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Dymisja rządu p.Skrzyńsłiiego maszyna do szycia
· Piękna

złożona

zostanie

lada chwila przez

cały

gabinet kO'alicyjny

(nożna)

Przyspieszenie nowych wyborów do Sejmu

I

wiecko·niemiecki?
LONDYN, 21 kwietnia. Korespondent
Rozwadowskiego
gen.
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żołnierza · pułku lotniczego
.Przeszył sobie serce wystrzałem z karabinu

Samobóist.wo

dymisję rządu.

Dzisiejsza Rada Ministrów·

nowa seria bi'eiów skarbu·
· WYCh

Z dniem 15 kwietnia 1926 roku wypuszcz.o·no serję 10 biletów skarbowych w
edcin>kach po 10.000, 1.000 i 10 złotych z
1
erminem · płatności w dniu 15 lipca 1926
i;>ku na ogólną. sumę 25.ooo.ooo złotych
'Oprocent.owaniem w stosunku 8 procent
•
~znie,

I

W kieszeni denata znaleziono kartkę,
Nasz warszawski k.oresponde.nt . telew której prosi 1 asby o , śmierci jego nie zafonuje;
Na lotnisku wojskowem w Mokotowie wiadamiano rodziny.
ślenda•k był żołnierzem inteligentnym
drugi już w tygodniu bieżącym,
padł,
średnie wykształceni~.
posiadał
i
strzał samobójczy.
Wczoraj donosilliśmy o samobójstwie
---olo-dziś notujemy
majora Abgerowicza prow~an
śmierć szeregowca 1 pułku 1010iczego.
(
:Nocy wczorajszej żołnierze w koszarach na lotnisku usłyszeli huk strzału kaTelegram z Insbrucka donosi, że Aero·
.
,
rabinowego.
Wysłany w celu wysledzenia sprawcy Llloydowi powiodła się pierwsza próba
strz~łu żołnierz i11sJ?ekcyjny. natknął się prowiantowania schroni,s k alpejskich przy
pomiędzy budyn~an11 nr. 4 i 5 na .trupa · pomocy samolotów. Samolot za,brawszy
szeregowe~. St~msła~1a ślendaka, pisarza zapas. SO kg. konserw :nięsnych, rzucił je
koło iednego ze schronisk, przyczem opuz kancelarii pułkowe).
S:tmo•bóica strzelił z karabinu w serce. ścił się n.ad schroniskiem na 15 metrów.

..
Schronisko alpejskie
towane. przez samo uty

I

o planowru:ym. układzie ~O·
dodaJe, ze zapewn1e·
nie1 udddorne p-onownie Chamberlainowi
przez posła ni.emiecl!łe~o Stahmera nie usunęło bynajmnej za71fapokofenia Pofoki i
Cz.echosłowacii. Poseł polski, spełniając
fosirukcje min. Skrzyńskiego, dał w mt·
gfafakiem ministerstwie spraw za!!ranic:inych wy;-az zanfopt:1kojenia PolskL Polska obawia się 1 fa w rcizle, gdyhy Rosja
zawarła z państwam:i. sąst'edniemi umowy,
dotyczące neutralności, to w razie ewen·
tualne~o ataku Rosji na Polskę pomoc ligi
narodów byłaby iluzoryczną.
W Warszawie kursują pogłoski, jake> _
by Cziczerin zamierzał za~waranfowa~
Litwie poshdl!.u.ie t<.łajpedy i umać rcnzczenia Litwy do Wilna.

a 1erow1 : wyczerp'!jąc?
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k
oze~.
onie{;zn~ prze .azame .sprawy
SoeJJD.1e t w pr.~sie !POJaw11y ,się s~e~o
.1
<:zasu zarzuty ,pr.ziecnv 1g;enerałom brom Jo. wadowsk1e.go generalskiemu sądowi honotamego.
Po ukończeniu posiedzenia prezes P• zefowi HaUerowi i Tadeuszowi Rozwadow- rowemu z wnioskiem o wydalenie go z arPopiel ozu.9jmil przedstawicielom prasy że s·kiemu tna tle ich działalności w przedsię-1 mji. Komisja stwierdził,a, . :be działalność
klub ~-ł :-c... -~zdanie, ~aż~J·a- biorstwk handlowem 1p. f. „Zrzes.zenie gen. Rozwadowskiego w „Zrzeszeniu prad
•
„ :1·
r·-n~ ,...- "T1 za' -cy' poderwała tak dale·ce kre yt po1siu
ce się w krytyozn.em stan<nrisku wobec 'Pracy".
Minister spraw wojskowych gen. żeli- granicą, iż skarb państwa powinienby poprogram6w sanacyjnych ministra skarbu i
.gowski ,powołał spe.cjalną komisję wojsko- kryć jego zobowiązania zagraniczne. aby
P. P. s.
W związku z przesileniem gabineto- v:ą z .generał.em dywizji Pogorzelskim na zło narpirawić.
Co do !!'en. Józefa Haller.a, komisja powem elano --.y ...1..-- ~ ewentual- •czele, której polecił przeprowadzenie dod
•• : 1 - - ,.,.,."VI.Ilf -,
ny gabinet unędnlczy potrafi roriwiązac ,chodzeń i ztbadania za1r.rotów, czynionvch 1 9fawi:ła wnioseik .o wytoczen~e mu · och<>dzenia dyscypli:narneiif,o,
te problemy1 o które ZOMła rozbiła koali- obu ,pow)"Uzym generał•om.
•
•
•
Komisj.a przedstawiła 01be1cn:ie naczelcja. w dyskusji wyrażono pogląd 0 koZauwa·żyć należy, iż wczoraj w południe
nieczności p'rŻyspjeszenia wyborów do ny.m władzom wojskowym szczegół, owy raport z przeprowdz·onego przez siebie do- generalny in&pektor artyforji Józef Haller
sejmu.
P. Popiel zai>ytany: Czy na posiedzeniu <:hod~enia. Raport stwierda, ż,e zarzuty, i gene.r alny inspektor kawa1·erji Tadeusz
rady ministrów p. Chądzyński będzie gło- ipostawione gen. HaJ1e1"owi i ~e'II. Rozwa· Rozwadowski n.a posłnchaniu u p. pr,ezydowsikiemu, zarówno w interp1r·etacji sej- denta Rzplitej wystą,pili :oo skargą na„.
1ował za dymisją całego gabinetu?
_A czy mogą tu być jakieś wątpliwo- mowej, }ak i w prasie, są zgod.ne z prawdą. rozstrój w 1arniii.
Komis)a gen. Po.gorzelski:e:g)o uz.n,ała za
ści :- brzmiała odpowiedź. - Trzy dni te--------mu była uchwała klubu. aby Chądzyński
na radzie ministrów postawił wniosek o
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Łodzi

Na prywatnym rynku walut obcych
ujawnia się ponownie mocna tendencja
dla dolara.
W godzinach przedpołudniowych dola„
rami obracClno po 10.70 w płaceniu, 10.90
w oddawaniu, przy znacznym popycie i
braku materjału cfolarowego w podaży.
Bank Polski ofiarował w dniu dzisiej•
I
·~ za dolary zł. ;.60.

I

gu ~a= rozwój wypadków wpłynie
fednak mew tpliwie stanowisko N p ·~
Jr-t6ra _._.~ w--= wieczorem. bllsk~

-

Dolar w

I

oielami klubów parlamentarnych.
Zdaniem p. Nleclziałkowsldego z odpowiedzi p. premjera wynika, 1! pocbiela on
pogląd, że koalicja stanowi całość i ie
przesilenie powiano by~ ·roJnńęzan.e w dą-

Zdekompletowana rada ministrów dla
rozpatrzenia sytuacji, wytworzonej przez
upadek koalicji i wycofanie się z rządu
ministrów partji P. P. S.1 ma być zwołana

,,Louvre", Piotrkowska 96

erze

program. na pod9tawie którego mogłyby
być prowadzQne rozmowy z przedstawi-

będzie

Ważne~ narady w Belwe- ~?Wllll&tmzaraA•WM
d

Skrzyńs!\iego

Oto .,.tuac;a. ~ konłBktem
budżetowym między P. P. S., a min. ZdziecholV'9kiJ:L
P1zedst.a:wiciele P. P. S. radzili P•
S~u, aby ponedł zwykłą drogę par~~ ł- t. podał się do dymisji i ~awny od p1ezydenta misję
tworzenia nowego gabinetu prze<hlewił

""'!"'I-

rozlosowana śród
C2yłelników „Giońca'' c1ysta•
wiona jest w oknie wystawo•
wem znane~ rest a ur a ej i

która

w godzinach popołudniowych. Według ' personalnie tylko zgłosił swoją dymisję,
pierwotnych wersji, zdekompletowana ra- i jako prezes rządu, zatrzymując tekę mida minisirów miała się zebrać dopiero w nistra spraw za~1·anicznych,
godzinach wieczornych. Po konłerencłach
w Belwederze i po naraP•
dzie z p. Chacińskim zmieniono jednak ten
projekt i posiedzenie rady ministirów ma
Dzisiaj w godzinach przedwieczornych
się jaż odbyć o godzinie 5-ej po południu.
Według zapowiedzi p, Skrzyńskiego w odbyć się ma nanda p. prezydenta Rzeczsejmie1 premjer ma zamiar :nakłaniać ko- I pospolitej z m.:rszałkiem Józefem Piłsudlegów kadłubowego rządu byłej koalicji, skiin, na którą p. marszałek otrzymał za·
aby postąpili po dżentelmeńsku i uchwali· proszenie jeszcze kilka dni przed wybuli podanie się całego rządu do dymisji. Jak chem przesilenia rządowego. Rozmowa
ze wszystkiego jest widoczne, prawicowi . odbyć się ma w ob2cności pr~zesa mini,ministrowie z pp. Zdziechowskim i Stan. l si.rów p. Skrzyilskicgo' i D1!l1. spraw woj·
Gra.l>~ldm na czele wcale nie mają do tego skowych, gen, Żeligowskiego. Nie będzie
żadnej ochoty. Co uczyni ·p.remjer, jeżeli ona dotyczyła, jak informują, aktualnych
zostanie przegłosowany, do tej chwili nie· spraw politycznych, lecz obracać się hęwiadomo, Sytuacja doszłaby oczywiście dzie wyłącznie dokoła kwesji wojskodo granic absurdu. gdyby p. Skrzyński I wych.

Nasz warsz. korespoad. telefon.uje:
Ministrowie 80Cjalistyc:z:ni podali się
i otnymali wczorej dymisję. Przedstawiciel N. P. R. w rqdrie, min. Chądzyński
na dzisiejszem pos5edzeniu rady ministrów
pot9tawł wnioeek o dymisję całego gabi.
.netu.
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Turniej szachowy
o

m~strzostwo

Polski

DZIEŃ óSMY.
Lubiński wygrał z Wołłowiczem, ZO'
siawiając te~o ostatniego samego na o·

statniem miejscu, Przepiórka o obronie
„stone-wall" poświęcił wieżę z Friedma·
nem i po ciekawej grze pozostał z dwoma
pionami więcej, co partje zdecydowało.
Blass już w otwarciu uzyskał przewat!ę
z Makarczykiem, który po dłuższej, ale
bezskutecznej obronie. . musiał się poddać.
Smokowski przegrał po pięciogodzinnej
grze z Frydmanem. Pi.le zwyciężył niepo·
konanego dotychczas Chwojnika w bardzo
cie'kawej, ostro prow,a dzonej partii. Kohn
wygrał ofiarą damy z Kremerem, zresztą
przy łaskawej pomocy partnera. Kleczyń·
ski wygrał z Kończyński..'11 figurę i partję.
Regedziński ponownie zremizował, tym
razem z Łowckim. Ko.Jski - Apel remis.
Stan turnieju: Kolski, Łowcki, Prze·
piórka 6 i pół , Blass 5 i pół (1), Kohn 5 i
pół, Frydman Chwojnik 5, Pile 4 i pół (1),
Kleczyński 4, Regedziński 3 i pół (1) 1
Friedman, Kremer, Apel, Kończyńsk~, Ma·
karczyk 3, S nokowski 1 i pół, Lubiń~ki 11
Wołłowicz

O.

