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Rząd Śilllyclt '"OsOb.isłośCl

wydQbyć inoże Polskę z ~iężkiei sytuacji
Dotychczas jeszcze nie wynaleziono szefa takiego rz~du

Ponieważ

·

suwereni -n ie chcą się zrzec mandatów
·
· trzeba sejm rozwiązać

Z "Val'S.Uwy donoszą do „Gońca":
W miarę jak czas uwypukla wypadki
fA'lszłe we środę, dn. 21 b. m„ sta.je się corat bardziej wi'doczn~ .Da1Wet dla stronnictw kadłuba, że pnesiilende rządowe nie
~ostało ułatwione na dłuższą metę.
Premjer Skrizyński zdając sobie sprawę
z trudności położenia parlamentarnego,
wznopowziął stanowcze postanownie
w1ema dymtSJ1 po Jll"ZJięd.u prowlizorjum
budzetowego, t. j. po 1 maja.
Lewka, kt6ria. pjerwotnie chciała zasi:o·
sować barc!zo 06V4 formę opozycji wobec
jak
przemycotiego premjera, nie będzie,
się dOwiadu.jemy, QZ}n:iła rządowi W-Udn.,..
ści przy u.cblwalemu prowborjum budietowego na nast~pny mieisiąc.
staitlemy
W pierwszych dniach maja
jednak wnbec nowego przesilenia i dlatego
:w kierujących kołach sejmowych przedmiotem rozważań jest chara~teir przyszłe

go

rządu.

że
Powszechnie pan.u je przekonanie,
sejm obecny nie jest )uż więcej zdolny do

jakieJ1rolwiek akcfi twórcze;.

Zrozumiał

I

mu tszą

, ao-iiin.ansowy kraju zarówno }ak i sam
pro'blem zmiany konstytucji nie po~wala·ją
na utwionenie takiellłi<> zdawk01Wego rządu
urzędniczego. Czynniki kierujące w sejmie
zdaią sobie z tego sprawę.

silnego
Wysunięto przeto koncepcję
rządu i·nłelektów politycznyich, tendencja·
mi parl}ijnemi nie związan:y:ch.
Zagadnienie dni naijbliż.seych polega
więc na wynalezieniu osobyf która:by stanęła na czele przyszłego rządu sfilnydi in·
cływidua.Jno~cl.

Oczywiście szałowa.nie
łoby dziś

nazwiskami byjeszcze przedwczesne.
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Katastrofa samochodowa pod N. Saczem
A.u to osobowe

najechało

na auto

ciężarowe

Onegdaj około .god7. 9- cj więczore.m . 1 benzyny w aucie c1ężarow.em: 1cl_óre też
w pobliżu wsi Gołąbkowice pod Nowym w krótkim cxa:si-e spłonęło'. Sędzaa Ba.nSączem, wydlarzyła się ka:fa•sfoofa samo- driowski doznał złamania nogi, prezes Ja·
chodowa. Mialllowkie auto os01bow-e p. nicki obrażeń na calem citele. SzOlfer aut:i
ciężarQ!\vego, Jan Fionh!!l, złamał l().bQtJsędme•go śledczego Bandrowskiego, w
które-m prócz właściciela znajd;ował się czyk. P. Burdy wyszedł bez szwank.u.
Na miejs<:e wypa·dku przybył-o pogo·
prezies są<lu okręgowego w Nowym Są·
czu, p. Janicki, n·a1jechafo na jadące z f!owle raitunkowe z Nowego Sąc za. z 1-eprzeciwnej strony auto ciężarowe p. Fer- karzem dyi:wnym, d1', S'kaubą, Hore udynanda Burdego, wędrownego nauczy· d~Hw~zy rann~ doraźnej p:omiocy, prze
wto.zło tcih do szp1ta1'a1 w Nowym Są-czu,
ciel'a tańców i jegio rzeczy.
Wskutek zderzenia nastąpił wyibuch

I

to

•

asw~++

itd HA A

as•-

Ojciec Święty i jego gwardja
„Parada wojskowa" w parkach Watykanu

- !!Z!E2!S

ch cą wyjechać
Rosił

mlef zapewnioną

a Jut ona

· ·1

zaprząta wszystkie u:myJ sły, kon-ceptja pueciętnego gabinetu ui rzędnfozego nie wystarcza, Plan goepodar-

l we wszystkich stroo.nictwa'Ch objawia się
skłonność do przyjęcia wniosku pos. Chacińskiego (Ch. D.) o zmianę kQnstytucji,
nadające; prezydentowi Rzemypospolitej
prawo rozwiąum.ia sejmL
Ale ~ ialDś ~ tn.eba powołać do życia.

Ci, ca

···

Jaki?
Ten problem

do
pra cę

dla rabofnikdw

WY·
tyłka
kwałlflkawanycb
W zwUązku z kursująoemi pogło$'kami
o wielkich rozmiara-cb em.i.gracji do Rosji,
jak<> td o wygórowanych opłartach, jakie
władze polskie mają pdbie11ać przy wy·
dawaniu pa;sz,portów do RosjL Urząd emigracyjny komunilmje, że wedle ctrzyma·
nych od przedstawidelstw polskich w
Rosji inf ormac;i., niema tam i;goła pt1aicy
dla niewykwalifikowanych robotników.
W ohec tego pas~orty emigra,cyjitle
wydawane bywają przez whidzie polskli.e
w niektórych tylko wypadkae!b., .o lle pragnący wyjedhać nie mają pra-cy ani utny._
'
mania w lwa.ju, .a posiadają w Rosji .za· Ojciec Swięty,
Pius XI, w parku Watykanu odbywa przegląd
pewnioną pracę lttb też posiadają tam ro.
s wej gward ji. „Wojsko" to, noszące nazwę gwardji Palatynatu,
dzinę, mogącą za,pewnić utrzyma.nie.
jest honoro wą gwardją przyboczną papieża, składającą siq z
Takiie osoby winny przedłożyć kono bywateli Wiecznego Miasta - Rzymu
trakt od zamie-sz'kałeg.o w Rosji pra.coda wcy z warunkami pracy i płacy, wzglę·
dnie zobowiązanie zam1es.zkałej tamże r.ocłziny, ZJaipewniają<:e stałe ut'l'zymanie.
Dokumenty t·e muszą być zaświadczo
ne prze.z władze konsularnie polskie w
R osji.
Zarząd o•bwod!owy funduszu bezrobo- może korzystać z h}"łych robotników polWydanie paszJ>ort6w do Rosji nie pr:z.ena}wyzei
sądz:a uzyskania wizy sowieckiej na wy- cia w Łodzi wyijaśnia, te na teren.a.eh Z. s!k~-ego monopolu tytonioweigo
jaz? i. powrót, kt6r~ wyd:aie kons~~ut ~o- O. ·F. B., na których minister pracy i opie- dwóch
bezrobotny-eh czilo.nków !rodziny
syiski w Wa:s~aw1e wedle obo~ązui~- ki społecznej uchyl-ił dzia.I•anie przepisów pozostających w jednem gosipod.a.rstJwie do•
• •
cych go przepisow .. Pasz.porty em1gracy1- !
6 uchwały ra?y ~:U-tStro\~ (np. w Ł°: rn-owem.
ne do ~osji .wydawane są narówni z pasz· .
i dzii) z pańs_twowe.J akc11 pomocy doraźne1
portatlll d-0 innych kraiów.

Zapomogi dla bezrobotnych robotników
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polskiego monopolu tytoniowego

Zabójca Lindego
stanie przed sądem
za kilka tygodni
rtie

on wypuszczony

będzie

za

kaucją

Z W ars zawy dOl!l!os:zą dlo „Gońca":
Pe zakończeniu dochodzeń, pr<>wadzonych przez ofi-cera śilediczego 1-g.o dywiz·
jonu żandannerji w sprawie mbójshva ś.
p. Hubel'tai Lindego został-o wdrożone i
prowacbi się obec:nlie tak zwane śledmwo
prokW"aforsikie, opierające ·się na mater·
jal~ zg:rtomadzonym w czasie dochodze·
nia wstępnego,
Prokurato:r wojskowy prowadzi śled.z·
tiemplie. Można
ŁW<> w przyspiesronem
pr.zy.puszczaić, te za parę tygodni sprawa
wejd7.iie d-o sądu okręgowego. Szczegóły
dochodzenia ze w-74!lędu na cafokształt
sprawy są tnymMle w tajemn1cy, ~edna.k
o ile można wnosić z. d~chczas<>wych
wyru'lców, sprawa nie rozszerza się.
Wbrew pogłoskom , iż zab6jca ś. p. Hu·
berta T.Jindeg.o, ćmielewsk~, ma być jako·
·b y W)"puszczony za kia1t1c)ą, informujemy
się, iż władze sądowe nic o tern nie wiedzą, przeciwnie zabójca tczymany jest w
ścisłej iz.olacji i pod S111ną strażą.
sądowe prowadzone
Postępowanie
jest w :t:ry;bie zwykłym.

