaehL· zapmu1ący s~ę pakowa·
~tem towar6w. 1cmu ?fic~row1e uctęścu
1ą na n~ukę do krawcow 1 .~zewc6w poto,
by s.ob1e ,,na własną rękę .szył buty i
garru.tu;ry. · .
.
.
..
f
SAMOTNY MĘŻCZYZNA
Oficerowie opusz.cza1ą szeregi a:rmJ1, ~o
.
.
..
.·
.
..
przedsb:wia dla rządu poważne nieb.ez.pie !at 30! k~łnda1ący 1kę:iykamaks.. P~lskk 1 m•. nk10 in;:.cękC1~
, ,
b
~'- · _ •
ł 'b · ·
1 r-0sy1s !Dl,
poszu ·u1e
teso o Wle
i• .
cz.en;;··W? wo ee ~ro„~a. czasu. s uz Y, 1 J wzlllę dn!e posndy na miejscu, lub na wvi!.!;d. ł..u·
wynrkłe1 stąd koi1l.1ecz.oosc1 pow1ęks7ema skawe oferty proszę składać cło „Godca
pod
Hcziby W'ytttawnych oficu6w r•ZJerWY.
- ,.J. G. 28".
'241
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Dajcie

pracę

bezrobotnym

1

1

1

litr.
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GONIEC WIECZORNY ll.USTRO\VANT

I

przeszkadzać-ieraz

„Nie

umieramy!"

krzyknął umierający morderca do SP,~iada, kt6rr ·zapukał do jego drzwi i zaśmfał sif.„
w pławiącem się we krwi mieszkaniu malionk6w Kurpik

„Gońca''

Sprawozdawca

z sobą,

\Vi~ć o tragedii małżonków KU!"pik6w, I wato się mi, .że dzisiaj po~odzili <5ę

! jaknajzupełniej.

której genezą była ' przeczulona miłość
obojga, pełna zazdrości te-go młodego, wcho
dzł\Jcego dopi·e1'o w ż;itie człowieka, kt6ry

Gdy j~akże Kurpik po urą,baniu drze-

wa nie zwrócił ttam sieikiell'y
zwróciłam uwagę mężowi, że to nie dobr.z e,
bo Kucpik jest raptus i kto wie co mu mo-

p.r~z ~rankzną miłość do sw·ei żony za·
mOTdo.wał ją, roz«zła się po ł.odii lotem

że strzelić

błyskawicy.
Te łn „Gonie-c Wiec~orny", che~ dać

dom;k;

i

miiai~

głowy.

- Czy nie słyszała pani jakich jęków,
lub odgłosów szamotania się w miesz.k.aniu
Kuirpik6w?
- Początkowo ni-e słyszeli'śmy z mę~nic poza szepitami i pocal;un.k.am.i, co
nas oczywista nie inter~owało.

Jaknajd~1dadniejue
czytelnikom
szezeg6ły tej wsbr~jącej tragedii wydelegował aa miejsce apecjalnego wyełannrh.
Oto je'l(e wrdenia.
Ulica Graułlowa I.ety w bek od Rzgowskiej, idzie .się do niej pirzez <;ały szere.g

swym

nier.abudowanych ,pilaieów,

do

I
1

Około godziny siódmej wieczorem uały.szeliśmy, że Kuirpikowa jęczy i wymilOtuje,
potem, że ktoś -chodzi po pokoju 1-atacz.ają<:
się; przez jaki·Ś cz.as słys.zeliśmy kroki oboiga 'małżonków.
Gdy Kwrpikowa nie przestawała jęczeć
i wymiotować zaczęliśmy oby;dwoje z męiem podefrzewać, że Kurpik ją otruł i n.a-