Nr.
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Sprawiedliwość

a przestęp~twa

Reforma ustawy k:arnei ---: nie

młodocianych

potępienie,

lecz

5ł

Kaida rodzina
w Stanach Ziednoc;zonycb

~ychowanie

ma

:::.;::~~dkwietniu.

Amerykatiska produkcja aamocibodów
Co robit z 1nłodocłanym przestępcą - Z więzienia wychodzi jeszcze gorszy - Odnowiony
Rząd republiki austrjackleJ obiecuje osiągnęła w marcu roku bidącego niezwy
projekt reformy uatawy karnej dla młodocianych
kły rekord. W miesiącu t-ym ~budowa.n-o
realizację projektu - U nas głucho w tej wainej sprawie
,
nre s" leikkie, wymierzył tylko młodccia·
nemu surową na.~anę i usiłował nakłonić
go do poprawy.

Jak donoszą na.jświe.ższe dzienniki wie·
docianych - objaw , który po wojnie po- deńskie, odbyła się onegdaj w Wiedniu
wtarza się zresztą we wszystkich prawie pod przewodn. wicekanclerza austrjaclcie·
krajach Europy, wymaga ~ł,.Jl..szego zast~ "o dr Weibera wielka narad przedista
•
a
•
• •
Fo • • :
e1 "<IJ
nowienia się, a co za tem idzie, ratowqj~· w1c1e1ii .~1n1sterstw, ~d6w karnych, proczej ~kcji, pj>'ki jeszcze czas ,póki za.lew. ku.ra·tor~i ~aństwo~e1, • ~entralnych urzętego zła nie zatopi społecznego życia w dów op1ek1 nad dz1ećmi 1 młoduełą, wre·
I szcie licznego grona uczonV<:h i soołec1·
bagnie, skąd niema jut wyjścia.
Co robić z takfm młodocianym prze· ruków.
~tęipcą? Jeśli zamyka się go w więzieniu,
Zastanawiano sfę nad projektem refor-wychodzi on stamtąd nie lepszy, lecz gor• my ustawy karnej dla młododacycb, Pro·
szy, ni-t był uprzeanio. Krótki areszt dzia· je.kt wstkaruje na to., że naileży stworzyć
fa wprost szkodlłwie i psui'e młodociane·
Co· jed-en wieilki lub kilka państwowych za·
rlo, _Wszak nie1'eden z nic'h pom"•'lii:
1"
'6
mi tam! „Odsiedzę parę dni, dbo parę ty- kładów dla młodocianych, potrze'bujllcych
wychowania etycznego. W tych zakła·
godni ' i już!" Znaczy to ze czuć się będzie dach nadria.łO'by umieści'ć trudnych do
jako zwolni·o ny z odpowi'edzialności. Gdy wychowania młodocianych, którzy w ten
zaś sędzia, kieru1'ąc się myś-1• t"', że suro·
Ju;b ów sposób weszli w koflikt z ustawą
~ ""
wa ka.ra przykładowo działać może dokarną. Mieliby oni pozostawać w z.a.kła·
datnio, zasądzi młodocianego na rok, dwa
dzie dopóty, a.ż to dla celów ich wycholub więcej jeszcze, opinja puMłczna słu· wania okaże się potnebnem. Wydatki,
sznie może być oburz;oną tym surowym jakie państwo poniosł~by tutaj, okażą się
wymiarem sprawied1iwości, choćby ten tylko produktywnymi w naijlepszem tego
ł
1.....
•
wyrok podyktowany był myśl•"t J'ak na1'· słowa znaicten11U
1• bo wsza!ci·e z Łych m o·
lepszą, mającą na celu wycihowawcze od· 'dodanych, 'którym groziło to, że mo~i
d
działywani'e na młodocla.nego przes.tępcę.
wyróść •n a przestępców • recy ywistów
WięMeni-e aibsofotnie nfe jest właści- państwo może zyskać pożytecz.nych człon
we.ro miejscem dil& młodocianvch prze- k6w społeczeiistwa.
Zwrę~szona przestępczość wśród mło·

Sądy dla małoletnich muS'zą być od·
dzielnie prowadzone. Rozprawie maja,
asystować z głosem dorl&Jdczy.m osoby,
wybrane z ramienia urzędu opieki nad
dziećmi i młodz:ietą

w Stanach Zjednoczonych 318.632 samochody oi:dbowe i 37.522 samochody towarowe. W lutym produkcja ta przedstawiała się w cyfrach znacznie mnieiszych:
272.011 i 29.651.
W ten spos6'b lic7.lba zna·jdujących się
w użydu w Stanach Zjednoczonych samochodów różnego rodzaju doszła, a nawet
przekroczyła ju'i 20 miljonów. Cała pro·
dukcja samochodów strzeszczała się za r.
zeszły w cyfrze 2.306.670, co stanowiło
13.4 procent więce}, anrż-eli w roku 1924.
. Obecnie p~ryp8:<l~ . za.te~ ~ samochód n.a
rodzl?ę, 1es~1 pr.zy1m1erny, te rodzt1 każdą
na składa nę i 5 do 6 osób. Na czele
wszyslkfoh miast amerykańskich stoi pod
tym wzg Ięd em N owy J or k 1 pos1·a d a.jący
• · s t o·
1•625 •583 samoc h od6 w. N aJ'ba r d z1e1
sunkowo rozpowszechnione l!C\ samochody
w Ka1Hornfi,, gdzie jeden salllloch6.d przy·
pada na dwie do trzech os6b.