Bieg sztafetowY

Łódź-Warszawa
pod znakiem zapytania
rta ten cel

pięniędzy

nie zna•

leziono

...... Doprowaidzenie do skutku ·w.span1iał:ego
bie,gu s.zta.fetowe.go P. Z. L. A. z ŁodZi do
Warsmiwy i do Beaiwederu .stoi pod znakiem zapytan:!a.
Do urzeczywist>n~enia tego Meigu •O potężnym zakroju potrzebne są fundusze do·
cliodząice bHslko sumy 5.000 złotych.
Delegad P. Z. L. A . ·zwiedziili wiszy;s-t.k ie
przed~ioilikiii i gabinety przedsitia!W'k:ieli ina1wyź.S:zyoh naszyd1 wfadz 1pańistwowycli,
zewszaA jedniaik oochodziiJ.i z niczem, gdyż
nikt w igórz~ o poipie:raniu sportu nie myśli,
tłum.a•cząc się c'ięzkim kryzysem finanso·
wym -ii zupełnym !brakiem jalkiohkalwiek
pieniędzy na sporty.
Bieg więc ten, który był 2.10r~a111'zowany
w roku zesJZ.łym po raz p!j.e rwszy :i stał się
wspaniałem h.asł-em uroczystaści sportowydh w dniu 3-!go ma}a•, •w roku tym nie
odbędzie się z powodu braku funduszów ,
1
Kto za. ten ·zawód ponosi odpowiedziia•l- ·
ność - trudno o·drazu pow.i!edzieć i trudne
wska.zać pakem winowajcę. To jest pewne, że brak u n.as należycie zrozumfane j
idei wychowania .fizycznego li ·odrodzenia
narodu.
Posi.adamy już państwową radę wyclio·
wania fizycznego i przyspo.sobi~nia. irez.,
której, ,zdaniem naszem w pierwszym rzę
dzie, jest obowiązkiem zapewnienie dla
sportu od'powi-ednich funduszy tak, ażeby
,z.wiąiz.lci nie potrzeboiwały UTządzać ustawi- 1
czn-e wędrówki po kance4arja·c'h min:ster. !
jafoycb, gdzie najczęściej zdobywa się fun·
dusze drogą osobisty.dh protekcji i znajo·
mości.

Tym tiaiZem P. Z. L. A. powierzył misję
zdobyda zapom~i osoJbom mało znanym
na śl'skich posadzka·oh mini>Sterpailnych,
których łatwo było odprawić z niczem, zasłan-iają.c się ciężkim kryzysem finanso-

wym.
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Paryża
Jak zostać księciem za 2 fr.
50 centymów

Z tajemnic

Wymieranie · arystokracji
rosyjskiej

Samob6jstwo ·
hrabiny Tatiszczewoweł
W ~mfoh miesiąicacli cor.u budzie.i
wypaidiki śmierci samobójCT.ej
wśród em~gran łów rosyj.skilch, ro7.śieinycli

mnożą się

po

świecie.

uratowały matkę

Dzieci

Odbierają sohie ty.cie przeważnie uyt<>kraci, którzy nie mogą zn.idć twaroei
alki o byt i wyc.zerpaili już wa.zystlde

dki materjalnoe.
iPir.zed kHku dn.lami otrułla. $ię w Wioed.
iu 34.Jeinia hrabina Tia:ti~z.cz.ewa.
Hr. T. otruła si:ę, za fyws.zy 30 taiblet-eik
eronalu. P~zycryną tego rozp~1i~eg.o
roku była nędza i gor.siza jes-z,cze od nę
y - .samotność,
Hraibina Tamzcuwa pracowała w fabryce tryilcotaiży.
·

0

Naga

obłf\kana

rozkopała grob męia,
i 'by mu coś ważnego powie·
dzief
Dozoru 'Cmentarza Clemuy w Paryżu,

bchodząic wie'C:rorem swój rewir, ujrzał
leka jatkąś podejrzaną ;postat.
,ZbJi.i:ywszy się, pr:tJekonał się ze zdu...

zupebnie n.a.gą
ohietę, zajętą ro:zikopywaniem mogiły.
Oczywiśde, ni.eznaifomą zafrzyrnano i,
krywszy płaszczem, sprowadzono do poterunku p-olkji.
1 Tu nie bez trudnoiŚd zd.olano się -Od
ąi.ej dowiedzioeć, że na.zyw.a sdę Joanna Leba.rbier i żoe mąż j.ej urn.ad przed lo-ciu
laty„. Joann.a wie jedna:k napewno, ż,e b'V'ł
ochowany żyw<:em , dlatego też chciała
.eraz rozkopać tego grób, bo ma coś bar- •
dzo ważneg-0 do piowi.edz.ertia.
Ośwoiadcz.eni-e to rozproszyło wszelkie
wątpliwoki polii-cj:i <:o d'O stanu poczytal.ności aresztowan•cj, .kt6rą toe7. odesłano n.a- i
tychmiast do 7.akładu dla umysłowo ch'O- j '
:ycll.

ieniem, te ma prud

.sobą
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Lecznl
chorych
lekarzy spec ·alistów dla przychodzących
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dwu organizacji bandyckich
NOWY JORK, 23 ikwietni.a.. Dwfo or-

RATUJCIE WłOSY.

.Szileryn· (zioła)
Doskonały środek
lupież, ~i
Usuwa
·
wypadanie.
wiznę.
1
Daie cudown,v po
rost. Tysiące rze·
przy ul. Piotrkowskiej nr. 45, telef. 47- 4ł
czywistych odezw,
przyjmuje chorych we wszystkich specjalnościach.
podziękowań Do·
Przy lecznicy laboratorium bekterjolo~iczne na miejscu, S1abinet fizy·
Wody przy kupnie.
kalnef terapjl, poradnia dla matek oraz siabinet 1ekarsko·clentystycz11y,
2 złote.
wPak1et
Roenł~en. Lampa kwarcowa l~órskle słońce) lamoa .u tra stonce•. So·
1amy po 0 •
ysv
A
·
D
gotówki
M
trzymaniu
parał
R
E
jaterm1a
świetlne.
ąpiele
leczniczy
aseż
lux iektryzecfa
Przesyłka 50 gr
Bergonies;io (odtłuszczając~). Szcze.pienie ochronne przeciw szknrlatynie.
(można znaczkami
Operacie t opatrunki. Mostki, koronv zł~te i zęby sztuczne.
pocztowymi). La
.
miełc1e.
na
Wi~b'
s ·t•
·
t
w nieitziele od 9 do 2 p p R b
Lecznica cz 0 nna od 9 rano do 9 wiecz·'r
ora orium " Wt
•
•
•
v •
,
Warszawa, Hoza
• la
A
lub Swit" Ptę·
18
k~a ~5 ~n. 12. I) • 1
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-

l

m•

ganizacje ban.dydkie: ,,Droppe:r" i „Little
Au.~i.es" prowaciul od ~wne.~ czasu mięsobą walkę eksterminaieYJ"ną.
aoezębo się od Łeig!O, ie nie.jaiki Schwa.rt~
mann., wódz „Little Augies", odibił Kidowi
Dtopperowi, sz.eif-ow.i drugiej bandy, uiro-

lil!lmi-

dz

d-ziwl\ kochankę, zwaną fńękną Eclną.
W kHka dni potem Schwartzmann. z.ginął
-~ kó ba d D
d k 1. d
n Y ropu 1 le nego t <:Mon W
o
zaś zn..a1lezion.o wkrók·e zaobitepe-ra, te~o
6
przez c7Jlion:k.a ban.-to
1·~ wystrzałem
.s celn'<Pm
dy 'konkur-encyjnej.
Od -tego czasu obiedw~~ ba·n dy wytę1'1li.~ 1· ą się wzajemnie. Po <lbudwu stron.aich
t'zlfinęło już 11-tu bandytów. Ostafaieg.o z
k la d'0G db.
h
"'
zabityc , nieja:ki-ego ol enga u·
sięg.ł.a w chwili . k1edy tel·efonował, za.
w kahinie.
mknięty
1
Nje n.a. le?l za.pewne konie<: wałki du-temuna-cy}ne).
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Religja na