tej poru nie zamykali się I(u.rpikowie tta
~~~

To fe.szcże bardziej

Ulica Granitowa robi

wet radziłam mężowi,
by zajrr.ał do nic.h.
Mą! mój w)'1Szedł d() aie1\i, chwycił za
klamkę drzwi mieszk.a.nia Kurpików, 1-ecz
były one zamknięte, c•hodaż z,azwycµ.j o

małe

zupełnie

1llialki.

pr~ ~~· do komilłJJiata.

przy~tawili d~ąhłn~ da okina, jeden z tdch
wsiedł na nią i ~jri.ał do mieszk,aaia Kttt•
pik6w i kTzyknął przentliwi.e:
„Jezus Maja, Kmpild poza.-zynali ałę11•
Pobiegliśmy więc c:zeniprędzej na górę

i

Wchocid.my dot\ i śdetkł\ pełną. ludzi
·
r>rudoat•my si•

Zagraniczne „moto•zczotki„ miejskie czekają w garaiach
„.at do nich dostosu)ą wszystkie bruki w mlelicle, • łynt•
czasem •przątalą arcłtalczne ,,maszyny" ludzkle

--·~--

głęhi 09r6dka.
Dermek pasł&da at trży przrbud6wki • .z
którJIC-h eiek.awłe wygl-4a)ą kozy i ciel•hł,

z facjatkami, kitóry stoi w

· I ,,_ 12, o.ao- 4.,;iO.
Dr. M. Dawidowicz codz , niedz. 12 t

Dr. J. ltelson

......

Dr. H. Kryezek

5~7,

Dr. A. Uryeon
Pr. M Dobulewlcz
Dr. M. Kantor

Dr. E. Kunlg

5 _ H.:so
„,, . d. JO ll
= 7'""•nie
6.uv·
5-4

Dr. M. Mat·zewski
Or. A. Pogoi zelakł

12-1
ti-7

Dr. R. Rajtler

5-4

Dr. E.

to.•0-11 ~J,
sol>. 11 50 - 1 • ,o,
, 1...;;n;.;.;ie;.;.d.;.;z•:...1-2~--1~~:-I
4-5 codz., prócz
czw. I p1ątk. 10.:.0
- 11."11. 11iedz t-·2

y

l'.ł-1,

()r. >.,. Żebrowski

wstęp · ~npł.ałt:J.V.'

woclów...

·

···

„

.

2 ~J-J.30 pornedz .
środy I piątki, -ł s ~o wtorki, czw i
!lob. n f'dz 11-12
Ił- 10, 1. " cudi:

Opłat" za wejłclę WyQOłl tO ~foaiy, dla
u1cu11tnł•m !~łtyma-edł -

heMł>botnych d

nie<łz.

9-10.

Il

COCt

•\'ar11z11wa Psycbo·Gra
. •olug. Ssyller·Slkolnlk '
1aoi-.
" ęluia 0 6·· 1i

·

.. .
Choroby
nerwowe
_

L.ek.-dent

H. Halpi>rnowa
Lek. dent.
Jakob Rotenberl!
Lek -dent

Roz\!nówną

Dr. Żurkowski

(

fi,5()

I

Polisy amerykańs~ie. .

3 ·· 5 30 codt:J
niedz 9 · IOJo

( niedz. 11 :i0-1

ma1ąc przy sobie
.t olrnmenty'

1 B- 11.30 c.odz.,

niedz 1-2

I całv dzieli.

,

I

v/ niedziel•.!

uJ 9 dv 2.

\\ !1Kc11ty

li:il· 1

••••••••••.!.l-i• •••••.r

Ptlf.

n;iiń:ski;
M

U~tawodawstwo $1p6łdzielc~e por,

ReMlert Rachunkowość stowarzyszeó sipo
żywcz)"C'h $łerż. M, Szydeł'ko; Prawo han·
dlowe z wekslowem u. c, Dzierz~wa i ·ci

l~-1

Rntl·ows'd t. ii~i.

c)1 01rl\ll\\_Sl;a 1I ' telet. l)- 17
ki wysyłam na żądanie.

-·

Bttutę; Organizaeją. ~~

d~elnj

• l3ła:huti St'Myslyka W spółd~ielnł i kro
troi~ zakupów por. Kaczmarek; Arytme·
611
tyka ha.ndlow.11. i przępisy skarbQwe cbor.
wszystkie oryginalne

warzV\Vn.e, r •. lne i kwiatowe wyborowe!
•ako~c 1 1 w czy&tvch odmianach z wla·
•nych plantacji oraz z firm zagrąnici;n) eh polecn:
Hodowla i Sltład Nasion

ica czvnna od 9 rano do 8 wieczór.

/Yi.

St. Wyęiślak; TowąfOZlllłW·
~tw(l tyw111,.·.ś.<::łow, i t~chnie~p~ l iakła4y
w ge>Sp~r<ize por. M. Rawa ł p&r. M. Sfo~

NASIONA

Laborattr•um
loakt r·ol,-eh1111 •

lfoent$!en. Lainpu kwarc< wa (<.JMS•de sionce) lttmpa
.llltr& słońce", 11ofux, elektryzacia . Masaż leczniczy
Ka piele świetlne. ~zci;enteme ochronne przeciw szkar
latyme. Operacje 1 opatrunki. Mostki, korony złllte