'
Projekt reform„ ustawy karn·e j cDa
młodocianych rezygnuje w zu.pełno'Ści z
k.uy, która na całe życie piętnuje młodo·
•
. "
cia.nego. Rezygnuie też z kar ubocznych.
· po·
•
· ku m ł o d oc1anym
zasąd zenie· w wie
me
t
t
b
·
·
prawnyc h 1·
c1ągn1e za so 2' nas ęps w
uczicidrogę
na
wejdz.ie
młodociany
ile
0
wą, ma . być wymaizaina z jego .tycia bań.
ok ż
J śl' . d k k
k
b
a e się
ara
a wyro u. e 1 ie na
•
"
·
· hż
ś ·
· ·
k orueczno
Clą, niec · e ona nie m11a Stę
h
--'
ze swym ce.iem wyc owawczym.
Księżna
Projekt oma,wBa nczegóły rozmaityC'h oskariona o notoryczne zło•
dziejstwo
1,y-ypadk9w. Spotkał si:ę też z duiem
uznaniem zebranych. Wymiana zdań uzuBolszew1ck.a gazeta „KllllSnaja Zwiezpełniła jeszcze niejedno i nowe wnioski , da" donosi, że niedawno aresztowa.no w
mogą być cennym materjałem dla osta· Leningrad:z.ie za zł'Odzi-e~two ~siężnę Lutecznej ustawy rzll<lowej, ~tóra zapewne . bomirs'ką.
I Gaizeta ni~ podaje imienia o.skarżonej,
rychło tut zostanie potwierdzona
I ani bl'iż.szych uczegółów, dotyczących !ei
osoby, .zaznacza tylko ogólnikowo, te
•
księżna posiadała niegdyś ofbrzymie dobra
1tępc6w.
nas głucho jeszcze w tej ta'k tywoł· zi-emskie w Polsee, a obecnie fe.st zarejeU
rę'kodlzi•elnfc:ze, zaprowa·
Warsztaty
Zrozumieli to jut społecznicy i ustawodzone w takich zakładaoh, dałyiby w re- nej sprawie. Kiedyś przed wojnll odzywa· strowana w Leningradzie jako notoryczna
da w~y dzi'Srejszych czasów~ a. my§l refor·
zwltaci„ pewi~n dochód i opłacałyby w ły się i u ruH wśród kompetentnych czyn- zł.odziejka.
my ustawy karnej dla młodocianye'lt po·
Zachodzi więc pytanie, czy cała afera
części 1koszty utrzymania wychowanków. nirk6w . głosy za reformą ustawodawstwa jes.Ł wymysłem bolszewrckim, czy t.eż isfot·
kutuje już od ja.kich lat kfil•kud:l!itesięciu w
Kan ma być możliwie zniesiona w tej karnego dla młodocianych - a dizi1ś wielu ni•e znajduje się w Leni-n.gradzie jakaś nieEuropie. Niektóre z krajów europejski-eh,
1 szczęśliwa księżna Lubomirska, kt6rit nę
jak An.glia, Belgja, Francja i Szwajcarja, formie, Jatką znamy. Sądom ma być dane sądzi, te nie pora o tem myśleć, bo są d'Za pcthnęła na tę drogę.
po części Niemcy, uczyniły jut wie1e pod pełnomocnktwo, .aiby w wypadkach lek· ważniejsze &prawy do załatwienia.
o
Godzi się jednak przypomnieć tym pe~
tym względem, choć nie wsr;ystko to ien- kie~o przewinienia, gdy młodociłany zabojaźni
cze, co można było uczynić.
słutył na karę pieniężną lub krótki areszt. symistom słowa Skargi: •. Wszystko, oo
Teraz repubHka austriacka pragnie oddawaino ~o stko1e. lttb osobom. które dotyczy &praw społecznych i dobra W1Sp6ll· Nawet S,- letnie dzieci strejku)ą
przystąpić do reformy ustawv karnei dla
mają nad nim rozdą.~nąć nadzór. Wresz· 1nego, wamem fest i niczego lekeewa.fył: ,
małoletni1ch.
de, by sędzia w wypadkach, które i.stot· się nie godzi".
W Niemczech mno*' .ię od clłut.n;e~
czasu strejki dzieci.
Przeciwko .swym peda·gogom ii rocbicom bunwją się nie.tylko uczniowie gimnazjów, ale także szkół ~szechnyoh.
myśliwych
piąte
W Neuk8Mn obok Bulina za.strejkowa.
piętro
ło 300 dz.i~i i minio tłomaczei\ rodtic6w
i pedagogów nie choee. wr6ciić do szkoły,.
Paryski złodziej•akrobata
dopóki urzędować w n?ej będzi-e znienawiParu Edith Fr:enk, am~ry'ka11ka, przy·
d'ZOny dyrektor, który porwela .sobie br- ·
cić nieu!ków i łobuzów.
iechaw.szy do Paryta, zamieszkała w jed•
Sto tysięcy sztuk przy jednem polowaniu
Zadziwiaj"·cy je5t upór 8-o, 9-o i to ~
n~edale:ko
hoteli
szy.ch
l
na·jwSjpania•
nym z
. Donosiliśmy już, jak wielką plagą stały dających bolasem (tr~ We, ol:iciągnięte ł~tnicb c'hłoopc6w, kt6r.zy me ustępujl\ •·11Ś
od koocioł.a Madalain'Q.
śię dJa rolnictwa. i hodowli owiec w Au- skórą i uczepione do zwią:ianych razem
pr.zed prośbami~ ani pr;,;ed groibamii
Ąpartamenty i.eii znajdowały się na pią. stralj~ południowej króliki, sprowadzone trzech długich rzemieni), an~ też polowate-m piętrze, przeto zamknąwszy drzwi na łam przed la:y kf.Ikudziesięciu z Anglji, tu- nia psów zdziczałych. Po czter.ech la.łach
dzież o niebezpieczeństwie., wywołanem zastanawian'O się ju.ż, czy nie byłoby warto
noc, czuła się zupełnie bezpieczną.
dla rolnictwa czechosłowackiego przez wywozić do Europy zamrożone mięso za·
Atoli pewnej nocy obudziwuy się ok:0ilo niezwykle romnnażające się szczury piż- jęcy, kt6re karmiąc się na wiecznie. zieil~
uwiedziony przez tancerkę
3 po półn. z pru;ra.ż.eni-em u.jrz.ad:a wy~ mowe, któryc'h parę sprowadzil pewien nych pampasach, Vf ła~odnym. khlmac1e
kwintne.go młodzieńoea, który zajęty był amator z Kanady przed laty. ikilkun~~tu.
A;:gent~y,. s.tały się. większe 1 tłu~zcze,
Pewnego pięknego poranku znikł w.
pop ruz bracia ich europeiscy, w rok z.as p6:t· Berlin.ie znany piwowex 70-leini Johann
Obecnie w Reclams Uruversum
prz.elkł.adani-em iei ik1ejnot6w do wła.sn·ej
daje dr. Hans F~ieddch ciekawe szczegóły ; niej (~907 r.) r:tll(Cl ~gent~ski musiał u- Bienneman.
kieszeni.
Policja stwrerdziła, te wyjechał on w
o plail e, jaką stały się za.jące w Argenty- chwalić J>!&WO, uznaiące Z~Ją~e ;-a plag~,
Ponieważ ta zabaw.a nie pod.oba?... się nie.
wsze1·k·imi sr.odikam1., taj.emn'icy przed rodziną w towarzyrtwie.
1 którą tępić naJ.eży
pani Frel1lk, więic s1.a.dłiszy n.a ł6iikiu p-oczęł41
Na kHka la1t przed wojną, konsul niie· bez względu na porę roku.
<l.gnist-ej węgierki, tancerki kaha'f'.efow~j
Aby zmniejszyć licz.bę płodnych .zwie· Elzy_ Kowac.
przer.afliwi•e krzycz.eć., pod1ZJW.ani.a.ją.oe w miecki w Rosario, w prowincji Sante Fe, l
,
Tietgen, puśdł na estancji .Hansa, w i:·o- ! rząt, 1;1-rządzane są na stepach ~1e·l'~Le poNiezgłębione są tajemnice miłości i
przerwa.eh zębami.
'fe 2-~h oezłow.iek dc.9wiadc.zony tńczemu w tyci1t
Wobec takiego obrotu rzeczy .sympa· blW\t Cana'Ci~ de Gomez ostem zajęcy me- l owama gromadne V: te,n spos~b,
mieckich. W niewiele lat zające tak się gauchów konnych c1ągme po ziemi, uw1ą się nie dz.iwi, wi·ęc i tej eskapadz.ie dwofg<'
tyczny młodzian w pnyspieszonem tem,p.!e tam rpzmn!'żyły, te stały się prawdziwą, :zany dio iclb k?~i, drut s.talowy oko!o 100 kochanków, zwłias7Jeza ;eśli dodamy, t~
i bez poż.egnanfa opukH pokój damy, wy· plag, okol~cy.
metrów długosci. Za drutem, posrod~u pe1en temperamentu Btaruszek · zabrał ~
To samo pow;t6nyło się w prow.in· łw~u •. utworwnego prz.ez wlokący s~ę sob4 pół miljona marek, które ma•ją umilar
łażąc oknem.
Na alarm zibie~ się ałiuit'ba hotelowa cjach: Buenos Aires i Cordoba. Pew1ien drut,, łdą stne~e.y, pochód z~.ś Zll!11Y~a.1ą gołąbkom pobyt na jasnym brze·~.
francuz sprowadził przez swego rządcę, konni gauchow1e z bolasaimt. Nie Jest
-<>Okazało się, że z okna zwieszała się .sznurzadkością, że podczas. takie~ polowań
1aisa, 2 sa.mce i 10 samk: zajęcy z Saksonji
rowa drabinka na hailkon nt1tszego piętr.a W ciągu lat sześciu z tych dwunastu zaję· pada trupem ipo sto tysięcy za1~cy, ~ po·
złodziei
i że złodziei oprócx p.an.i Fre.nk obra1bował cy powstało tak Uc~ne potomstwo, że nieważ ni~ sposób .zu.ży~ tyle ~męsa 1 tylu
grzebaz.aJące
więc
zabite
za1ęcy,
skórek
draptactwo
pampasów,
koty
i
Usy
choć
:na
i.ej nocy jesz.cze cztery pokoje w hotelu
IUezwykły sojusz w Berlinie
pletne i węże wvrzi\dzały zającom wiele ne są, w długiich, w tym ceilu kopanych,
łąiczną sumę 600.000 iranik6w.
W Be.rlini-e wsktńek dęi:lki.ch stosunk6w
.
• •
.
rozpo- rowach.
Amerykance zginęła kolja. z dwtistu ukody, • pot~mstwo przybyszów
Gdyby n~e tak1e srodk1 za~adcT.e, . z.a· ekoinomicznych zdarzały si~ dość często
wsiechniło 1nę na o.Jbrzynuch pnestrzie·
perłami.
jące, ro?;tnllotone z dwudziestu kilku wy,padki, że właściciele dobru u.bezpie,
niach prowincji powyższych.
Pościg .za akrobati\ okazał się bezakuNi.e pomogły równie! polowania; ·urzą· sztuk, sprowadzonych z Europy, zni-sz· <:zony;ch sklep6w symulowali douczęift.e
okradzenie, celem uzy&b.nia za.płaty od
dzane przez gauchów, tak wspaniale wła- czyłyby pampę argentyńską.
teiczny.
towarzystw aseikuraicyjny:ch.
Robili to jedna.k tak nieumiejętnie, te
t'>
•
„
•
poHc}a z łatwością dochodził.a prawdy i
wsadzała ni·efortunnych kupców do kozy.
·~~\Ili/~ Ob'a' ""'~~r.:',~b~~~ r~~~t NotlonRI
Poszli wię-c po rozum do głowy i postanowi.Ii zwrócić się do fachowców.
W Paryżu zmarł po długiej chorobie,
Niejaki Hans Fuks, wła,~ciciel .skhd11
prze:lywszy lat 70, wybitny francuski pi·
na Kontgasse zawarł umowę z .tasukna
I
sarz wojskowy, Amblard wi'C~hrabia de
wspól.::zesne
życia
z
akt.
8
w
Dnwat
••
••
•••
l wodowym1 rzezimieszkami, którzy pewne;
go. zarożone!1o szalem iazzbandu bakcyI
,
NoaiHes.
lami shimmy, tan~a. stepa, boston bluesa
no; v ograb: li do cna jego magazyn, vieDosłużywszy się stopnia kapitana strzelBawią sie do upadlE'\.!O,
1 charistona
, 11c$ząc tow.ar w inne miejsce.
ców pieszych, de Noailles wystąpił z ar·
życie ich jest jedynym· cląi;! ie m uczt,
Kupiec nazajukz zaahr;111)wsł pol11. j.c
mii i poświęcił się praoey H-teracki·e.j.
maskarad i J>al6w-bezustannvm karna
choc!aż nazywał się Fuks, p:'lkja ~1ła
ale
gm1echem
jest
ich
~miech
a
watem,
N:ipisał cały s~ereg doskonałych dz.ieł
~ ~'lziś ł dni następn7ch! 'iii przez lzy
\V rnln.:ll ~tównycl1:
I s;:ąytniejsza od tego lisd pozncła ~i~ n:1 te·
z dziejów wojskow~ści, a tl1iędzy niemi:
;im,·•. ::c, wykryła wspólnri\ow i cale do
CorlnnB Grlififh i Hifa Małdł
.„t~~ Anglą.is en Egyp.fo", „Marins et Sol„ ,
l'cw;nta1' o '.,iodz. 5 ro prif, o~tatnl o g. 10-ej.
,:1r; ne towa.rzy. wo znalazło ~:e -:a k•atll·
cht5 h1:;co=s en .\„;e·!qi:c> 1778-178.1'',
l ~a w<.> t fc~chowqr ni• ~~ojll.
w'J.Ariu et Solda-ta Fr,a.~a.ia" i inne.

Lubomirslla

•

•

W krainie

Po drabince na

Boiej

Fantazja dwu

:-/

sprowadziła

na

Argentynę

plagę zajęcy

70-letni piwowar,

I

1

Liga kupców i

· Zgon wicehrabiego
de Noailles

'

•

•

A

I

1

-

,I

~~!'..--~ ~. =-==== JA Z ZBA ND

I

I

• I

Nr.

GONIEC WIECZORNY ILUSTROWANY

'

i iei

Podróże -koleią

Teatr mieiski

niebezpieczeństwa

i Jutro czwartek os~atnie dwa wleczor.owe :pr.zedstawienta komedH amerykańs.lcieJ z
,Znakom!t„·
żyda śplewaków operowJ•ch .p . t.
1
Don Juan" z Junosz~-Steu><>w.skim w Jego pOJ>isowe·i kr.eacłi sławneg-0 śpiewaka i nwc<hildela.
BHety u~.owe ważne. W sobotę - wy!ą~kowo
o go<l~in fe 3 po JX)fiu<l1ntu (,pU11Jkrualnf.e) - r.az lencie l>O cenach nłJ.oliszych ukaże sf.ę &z.eik$fl'. ·
rowskf - „OteUo'• - z Junoszą-Stępomkim,
Ozylewską j Koc.haM\Vlfctem. Bidety }uł <fo nabyDzi~. środa

rzyczyoy katastrof łloleiowych -- Pierwsze· zarzadzenia -- PoAkcja pom·ocy -- Nowy typ żórawi
ci :~ ratowniczy
CF•

szerzących $ię w 0$latnich
katastrof kolejowych, dobrze
iR.~t. zapoznać się z ich przyczyna.mi i kotJ.ieczną w takich wypadkach akcją ra-

żna wysoką .or~anizację dzisiejszych kolei
jak bardzo praktyką od·
utrzY:mują. t. ~w . poci,gi

Wob ~ c

<'7.asach

fownic1ą.

•które, wiedząc,
teorji,
biega.
rato~rucze 1 by
rom 'katastrofy

c:d

przy. ich ~zycm moc ofla·
posp1eszyc z. wyd~tną P.o:
Jn?Cą~ sam~ zaś katastrofę Jakna1szvbc1ef
zlikw1dowac.

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI
KOLEJOWEJ.

Koleje nruleżą do rzędu najbe.zpiecz·
iejszych środków thiesiejszej lokomocji.
zięki swej tak wysoko postawionej or·
anizacji, zap~wniają pasażeroi;i. z jednej
trony wszelkie wygody, z drugieJ z.aś pra·
ie zupełne bezpieczeństwo.
,Naczelru"lc stacji daje sygnał do odjaz·
u; ,P 0 ci~ rusza i zwięk~ują~ swą szy~ośc~ ~ż do normą przepi·sanei, toczy się
o lsniących, stalowych wstęgach.
Rozkład pociągów, jakoteż wszystkie
ób
ł ·
ł k' I ·
gna y 01eiowe u oz.one są w spos
kluczający spotkanie się dwóch lwb
1

ięcej pociągów na tym samym odcinku

ji kolejowej. Parowóz przed wyrusz~ostał z.badany przez odpowt.'edriialnego
t ł
g1 d t
lłl>
h nika
prz.e ~ ruę e zos a Y
! wai;,vn~
ee a
rzez speCJałną s~uzbę ko!eJO~ą; nad ca·

m torem c.zi:,~~}mą"ustawiT„';.~ 01te nzna /:_en ci'ęecl
......re yc "" w i
cy,
przeznaczent
ni bezpieczeństwo
ż.aid
h0 d 1· w-oz
·
d . .
e
ne
~ •
tie. zac
pociąg powinien .stanąć u ce1u w go zmle
~óry oznaczone),
A je~naik ni'e zaws~ ta~ jest, o czem
tak częste,
owodnie nas przeikonywuJą
·1 •
·es t e t y, ka t as t ro fy k o.1e1o:we.