usługach

1ttrS'l'ROWAift

polityki

Ciekaw·e i krwawe walki religijne w Indiach

Zatargi pomiędzy hindusami i muzułmanami - bronią w rękach Anglji
.sami i muzułmanami. Pll'zywódcy mogą za- m.aić. Zdanie to ni·e zupe łnie jest słuszne.
wierać umowy i komprom1sy, lecz masy Anta gonizm istnieje sam pr.zez si ę, tli się
!ki~wją s1ę wyłąicznie f.anaty.zmern Teligij- wiecznie pod powi erzchnią. Nieznaczne
nym, który popycha je do dzi.ałiMti·a, do w ydar.zienia niecą pożar . Każ·da uroczystość hinduska i mu.młmańisk.a powodufe
'bwntu.
•W Bengalu muzttiłtnJanie stanowią-cy 55 staircia i z.ami·esiJki. Prawdą jest, ż.e .admidio 60 proc. ludno.ki, godzą .s1 ę na r:ządy nisiracj.a angi'ei1ska niez byt i:J"tLdzii iSię, by
ia.ng1ików, le<:z n:i:e -chcą rząclów sprrawO'W.a- z.apohi·ec konflikt.om, i interw.enj;uj.e dopi:e·ny.ch prne.z be.I11~alów , któ.r ymi pogardzaj ą . ro wtedy, gdy płom i-enie walki wysirze1iły
Bengalowie hinduscy jednak, jako bard.zie j bar dzo wys ok o. lnterw-enc ja jej wtedy jes t
wykształceni mają .pr.Z)ewagę 1ic:rebną na ·f mrtalna i pow:ierzchowna. N~e szuka wistanowisk.ach pubHczn.ych i reprezentacyj- now.a}ców, bo toby zabrało zbyt wiele <:M·
nych. W :tern leży jedna z W!!·żnych pr zy- su, lecz p;rzywr;a.ca porządek, karząc tych,
-czy.n antagonizmu. Rok temu ford Lytton, którzy go zakłócili i dostali się w j.ej ll'ęce.
1
Zamieszki w Ka·Lk'llde, najbardzoiiej -cygube:rn~·~'Or Bengalu, opi:szczaj~ -chwilowo swo1 posterunek, miał bowiem zast ą- wilizowanem mfoście Indji rozwiewająsny
p~~ bawi.ą.c·ego n.a. UJrlo~ie wic-ek_ról•a, 2lg?- teoretyków i mar.zyci-eli, 'wyobriaiżających
dme. z ko.n~iytuqą złozył priow"ll: -oryczme soibi·e soi.id.arną maisę trzystu m~l;onów nrie
iSWOJe fonkqe w ręce seniora k·om1t·etu .wv- szkańców Indjli, złączonych wspólnem ukon.a'W'Cze~<>1 . muzułma.na .A!bd111r Rahima. .czuciem narod'owem, nienawi-śdą do ci.ę
WzJb~ei:1-e ~indusów z tego p~wodu bybo mięzców i d"JŻeniiem do niepod1E'.-głośd n.a
t',li~ Wl>elk.ie, ~e ~uber?4t:or. musiał pogwał- gruzach rzekom.o jU'ż pr.zebrzmiałycb p'l".zesądów rasowych i wyznaniowyich. Wypad01<: ~onstytuqę ~ pow1e11"zy~ zai~tęp.stwo wy
ki mówią -co innego. Wprawdzie żywot w
sok1emu urzędnikowi a.ng1elskie-mu.
iW·edłu~ rozpowszechnionej opinji a~- Indja·ch nie ściele się anglikom na róża-eh,
-cy opierają swoje rządy w Indiach na an- lecz naprawdę groźnym bę.dzie dla nich
tagonizmie hinduskio-mumłmiańiskim i sł.a,. dopiero dzień zgody mi ędzy tubykami.
ra.ją się go wszelkimi sp·o·sobami poditrzy- Chwi1a ta jeszcze nie nadeszła.

Londyn, w kwit-etniu 1006 r.

fK~ własna).

Nafwięks.ze miasto Indiji1 !KaLktrlta-, s.tasłę ir.aiz j.eszc.ze teren.iem. krwa.wyich strurć

·ędzy hindusami a mUZUił!manami właiśini-e
chwili, w której nowy wicekról, 'l ord Lr-wylądował w Bom·baju, by dhjąć niaę~two po lordzie Readm.g. Rezultat tych
waWJeh dni, to sp.a•lone świątynie , znizone meczety., pożary w całiej d-z:iielrucy
' . us.kiiej, $tt:relaninia. p.o ulicaich, gi11abi~
g.a1zyt0.ów. An.glicy wprowadzili w KiaJcie &tan wojen.ny i usiłują przywrócić
k6j przy pomocy b.rabi'nów maszynoch. Straty dotąd obliiezaiją na 30 z.abich i kilkuset r.a.nnycli.
P:r~zyny ty.eh powtatująicydr się
irć są .z.aJWsz.e podobne do siebie. W tym
dku procesja hi·n duska z m11zylką
.ze.chodziła przed meczei~, muzułma
uzn.a:li1 że wr:zaw.a. iest znieważ;eniem
święte.go miiejsoa., i rzudli się na
6w, hindusi z-e $W<eij strony .zair.zucili mumanom z.bezczeszczenie świętych posą
w i świątyń hiaiduskicli. Tak już w lncli bywa: raz muzuiłma.nie skairżą się na
kę hinduską, drugi r.aiz hindusi niepo-;ją się z ig:niewu, gdyiż muzułmanin koświętą krowę, która staiba mu w dro-

mn-

~

) Wtym W',"Pla.C{lku s·prawCZ}mią zajść by-

sdrta hlin.dthska Aria Samaij, .ziało.tona w
m1baju przez bramina Suami Dajanan.d
aswatii 1 a. głosząca powrót do Wedidi
o tródeł wszelkiej wiedzy ii mądrości .
.z przybrała wnet d11a:rakter polity-cz, wypowiedziała wojnę ws.z.ystk.im wyrom za-chodu, ideom, oby.czajom, towai w~ęła hasło: Kra1 .arytski clla
"ówl Atja Samaj chce oc~ć ·hind.u.izm
wyzwolić Indje .z pod obcej wiła<lzy i obch wpływ&w. Nienawidzi nairówni di.rz.e'jan jak i ma.home-tanów. Szkoły ie}, to
niska nacjonalizmu, a: zwolennicy jej słona -czele akcji antyangielskd ej. Piropa~
je idee swo}e pr~ewszystldem między
I
dent.a.mi i żoł;nieitizanrl.
Wielu mtlZtlłmanów, urłaiszc.za w Ben~
lu i Pendżawie, jest .zdania, że dz4a~al
ść Arja Sama.i zwra.-ca się s:i·l niej p.rzeprreciw panowaniu anw Islamow:i,
.J.ski·emu. Zahurzenia. w Kaalkoociie poierdza•ją hm sąd, -dowodzą przynajmniej,
daleko jes.zcu.e dlo zgody między hdndu-

A mund Sen S k Wł•tOWaI Z I O t U d O b.leguna

1

I

I

Bohaterowie ludzko§ci
· Poświęcenie

nauki

•

raka

sa~łe
Odbyty w fych dniach w Bedime 50-J
zjarz.d chirurgów niemieclcich p;rzekazał potomn()ścl przykład boha.tuskiej próby, d o.
konan.ej w imię tdeałnego ce.lu n.au.ki. Na
zjeźdrlie tym zdał dooont uniwersytetu królewskiego, d:r. Kurlzb.ao, sprawę z wyni·
ków zaszczepienia samemu sobie choroby
rak.a. Zaszczepił sobie na nOt<he kawałek
narośli rakowej, zoperowanej na gruczolG
piersiowym, dotkniętego tą chorobą pacjenta.. śmiały tem. zabieg przedsięwziętJ
był celem stwierdzenia. o ile usprawiedłi-
wiooą jest panująca w m:edycyni~ teotja, że
rak przeniesiony bezpośrednio z człowieka
na cztowieka, nie ma na -owem ciede wa.
ru.nków roz:wo}u.
Próba powiodła się najzupełniej. Już po
kilku dniach akazało się, że p:rzeszcu.pfo„
lecz
111.a tkanka niet ytko nie rozrosła się,
przeciwnie, obumarła, Równie ujemny wynik dały próby leczenia choirych rakowa·
tych SUJtOwicą , wzięto z krwi ucz.,onego p o
'
z.asizczepieniu mu chorej tkankii.
Doświadcze~ pr-Leprowadzone tą drogą. mają dla nauki domfosłe maozenie. Jak..
kolwiek boiwiem toorja niepl'Zmoszenia się
ra!ka bezpośrednio z człowieka na cz.łowie
ka przyjmowana byt.a~ lekarzy, czy··
niooe to było poniekąd a priori, pooieważ
brak było dotychczas decydu.jących w t ej
mie.rze dowodów. Dr. Kurtzhan próbą. pod„
jętą na sobie samym, stwier'dził, że tkanka
r akowata nie ro,zrasfa się na obcenJ.i d<>'
tychczas zdrowem. podłożu. Powtarzane
kilkakrotniie podczas doświadczenia d-ra
Kttttzhana badania mikroskopowe wykazały interesujący fakt, że tkanka rakowa..
ta, za.szczepiona zdrowemu człowiekowi,
zatmca strukturę swoją i swój charakter w
clą.gu kirótkiego czasu, bowiem już po upływ.ie kilku ~dzin.. Komórki rak01wate,
łatwo r~awailne pod mikro.skopem.
zanikają.