i z~ł>y sztuczne . Wizyty nu mieście.
Le~·z:

~z~ści...,... por.

Wobec nade1!łei• nowyeh fntormaQfi
,„rawi~ polis _am~ryk. lntere111ncl ze„
c1}ca się zglos1c dQ byłes;io a1enta Tow.
. ~l<W1ta1>1 82: Uo1dmaną u11. Nąr~to·
w1cza .N2 56 m 4) w godz. od 4 do

Chorohy zę·
bów i jamy
ustne i.

ołicarów

dla aod·

!'f

l3.7l-1

1

Il O- 2 codz.,
(

hrzanQW1!kie

gardła

1 "osa

wsnółdz~elczy

Na podstą.wie rozkazu dowódcy fOK
4, przy -.wpółudziale Mi\zku ,ewizyjne.go
spół<lzielni wojskowych zo•tał zorganizo·
wany przez 4 okr. szefostwo mtendenitu·
dy III kurs spółdzielczy dla podoficerów
uwodowvc.h ~ s~ere~owc~ ?:•tru.d«tł~
nyich w ~ołd11eltlla~h ifiHUłJPł\f.ł L.odzi.
I<uirs pqep:ro.w~d:i;;ał ~ odd.z. $.łt~tiPy iµ.~
tell4entury po·d kter01~„nktweir;u „łk it\t.
ekisze, Józefa, dO'wódcy i Qdda, sł4żby
int. Żywo · lnteresow4-lj się i P."Pi~rali pra
ee ~urs~: pp~k. i•?'t. Sta~ierviłci, fzef i•nt.
O. I<. 4 t p:płk Hi.szipaMk1, zutę.pc4 sze.fa.
N4 lłurs~ wyld4daH: T1orl1 spóMxiel

pod Koluaiilk•snl.
C

11· R . t
Wi 1 • e1en OW<!J

Choroby

uazu,

miedz. lfl.15-11.30
,

20<i6..,. ł

od I-go ma1a poko1e z ca•od~itipnem
utriyman1ęm. Ooltl ska11ali~ow. any, elek
ttycznoś(S, teleton Parlł 191Jił0f K~
,1e1e rzecz!Je, wanna, t~nms . Opt!!ka
· lekarska. W 1actomo!ło1 udziel11ią: Pr:
Mo~ih11cki, Sfen~iewioza :~7, Pr. Mft
rzyoskl, Piotrkowska 175 i i\\. Chrz11•
nowska, Przejazd 40, tel. 5-~t od 4-fł,

-

Lek...Clent.
t. Oecowowa

W

lttóra dra.biła ke>zy.

Kurs

bez bólu

· · 11'
c ę11 y nJZeJ
! 1'1lCJ:•
•}'Ch,

$Zne wrażenie, żz u.pragnąłem się znaletć
·
jalcnajszybciej na ttH<.y.
Zbiegłem L~ schodów i zn•'w znalazłem
l!ię wśród g<roqa rozbawion·ei dzieiciarnL,

USU•

Tworzyjank.i
Choroby
oczn

Dr. M. Urbach

pełnie

ule1s~yeh vl6b -IUlley

di;i'1Cj„

"i-7 codz,

1-2, ; - 8 cod z.,
niedz. JO- 11

'13

urzyimui~ ud g. ·~- 7 wanie na1trud11ie1··
h
•'rulolrnły, odnwy, po
zębów zu
Jz1~Kuwunla n11Jwdiil szyc

Choroby

••nrrcz„
, moc1opłelowe

nledz 11-12

te-

WA JNER

·en1e 1sh1t. wc<1. sdo•
pneznac,ent~.
ooScl,
.\oallzę wyavł11 1111 pt
u1uyman1u s lłoty•li ł'lotrkowska

c-"'""' '"'"'

5-8 wiecz.

Dr. 1. Margplls

lekari-Den1ysta

(motna znaczkami po
usoblście :::>pec1ąlno~ć:
cztowyml1.

niedz. 12-1

F.

;::~c:=~=~ł:::; ::m

W niedzielę
oryoynncia
od IJ-12

p1ątkł

2lWi«~~ła, ~

..

l------

I
kob1er.e
i akuszerja

1.30. niedz. 11- P.
:i-4 COdZ„ \\ltorl<I I

Ęklłtrt

odciski ręk: na ~~u no
CDJlllt J1ll &toie, lriy też na niem ~
na sielden. oblepiona wloeami, nawet Ila
ścianach odbryzgi krwi •
Wszystko tn zrobiło na mnie tak s.tra.-

wszędzie krwawe

iwiato\\'1!1 stawy psv 'rzi;i·niu·e "odzi· un~ .
•
. , d I „
ebogratolog S1yller
-l11folnill opowie Ci kim nte O 8,50-9.50 r,
•esteś, kim być mutesz• ~-3 l od 8-!:1 W
~adeśli.J cbarakttr pis
ma swój lob •ainłereeo
wane1 osoby 1akomn
ntknj: Imię. rok, mi•

Choroby

) .,.
1•-.,.,-.}

mogło być tak jej pełne.
Zapatrzyłem się w okno, bG popr~tu
n;ę mogłem patrzeć n~ te kirwaw-e ślady:

4z

Jak,osfęuowac Gdat'lska

Chorobv
ch1'rurr1fczne
"'

o-o cuctz„ Wturk1
czw i sob. 12. ~.0-

Mand~lsowa

ocłiczy.tr>wei DJ.:eislk1efo