ZARZĄDZENIA I śRODKI POMOCY.

Pierwsze za.rz;ądzenia na wypadek ka·

tastrofy należą

do kierownika

p<>ciągu,

I ~n to ma zarządzić jaknajszybsze ustaw~e-

l

nej techniki. Każdy z nich posiada spe·
cja1ny korpus sanitarny, ma•jący nieiść po·
) moc ofiarom katastr_ofy.
Pociąg ratowniczy składa się zwykle
,
z trzech wagc n6w1 w których się znajdują,
I wszelkie w danej chwil:ii potrzebne narzęl d.zial Służba pociąga ratowniczego powin·
na w nim stale przebywać, :z.na•jdując w
nocy pomieszczenie w specjaln)'1111 wago·
nie sypiaJnym, dołącz.onym do pociągu ra·
towniczego. Na pierwsze wezwanie po·
j winien pociąg ratowrdczy wyruszyć i po·
dążać na miejsce wypadku z szybkością
I pociągu pospiesznego. Do samego miej·
sca ka'tastrofy pociąg 7Jhliża się bardzo

rue - sygnałów ostrzegawczych tak, by ie·
katastrofa nie pociągnęła za sobą
innych. W tym celu wysyła jednego ze
swoich ludzi 0 k".1Iometr za ..ni.e jsce wypa·d· wolno i z n.ajwiększemi ostrożnościami,
'ku (jeżeli tylko jeden tor jest zatarasowa· szczególnie, gdy cho·dz~ o wykolejenie.
ny, jeżeli oba, to w obie strony), !!dz.ie ten
umiel\zcza sygnały ostrzegawcze, w dzień KIEROWNICTWO AKCJĄ KOLEJOWĄ.
czerwoną chorąg1ewkę 1 w nocy za·ś czer·
Akcją kolejową 'kieruje prezes dyre'k·
·
, · kł a d Zile
I t • Dl a pewnosc1
s1ę . cji kolejowej, w której się katastrofa wywoną a amię.
I często na szynach specjalne petardy, kt6· darzyła. Po opatrzeniu rannych i odwi-e·
· rych wybuch ositrze~a przed nieibezpie·
zieniu ich wraz z innymi podróżnymi spe·
czeństwem.
Następnie środkami w danei· chwili cjalnym pociągiem, najważniejszą rzeczą
jest szybkie uprzątnięcie toru, by wsktuek
najdogodnięjszymi zawiadamia o wypadku tego ruch na linji nie uległ zatrzymaniu.
W tej bardzo uciążliwej pracy niezrówna •
najb1ilższą stację.
Natychimia·s t po wyda-niu tych zarzą· 1 ne usługi oddaiją niedawno na kolejach Za·
,
""- c h o d u wprawa d zone o lbrzymie żorawie.,
zą p..,.•
· · k'1erown1.'k Plet:".VS
· or g amzuie
dz.en,
moc ofiarom katastrofy, korzystając z u· 1 które z łatwością p.odnoszą w górę całe
słwg lekarza1 o ńłe ten znajduje się wśród wagony, a nawet parowozy1 al·bow1em s!fa
dźwigu wynosi 50 tollll, czyli 50,000 kilo·
pa.sażei-ów pociągu.
•
Powiadomiony w międzyczasie o wy- gramów.
b .u.A-' 'ć cał
d t
dk
W
nadku naczelnik pobU.skie1' staci'i zawia·
v/
rze ha t.l"""L'tes
wypa. ' u ' g• y dw,
•
·•
/:'_
·,
swe władze o • zaszłej
(lamia telegraficznie
oc a·k'1·ch zoraWl,
parow6z, uzywa się
.
•
.r!k ~t~stro~, wysyła1ąc r6wn~czesnie n.a . które w bardzo krótkim czasiie stawiają go
m1e1sce wypad:k~, mały. od~uał ra~owm· z powr otem na torze. Usżkodzony paro·
czy z !~warami 1 !Innymi ~onie;znym:i .przy wóz, o iJe mote jechać jeszcze na włas·
rządami. w celu udz1ełen1a p1erwsze1 P?" : nych kołech1 po ustawieniu na torze od·
mocy az do c.zasu, w ~tórym przybędzie I wozi się do wa.rsztatów, gdzie go napra·
wi ają . To samo dzieje się z wagonami ni-e
spec1alny pociąg ratowruczy,
W przeciwnym
zupełnie zniszczonymi.
POCIĄGI RATOWNICZE.
wypadku , t. zn. gdy parowóz lub wagon
Dzisiejsze pociągi ratownicze ~to ;ą n~ przedstawia już lylko hezk!>ztałną masę,
rozbiera się je na cz ę ści i te dopiero się
I bardzo wysokim poziomie, wyposażone są
! we wszystkie prawie zdobycze nowocies· odwozi do warsz.tatów.

I dna

Przyczyny wypadków kolejowych są
dzo liczne. Przeważnie powodem ka·
strofy są drobne, zwykle ni.ewidoczne

kodzenła, które, nagle się zwiększając,
przyczyną wypadku. Lecz równiei
uwaga, roztargnienie, a często i za·

ach zbrodniarzy są przyczyna.mi zder:ze·
· lub wykolejenia się pociągu.
· l na tem polu widać i podziwiać mo·

I

Zycie portowe Warszawy
Ogłoszenia
„Gońca••

DO SPRZEDANIA SKLEP
lub bez; cena.

przy6tępna,

ogć: B. Piotrowski, Na.rułowic.za 44.

Dziś l ood-ilennle o godzinie 8.20 W·lecz«"em
po cenach nafnliiszych od 3() do 150 ir. barwna

!Pogodna I mila J.u.d-0wa sztub w tnech akta.eh z
muz.rką i tańcami!· „Krakowłacy I górale", w któr ej udzi al b'e.:-zc cały zes.pół arti\Styczny i znaczny zastę.p stafysMw. Wesołą tre~ sztuki urnzmaicala efektowne ta~ce góralskie 1 kralcowskie.
Kasa s1>rzod&Je bilety na ca.ty tyd~!d naprzód catl.i.i~nnie o<I 12 do 3 i od S do 10 wiecrorem.

I
!

I

-:---.

fllieiska galerJa sztuki
NasJrnte.k lk-z.nych ł.yc.ześ .publiczno~. oraz
sfer pedago.glicznych wystawa Styiców została
przedłużona <> tydzień, t. 1. do nledz!eU Z5 kwk·
tnia r. b. wła.czniie. Z Łodzi obrazy wysiane b~
do Paryża, gdzie w m!es.iąou ezerw.ou wystawfone zostaQJ\ w W4elkim Pałacu Sztuk!. Dyrekcja.
mfojsk!e] ga!lerJi s~ki 33 procent z b!łetów w~i
! ści:t oflaroW'ltlje na fun<liusz elfa hezrobqtnych pr.acow!lliików umysłowycłl w Łoóz.i. W czwMtek,
dnia 22 o godzinie 8-e3 wrecz. ot!będzie sio zebranie komitetu o·bywatelskiego, organ~.zu:lącego W'Y·
stawę Jubileuszową Mauryoego Trębacza.
Otwarcie te~ wystawy odbędzłe sie w dniu J
maia. r. h.

I

Odczyty
ODCZYT PROF. OOROSZV~SKreOO.

Staraniem t-0warzystwa mlłośników Ję.zyl<a polskiego • instytutu nauczycl·elslciego T. N. S. W„
oobędzic się <inia 24 b. m. w sohote w sali miejskiego gimnazjum im. Pii.lsudslciego (ul. SlenkleWl!c.za 46) odczyt prof. W·lit<>Ma l)-Or.oszyitsk!egc,
asystenta uniwersytehl warszawskiego na temat:
„Prawa psyah<l'logH a ż~·cle JęzY*-owe". Poczatek
o god21inie 6 w~ecz6r. Wstęp dla c.zł<>nków i gości
- 1 d., dla słuoha~y instytutu i w~zego kursu
nauczyc!e1skPeo~. oraz ~'Ceł sie młodzl.etv - 2Q
&r-OSZ'Y.

OSMilOOODZINNY DZIE~ PRACY U NAS. ORAZ

ZAGRAMCA.
W ozwarle:k, 22 kwietnia r. b., o godzdid 7
wiecwre.m w sali zw. :za:w. drukarzy wzy ul. Na„
wir<>t 20, wyigłosii J.nż. W. Kmłezkowski nader~
k.owy odozyit, u.ru,dzony staraniem T. U. R„ na
temat: „Ośmk>god.zinny d2ieA pracy u nas oraz
:zagra:ll!lc;{. Wejście dła wszY'Stklclt b~.atae.

h:TERESY HANDLOWE
urządzeniem.

Te.air popularny

I

KATASTROFY I ICH PRZYClYNY.

Czytelnik6w

cia.

II

I

5ł

,...

~

'

''

.

Ogłoszenia

Wia.do2338

- ·--···------· - -·-----Z P'OWODU ZMIANY INTERESU

,,Czytelniłl6w Gońca"

edam domek murowany, plac z za.budowaniem
o;!rodem owocowym Wiadomość u gospodarza.
2294
di. Karole.w, ul. Miri.ska nr. 9.

Dajcie

'

pracę

bezrobotnym

AGUBIONE DO t\U.tlENTY
ZAGINĘŁA

•
LEGITYMACJA

wystawiona na na.
jednorazową,
isko Szczepana Pokorskiego, zamieszkałe.go
2311
zy ulicy Franciszkański-ej 38.
zapomogę

I

Wiosenne słońce pobudziło znów do życia flotyllę transpor·
tową na Wlśle i ożywiło ruch w portach warszawskich. Zdję·
cie nasze przedstawia ładowanie towarów na berlinki
•

·yjmujc codziennie.
'eszk. 22. Ceny niskie.

Gdańska

III

piętro.

2296

PRZYJMUJĘ
pli.~owania suknie i różne
żki i abażurki. Piotrkowska
wa oficyna, III piętro.

WASZĄ BIELIZNĘ

falbanki, oraz me-

87, miesuanie 20,

2287

WIATR ZRZUCI!

przymocujcie Il\ do sznura klamerkami (&prę
owe i bez), które nabyć motM. w atolami
"288
pernika 37.

ięc

ierwszorzędna

•

UWAGA!

modystka przerabia s-taore lcapeluna najmodniejsze za 3 zł. Markiewicz, 6-go
2286
'erpnia 14, sklep kapeluszy.

OBIADY

domu prywatnym po 1 zL 50
inie. Piotrkowska 225 m. 8.

NA RATY I ZA

gir,,

przy

m.

ro.
2341

GOTóWKĘ

j!epiej i najtaniej kupicie wszelkiejfo rodzaiu
1 arderobę tylko u L. Leszczyńskiego, Nowomieja 34 sklep frontowy. Zwiedza.nie nie obowią2345
aaie do kupna.

Zgłoszenia

do „Godca Wieczornego' sub:
2299

POSZUKUJE PRACY

intelflieatna gospodyni w wieku 6rednim, :s d.tufo„
letni!\ praktyką tak w restauracja.eh jak l do.mach
prywatnych znaj11,ea wykwintną kuchnię, Mote
się zająć f.ołowulem. Oferty aub1 ,,Go.podyai"
2329
do .,Godca '.