Ogłoszen·a

Czytelników

l

„Gońca''

I NTERESY HANDLOWE

ru·t

SPRZEDAM DOM

Oferł'f

z ogroderp na Chojnach za 5.500 złotych.
d-0 „Gońca" pod „5.500",

' .

Ogłoszenia

„Czytelników

ZAGUBI ONE

Gońca"

Sterowiec „norge", ktl>ry

dotarł

FRANCAISE DONNE LECONS

• Gadom.ska, Klłmakiego 85, 06t. of.. II piętro.

ubez'Plecze111iowa Kasy Chorych u Nr.
453-119, na naziwisko Pawła Leopolda Jiwow2398
skiego,
książka

ptacy przy kursach gimnazjalnych W olfstih.;. poleca 7.dolne uczennice wszystkich klas.
udziela katu:.elarja: Piramowicza 2, od
2390
9-1.

lp:,nacji

l

I

SPRZEDAZ i K UP NO

subretką

.Lekarz z

Hurtowy

2361

40 GROSlY LEKCJA!

zakład

wypisywali recepty

trucicielski w

Paryżu

Stali 'l diiend dolktora zwr.aicaJi się do
a:rt-ystki Wandy Silvia.no w Pa· ryiiuŚmie-rć
z\vrócił.a znowu baczniejs·zą uw.a:g'.ę niej bezpośa-edni.o , pładli honoradum w
władz na -coraz bairdziei r-0zp-0wsrechnia- wyspkości 15 d 0 40 :f.r., p-o-czem s·u hre.tka
1

ją.cy się han.deł szikodliwymi
ldą-c po nitce do kłębka

na.rllmty1rnmi.
a1r.eisztowan..o
ni·eijail dego doktora Ason.ele, który pacjen- '
tom swym ułatwi.ał na.bywanie morifiny i
k'Oka:iny.
Lekarz ten na wieilką skalę zajmował
się sprzedażą odpowiiednich :recept, któxe
p-odpisyw.ał zaw-czasu [ .z.ostawiał swoj.ej

w charakterze asystenta dokto.ria wpisywał.a tylko nazwisko pa,c)enta i dozę tru~
dzin.y.
Ploli-cja uwięziła p<>mysłowe.gc> J.ek.arza
i ta.k dobrz.e prosperujący interes zli..:
·
kwidowała.
Dr. Asonele j~ żon.aiy ł ma drnbne
dzied.

ROWER

"alny hiei, a d. 65, szafa duta oiemna zł. 65 i
szyna do szycia „Singera" zł. 140 do sprzeda2387

w

CH 4 M·ii

*'W

SAMOTNY MĘŻCZYZNA
lat 23, pragnie pr zy jąć pracę jako stelmacher. Q .
forty proszę skła-dać do „G ońc.a Wie<:zomcgo"
2406
pod „s. G.".

•te

IW

DONIESI ENIA ROZ11A.ITE

uracyjny, w dobrym stanie i 30 krzeseł, 16
• 6w, bardzo tanio. Modrzejewski, Nowo-Za2394
llewaka ~

włoskiem

Powstanie we

BERLIN, 23 kwietnia. Dzienniki imor„
mu.ją, ie we włos'kiem Somali toczą się
krwawe walki między si l1nymi oddziałam!
wł-ookidh wojsk koJon.jalnycih i tuziemczy_
mi powstańcami. Itllformacje podobne po-

dyskontuję.
„ Gońca ".

SZTUCZNE

ZĘBY

wpraw iam b e zpłatni e dla reklamy. Gwa'l'a ntufę
za solidn e wykonanie, jakoteż za materiał i trwa•
Gabinet dootystyczny, Piotrk owska nr. 99.
łość.
2369
CłllROMANTKA
Gdańska 85 m. 22,

przyjmuje codziennie.
tro. Ceoy niskie.

III

pię·

2414

POSZUKUJĘ WSPóLNIKA
lub dwóch z kapitałem 1.200 złotych łącznie do
Zredukowa•
zapewni ając ego byt• prze<lsi ę·wzi<lcia.
ni urzędnicy mają pierwszeństwo . Oferty do adm:
2366
„Gońca" pod „Byt' .

P. P. SZEWCY!

OD 1-GO MAJA .

Skóra i przybory szewckie po ccn~ch niskich po.
leca fi rma I. Kronhelm, ul. Główna 45. Egz. oci
2397
1900 roku.

'9:.

lhitłryczno.ścią, pn:y inteligentnej rodzinie, nał:!b.iast do oddania. Wejście niekręptLjące. Lu2408
urg. Przeiazd 40, m, 11,

Somali

da~e także prasa angielska. ,,Dailly News'•
twierdz:, że piowstaoie rozszerza się na całe te1'vtorium Somia1li i że włosi ponieśll iuż
'bardzo -poważne stratv.

LOKALE i Jll ESZK!NIA
'1naimę pokój umeblowany, ewentualnie ze stolavaniem. Kuchnia zdrowa, na żądanie djetyczdorn czysty, „w jródmietciu. Oferty do „Goń
2391
la IMID: ,,N. 23 •

.
PIERWSZORZĘDNE
Ofer.ty pod ,,L. F." do a dministTac~
2306

WEKSLE

0

SPRZEDAM ORKIESTRJON

POKóJ Z WYGODAMI

Dajcie pracę bezrobo'tnym

służąoej.

SKRZYPCE ORICJESTROWE

'8dela „Guanerlua" za ał. 250, kme zł. 55 i 95 do
2388
ed.ania. W61cza6aka 169, mieazk. 4.

Ila. W 61cz&Aska 169, minzk. 4.

D O „~U!tIEN TY

ZAGINĘŁA

NAUKA i WYCHOWANIE
conversation a prix moderes s'adresser mada-

2399

do Leningradu, w drodze

powrotnej do Norwegji

.
bo

imię

Chirurg, kfdry zaszczepił

1

~

w

'tfl Dziś i
Pocz ą tek

dni

następn:ych!

o godz. 5 po

poł,

ostatni o

~.

tli

to-ej.

ROZV/óDKA

fizraelitka) Młoda, prz •ftojn:i, inlcliJ!entna, do4
brze sytuowana, posiad;i iąca mies z.kanie umc blo1 wane (z dwo1.c:ic;m cJ::~c·), ::-1;:;'n'c wv't.<: z~ro~7, za
' c złowieka htcH1 ft --'~ c r;o z::>r1~i.l;t>l!o: Oforty ~ub·
<!402
.. • ·: '
l „Kultura" do

.„

.„Moja

...... „

-

t?z A r „~

„

baba~'

Mówi k ró I

A

"'

-- „Moja stara" --

duński

ksiąte duński

·o swojej

,,tyk.a

się''

małżonce

ze studentkami

I

:!i> .

Ml4\C~~R~~~Ę. .

IVółlowa angielska posiada n.a~w'apa•
aW.y dcm ~ *udowany wielkim
k.10Sztem l wysiłkiem n.a,jsł.awn.iejszycli
artrst6ir wS!p6łczesnvc1i. Drugim takt1m
~painiałym domem - zaibaw~ jest „Pa~
fa.c Tyitan.ii'", n.ad którego łNcłową praco.i
watt .sir Nevillie Wilkins<>~ lcilka le.t. PaiłaQ ,