kin~mato.gra.fu oświoart.oweifo wygłosi sir.

pwzcnłem, żeby łóżko

WPneryczne

czw, niedz. 1l-12

S. Samet„ .

Dr.

W p-oniedziałek, .dnia 19 9'. "'·• o godz.

7.eJ wiecz. w isali

Przy1mu·1 e od 8·10,
12-2 i od 6 - 8.

i moczopłciowe.

10.50-11."'0 prócz

.Dr. J. Kaplai\skl

11•n. '"'llP• !twarcowa).
~lektrqterapla.

wtauu·nowski'

I

sob. i od 4-5 prócz

Dr. J. Szwajcer

włosti\V. wenerycz ne I rqoczop'clo'\fe
•oaenle •wlatłem (Ro11~·

można znaczkami

11iedz tt-12

4.50 50 nied:i. 1·2

Kurjat'iska

powszechne

},otnil<ów. do pra-cy to~lało wysłanych 148

co eh~ llt'łwwaj~ bwłę..

Dr.
1ocztowymi 1. La
"Sw1t
boratorium
•
W eruawa, Hoze
ta, lub Swit" t'1ę
•ma 5 m 12. . Jt Choroby sl{órne

Choroby
wewnętrzne.

h~Fcza.ł

ZrohHo się mi nieda1brze i wyszłam.
~chwilę przybyła policja, a pot~m i..
k.a.r:t. i pog.ot!)wie.
Pożegnaliśmy panią Wójcikową i ucłaJi_.
•my się clo izdebki ł{urp~k6w.
·- J86t to mały p<>lcoik, o,ały utlany krwi~
po prawei stro~e stoi ł6żko.
Dużo już widziałem krwi, ale nie przy.

51 3
trzvmaniu ~otówk1
Przesyłka 5::> sir - - - - - -

..

5.50-<:.50, niedi;. 1·2

Dr. Józef Kon

robo tnikó w. Urz"d r'M!'.''.'.lrządza 52 wolne~
mi miejscami ala robotników różny.eh z.a.

•

PJ'Zy lecznicy laboratorjum bakterjologiczne na
d . d}
..
.
.
bi
. .
m1e1s.cu, ga net. f1zykalne1 •terap11, pora nia a
matek, gabtnel lekarsko-dentystyczny.

~-· ocł 1'.t6rei Ku!,ik
·~
. potyosył
Pro,simy ~o ~.h„·il• rozmow1 - w ~
wiedli .Mpnau. n•s c{() e.wego mitczb.n~,
prz,itybf-etgo beipo&t•dnio do młenka
nia Kurpik6w.
- Czy~ nie zdziwiła prc8ba Kur·
pib. o poty.czenie siekiery i czy nie n.asunęł>0 to pani pewnych podejrzeA, lub obaw
co de Kurpikowef1 ._ pada pytanie.
- Początkowo nie - wr6cili bowiem
J-o domu w ;a.kn&jlepsuj komHywie ich.ociat się prudltem nieraz kłóclU ł bili zda-

w

po
<'lld~Wny rze·
Dale Tvs1ące
Tost.
czrwlsrych odezw
Dodziękowań Do·
WC'd\I orzv kupnie
Pakiet 2 złote.
Wvsvtamy 11 0 o-

~

•

•

•

Na pit.;terku spotykamy pani~ W6jclk~

W pań5tw~wym urzędzie pośrednidwa
pr4cy w Łodzi w dniu 17-go kwietnia b. r.
było zarejstrowan~h 52.161 bezrobotnych.
Z zasiłków ko:-:tystalo w ubiegłym tygodnb
44.197 hezroh,,tnych. W tym brało 14.2 • !
bez,robotnyd. lasiłkl ustawowe, wypłacane •
i funduszu b.ezrobocia; oraz 29.872 bezro·
botoych zasiłki doraźne, wypłacane ze
.
1karbu państw.a.
uobiegłym tyg.odoiu straciło ,...„ac:ę 444
rototników, otrzymało zaś pracę 4.315 ro•

l

Dr. Med.

włzne. w~padanfl'. choroby skórne.

przy~bodzących

. . UI p·Io{rkOwsk•le)•·45 ,. TeI 47 44
.przy

....... WGlr.oło.
·P o •krt'WillC'fC!h schodkach dostajemy
1ię na pi•terlcei Idzie mi.-zkają tny ro.
dńay: Wójcików, Xuirpik~w i Eule.ngeW6w.

Zmni1J111·ń18' li. naii.J bez·
robotnyah

RATUJCIE Wton.

D:r:~;~~k?~~ R9~!~~e1
VITA''
,,
Lecznica
cho!'Ych
lekarzy 1pacjal:at6w dla

wy, a w domku.
okiwawioee łoże małżonków K....'9r L..

Na.st~ny wykład v• ·aaht ~ k'Wietnia
r; b. "i}'~łosi ,Pf&f, W. JaJe6t>czy)c na
mat. ,,Pol~• pieśń '1ud(YW!a". W'Ykład illł·
1trawatJy będ;ie muzy\a i fpłewein.

~

·

·

łJlpowo małorniute.ezko

kł1t.d ne tam.at.: ,,Rośli11Jy i
pasożytujące na c?Jłcwiekiu''.