W poszukiwaniu olbrzymiego skarbu,

25,

czalni.
„F.".

w porcie praskim.

DONIESIENIA ROZMAITE
CHIROMANTKA

MECHANIK

na maszyny doi &zycl.a. specjalne i familijne, P"TI·
mie posadę w większej szpulami, lub w ~oń·

ukrytego przez korsarza De Nageon

.

Sił.A

KWAUFIKOWANA

poszukuje pracy w laboratorfum chemiCZDem;
jako laborant lub biurallata; 6wiadf!1:two na . ~
danie. H~ryk Tabak, Gł6wna nr. 46, Il p„ lewa
2304
oficyna.

Specjalny korespondoent „Dai•ly Mail" metali, znaidującyoh się pod ziemie,.
Rus-ell okazał .się <:złowielkiem opa·brzopisuje p.rzebie.g robót prowadzonych od
JUDAIKJ
roku na wy;&pie Maurizio celem znalezie- nościowym. Po długich badaniach natrafił naucza pojedyńczo lub grupa.mi, podług 111tjnowszych mełod, nauczyciel rytunowanI. Ceny P"?ni.a. skarbu, uik.ryte.g o tam w roku 1780 na ślady metalu, zakopane.g o pod ziemią i stępne. Cegielniana nr. 59, front, II piętro, m2ł: ·
9
od 12 miesięcy wre w Mauriz.io gorączkir
przez słynnego ikorsairza De Nageoo.
1
Pr.a.
skarbu.
·od'ko,pywaniem
nad
pria-ca
wa
brylantów
pereł,
z
się
s:krłada
1en
Skairb
i dwblinów holenderskich i ~ri;edstaw.iia ca jest baa:dzo ciężka z powodu dą.głego
wa.rtość trzyidzi·estu milionów szterlingów. napływu wody, którą tirze.ba nieustannie
Jut od 50 lat c·o ,p ewi.en <:.zas, idSJC za w,sk.a pomipo· wać. Niekiedy irużynierowie sąidzą,
•
zówk&ni rodziny korsarz.a, ,pirz.edsiębra· ~e 1uż natrafili na skarb i iżie +robota ma się •
DOBRA MANICURlYSTKA
ku końcowi.
ne są pll"óby odnalezienia owego skarbur
Sprowadzono już nawet na miejs<:e na może &ię z.głosić w zakładzie fryzjerskim przy ut
Przed kil.lmnastu laty znaleziona zoofa·
Zawadzkiej nr. 12 pod firmą „Higjena": pensja
ła karta top-ograficzna, rysowana przez sa- wszelki wypadek samochody ci ężat·owe , w
2291
rłwaranto.wana.
d
,
-.
d
„k.
„
·
·
'd
h
•
kt
•
~.J.
• ··- · · .
. ·····- ·-- -·-·· · - -· ··. ..
mego h·e.rszta D e Nageon. U two.r ... }'·•O s1ę 1 ' oryc· zna)o u1 ą .się prozne wo" 1 o ~ia O'" ...
POSZUKUJĘ
„ko~sorc}u.m odn.alezienia sk~bu". Kon- v.ania .iJl·o ta i klejnotów. Nies~ety, <:or az t~ j
do 3-letnief.l<> chłopczyka
panienki
cn\nci
intc!i~
,
ostateczny
remma
udn
wody
napływ
sor-cium wezwało do przybycia na wyspę nowy
Maurizio kapitana Ru.sell z Liverpoolu, wynik rnbót. a towarzystwo Hne.nsu}ąc:e tę 1 n 4 &t:iic , lub na przy.cl:tocici1;. _ Zgło_sić si~ do lekan:r -<lcnty~ ty Lubran:ecka-Wołkow1e.i. Zielona 28.
• l ·
• ·
·
·
k"
d
• I ·
·
. ·
1350
·
pracę, 1esl powazrue zam~po <01one.
ui1mu1a-ce.ę·o si ę spec1a nie o szt11 1wan1em

- - ----

I
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Praca zaoliarowana

N"r. 84

•

GONIEC WIECZORNY ILUSTRO\VANT

Jak
Specjalista

się wypę,dza diabła

Ze sportu
ZAWODY SZERMIERCZE O MISTRZO•
STWO D. O. K. iV.
W dniu 23 24 i 25 b. m. odlbędą

od wypędzania złego ducha -- Prawie analfabeta. mówiący po
grecKu -- Egzorcyzmy · „. Ciekawa przygoda dziennikarza paryskiego

Znany dzi-enni:karz pa.ryski, Maurycy
Pelletier, był przed killku dniami świad·
'kiem niezwykłej sce·n y, jak.gdyby żywcem
wyjętej ze średruowiecza.
Pierwsza scena tej nieprawdopodob·
nei historii rozegrała się w m:ałym galb:ine·
de, służącym za pokój do pracy, w miesz·
kaniu ks. D.„k, urzędowego egzorcys'ty
!któremu władze kościelne w Paryżu przy·
syłaią chorych, uznanych za opęhnych
przez złego ducha..
Ostatnią par~. czekającą na swoją ko-Jejkę, było małżeństwo. On. czterdziesto1etni, silny, rosły mężczyz.na, z twarzą, na
kt6rej malowało się znu~enie i przygnę·
hienie. Ona, młodsza, przedwcześnie po·
starzała, jakgdyby p.o przewl„kłei chorn·
bie.
Na za.pytanie księdza kobieta poczębi
płaczliw}Q tonem wywodzić żale, które
na~le przerwał małżonek chrapliwym ~o
sem ·
Ka.in„ hetairel
Ksi~dz drgnął, posłyszawszy grecki"

Łodzi

D„.k pożegnał parę, polecając żonie, aby dfogę, gdy równocześnie ksiądz D.„k od·
1
nazajutrz zjawili się oboje u niego przed mawi;lł „Magnificat" na znak zwycięstwa
południem.
nad szatanem.
Następ~ego dnia, o godzi.nie 11-ej ran-o,
W chwiilę później Jakób S. ·powstał i
w sailionie księdza D.„k, zamienionym na zapytał księdza, co się z nim właściwie
prywatn. ą kapli:cę, odbyła się scena egzor·
działo. Gospodarz uspokoił go, a na wy·
eyzmów., pny której obecnym był dzien· raźn.:t: prośbę jego .i żony odprowadził ich
nikan Maurycy P.
na pohliski pl. św. Sulpicjusza, gdzie mał·
Zapewni a on, i:ż odbyła się według żonkowie wsie.clili do autobusu, oznaczo·
klasycznego rytuału, z wypowiadaniem nego literą H., kursującego między ogro·
formułek i zaklęć. Przez cały czas 11 wy- dem Luksemburskim, a avennue Cliety, le·
pędzania djabła", chory wił się jak w kon· i:ącą w północnej części Paryża.
wulsjach, a. po ostatniem zaklęciu, wzywa·
W chwil~ później dziennikarz pO'żegnał
jącem „księcia złego, pana złych czynno· się z księdzem D„.k, a k iedy się odwrócił,
ś~i i doktora herezfi", ~o opuszczenia .Ta· z~uw.ażył: ż.e ten spogląda w górę i dziw·
koba S., chory upadł meprzytomny na po· nt·e się usm1echa.

I

1

I

Najmilszy widok w stolicy

PROTEST K. S. „WARSZAWIANKA" W
SPRAWIE NIEDZIELNEGO MĘCZU Z
.,POLONJĄ''.

WARSZAWA, 20 kwietnia. Jak się do·
wiiadujemy, K. S. 11 Warszawian:ka'' założył
po niediz'.e6,nej r•o·zig!rywce o mistrnoscwo z
Polon;ą (4:6) p.rotest, motywując, że zasą
dz,eini,e P1'Zez sęd,ziego p. MairC'zewskiego
dwóch rzutiów k1amych (w tem jede,n za
n.ewa·c·z,ny faul, a d:rug1 za wątpl 1 wą i do
tego nastirzelrnną rękę) był•o wbrew prawidłom, jak rówtnież usunięcie dwóch gttaczy
11 Waris;zaw'.anki" z lboiskA

Czy mąt paini ikoóczył jalkiie sukoły2

-

za.pytał.

-

Za.ledwie ttmie

brzmiała odpowi-t'!dź.

~

czytać i pi~ać

- ·

i

•
W tej chWi'li z ust cz.łowieka, którego ,.
wykształceni~ ograniczało się do skończe- I
nia szkółki posypały się przekleństwa.
wyrzucone najczystszą greczyzną.
Dla księdza D„.k nie ulegało wątpliwo·
ści.1 ilż ma przed sobą osobliwy wypadek.
Chcąc mi~ć czyste sumienie, ror;począł
zadawać „opętanemu" pytania, poczeo:i
wywiązał się mi:ędzy nim! następującv
djalo~:

- Kto. jesteś? - pytał ksiadz
- W'lesz tlobr:tel
- Nie jesteś Jrukóbeun S„.l (był<> to na·
i.wisko opęta.nego).
- Masz przed sobą jego ciało.
- Możesz mi p-0-wi;edzieć 1 co jest w tP-i
oto szufladzie?
- Za:klejona kopula, bez adresu. W
środku jest lis!, który masz zamiar wysłać
dzisiaj wieczór do kardynała (tu wymif>·
nione zostało nazwisko).
Na tero urywa się rozmowa. Ksią<l1

Ogłoszenia
Czytelnilł6w „Gońca''

NAUKA. i WYVHOWANIE

MECZ LEKKOATLETYCZNY POLSKAJUGOSŁAW JA.

BUCHALTER • BILANSISTA

--

STUDENT

adziela lekc~ w zakresie 8 klM; specjalność matematyk•, połski.. J6zefowicz, Konstantynowska

nr. 22.

Zburzenie soboru przywróciło dawną piękną perspektywę
z Krakowskiego~ l?rzedmieścia poprzez plac Saski, na pałac
i kolonadę w ogrodzie Saskim

Perły

ME.CZ HOCKEYOWY FRANCJASZWAJCARJA 1:1.
PARYŻ. 20 kwiehn.'. a. Wcz0itaiszy mecz
hoc'keyiowy Francja-Szwajcaria przyn'. ósł
wynik rem:is owy 1:1. NaNepszy na bo1!>ku
był poliak Stach Odowski w drużyn : e fran·
cuskiej.

dla wszystkich

1

Nie z dns mvrza, lecz z 'fabryk chemicznych
Jubilerzy są przerażeni - Wynalazek który ma na razie zna·
czenie naukowe - Kon gres jubilerów a problem sztucznych

Ogłoszenia

pereł

Jwbiler.zy światowi są pirzerażeni. Oto
człon·ek akademji f.rancuskiej, znany ucrony fizyk De.auvi>llier, 01gł1 osił w gazetaich paryskich ~ie.ir~ch n, a;uraLnyi~h pereł, któr e
w zup~1łnosc1 z.astąp10ne hyc mogą sztucznemi perłami, wytworzonemi drogą che·
miczną. Nie będą się różniły blaskiem i
pięknością od natuiralnyich, wyławi anych z
ta'klm trudem z dna morskiego.

tunlne zachowają mimo

mkzną zdobywanych p-ereł, jest amerykański chemik. Na razie udałio mu się tylko

wytworzyć małe perły i cały ten wynala-

ze k ma na razi,e zna.::z,enie na,UJk owe. J·eś li
ta nowa metoda zdobywanl.a pereł zostanie handlowo wyzyskaną, du· że perły na-

to

swoją war-

„Czytelników

tość.

Tak lub owak juJbileirzy .są w wiietlkim
ik.łopocie. Fir.anc~ska korpÓracja )ubil~r.ów

I

noki, prosząc o sz· cze1g,óły odkrycia, o kt6r-em donosił fizyk Dea.uvillieir. Nawkowa
sekc;a akademii paryskiej nie odtpowiedziała na to pismo.
1

!