: ~uńska . m·onarch;ai, po~imo :ządu ~o- I ic:ki~o to"'."arzyst~· i z~a.wia się co.dz1ennie kró1ewskic'~ .oż~n:ł się ~ .có'rką włoskie~o
posła, dwa7 1nn1 ~1uti1h amerykanki, ie·
c,ahstyczn.eigo, utrzymu1e się ruezachw1a- w biurze, Ja'k kazdy z J~O ur.zędnrków.
Dzied książ~ce ohodzą do szkół publi- den m iss Green, a drugi mis.s Booth, tylko
nie na sWJOjem stanowii~ku. Pnyczynia się
do tego popularnooć króiewsk1ej _rodziny cmych i ·bywają w klubach tanec~nyd1, do ciociiai Dalg'Inara, ib. carowa, potr.ząsa: 4ł<>" ten wzorowany n.a pirawdziw~h pał.a..
cach, ma, Jlliędzy ~n'IM!mi,. miniaturowy
duńskiej i iei demokratyczne 1Jap.a.trywania. których uczęsii:cza nietylko młodzież ary- wą na wid>0k tych nowych obyczajów..
na. którym ~&Ć i:notna, ma. zł()-!
forl~ian,
I'
rodziny
królewsk:ej
Ale członkowie
Moniaircha Da•nji pr.owa<iz.i tryb tycia na- dokr.atycma. Na dwo-rze duńskim morgaws'kr~ dem~kir.atycmy. ~a.j~hętniej wy· na~y~z.ne małżeń~t~ ~r~'ktowane są z jak duńskiej u~aiają, te. rozsądniej jest przy- ty troo • i ~.azie-nK:ę ~kł~~ lia.Ua~i:
stoso.wać się do wspołczesnych warunków Wystaw1e:n1~ tej os0Mi.wosc1 w An:glJl t
chodm na miasto sam, beiz. >S'W:rfy. Przed po· na1w1ększą po'błazhw<>s<:1ą.
Jedna. z sióstr poolubiła· marszałka 11)4 życia i utrzymać przez. to swoje bądt oo w Irlandji przy.niosło n.a hmd.u~z kaliK
łu<lniem o godzmie 9 uno od·byw.a. prz.ewiele t')"Sięcy fum:tów. Teru W}Wtawióno
w6w kr6lewslcid1, jeden z .siostneń-ców bądi nie najgorsze sta-nowiislro,
jatdż'kę k<>nną priez miasto, a potem w
ią w Londynie po raz ostatni, przed pu,s.7;„
lecie W'C7JCsnym Ta!J.narhliższe okoilfoe.
cZ>eniem jej na lom:nff wokcło 9wia.t.a.
CE EE
i
ff *'&MU
A"WW<illih
kiem, kiedy rosa nie obeschła na ł~'kiach,
'
'
kr61 :i;ja wra się w jednei z podmie~1t'idi wsi.
rozmawia z ohtboipami, ~ądai kh ppodarNa d.orocme'j wystawie króte'W'8kiego. ·
stwa, interesuje się ,z,aeiewa.mi. i ez.ym to
rysunkoweigo, w gate:r;i. n.a~
fowa.rxy'stw.a
ws1zystk:o bez jakiegoś -sp~nęgo kir6l ewlondymkieij GuldihaJ·ł. Wy•
W
sztUki
i
ki
skiego gestu, ate tak, jak pd:erwszy lepszy
rygunłm .,.błyl5Jmwioz„
ciekawe
stawiono
turysta.. Kró:l~twio- u<:zęsz-czają. •taa~ do
ne" mł-0:dzi'trbkidi .artystów. Grab.am East 1
tea tiru, a w niedziełę pojazd kró1ewsk'i za._
syn malarki, pani Gra:ha.m, wy.
dwuiretni
trzymuje się stale przed jednym i; łut•erań
obmww. Jeden z nich zatytu„
12
.stawił
,
Skidh lrościo.t6w. O królowej krół mówi po..
na.jwyrunief przed,,Mamusia"
łowany
p1'0stu moja żonta1i a w poufa!;szem kh?ku
sowę, p<>ahyloną
d-ruigi
k()lbietę,
stawia
podobno ,,moja lbaba'', moja ·sbuaH.
n.ad d?iiuplą w drzewie. 1J..letn.ia MólJy
Przed lcilllro. miesią<0ami w prasie le~
Bis'hop otrzymała mgr.odę kisiężneij AT„
pen:haskiej ,pojawił .s'ię wywiad, udz.ieloay
gy1Jł za, obraz '&Wój "CapstrZjlk w Wie-m·
przez króla pewnem\1 amiery\~u
bley". Pot.artem jury payjęło d'Zieła cztedziennikarzowi.. Wywiad ten nie powi6dt
roletni.e-g,o Anton~o Sohustera i tS..letsię królowi, eopNiwda ni-e .z jq!O' winy. Mon.i.ei Clarice Mo.Ha.t, któt"ej obraz "Ham:psnarcha duńs'ld. mów~ł o zupełnie nie"Wintead Hetah" posiada na.dzwycza.}ną śmia·
nydh tematach, ;ak np.: w.alka z a1kobołem
1 łość w kolo.rze i rjSl!D.lcu.
i karą ,śmierci, .ale amery1uu\6k:i d.i:lemtikan
..,.... wszyst'l:co to tak pięknie piizyslroił, 7Je mt„
STUDJA UNRERSYTE.OKJE DLA PA·
NliENlEK SKLEPOWYCH.
nister spriaw za.grainicznych musiał .ogłosió
kontrwywiaa. W.okół te'ltO' wywia1du, który
W Londynie dokiłada.ją t.e.iraz. starań dia
z•reszlą nigdy nie u1kia?.ał się w pismacłi
p<lzy.tkania pań •z uk-0ńczonem<i stud:jami
ameirykańsk.i-oh, osnuto różn.e.go rodzaju ie~
uriiwersyteokiemi dJe wi~Jikich ~epów i
gendy. 0,po~adajll np., że król otwarde
~azynów. Są to sktttiki' przyhyda do Anwyraził wątp!Pi:wość. czy następca tilOłllu
mi.ss I. C. Bacon, dyre·k:torkt nauki
giji
Otwarcie wystawy Spoiywcio-R1gieaicmej
lriedykolwiek zostanie k:rótem.
spr;cedaży de-tame7)Mlj .!M' ameryka.t\skim
....
w Warszawie
wyd<Zia·le h.andfowym. W Stan.a.eh Zj.ednoDwaj synt()wi.e k:rólewą1 bracia monat•
jut 20 1Jast temu założono sz'kołę
ez-onydi.
chy, ora'Z je:gto bratankowie, odznaczają się
t.!~~„~~-~;~.ltt~ J~ ~.
.
"
do s.pr.zedaty detdicmej.
przyspa.sabiania
jes·~cze sw<Ybodini-ejuym txybem tycia. Nae
ł'.' ':f'>';t;,t.~ · :tli~ "'
Uczentllice tej 61zk.oły stoją na· równym stostępca tronu, •oraz 1ego brat Knut, utrzypniu ze stu:dentamii iMych ~szydi uczelmują przyjalZlle st<>&uniki z młodzirią kioa po UJlrońoz.eniu :kurw mają z~aran
ni,
peruha-ską.
posady instruktorek w wielkich
towane
miałą zastąpić
Niedawno książę Knut tańczył na wemagazynach. K.arbdy z w1ddclh maguy.rtiestety recepta ta nie została zastosowana
selu jedn~ z,e swoiich przyjaciół .z miodą
nów posiada jedną lub ikUlka takich 1nstrukstudentką medycyny, z którą wkrot-ce był
Kraków, 24 kwietnia .
karmu ł napojów. Fałsz tego twier'd zenia, torek, którycli zadaniem jest udoskonal~
na „ty". Inni ks1ątęta wy~tępują wszędzie
Ze ws~ystkfch krajów Europy nadcho- w które wiele osób uwierzyło, wyszedł i podn-idć tlailc sprawinOść personelu, by <>h·
}ako z.w)"kli dbywatele państwa. Jeden 2 dią wie.§ci o usiłowani~ch 2latwodowych wkrófoe na j arw i , ,głodomistxzynię" ska- niżyć koszta przypadające na Jdijentów.
książąt je'St dyrekrtior-em wschodni-o-az}a.ty.
<
zam> na surową kacę. Bo8o, tylko w pogłodomoróy.r, pragnących :kon1eczn1e ustaKATASTROFALNE POWODZIE
kutniczej kosz.uli z płonącą świecą woslić nowy rekord najściślejszego poslu. Ca·
W BRAZn..JL
k.cwą w ręku oprowadzano ją po całem
ły szer~ lud.zn przez głodowa.nie prag.nie
;z Rfo d'e Janciiro donoszą, t;e wskutek:
zdobyć pieniądze na późniiejsze dobre od- mieści-e, przed każ-demi drz:wiiami koście!·
tywfa.nie. Przeważnie jednak nie udaije się nemi musiała na klęczkuch błagać Boga i silnych destt:Zów retnich n.ast~ w pół.
IA:ocniej B.razylji ka.iasłrofaltt-e powodzie.
im to, a w wielu wypadkach zdrowiie ta· władze świeckie o przebac:Denie,
strowsłlim
1
P.rzeszło 300.000 osób · poz:bawionycb
I
nieLoncły:nie
w
żył
stu1edu
XVIII
W
Oskarżonych skazano na karę kich głodomorów ucierpiało <lOitkliwie:
da.cliu nad ~wą,.
~teło
odnia
pewnego
który
Graham,
dr.
jakli
Z Essen naprz.ylkład donoszą. ż-e od
więzienia
tt1lllOC'tmetodę,
wynalazł
·
:iJe
światu,
głosił
POZNAN, 24 kwietnia. W<:.zoraj po 2(Hu dnfi popisywał się tam ja11ci.ś gł·od10BLĘXITNA CHOROBA.
południu nastąpiło ogł<>nenfo wyr·oku w mistrz;, który kazał się zamknąć w szkla- Iiwi•a1jącą dlugiie i zidrowe życie bez jedzeZ Moskwy don~ 1IJe w ost&tmch
procesie o rozruchy w noc sylweskową n:ej $krzyn.i nie w Idącej pozycji na wy- nia. Według jego metody, cz.rowiek wprogodnej sole, aile zakuty w ciężkie łańcu- wadzający w pory swego ciała wUgdhu\ dnieeh skonstafowan-o tam kilka ,.-,padw P>0maniu.
Na wstępie wczorajszej ro7Jptawy dy- chy żelazne. Onegdaj dosiflatł on silnego zi·enlię, moJ;e IPOŚcić, jaik długo "tylko ziew ków tik zw.alliej „błękiit.n.eij" ohwoby. Jest
kt~
to choroba krajów ~)"Ch,
r·eldor Kowauyk otworzył postępowa.ni.ie ataku nerwowe.go i musiano go na.tych- chce.
Współczesny d'Ziennilk opowia<klt:
dowodowe w związku ,z przyjętym przez miast z je.go łańcuchów uwolnlić. Ofiarę
N:a.jchar,z.a,diko spotyka się na pół1nłoey.
tirybu111atł wnioskiem o_br~ńcy oS!kamone- dobrowolnej .głodówki. pt'zewieziono w
uGrelham zaprzysiąi.gł przed lordem :rakotttystyc.1.nie.iszym jej objaw~ ~ to,
'tal.a
go Wor.ocha o zbadan1e jego \tanu umy- st.am 01"ężkim d
majorem, że w -czrasie podroży s~J 14 tA skóra pa.cjenia błękitnieje. Choroba v
•
<> szpi . •
• •
e
słowe.g•o. Rzeczoznawca p. prof. Horosz1
dni i nocy pościł kom.pletnie i nie przyj- podobno jest ~i
W Berluue głodomlistirzAe Saistel.o
klewicz powołany do wydania orzeC'1)C!nia •
stwierdził, że Woroch jest umysłowo zdro Hani pobili świart·owy relk.iord głodówki, mował żadnych pokarmów, ani napojów,
Pół. MlLJONA AMERYKAN JEDZ1E
~y i może odpowia?ać 7Jai SW10~ C%111Y· o~iągnięty poprzedlnio prz-ez · głodomora :0:prócz w.ody. Obiecuje on pouczyć. w jaDO EUROPY.
Na te~ postępowa.me ~~odowe zakoń- JoFly. Prześcignęli go oni w gł· odiowaniu o ki spo-sób ludzie , odbywający pewne kud ·
·
· W
ł
czono 1 trybunał udał się 1eszcxe ra.i Da
7 puow<:ów pasiaierdniach
tych
W
przemogą
-o:blężenia
cz.asie
w
czaSloe tego 45- mowe- racje, albo
naradę celem sfinallzo:wan:ia wyroku. Po ca e 24 godzin.
półgodz.linnej przerwie nMtąpiło jego o- go postu obaj skonsumowa•li 600 flaszek bywa<ć całe mliesiąoe bez pokiannu. ~- ski.OO opuściło port nowojoirs'łci udając .się
wody selter&lciej i 10 tystięcy papierosów, chowując doib!le 2'Clrowiie. Pok.a.że on wy- 1 do Europy. Wsiy.stkie ~ręty ~e '
głoszenie.
Zawodowe głodowanie nie jest bynia.1- nalezione przez siebie machiny, wprowa- przepełn-ion-e będą bieżące.go lata · wytącz
Oskarieni Matjan La'.ll.d, Maksymt1}an
Schuber,t, Eryk Netziba.n<ł i \Vojciecli Go- mnliej wynalazkiem najnO'Wszej epoki. d'zające w pory skóry subteln-e, a odży· nie aro.erykaninami, pragnąeymi swoj-e letla.k ska!Zani zostali ka:źdy na dwa lata W stuleciach minionych popis.ywali się ~ające cząsteczki. ziemi, konieczn-e do pje wyweusy spędzić w Europioe. .
~i~J;kiego ~i'P1e~. Franciszek R~ iró:w.nież ludzie, twierdzący, że mogą C)by- utrzymania życia, ~<>ma i siły".
ć · b .-nrun · w ku 1736
1 ,Józef Sbaśkiew1cz na półton roku ciężNiestety, dziennik ów nie podaje blit.. poro
kiego więzfonia. Edmund Jankowski. J6- ~.&tę • ~ .r-1 ···erua.
zastawić
szczegółów o pr1a.tkii'ycZ111001 z.a.l!it'ą"'
szych
koADttwerpµ
w
zef Kistowski, Stefan Tuczyński _ na je· 13:włiła się na.przykład
potrzenie
e
óJ,
g
wo·
że
utrzymująca,
lbieU..,
sowa.n.iu tej -metody~
den r~k, Feliks Bo:tkzyk na 10 miesięcy.
łloleje
Frarnc1szek Baraniak, Mi~c.zysłlaw Smęt- huje jeść i Olby.wa się od wielu lat bez pow celu uzyskania pożyczki
-------kowski i M. Krrajewski po 8 miesięcy
zagranicznej
Szyml:ak na 7 miesięcy, 9-ciu osk.adon~
wymie.rz.on.o karę po sześć miesięcy, sześ
WłEDE:r:l, 23 kwietnia. K<0leje pd•
ciu po cztery, trzem po trzy, jedMmu
stwowe otxzymały od konsorcijum ba~
dwa, drwom po sześć tygodn.[, jednemu
ków wiedem>kich kredy.t w wysokości 500
cztery tygodnie, jeden z trzema kotbieta·
mi, oskarżone.mi o paisersiwo - po dwa .iciclele resta.wacji, ohur1Jtmi dąglem pod- cru doniesiono tu. ż przed dotar<:iem ~.go do miljard6w 'koron. Wobec tego, że koleje
tygodn:-e.
obecnie znai1ez.iony zo- aus.trjaickie są w rozpaczliwej sytuacji f_iwyż:sunf.em <:en piwa, postalliowili od so- wysp Azorskic.h,
Wszystkim zasądzonym wliczono areszt boty ni-e sprzedawać w lokalach teg'o trun- sŁał przez ieden z parow<:ów na morzu. uansowcj, rząd czyni zabiegi o uzyslkanie
śledczy. Sześciu oskarżonych, w tem J-eku. Dzioenniki poświęca.ją tej spr.a.wie c.ailc Dwa j członkow1e załogi tego samolotu t.o- / za pośrednictw.em ligi na:ro.dów wi-ększej
dną kobietę trybunał uwolnil od Wlinv j
stali ocaleni,_
·
kol~
lH>iY,czki ~a.g~ą.·P:i~ei\~.....~w. kQJei.:
kary.