ą Jei 'ut,

a przy niej Kurpik, kti»ry twlłł jĄ do al.bi•

I

przer; rezhawio114 fromadkę
dzieic:i, kt6J'nll oDce na s:i.częścłe są wieł
·
kie brudy i tr":gedje tego świata..

. y
w

Karpikowa
w koszuB ,._., Jrrw;4 bNuaia•M p1ya,...

.

drażniotte

Ą. Goldenbe~, itutuowany przezroczam~

mężczytni wywuyli dr;wi.

To cośmy uju'eli w małej izdeibce Kur•
piików przejęło nu ISr'>Ul·
P6bTok ...... n• stole stał.J cłop„~
lamp·ka:, niedojedzone raztki kel•cji i ft..,.
sak.- z Wlni!·m, a w ząl4n-em krwi, ł6i«<u

w powiekllU.

Wykłady

lo~atouy

prz,e~cmin.ie

~-t~rimow.a.,~

. . . "1IPka ludzi
i powozi'k sędziego śledczego pa.na Brauna,
który pried cbwilą przyjeehł na. miejs.ce
zbrodni.
W ogródku pod num·e nm dz~t}':lll roi.
kwitaią drzewa i wl(ll81lę naiwyr.atn~.ej CD

„...„

..

,..w.

Począlłkowl) nikt się nie ocfiywał i '.sfy·
ohać było tylko ciche jęki KUł'pikow.eif,
oraz dziwne j.akieś chrapanie l{urpika
- Jut mąt m-ój ~al ~miar zej.ść na dól,
by zaa!a~ow~e kGqiis-rjąt,
ftdy usłyszał śmiech, a pc>łan głos. lurpi.kar
nCo ia·pulwU.e, nie ~ umiera·
my ter•l"
Mąt m6i tet s-ię ro~iał i wszedł do
nasze.go mie.sz.kania zupełnie uspol<o'.ony.
Wkir6tce znów usł~ie•liśmy, .tę l<l\CPi•
k.ow.a wypiiotaje i jęczy cotaz głośni~, a
Kt.trpik l:tareze i rzę~ ~
zrobiło się nam 1k~e i mąż inói czem•

niezahrukawana, pozibawiona jamgokof.
wiek oświetlenia, za to przt<ł lca.tdym d~m.
kiem ogródek.
Zdała jut pom.aj.emy dmnek pod numer-em dziesU\t,m, stoi bowiem pirzed n.im

Ma.ty dmnek,

.

•ddwiło Diego męża i ~ doić głośnó

ogródkami.

wrażeełe małomłaetec:akoweł

.

Cc1111I

0121· l

pągan<ła
chajło .

i rekilama

sipółdi-teloeza.

q. c. Bi·

b d 2 k '"""
]
ł _.J
Wti:<~
urs trwa uu 25 utego r . o
nia rb. i liczył 13 słucha-c:zów.
Dnia 12 bm. odbył się w obecne>Śc. p.
K

I

ppłk. Hiszpo.ń~.kiego, ppłk. Meksza, L. Za·
. . erw. spółdz.
rzyddcgo, delegata zw
wojsk., oraz wykładowlCÓl\V. kim~u, ejA•

~P.-t~~~

·

t

-

~

,

,

e

Itr. ól

O rety, rety -- on mnie zabije

Smutna noc

małżeńskie

Krwawe porachunki

A szcz«;•cle · było tak bll•ko„.

..

Od

A wszystko dlateqo~ że żona ujęła się za pokłutym Pol clem

poślubna

panny Janki

ołtarza··za więzienne

kratki ·

tłł e t rzeba się stroi~ w c~dze piórka ..
we krwi
U państwa Krzeczkowskich, Ogrodowa I Wielkiej Nocy poprosiła o urlop państwo
opatrzeniem ran
~nanym na peryferjach miaSita, teorety, 13 służyła prz.ei;zło rok niejaka Janina ~a Krzeczkowiscy ohęt.nie go jej udzielili, gdyż
kiem komunizmu, który fojmuie w sposób brutaln1e skato.wanej kobiety.
Ponieważ Bogosiowa ciągle. mdlała we si~ska, poc~odząca ze wsi Krzytkosy po· ~arµ.ierzali i tak spędzić świę.ta ąa wsi u
l:lardzo ,„praktyczny" to też odsiaduje czę
·
swych rodziców,
sto krótsze, lub dłuższe więzienie za kra- zwano do niej pogotowie . które przewio- w1atu kohk1ego.
Pa~ińska tak serdecznie żegnała swych
Dziewczyna była sipokojna, pracowita chlebodawców, że a~ i-c;h to wzruszyło. ·to
rlo ią do szpitala św. Józefa.
dzież.
nic więc driwnego, że gdy przed świętami też obdarowali ją n.a drogę obficie, nie
Poszukiwania za Bo.gosiem w toku.