I

;l końc·em bi-eiŻą,cego mi,esiąca odbędzie
się w Amsterdamie św:.atowy kong.res jubilerów. W pirog·ramie zjazdu wśród wielu
innych p roiblemów, ma być rozbrząsa•ny
pro hl em sztwcmych pere ł , pirzyczem k on-

UDZIELAM LEKCJI MUzyKI

Z pod

,

wz!lifów
robów włókienniczych do s rzedania.
Wiadomod: Drukarnia i skład paipieru 'Ci.. Szcze•
2349
ciński. Konstatlltynowska 30·.

I

DO SPRZEDANIA

l piła
ta~mowa (Bandzega), 800 mm., wyrówniarka
500 mm. do obróbki drzewa, zbiornik żelazny

m. na 2.40 cm., zawierający 300 tonn. Południo2312
wa 37•

s

CEGŁY 70.000 SZTUK
w cegielni Ch . Daba, Chojny, Rzgowska 98, Mazurska 22, mam ·jeszcze do sprzedama. Dojazd
tramwajem n.r. 4 i 11 , Mieszkanie właściciela: uL
Wólcza:óska 61.
2339

gres ma się za;ąć ein.u n·ciacjami fizyka fran·c uskiego, pana De.auvililier.a.

SZAFA CIEMNA ZL. 65,

maszyna do szycia „Singera" zł. 140, oraz ~tare
skrzypce zł. 55 do sprzedania. Wólczadska 169,
mi1>szkauie 4.
2335

wvclziału ma.tematyczno-fizycznego udziela lekcji,
przygotowywa do wszelkich egzllllllinów. Ceny niis.kie. Wiadomość: Pomorska 42, u tz2'dcy domu .
2347

DO KOMPLETU FREBLOWSKIEGO

przyjmę

jeszcu kilkoro dzieci; ogród, plac do
gier. Zapisy codz.iennie 2-4 po poł„ Zakątna 85,
oiieszkanie 3.
2351

.

SPRZED.A.Z i KUPNO

automobilu

na egzam)n dyplomowy

·---~---

STUDENT

·kół

Wyij,ątkoweg·o

peoha
wał
Anatol
Fourier, student medycyny uniwersytetu
genewskiego. Spies·zył się na egzamin dvP'lomowy i wpadł pod k1 oła auto:nobilu.
W wypadkJU tym odnlósł poważne rany.
Egzamin miał się o~być :t.a pół godziny.
Student uparł się, że musi go zditć i nalegał natarczywie na lekarza pogotowia,
•

'

<

!' „&~i .. :

·-

.. . .

.

'~

by

otomanę mało używ ną;

1

fuH

wchodząc'!,

DLA PP. LEKARZY!

Dwie 'łlanyny Jo elektryzacji do sprzedwa. Oferty do „Goika" sub: ,,Ma.szyny".
22'74

RADJO • onmORNIK
k·•mpietny, 3-lampowy, spr1edam ba'!"dzo tanio.
Oierty ood „Rezonans" do adrn ••.Godca".
2334

Dziś

ODSTĄPIĘ POKóJ Z KUCHNIĄ
:r: wszystkiemi wygodami, w okolicy Zielonegc
Rynku, cena barmo przystępna. Wiadomość: ul.
Lipowa SR.
2336

.... \••.

;,Grand~KiDo" o ·Grzechy

przyjmuję

rozmaite roUl. Annr. 45, Anc!rzej Gwotclzi:óski, tapicer. 2300
-

botr w za.kres tapicerstwa

LOKALE i MIESZKANIA

odwiózł

do uniwersytetu.
,
Z powodu złamania nogi i "Ob0 tczyka
'MN 14•. MR
e
musiał być Fourier wniesi·ony do sali egzaminacyjnej i na pytania odpowiadał w leWYNAJMĘ
ża.cei pozyicji.
·
duży elegancki pokój z przedpokojem, roatnym
E~zamin powiódł się w zupełno,ści. Po· I na poczekalnię dla lekarza, adwokata etc. Telekaleczony student uzyskał rlyplom doktor. ; fon na miejscu. Wiadomość: Piotrkowska 123,
mies:r:k. 6.
2292
s'ld

888

SPRZEDAM TANIO

g·o

A

i dni następnych!

~·"EJml

Poczatek seansów w dni powsz.
o g. 5, w dni ~wiąteczne o 2 p.p.

Gońca"

MASZYNA DO ZĄBKOWANIA

wys tała nawet pismo do akadem;1 unuejęt-

2293

(fortepian) po cenach niskich. Wiadomość: Ogrodowa 29, mieszkacie 13. lewa oficyna, Il w. 2327

cłrzeja

WARSZAWA, 20 kwietnia. Jak się dowiadujemy, P. Z. L, A. orga,ni'zuje me-cz
lekkoaHetycz.ny Pol~a-Jugosł.awja. Z te.gJO p•owodu an '.1stirz,0stwia W . O. Z. L. A.
będą prawd0ipodolbnie pirzełożol!le na 12 i
13 czerwca, zaiś za.w•ody o Cha·llooge Cup
na dzień 29 ozerwca.
1

Wyna.Jazcą tych sztucznych, dl'ogą che-

adziela lekcji podwójnej buchalterji, po cenach
przystępnych.
Szkolna 16 m. 9. Informacje od
9-11 riuto.
'
2302

w.

1

słowo

-

się

dococzne z,awody szermie<rcze ,o m~,
strzosbwo D. O. K. IV, o.r,az ur•oczyista aka·
demja z udziałem as.ów polskiej szermiP~
ki. Pr0ig.ram z·awo·ctów przecLstawia si ę następuią<:o: piątiek 23 b. m. gock 9 ran<> w
~ali W. K. S.-u (28 p . S. K.) 'klasyfikacja
zawodników, godz. 15 zawody o mistrzostwo kl. B. w ~upre p odofice:rów. W solbotę, 24 b. m. o godzinie 9-ej ran o w sali W.
K. S.-u s·potkan:a, kJ!. B. w grupie oHceir6w,
zaś o godzinie 18...ej w sali szkoły piow~z.
· (Cegie.ln:a:na 58) odibędą się fi n ałowe zawody o miistrzostwo kl. A w ~~upie ot cerów i po·dodi-cer6w. W ni edzielę dnia 25
b. m. o godizinie 19-ej w sa'li g:mn. wyżSL:ej
szkoły realnej zirir om. kupców przy ul. Narutowi-cza· 68 ·O~ibędz e się uroczysta ak1'·
demja z udział e m z,awodmików z Wairsza·
wy, Po.zmania, Krakowa , oraz naile!>s7yc.h
m:ejsc•owyc1h. Z szermieirzy zam:ejs-cowych
w 1ezmą udz:ał naistępuj ący: m r . Nus.sb ;:, um ,
p·łk. Gollin , preze:s zw!ązku szeirmierc~ !l!O
p. Pappee, k.pt. Se~da , komisarz Soholewsk', por. Za;bielski, pOit, BecLnair·ski i sier:t.
Zaig.a.cki.

li aktów 11

Wstrząsający

888

Paryia
drnmat
8 aktach

LETNIE MIESZKANIE W RUDZIE
Pabianickiej - pokój dla dwojga osób z utrzyma·
nillltn, Po 150 zł. miesięc?inie. Oferty do admin.
„Gol,\ca" pod „Letnisko • Ruda".
2344

w

W roli gt. ALLA NAZIMOWA.

------ - -

2) Na złamanie
karku
farsa w 2 aktach.
I S) Tygodnik Gaumont-~~~~1•

LETNIE MIESZKANIA

2-3 pokojowe do wyna jęcia. Ładni: położen ie w
lesie. Komunilcacia tramwajowa. Wiadomość : ttł.
Żeromskiego 41, Prussak.
2330

DO WYNAJĘCIA
. p-okói

I

umehlowany

z ni ck rę pu !ą cem wejście m.

Wiadomość: Południowa

9, mieszik. 23.

2331

Nr. 81

I
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ąlera kokainowa w Paryżu
Skandaliczna
Aresztokokainy -- Kilka

Nowe olbrzymie malwer•
sacie w Berlinie
Z Berlina donoszą:

wypadkót~ śmierci
Wykrycie giełd
wanie' szajki ~zmuglerów -- Dwudziestu lekarzy paryskich
wmiesz<-nych w aterę

W

Pary~

w !kwietniu.

Wie·l.ką sensację wywołaiło tu wykrycie
przez policję ~idd kokainy na Montmartre

i Montparnasse, oraz' w kilku innyic·h dzielnica.eh P.aryiża. Policja zakrząitaba się ±wa.wo około tej skandalic:z.nej sprawy, a na
trop kokainowej afary naprowadziło

kilka wypadków merci wslwtek otrucia
kokaią.

tom dostal"cz.ało recept, u..p.rawniający.ch do
nabywania narrkotyków. Nar.azie nazwiska
tych lekarzy t.rzy:m.ane są w taj-emnicy, le.cz,
jaik donoszą pisma, w tych dniach ma być

I
I

L~ind~go

Mordercy·

przemysłu

wydany nakaz arresztowania winow.ajc·6w i
tern samem nazwi.s1k a ich będą podane do
wiadomości pwblicznej.

J,

Przyspieszone

państwowym związku

niemieckiego
samochodowego, obe}mującym
~~zys.tkie firmy . samochodowe, wykryto
wielkie nadużycia. Wedle dotychczaso·
wych obliczeń malwersacje wynoszą 1
miljon marek w złocie . Aresztowany zo·
stał kasjer Scheufler, a kierownik.a dra
Sperlinga i k1lku urzędników zarządu za·
wieszano w urzędowaniu. W sprawę
wmieszany jest pewien bank pokątny.

•@

z.