w
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1

I

1

I

Mistrże głodowi

-pokarm

Wilgotna ziemia

1

Wyrok w procesie sylwe·

l

Austria chce
swoje

· l>~!~.!~.~rd~~zą. ;. wła-1I

s.m~:~~~~u~~&k~~;~:~u~ę- I

·po dwuch latach

••

Teatr mleJskl

reJLtabiłitacja

Dz~

Smutne dzieje kierownika fabryki wojskowej
który

padł ofiarą

W czterodiniiowej rozprawie r0'7JPatrytygodniu sąd wojskowy
pod pnewodniictwem ppłk. K. S. Orskie·
go spr.a.wę byłego kier-ownika wojs-'kowej
fahry'ki .kiaipita.na inż. Czesława Czechowskiego, ohcią.Żlonego 14 punktami oskar:żenia o nad.u.życia.
Sprawa powyższa powstatai na wiosnę
1924 roku, naskutek doniesienia, podpłsanego przez zwolnionego ze służby hmkcjonarjusza fabryki, ai zar-azem sekretarza
-związku inwalidów, dzięki czemu nietylko u.stmięfo kpt. Czechowskiego z fabry. ki, ale na interpelację w sepme posła
Str<>ńsk1ego i tow. p. minister Sikiorski
zaw1ado~
mM"smłka, że ,,.z pow-odu
wał w zeszłym

nadużyć

USU!l4ł

kierownika i

skierował na drogę Sltdową".
śledztwo trwało dwa Iait'.a,

.apn.wę

podcZSt$

którego badan-o srczegółowo całą dzi,ał:a1l·
oość kpt. Cz..echowskiego.
Przewód sąd-0.wy wykazał caił·kowitą
bcz.zas·aidność zarzutów, stawJanych kpt.
Czechowskiemu, ponieważ z 14-tu punk·
łów oskiariema uniewiinnfony
rost-aił z
'l.3-tu, a. uzna.ny winnym jedynie drobne) tł<> wykroczenia: użycia furmanki fabryki
protez do przewazu deputatu węglowego,
a co sąd .tka.zal go na 3 cłni ereszta cf~
moweec> z zawieszeniem kary na rok.
Wyrdk dał tu kpt. Czechowskiemu
zupebte zadość uezynienie, gdyż .sąd przyznał w nim kp~. Czechowska.emu wielkie

1

naganki wyrzuconych robotników

zasługi dla skarbu państwa i wytwóTczości wojskowej oraz
stwierdził, że kpt.
Czechowski przysporzył skarbowi państwa i fabryce olbrzymich .korzyści.
W końcu motywów podano: „Na podstaw.ie cafokształtu mat.erjału dowodowego doszedł sąd do przekonania, że oskar·
ż001y padł ofiarą naganki ze strony wy-

rzuconych z fabryki pracownikówl-Roj-

'ka., Zielińskiego, Sikors.kiego .i innych,
którzy pO'da1wszy fakty niesprawdzO!lle
lub wręcz niezgodne z prawdą, spowodowali oskarżenie, obalone materjałem ujawnionym na rozprawie",
Wyrok ten stał się już prawomocnym.
Kto jednaik zwróci niesłuszniie -0skarżonemu oficerowi dwa lata cierpi-eń i krzyw·
dy?