Ostatnio Bogoś siedmał dwa miesiące
.
· szczędząc pożywienia i pieniędzy,
w więzieniu za pO'kłócie nożem swego roZ kol-ei i państwo Krz~'czik owscy za·
dzo.nego wują Józefa Polcia, który przytedf z _prze
częli się szykować do drogt
.
.
był do niego w odwiedziny.
rażeniem $-p~trzegfi,. ź.e .z. ··Qc.imi·• z.ntl_co!!!ął
·
b
im cały szere~ dr~oce.nn:y;c.h przedmioZ łY O yczaJ
tłie pożyczaj
Ponieważ żona Bogos1a zeznawała w
tów, a mianowicie: pierścionek .~ rubiu.ępi
sądzie pokoju przeciwko niemu, Bogoś ·od
·kolczyki z brylan.tami; dwa · na.·s'ży)nud' zło
grażał się jej, że gdy wyjdzie z więzienia Przystroił się ·te z których jeden był wysadzony rubina ·
}
to się z nią policzy.
a oprtkz tego pięć par nowye.h pań·
1·
k
śl
.
N 1esz·czę
croch jedwabnych, tny tuziny chtwteczeik
.
· ·iw.a obieta ze s.f:raohem o·
· Pud e łk o Pu.dr u.
11-•
d b•ł
•
czek!wała na powrót męża , łudząc się nai.„
Se( Ce
Og a Dlll
I O I
~aństwo Krzeczkowscy nie przypus~dzieją że mąż po tak długiej rozłące nie
czalt nawet, by rze-czy te mogła sokrasć
Abram c· ciał go za to roz ebrat w bram i e
będzie się mścił na niej.
Paisińsika i posądzili o kradzież praczkę .
t B
· d · •
N d dl
Dopiero, gdy rewizja, zarządzona u pra
Pan Egier Abram, Cegielnia11a 25, spra ubranie było .t ak znisz.czol!le, że nie m-Ogł
. a sz: . ~eszcie zien powro. u. oci;ki. n1e dała pozy.:ywnych rezulbtów a
gosla wroctł on do domu · wczora1 zona wił sobie dwa miesiące temu elegancki się w niem pok.azać bez paLta.
Szedł więc ulicą zagn1ewany, gdy wtem służąca chociaż święta dawno już mi.nęJy
akurat w ·edy wys•zła do mias.ta po zil!klllpy wiosenny garnitur za ktory zapłacił 250
złotych. Ubranie było świetnie zrobione s-postrzegł Teffego i to paradującego w je- nie wracała, z.decydowali się pads-two K.
chcąc uczcić powrót męża sutą kolacją.
go nowiubkim garn!iturze pod rękę z jakąś zwrócić do pol-i<:ji J prośb~, by zariądzo·
Bogoś zaczaił się w 4rzwiaC'h na po- i lefało na nim 1'ak ulał.
·
·
rewiz.ję. w ·Krzykosach.
no Ek
'
'ł
h
ł d · b
· d
·
1
d
panienką, która się do nie„„ srodko uwraca1ącą, 1 g y we·sz a o iz y, c wyc1
spozytura urzę u .ś edczego zawiaDnia 20 marca zwrócił się do Egiera
ł ·
·
dł
·1
ł
·
K I kt~ł' „
d:k
d 'ł
s'mi'echała.
Ją za w osy, rzuci na po ogę 1 zaczą Ją
o e, ' v1a
om~ a o wypa · u po 1c11 W
jego przyjaciel Wolf Teffa, Konista!Illtwiow
,
ób bi· · k
. 'ł ·
fu.mkcjonarjuszów
swych
wyidelegowała
właśnie
której
do
ta
to
była
zgrozo
O
rc 1 opac nogaw ntem1 osterny spos
do Krzykosów celem prz;eprowa.dzeiiJa re
k t c-·e .,,;ę zale
t.
d . .
ska 28, z prośbą, której Egier nie chciał E .
mi.
- wizji.
gier o m~estąoa uezs u. e ...„1 .,..
początllrnwo zadośćuczynić, chodził.o boBo.gosiowa zemdlała.
Gdy poli<:jainci przybyli d o zagrod}'
.
..
Nie otrzeźwiło to b)'!Jl.aijtmniej żądinego zem wiem o pożyc2lenie Teffowi nowego .~arni cał.
To 0 ·staitec2lrue wyprowadziło go z ró· Pasińskkh nie zastali w ni~ nikog9,.· po·
~ty złodziei'a, który widząc i'ą bezwładnie turu. Przyjaciel tak nalegał i prosił że
nie.waż wszyscy domowniicy, a z nimi i ca·
wn()wagi.
· T ff
ul ł · b
· E
. iem znalazł się przy „przy ł~ wieś 7;1Daidow~ła ~i' w kośdełe na ślu·