grozi kara

śledztwo przeciw

śmierci

Trzmielewskiemu

Przed kilku dniami znaleziono bowiem
śpiewacz.kę operetkową Wandę Sylvano
martwą we własn•ei willi Okazatło się, że
Trzmielewski, który i nadal zacihowu1e
śledztwo przeciwko mordercy ś. p. Liri- ~
p. Syilvano, iktóra jest córką pewnego arystokraty belgijskiego, zmarła z powodu nad dego toczy się w dalszym dągu. Oprócz IJ się spoko jnie, jest teraz mocno przygnęmi·ernego kolk:iainizow.ania się. W sypfalni badania Trzmielewskiego pr:z.esłuchiwani biony. Podtrzymuje swoje poprzednie zeobok zmarł~j leżaiła bez zmysłów jej przy- / są świadkowie. Dotychczas prz·esbuc,han'> I znania, że działał pd wpływem ukształiojaciół•ka tak silnie odunona kokainą, u z I kH~ud~e~i~i~ świadków, . którzy ~ogą wania się w nim przekonania o szkodliwotrudem zdołano przywrócić iei przytom- dac wy1asruerua co do same,1 ZJbrodn'i, 1slo- ści ś. p. Lindego. W zeznaniach jego są
I t~ przestępstwa i p.rzestępcr· Dochodze- 1 sprzeczności co do tego, czy działał pod
ność.
Już ten wypadek wywołał zrozumiałe nie, prowadzone w obecnoscl prokurato- wptywem afektu, -czy też premedytacji.
Żona jego, z którą wbrew pogłoskom,
wzburz·enie w Paryżu. Gdy jednak w parę ra pułk. Kaczmarka przez dwóch oficedni pótniej zmada nagle bogata dama G.a- ró'; żandarmerji: .kpt. Miillera i Hand~a . dotychczas się nie widział i z którą nie hęhrjela Durafott:r, zarnfoszkała w pafacu ieJ:l- zamerza do ustalenia, czy mo~derstwo zo· dtle się widział aż do uko·ńczenia dochone~o z poselstw, a sekcfa wykryła zatrucie stało wykonane z ptemedvtacią, czy z a- dzeń, jest bardzo przygnębiona. Bratu za.
kokainą, policja z <:ałą ener.gją zabrała się f~ktem, cz-y_ też pod wpływem iakkhś lrr.e- bójcy zezwolono dostarczyć Trzmielewskiemu pewnej ilości papierosów.
do roboty i udało jej się wykryć kilka giełd cich czynników.
kokainy, z których największa mieściła się
w gmachu teatru "Comedie Francaise", w
garderobie dwóch znanych arly•lek.
•
Policja W)"Uyła również. że zm,arła p.
DurafouT była włMcicielką jasiltini kokainy, urządzonej z ieałym prze.pychem wschodnich pala.mi i że <:odziennie około 30
osób odwiedzaJ-0 t.en lokal. P. Durafou•r n.a
tym wiłaś.nie 1procede.rze dorobiła się znacznego majątku, le<:z widocznie sama popadła w namiętność ikokainizowania się
i ostatecznie uległa ttuciinie.
Los uwziął się je.dnak na przedsiębior
ców 'kokainowy<:h w Paryżu, bo w parę dni
po śmier<:i p. Duraf owr i wykryiciu ,jej „salonu", .zdairzyło się }e.s.z cze kiLk.a wypadków z.a:truda koikainą, z którydi trzy były śmi~rtelne. Te tra.giczne wypadki lpozwo
Hły po1iicji dotrzeć do źródła złego, gdyż
wyłaipano caJłą szajkę szmuglerów, złożoną
z k.zech włochów i .dwóch egipcja.n. Ci p.anow~e dostarczali kokainy dwom airtystkom z „Comedie F:r:ancaic;e", któT·e .zorig,a.Jaka Jest łłara dla mężczyzny za bigamję.
nizowały handel trucizną na wi·elką skalę,
Dwie teściowe.
dostarczaj9(c kokainy rozmaitym osobom,
rekrutującym się p.rzewafoi·e z0 świata
sztuki i literatury. Odhio.rcami airty.steik były r6wnieiż jaskini·e kokainy.
Tow.ar przemyicano z Hiszpanji, gdzie
znajduje się centrala kokainy. Także ze
Strassburga sprowadzano kokainę w wię'k
szych ilościach. Z Niemiiec szmugluje się do ~a śpiących małionłlów spadł wiecheć płonąłej słomy
. ~ mieszkaniu pp. Kamińskich zepsuł otworu dolatywały przekleństwa, hałas
Paryża prócz kokiainy, morfinę i opjum. Na
I przesuwanych mebli, plusk wodv.
piec.
się
czele „dostaw.ców„ stoi byiły oficeir nieOto co zaszło.
Hieronima Grzesi- j
p.
zduna,
ezwano
miecki Udyeir, kitóry ,j·est .podobno w poroGorliwy z·dun pomylił się cokdlwiek w
,
.
k1eWlc~.
zumieniu z żandarrmami frar: ::i.:s.Jdmi. ·
. Ma)s~er, , chcąc do~iec p~zyczyny zła: r?zkłi~dzie k~nałów ,i zrobił dziurę do są·
Cała afe.ra zatacz,a coraz SZ·ersze krę.gi, r Jął ?puk1wac„młot eczk1em sc1any - a nuz s1edniego m1·eszkarua pp. Konstantyno·
stwa Dandelskicb
gdyż w toku śledztwa wyszło na )aw, że trafi na „luft •
Małżonkowie ' spoczywali jeszcze w
wywni·oskoprzyn,ajmniei
Tak
trafił.
I
około 20 znanych lekarzy swoim pacjenłóżku, gdy nagle posypał im się tynk na
wał z głuchych odgłosow.
Mały mł.otek zamienił na większy. , rctb- ,. 11ło ~'i y, a po chwili spadł pęk o'ło„ 1,cej słomy. nął - w ścianie utworzyła się dzima.
W popłochu wysko·czyli .z pod kołdry,
Wetknął do o1wont zapalony wiechet~
a czasu nie było do strac~nia. bowiem
i;lomy. by sprawd7lć natężenie „cugu".
I nagle w dziune coś wrzasnęlo. Zdu- płom!enie objęiły pościel.
Znowu fiasko rekordowego
Wezwano straż oJlniową.
nowi dusza uciekła w pięt.y.
· głodomora
.
Straty wynoszą 500 7,łotveh
A krzyk nie ustawał. Z przebitego
Onegdaj zaalarmowano o godzinie 3-ej
i pół nad Tanem policję wiedeńska,, wzy·
wając posterunek do Cafe Arion na Roth·
gasse, gdzie od'byw:ił głodówkę głodomór
rekordowy Nicky. Nicky od 15 dni nie
kurację
Choć żbyteczne, przyjechała
przyjmował już pokarmu. W 16 dniu
Różne bywają manje. przyzwyezajeniit i . • · - A, witam pannę Julcię. I..:..- ~awołał
wszakże miał dosyĆ tego dobrowolnego
postu, rozbił silne.ro uderzeniem pięści dziwactw.a, a bodaj czy nie najorygi nal~ lekarz na widok stałej p.;i.cjen:tki. _ Cze..
nieJs·z,a pod tym wz~ędem ;est panna Julia kamy, czekamy!
szklanną taiflę swego pawilonu i wydostał
Ale po oględzinach zmienił zdante:
Biematówna, wiejska dziewofa z powiatu
się na powietrze. Był on kompletnie wyProszę wracać do domu. W tym ro„
rJtwskiego.
czerpany i wołał: „Dajcie mi jeść!". Przyzbyteczna.
kuracja
ku
zazielenią
skoro
roku
co
Re~ulamie
niesiono mu .czekolady i czarnej kawy.
Panna Julcia nie chciała wierzyć. JakPotem sprowadzono dorożkę autombilo- się pol~ .i .łany,. mł?da ta osoba pr~~ie.żdż.a
do Łoaz1 l uda1e się wprost do khmk1 po- to, dlaczego, skąd tuka zmiana?
wą i przewieziono głodomora do szpi :ala.
Ponieważ upierała się przy swem twier„
Nicky twierd zi, że głodówkę przerwał łożniczej.
pienięż
z powodu pewnych k onfliktów
Tak było 'uż trzykrotnie . Wczoraj pan„ dzeni.u, nie zgadzając się na opuszczenie
nych , ba gd yby nic to, to mógłb y jeszcze na Julci~ p r;~ yicchata t p17vzwyczajen:,1 i kliniki , musiano we;:· v ać pol-icjanle.
pr .!CZ szereg dni wytrwać.
Zapłakane dziew-czę wróciło na wieś.'
l
po raz czwarty,

Co niówi matka i ojciec .z abójcy
Całe śledztwo prowadzone jes.t w tempie prz:yspieszonem. Wobe-c tego, że prok<urator O'hecny jest w czasie śledztwa, od; padnie prawdopodobnie konieczność przeprnwadzenia dodatkowych dochodzeń tak,
1 że rozprawa będzie się mogła odbyć iuż w
najbliższym czasie.
Postępowanie odbędz.iie się najprawd<„
podobniej w trybie zwycz.ainym. MMder~v ·
' grozi kara śmierci.
•
•
•
J

I

?

•
Popłoch

w ognistein

łożu

, \\?

1

Jeden z <lziennikarzy warszawskich odwiedził rodziców Trzmielewskiego, za.
mieszkałych przy Nowym $wiecie 36. •
Rodzina, składająca się z ojca, lat około 56, matki około 50-letnieJ, brata, licz,.
eego lat 25, tudzież siostry 14.-letniej, zafmuje skromny pokoik w suterynie o
dwóch mały;::h o'klenkacli, wychod:iący~łi
na podw6rze.
Ccl odziennym tę.matem rozmów atroskanei rodziny }est - rzecz prosta - lot
ich syna Wadawa. Tak matka, jak ii ojdec, nigdy nie przypuszczali, by kh syn.,
który ko·C!hał swą tonę i 3-Iefoie~o synka,
mógł targnąć się na żyde ludz1de.
--' Widzieliśmy u Wacka d'Ziw~ Jlie„
cierpliwość - opowiadała matlta - nie·
raz śmiał się n•e rwowo i bet powodu, to
znów złościił. Sądziłam 1 :be przywi6zł s01bie
tę -chorobę z wony, albo myśleliśmy, że
m·oże to. z upadku w dzieciństwie z huśtawki, gdyż długo wówczas musiał sit
łeczyć. Mój Boże, ktoby się spodzie·wał,
że to przy;jdŻie, nie wiem, C'LY zo'błlczę fo
it>szcze wolnego.
- Polożenie nasze - jak pan wid'Zi - i
dodaje ojciec - nie najlepsze. Ja od ostat..
niego zajPcia przy zakładaniiu pooadzki w
sali sejmowej pned kilku tygodniami do dziś dnia jestem bez pra·cy i nic ni~ zarabiam. Żona nie ma· żadnych dochodów,
córka też nic do domu nie przyniesie, ho
się uczy, jedynie drugi syn od cza.su do
czasu, jako posadzkarz, ledwie głodować
na.m nie pozwala. Żona Wacława zostwlła
nam synka pod opieką, gdyż sama za,}ęt<1
jest sprawą męża

I

„Dajcie mi

jeść!"

I

Ona ~ez kliniki nie może sie, obejśf
na

I

Skok w nurty Wisły
· Młodą desperatkę

Z Warszawy

donoszą

ocalono

nam:

Z mostu Kierbedzi.a, wczoraj

około

go•

dziny 8-ej skoczyła w fale Wisły młoda,
skromnie ubrana dziewczyna,
Zalarmowa.na łódź ratunkowa policji
rzeczn~) desperatkę uratowała.
Despcl'.atka pochodzi z Włocławka.,
nazywa się Bronisława Tomaszewska,

Dymisła komendanta warj SZaWSłiiej Straży

·•
·. D' l'"'J•

ogniowej

µ n ew1cza

.

za niedopat rzenia słui:bowe
Decyzją prezydium magi·s tratu m. Warszawy komendant straży ogniowej war.
sza wsk iej p. Dutkiewicz został z dniem t
tna}a zwolniony ze stanowiska.
Powodem dymisji były kilkakrotne niedopatrzenia służbowe, które spowodowa· '
ly nncluż y~; a w o ~ld zialach slra;~y. pod1e·
g·łych p. Du tk iewiczowi.

•

GONJEC WIECZORNY

Wyższa
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Nr.