\\;- ~:~.-

0 środki zdrowia i higjeny
Stolica utwo1·zyła dwie instytucje o

· znaczeniu

pierwszorzędnem

•W War.sza-wie otwarto dwie miejskie mieszkańców·, a przez populairyz;aicje i piro·
-ew, „O- pagandę zas1ad higjeny, będą r6wnocze-

zdrowia".
Pl.aicówki,
kt6r-e

oficjalnie zyska·lia.
.W.a:riSzawa 'na prudmieśdach. pod wzg1ę
.dem sanitarnym najb.arrdziej zaniedbanych,
prz.ez .zapr-0waidz.enie wzorowej organi~a
~ji sfo~y zdrowi1a, rozwój dzl.a.łalnoś'Ci ur.zędów sainirfiarn.ych, na podległy-eh sobie
ter.en.ach,
staną s.ię bastj.onami zdr<>w.iia

z.nilżonych

IPOWS.kiil11,

We wfor·ek czwartie przedstawienJe ,,BlękHniot
,go pta.ka''. Bi·lety iUl.gowe waine. ReaJl!mować Ji
można w kasie .zamawbafi oo 2 do 6 po południu.
We środę przedostatni 1IJl'zed wyJaz<lem z Ło
dzi występ Kuimierzia JunQSzy-St.ęipows.kfogo w
„Otel~u". Ce.ny nainiższe.
W czwartek .,Bl~ki.tny ptak''.
W piątek ostatni wystęip Kazlim~erza Junoszy-.
Stępowskiego,

stacje !hilgjeny zapdbiegawczej1 t.
środk4

<lwa przed.stawienia: o godrln<ie 3.30 ~
,,.zna'komiity Don Juan" z J.u.110szą-Stęn>owsktm.
·
Wiecrorem po .raz trzed z ,przepychem wysta.o
wl:ona .feńa s-ceniczna M. Maeterlincka ,,Błę!mtnJ
pta'k'' z Ńii·nką W·i~nńską w gtównel roli TyltyJa. Dz.fękł d01konanym skrótom tekiS>tu1 oraz uspraw,
nienia strony techni>C'Zonei, widowisko kończy s;ę
ipuTJlktualnie <> godzinie 12 w .nocy,
Jutro, ponłedzi~ek przedstawienie w'iecz.orowe
po ce.n-ach wl!iJonych: dany będzie po raz ,prred„
ostatn·I „Znak-0mity Do.n Juan" z J,1.LtJ,os.z.ą-Stę.
cenach

śnie placówkami kulturalno- pe.~ago,~kz
nemi, o pierwszor.zędnem znaczen~u.
Dwie miejskie siacj.e hyg)eny zapohieg.awczej mieszczą s-ię:
ł' - stac;a. przy ul. Puł.awskiej 91 {Mokotów) oraz II - pr.zy ud. Gómooł~iej
nr. 26.
W uroczystości otwarcia ;f poświęce'llia,

•

Ogłoszenia
Czytelni-ów „Gońca'•

W sobotę XXIV-ta J)rem!lera sewnu: .kome~la
wspólczesna w 4 aktaoh Józefa :Rączkow:skliego
,,P<l!liityika i ®kiść".

~.Kaleidoskop'f łłr.

5.

wysz.ed:ł

Nr. 5 1lustrowanego tygoonr.
ka !ó~ki.eigo ,.,Kalei<los'kop", o<lmacza.jący .się, jak
zwyk1e, .znak011J1rtym d.ohore.m materiału redak.cyJ.
niego oraz szeregi·e;m a·ktua1J,nyoh fotograf:iii· z ł:,odzl
i ze świata.
W treści m. in.: Tragedl}a Huberta Llndego. P. Kawi Steinert o szansach Polsiki w Daviis-Cup.
- F:illm tygodniowy. - Krzyk w .n.ocy. - Gdy
Petersburski razem z Goldem g.ra.„ - Mój trY'Umf
- Złe.Jony karnawaJ w Łodzi. - J.etl droga do
upad!k.u. - Wydarte karty z ~miętnib: Jana
Styikł. - Z tieatru :P01Puiameg<>. - Konkurs pięik.
noścl. - Sp0irt. - fi1Jln. - Moda. - RozrY'Wiki umysl<>we. - łiuimor ł t. d.
Dziś w niedZiielę od gotl'ziiny 12 do 2 wakomicj
arty~ci teatru nńedskdego iw.: J. Oz~ leW1S'ka I A.
Sizymatis'kl pod!J)i&uiiĄ w Grand-Cafe swe foto~raiie
umiesu:zone w N~rze 4 ,.Ka.lełidoskopu".
-:Wczoraj

Podw1eczorek klubowy han„
dlO\VCÓ\V
Dziś, w niedziele, dniia ~-go b. m. o ~~inie 5
JlO 'Poł.udin!.u odbędżfe Slfę w loka•lu zW''.ązku zaw<>-

DONIESIENIA ROZMAITE

dowego pracowników handfowych i biurowych m.
(Al. Kościusl.lki Nr. 2'1), zwyk:ty niedzl.ełny:
podw,it).(:zore'k kilubowy dla czloo.ków ł wprowadz.onY'Oh gości.
-0Łodzi

PRZYJMUJĘ

o pli$(]1\ftftia suknte ł rcSłłle pałtodkl, orll'Z metki i aturki. Piotrkowska 87, m. 20, lewa oficy. , llł piętro.
2389

WóZKI

DZIECIĘCE

a.-iowe, zagt'anlcme, ł6:!:ka metalowe, materace
ruciane i wyśc!eła111e, nabyć m-ożna tani<>. ,.Doropol", Piotrkow6ka 73, w pod<W6rzu.
2386

ROWERY
angielskie i &ancusJde tanio, na dof<>dnych ,,._
łl!nkaeh, nabyć motii.a. .,DobropolH, ut Piotrkowlka 73, w podwórzu.
2385

MŁODY

FOTOGRAF

~aelita, ~ braku gotów.Id ipr:tyfmie ~ólni.cdię
lobietę, mającą możliwość wynajęcia skromu~
aieszkania na letnisk.o. Oferty do „Got\ea" pod
.Zarobek pewnyH.
2400

taa

•n.a

„Ośrodek

zdrowia'' w Mokotowie, jest dziś wzorem dla pia•
cówek na polu zdrowia publicznego i higieny społecznej

wzięli u.d:t!.iał licz.ni prz.edstawid·ele rządu.

fundacji RockefeHer.a, j-ednak gros wydiaitprz.edstawidele władz miej.ski.eh, pll'zed- ków poniósł rząd i miasto. Oba ośrodki, po
staiwiciele świ<!)ta naukowego i lekankie- s~adają jednakie cele i zadania: skoordy~. :instyttutji społec·mych i t. p.
Obe.cnii. nowiarńe w jedinej or1ganiz:aic}i· wysiłków
byli równfot, przedistawidel.e pańistw za- różny;ch fosiytucji rządowyich, k 001una.Ig;r.am'lcmych, pirzybyll na ur:oczysfość o- nych i p.rywatny•ch, dążą;cych do pochrletwarda szlkoły hijgj,eny państwowej.
sienia stanu zdrowia w stolicy.
Druga stiaicja higjeny zapo·biegawczej
1W ·otwarłJich sfacjiach, mi·eszk.ańcy są
p;rzy tt.1. G6rnośląs'kiej, stanęła wysiłlkiem sied:nich dzielnic znajdą doskon1ałą pomoc
i z inicjatywy mi.as-ta. Mokotowski OŚTodek i op1elkę nad swym zdrowi.em .
.zdrow.U.„ poW$tał przy wyd:a:fstwj pomocy

tylko
A. Lina, Piotrkowska nr. 62, pnwa oficyna II
frejście, I piętro.