Jednym skc;k
leżącą wpadł je&.1JCze "w większą pasję ;neszicie gier eg 1 u ran·~e e owi po
·· · ·
jacielu" chwycił go za kał'k i oniemiałe~ b1e„ J~.my .PasińsdcteJ. .. .
chwycił za nóż kuchen.ny, leżący na stolie · zyczył, ale tylko na dwa ttlll,
Pohc1anc1 postanOW!li :zaczekać ·na pan
ł d0 b
.
ś .
ł
Tymczasem mijął tydmeń za tyigodoniem,
i zaczął nim kłuć gdzie popadło nie1sziczę·
ramy, nę IJ1łodą w mies2'kaniu jej rodzic6w, ·
niesłoiwny WoM ubra.nia nie zwra.cał i po tą . nag~ napa etą . waągną
śliwą niewiastę.
niesipełna pół gocfaill1y potem' usłygdzie Ul.Stłował mu ŚCl~Ć swą m·a rynaf'•
szeli tony muzycmej kapeli wioskowej i
Potem widoc2'Jllie pod wpływem k>rwi mimo, że Egiet" odwiedzał go ki>lkakrotn.1e kę w którą był wystroiony Teffe.
1
Przywła$DCzyciel l1'brania bronił się wesołe· pokrzyJ<iwania, a, przy$piewki ...;..
obficie płynącej z rm oprzytomniał, bo w mieszkaniu nigdy go nie mógł „zastać"
przeciwko temu .metyle rękoma co krzy· .to ~rsz;aik ślqibny wracał do zagrody.
w domu.
rzucił nóż na ziemię i. zibiegł.
Stanisław Bogoś,

Sąsiedzi spostrzei~i,
Bogosiową i zajęli się

Słowiańska 5, jest

leżącą

I

I

· W.

w garnitur przyac1·e ·a ' .

.

I

·

b

mu

ma,

d·

I

0

·

I

w

Wczoraj wieczo!'em Egier SZ!Cxe.gólnie
był rozgoryczony brakttem noiwego garnid
turu, zień był wyjątkowo pogodny j miał
wie·lką ochotę wyjść do figu~y. ale j~o

IWY.'nRWi

fa brykant

'

fałszywych
, Web-

Złoto

50•

n
oddał się dobrowolnie w ręce
policji
Donostliśmy o wykryciu fałszywych
50-złotówek w Chotomowie pod Jabłonną.

, Fabrykant",
Borucki, zibiegł i
się do.browolnie
Co do fabrykacji
.nów: ł zeznań .

. ------------------~
1~
• Ogłoszenia CzytelnJków„Gońca Wieczornego
1

I

Administracja „Goika \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.
!Podający ogłoszenie opłaca jedynie 25 groszy Jloszt6w bi~ł'0\1VYCh!
Tekst ogłoszenia:--------------------

„Pracownia" mieściła się w piwni~
ustronnej willi w Chotomowie i była ści
zakonspirowana.
Nawet służąca w eiiągu półtorarocznej
egzystencji „fabrytki", nie wchod(lfła do
lokalu.

•

I

STEFAN RAMOTA.

50)

Czerwona plama
Sensacyjna powieść kr7mi•
na.Ino-romantyczna,
- Jakto?
- To nie jest ten napastnik.
- Czy pan sobie to uprzytamnia zupehie dokładnie?
- Stanowczo twierdzę, że to nie jest
ten„ .
- Ha, w takim razie trzeba będzie rozpocząć poszukiwanle prawdziwego spraw~y.„

-

Doktorze , polecam panu opiekę nad

Dnia

'

J)okładn1 adres: - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

'

Codziennie „Goniec" drukował
nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki.
nie będą zamieszczane

Ogłoszenia nalety przynosić TYLKO OSOBIŚCIE
będzie, według

kolejności

.

""°'„

•• „.

---u---

Telefony: .Gońca WieczoTnego" - Redakcja i Admini•

do robót' r~anych

····
i.' . 1• FUKS„
r. ·i·
Nowomiejska Nr. 7.
-

rannym„. Czy chcecfo, by was odesłano
do szpitala, czy też woHcie leżeć w domu?
- W domu, panie komendancie.
- To dobrze„. Pan doktór was odwiezie„. Dowidzenia doktorze„. Polepszenia,
mój zuchu.
Wszedł do gahinetu, w którym ba·
dano Sobieraja.