~4

Potęga całusa

uczelnia kryminalistyki

wpadli z platformą i pa•
wypuszcza w świat corocznie kilkudzleQ Rozflirtowani kochankowierą koni do Wisły
sif!ciu wykwalifikowanych· kasiarzy
raz, drugi,
przewozowy p. Szcze·

Akademja kunsztu kasiarskiego nie
jest mitem. Istnieje zgórą dwa lata w
Warszawie, funkcjonuje sprawnie wypusz·
cza licT.ne
rzesze absolwentów,

organi•zuje „wzorowe" włamania.
Wykłady .odbxwają się w ~i:lku miej·
se.ach. ~oltc1a wie ? zako·n.sp~rowanyc~
mieszkaniach: przy ulicy Łuck1e1, żelaznP.t
•
oraz o pewnym . •
zakład.zie ślusarskim,
który odgrywa rolę pracowni doświadczatnej.
•~rofusorami'' akad~~ są znak~ttości tej miary, jak Władysław Cere~a
kra:janie kas pancernych
(specjalność palnikiem tleńo·wodorowym), Ignacy Kubecki , zwany „dziadem", kasiarz na eme·
rycurze, wreszcie
zdolny mechanik Braun,
wyspec}alizowany w konstruowaniu or:i:r
rządów do włamania.
Słuchacze rekrutują się z pośród mło
..dych, inteligentnych łapserdaków, a c.hęt
nych jest wielu.
Akademia kształci szybko. Co tokiu
prr.ybywa Warszawi~
wykwalifikowanych kakiilkudziesięciu
si.11.rzy.
Po ukończeniu studjów teorelycz.nych
po odrobieniu ćwiczeń w pracowni me·
chanicznej, słuchacze
przystępufą do pracy
pod kierunkiem utalentowany.eh instruk·
torów.
Do zarobku jeszcze dadeko. N1tuka
dawana była na kredyt. Młodisi kas\an:E>
muszą teraz zaipracować
n.a uregulowanie należności
za wpisowe.
Zres:itą uczelnia sfosuje wszelkie ulgi.
Zdolny kandydat może spłacać dług rata·
tnL Jeżeli jest niemrawy, musi przedsta ·

odjechała dorożklł

Ogłoszenia
Czytelnik6w „Gonca'DONIESIENI! ROZMAITE
włoskiego ministerjum żeglugi powietrznej
Przedstawiciele
•
•
. .
Ś •
~
przekazują Amundsenowi steroMussohn1ego
Cl
Ouecno
W

Cof - krzyknął niemal Wertey.
Ja żyję - oto co powiedział mi ten
głos kobiecy przez telefon.
- No i co„.
-

- Nagle usłyszałem w aparacie o<lgłos
ja!Jciegoś hałasu, potem szmer.„ Momen·
talnie zadzwoniłem na stację i zaiZądałem
połączenia mnie z numer-em 50-22„. Po
chwili stacja odpowiedziała mi, że aparat
jest zepsuty„. Połączyłem się z biurem
numerów i dowiedziałem się wówczas, :te
w pałacu Tarnów jest jeszcze jeden 1ele·
fon, właśnie 48-99... Zadzwoniłem i na
ten numer, a·l~ i ten aparat, okazał-0 się,
był zepsuty„. Teilefoni'Słka powiedziała

5.-;

qruk:łrni

• Głosu

Polskie~o·.

jedynie 25 groszy kosztów biurowych!

NOWOCZESNE

ory!tinalne hafty na suknW:b, palta~h. chustcc1kach, -poduszkach i bieliźnie, wykonuje się tylko
w wykwintnej pracowni G<ltsz.tajnowej, Lód:t, ul.
Konsta.ntynO'W'Ska nr. 3, Il podw6rz:e, III pi~ro,
2332
mie6Zk 43.

UW AGA Fil.A TELiśCI!
Kai.dy kupujlP,Cy u mnie uiaczki od dwóch

Nr. _ _

Dnia

bez.płatnic

Dokładny adres: - - - -.......- - - - - - - - - - - - - - kolejności

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

mi, :ie prz-ed kilkoma ieszcze
był czyn.n y.
- No więc co pan zrobił wał się W ertey.
- W siadłem do taksówki
wywiaidowcami i pojechałem
Tornów.
- Od.nalazł pan ją?
- Tak, ale trupa.„

minutami
denerwn·
z dwoma
doo pałacu

- L;?„.
- Przeprowadzona przezemnie rewi·
zja wykryła w jednej z piwnic trupa w bie·
liźnie,, znaczonej inkjałami I. T.„
- I. T„. Irena Tarnowa„. - Wertey
zamyślił się.

To pan przeprowadzał wczoraj w
rewizję w pałacu.
Tak jest~

-

Oczyw~cie, że

7.-

Piotrlcowska 86.

nie.„

50

różnych

znacz-

„B O B ou
Obuwie d.ziecię<:e i dla pod.lotków, najnowsze fa.
sony. Sandałki, trepki ks. K.ne:iippa poleca „Bobo"
2236
Nawrot 7, podwórze, parter.

- A więc ten trup znalazł się tam po
J:"ewizji...
· - Komend'am.de, czy.Zibym zapomni.al
powiedzieć„. Trup był jeszcze ciepły.„
Zbr·o dni dokonano 'po mojej rozmowie te-lefonicznej z zamordwaną„.
- No tak, aJe ską<Ci pan ma tę pew·
ność, Iż rozmawiała z panem właśnie za·
mordowana?
- Tak, to jest właiśnie ten słaby
punkt w rozwiązywaniu tej tajernni<:zej
zagadki.
- Ten jeden„. Talk pan twiierdzi„.
- A skąd pan wie,, że trup, którego
pan znailazł, jest trupem Ireny Tornowej?
- A maki na bieiHźn.i.e.„ Zresztit ze·
zn:ał mi to portjer Tarnów.
- A portjer „. Czy ktoś jeszcu· zezna·
wał?„.

Czy tę piwntcę pa11 badał?
Tak, nawet bardzo szczegółowo „.
I niczego pan tam wówczas ni.e zna·

laizł?

premię

angielskie żurnale
amerykańskie i
mód na. kO'St}umy, pa1ta, nades:i:ły. A. Lin, Piotr2317
kow1tka 62, pr. of., Il wejście, I piętro.

Ogłoszenia należy przynosić TYLKO OSOBIŚCIE

nocy
-

ja.ko

Francuskie.

Nazwisko nadawcy:

będzie, według

złolych

!k~-: ;,Fil•••::~:::~::• 23..~
o:trzyma

Telefony: „Gońca Wieczornego"- Redakcja i Administracja: 2-99. Drukarnia: 7·99.
W

puyjiuuje zamówienia !a ws:i:elk.ie roboty w zakres stolarstwa wchodzące. Wykonanie solidne.
Odświeża się także stare meble. Kopernika 37.
2270

Tekst ogłoszenia:-,--------------------

zagranicą-zł.

---o---

dziec!ę<:e,

STOLARNIA

Administracja „Gońca Wieczorpego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmu.fe bezpłatne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.

Prenumerata miesięczna .Gońca Wieczornego Ilustrowanego"
wynosi: w Łodzi zł. 2.90, za odnoszenie-40 groszy; z przekraju-zł.

golenie 30 gr., strzv-

żenie 70 gr„ s.trzytenie pań 70 gr, ondulacja 1 zł.
~~2ure 70 groszy. J. Wołkowicz, ul. Zawad-z-

wóz.ki

·Ogłoszenia Czytelników „Gońca Wieczornego"

I

W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM
wy3ui~uje się roboty

p. ;zy ulicy Za;wadzkiej 12
p1efiWszorzędn1e po cenach:

ŁóżKA METALOWE
materace wyściełane tanio i na
dogodnych warunkach w firmie „Dopropol", ulica
2285
Piotr1kowska 73, w pod<\vórzu.

C4A

+HA

I

Jak ~ię dowiadujemy, obecnie przyjęty
kat liczy 31 lat, jest ukończonytn słucha·
czem medycyny. Nazwisko jego jest trzy·
mane w t ajemnicy, a występuje on pod
pseudonimem „Maciejowski". Kat pozo·
staje za kontraktem, pobierając płacę
czwartej rangi urzędnika państwowego.
Nadto pobiera koszta i djety.
W Małopolsce w myśil ustaw ohowią:
zujących austrjackich należy mu się ze
strony sąidu za wykonanie aktu stracenia
50 złotych, a tytułem strawnego 10 złot.
Dla pomocników ka1ta ustawa przyzn·aje
honorarium w kwocie 5 złotych.

Sensac,,jna powieść kr7mi•
nalno•romant::yczna

I

wiec „rlcr9e"

Kim jest kat w Polsce?

Czerwona plama

ł6dź motorową.

po.cl opieką policjanta.
'
Konie uratowano.
Platformę z połamanym przadem uda·
ło się wydobyć po długich wysiłk:leh.

!Podający ogłoszenie opłaca

(53

Wisły.

wprost do

Akcja ratunkowa trwała ogółem 4-ry
godz.in~ a wynik był następujący.
Woźnica wpław dosięgnął brzegu, u·
ciekł i tiie wiadomo, gdzie się podziewa.
Dzieweczka, okropnie zawstydzona
mokra, zziębnięta

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

o istnieniu

w

skręcały

Zanim kochankowie połapali się w sy·
tuacji, p]atformę zalała woda.
Panna Mania zaczęła wrzeszczeć." K.tozi
zaalarmował posterunek policji rzec1.nej.
Z pod mostu Kierbedzia wysłano

I

Policja wie doskonale

syłką pocztową

a konie puścił luzem.
Tak się ściskali zapamiętale, że zu·
pełnie ziapomnie.li o bożym świecie.
A tymczasem szkapy, p.ozbawionP. kie·
rownictwa,

I

wić żyrantów.

STEFAN RAMOTA.

pocałował

PrzedSiębiorca

tej instyt'llcji , .oświatowej", nie mQże 1e1 pan Arażny zaangażował do platformy
jednak zllkwidować, wobec bra•ku dowo· wesołego kawnlera, ip, Tadeusza Głod·
kowskiego.
dów wint·
Od ki1kuna stu miesięcy słyszymy nieNowy woźnica, wyruszając w świat na
ma·l codziennie o rozbidu kasy ogn.iotrwa·
świeżym koźle, kropnął sobie
łei. Jest to
kilka kieliszków
chowańców
robota
towarzystwa znajom2\ pannę
do
poJ?rosił
1
zrzadk<1 zresz!ą
szkoły. Przestę;Jy
chwytani okazują si~ zazwyczaj począt- Mamę.
i Przejeżdżali właśnie oboik parku prasł :kującymi' włamywaczami.
Miejmy nadzieję, że urząd śledczy z.do· kiego nad Wisłą. Dokoła nie bvło żvwej
duszy.
1 będzie się na krok energiczny i wypowie
1
Pan Tadeusz objął czule Marysię,
otwartą walkę pladze kasiarstwa.

- Tak, c61'1ka portjera... Była bie·
daczka bardzo zgnębiona, ale stwierdziła
mt, że to jest trup jej pani... Ona to
śnie UljprQwa.dziła mnie do tej piwnii'cy,
gdzie leżał trup.

w\a·

---

Redak ci a i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSKA. 106.
Redalttor przn01uie interesant6w
od 5-sj do 7„ej w; ecz.

SI

- Nic ni-e roZiumi.em. Czy pan nie
przeprowadzał rewizji całego ?ałac~?
- Nie.
- Ni.e szuikał pa.n 1.llordercy?
- Morderca Z'bie.gł ze ze swoją wsp61·
nicz:ką.
Skąd pan o tem wie?
- Zeznawał mi to portjer.
- A więc wszystko oparł pan na ze·
znaniach portjera?
- Przecie! poszlaki. przeciwko Ta·
mairskiemu oparte były również na ze·
znaniach tego portjera„.
- To i est właśnie dziwne.„
- Czy pan z<>stawił kogoś w pałacu
Tornów?
-Nie.„
W ertey zerwał się„.
- Jakto .•. Czy to auto jest tu?

-

-Tak
- No to już jedziemy do pałacu Tor•
n6w.
(D. C. N.}

Oglo•zenia za wiersz milimetrow:ir 1

łamow:ir' I.li

I strona i w tekście 40 gro,sz::y, strona 4 łam
• „
.•
"
30
Nekrologi
„ ,.
„
,
N adeslane po telli cie 30
strona 10 łamów '
"
8
Zw::yczaine
I za~lubinowe 10 zł. :: Ogło5zenia zamiejscowe
obliczane sa o 50 orocent za~ tirm z1'1r:tn icznvch o I ! l r>rocent rlrotei

O\!łoszenia zaręczynowe

Za redaktora i

wydawcę:

O. Kronman.