Był to ten sam pokói, w którym jeszu•cztowali
cze przed dwiema godzinami
ni-e
bare>n, Sobieraj i ich towarzystwo,
przyipuszczają<: ani na c·hwilę, i.ż wypadki
potoczą się tak burzliwie.
Sobiera1 spokojnie odpowiadał na zadawane mu pytania, starannie jednak omijał sprawę swei karkołomnej wyprawy
w 11 Grand Hotelu".
foh
Opilsał dokładnie cały przebieg

I

„Wełna Słoneczna

Nazwisko nadawcy:

Prenumerąta miesięczna „Gońca Wieczornego Ilustrowanego•
wyn osi: w todzi zł 2.90, za odnoszenie-40 groszy; z przesyłk ą p o c ztową 'W kraju zł. 5.-; zagranicą-zł. 7.-

drac_ja: ?.-99

· ~ z .pQlitją, ~Y im jednak wytJumacrono
powód ues.zitowainia . pa.niny młodej uspokoili Się i chyłkiem zaczęli 9ię wymyka~
z zagrody Paeiukich. a za. nimi ·i · reuta
· · ·
godoWittlków.
Pomłmo rozipaczh.yc:b• okrzyk6W i pła
· czu po.Ji.cji zaareeztowała złodziejkę, któ·
rą d0staiwiono do Koła. oczywijcie, t e jwe
w sukni $lubnej. Pan młody me CZU·
je się podohno zbytnio przygnębiOGf· tem
bą.dt co bądt <>ryginalnem zako6c:iieaiem
•
sweQo weseliska.
,....

Nr. _ _

Dnia 27 b. m. o godzinie 6 wieczór w kościele Panny Marji w Katowicach odbędzie .
się śluJi panny Heleny Korfantówny z podpułkownik!em II pułku szwoleżerów rokitniańskich Rudolrem Ruppem. ślubu udzieli
ks. bish . Hlond.

. ali się ~ bój
. .got()W
Co gorętsi parobcy

. cie
'

córkę

,

~

ła:. ~ętia. .

'

artysrta-malarz Hen.ryk
dopi~o wczoraj zgłosił
do polfoji w Jabłonnie.
banknotów, Borucki od-

wydaje
.
.P. Korfanty
za mąz

d · P,o!!tjant cofnęli sił~ da.l1szyth. bib;.~
<?'P 1 ~r?, g Y panna m. . w ~.a 4tJ swe1
kiras1e oraz skradzione, biżuter11 ukazała
S>ię W głównej izibie wyszli % ukryciu..
· Na widok policji panna mło~a zibladła
i ,z rozpaczliwym krzykiem rzuciła się do
uciec~, co :nie.małą konsternację wywo·
ła:ło ·wśród goki weseLnycb. Nim zdołała
jednak wybiec t opłe>t'ków zatrodv zosta·

kiem.
Zr<>biło się wielkie zbiegowisko przyb ł
ł ..J • c6
. b
. .
.
biegł pohc1a11Jt 1 O iU m Ouzteń W za ra
do komiisatja·tiu.

ł.6d.t,

•,f·

.

Teł.

26 -97.

180-2

pobytu w· gabinecie, twierdził jednak, · it ait.ai~e za zarbicie wywia~cy.
ooobnika, z którym ucztował, poznał do-Wte.. ,.
piero prud kilkoma godzinami.„
.:· .;..... ~o więc a co?„. .' ·
- I nie baliśde się iść z ohcym czło
--. ~robiłem.
wiekiem? - zapytał go Wertey.
~,No, to ja wam powiem.„
- E }a się niczego nie boję.
· D~taliści-e je za · wnwawę do . „Grand
- A jednak przecież, jak twierdzicie, .H<>telu" • .
· ·· · ..,- ·
· Sobieraj zbladł,
usiłował on was otruć.
odparł spokojnie · : ~ ". Jłlj sk~.„ &ie wfem .p Czaa ].i(
- Ale nie otruł badany.
i. , ,
.~
mówi„ • .~ tl!Si~ał zaprzeczat.
- A~kąd do was te pl.eniądze - za- flłe bawmy się w ciuciubabkę„„ Zb9 · .
na stałeś poznany rzekomy Janie Mazarl.
pytał, Mener, wskazują<: na leżą-ce
znalezione
stole banknoty stozłofowe,
kto cię
Zaraz ci przed.starwie k~
przy Sobieraju.
poznał pod tym nazwiskiem;·
- Zarobiłem.
Spł<>wadfcie tu przodownika Rtimera '
- Jak„. Nożem w demnej ulicy? ·
- w}'dał P'olecenie.
-Nie.
,.
- No, w.ięc jak? Czy te pieniądze efo..
1.•
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