1

Staraniem ,,Samop~y'' koleż.eńskłeł ltiu.M6w
zimn. A. W~erzhickffeg<> (Pk>trkoW&k.a 85), - p,
itnż. M. Barszczewski, dyrektor g.jmnaztum p. SO.
hoł~rnsklej, wygtosi odcz.yit 11. t. „Historia maszy.
ny IP'arowiei". Początek -0 .godzinie 5-ed ~ ~U·
dniu.

1

„JARDIN DES MODES„

miesiąc maj fuż nadszedł i dositać

Historia maszyny parowel

2401

PENSJONAT W. MOTYLEWSKIEJ
iczynny od 1 maja. Kuchnia wtkwintna, ceny pr:i:yępne,

S minut od stacji. P~kofe sł~eczne z cadziennem utrzymaniem w Galk&wb. B!iż..-;ze
tiadomoki na miejscu: ul. An<lnefa nr. 33, W.
Motylewsk:i.
2167

Przychodnia dentystyczna
.
T.O.Z.
Wydział zidrowofaości publicznej ma•
gistratu m. Ło'dzi oddał do dyspozycji za·
rząidu łódzkiego oddziału T.0.Z. pełny
komplet .gaibinetu dentystycznego. W najbliższych dniach odbędzie s.ię posiedzenie
za.rządu T. O. Z., w celu <i1wairda przychodni dentystycznej dla dzieci szkół powszechnych, b.ez różnicy wyzliania, oraz
dla dzieci chederów •

Co usłyszymy dziś przez radio

WSZELKIE ROBOTY DRUKARSKIE

PROGRAM RADJOFONICZNY.

~ecjalne &Tematy, specjalne księgi handlowe

i fałii-yczne, wykonuje po cenach konkurencyjnych:
ł-_ład papieru i maierjałów · piśmiennych. Ch.
voldherg, Cegielni.a.na 37, na
eciwko kina „Cza17".
2384

WAR.SZAWA, 480 m.:
Godz. 17.30-18.00. Koncert orkiestry. Godz.
18.00-18.25. Odczyt p. wiceministra Ł01>uszań~
skiego. Gotdz. 18.30- 1900. Koncert ork. P. R. Qo.
cizina 19.00-19.20. CXlczyt p. t. „Czy zloty jest
LETNISKO
pi.en.iądzem dobrym?" - wygłosi dr. Antoni Rz:id.
od zaraz do wy.najęcia: 2 poko.j-e z kuehnirt i .1 o·
Godz. 19.20- 19.40. Wykfa<l p. t. „Kor2yśoi z ho.
tobnem wejściem; ofoczone z jednej strony lasem, ,
down
nb dla prod.uoenfa t konsumenta'' - wy.
i drugiej rzeką, okolica nader malownicza. Cena
·
glosl p, in,ż. Arnol<l. Godz. ~9.40-19.51S. Komuni·
cstępna. Wiadomość: Dworska nr. 5, m. 3, L.
\tł pięknym ogrodzie stacji, buduje się werandy, na których
y~bter.
2403
• ·
kat rolniczy. O'Xlz. 20.~-22.00. Koncert popular~
m ło d oc1an1
,„pacjenci'' zażywać będą w lecie ~łonecznych ny
instrumentalno. wokalny.
ZAKŁAD DAMSKI I l't!ĘSKI
kąpieli
BBRLIN. 504 i 571,5 m.:
~konuje roboty pierwszorzędnie. Golenic 30 lf:r.,
Godz. 9.00. Nabożeństwo. Go<lz. 11.30-12.SQ.
ltnyżenie 70 gr., slrzyfenie pań 70 gr., ondulacja
"
. ·>1_1:- ,.•((·~t·
·"~'>;.-)Jr~ ~
„~
Koncert
popularny. Godz. 13.10-HOO. Godzina
!._eł„ manicure 70 gr,, mycie głowy SO gr. J. Woł
.:.
,
•
··
1I
. .,.
t
„"t...,,f/t
„.1
uwicz, firma „Higiena", Zll!Wa~a 12.
2404
:kompozytorów wspókzesnych. Koncert fortc'J)ianowy m. In. Karol Szyman<>w's ki: Romans op. 23.
8$8
11 aktów Il 8 8 8
LETNISKO
Godz. 14.2-0. Partia szachów. Godz. 15.00. Szkoła
Rudzie Pabjanickiej, dla dwoj!fa osób po 150
Ii. Bre<lowa. Odczyty. Godz. 15.30. Godzina dda
· miesięcznie z utnymaniem, Oferty d-o „Golid7„fic.cL Godz. 16.3·0. M1iniatu1ry dra.matyc:r.n~e. Godz.
" pod „Letnisk-0 - ~uda".
2405
Wstrząsający drnmat w 8 aktach
17.00--18.00. Kc.mce-r t radjo-ork•i-estry. Godz. 19.00
roli gł. ALLA NAZlfnOWA.
-z<l.00. Koncert .popularny. Godz. 22.30-24 OO.
WYKWALIFIKOWANA
Mtuzyka taneczna.
r_odystka. J:!rzyjmuje. wszelką ~obotę po cenach
~dzo n1shcb. Al~Ja I-go Ma1a 8, front, II pię
LONDYN, il.fi5 rn.
•O, m. 16.
Z409
Go<lz. 16.30 - Uwertura -z „Romeo i Julia".
„„~aj•IEIRI
farsa w 2 aktach.
Godz.
17.45. Koncert orki·estry. Godz. 18.00. R.ePoczątek i>eansów w dni powsz.
WóDKI, WINA1 KONIAKI
cyta.
c
je.
Godz. 18.12. Koncert orkiestry. G1idz.
o g. 5, W dni ~wiątecz4).e o 2 p.p.
~naty krajowe i zagraniczne, moma bardz-0
:?I.OO. Tr ansmi!'ia nabo ż cństw:i. Godz. 22.00. Ko#łanio kupić w składzie win i wódek, firmy Adaf munik at i1H." tc om !n)!:i,;zny i p ra s-O\i r. Godz Z!.15
ma Modrzcjewskie~o, inwalidy wojenneg::i, ułka
owo -Zarzews.ka 36 w ł..odzi.
2392
I Kon cer l orkk-litO .
•• •

,tw

"'.
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„Grand-Kino"

· Dziś

i dn·i następnych!

„„„....

I) Grzechy

Paryza

w

2) Na złamanie karku
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Powiesił się
by

znaleźć się

w

•'
Z Sosn<0wca donoszą nam:
MiesZikańcy Pogoni mieni wcroraj senllho przyna}Mcję, ,go.dną pióra Eversa, ia1
m'lll'. ei Re-lidzyńskieigo.
Historja stra.szliw±e niesamowita i .nie
omylimy się, .g dy wyr.aziimy pri;z:ypu:szczenie, że bohaterem -s·ens.acji był człowiek
obł<1Jkany, lub con.a.,jmn'. er niet-rz. eźwy.
Wczoraj rano ..,a111wa~ono na cmeintarzu
poigońskim postać jakiegoś starszego męż
czyxny przy ikrzytż.u na ~o:bie iŚ. p. Stan.
Dyca.

pobliżu

Pościg

rodziców

cz~j ~ przystępi~ mela:nchofµ „bi·dną si·~o-

1ą

, 1est dekorac1ą wylbraną przy popełnie-

Denat Wo}dys •powiesił .się m ia nowicie na
ka-zyżu .grobowym iś. p. Sta.nisł. Dyca po to,
aby 2laJWi·sn.ąć 'bezpośrednio w sąs '. ed z1wie
.grobów swych rodzi.ców , faż obok pr>zed iłaty p~c<h01Wanyic~. Wisie ka znaleziono zwisające•go z krzyża ś. p. Dyca nad .gorobem
jego ojca.
Oprócz żony den:l!t po~osta w ił syna iedynalca, który olbeoni·e przeb ywa z,agranką.

•
napad bandycki na szosie

policji.-Zbir. zakuty· w katdany,
ziony do Warszawy

·
Z Warszawy donoszą:
Między Warszawą a Łomrż.ą kt11r.s.ują od
pewnego czasu samochody ciężairowe. Komu za:leży na p'OŚpi.echu., ten· rezy~u:je z
tranisportu kole~, wybierając nowoczesny
spo1sób lok?111oc11..•
1
W1czora} o śrw:ioc11e

niu samobójstwa.

mę:łcz~na

Okazało- się na:stępnie, że

Smia.ły'

na grobi ~~

krzyżu

na

.

I

·wyruszył

.i Pm:gi

jeden z tiakich samochodów,
.
1 .galanterią.

nafa.d:OWa.ny

~rzywie·

.Miinąws.zy Marki., sza.for p. Czesław Filińsllci ujrzał na .szo.s.te trrech mężczyzn.
. G.dy samochqd zbliżył &ię na odległość
k1IkMastu metrów, jeden' ż ni.eznajomycł
wyijął

z kieszeni brau.nfo,g.
- Stać, bo ·k ula w łeb!

- .kr.ryknął.

iP. F;illiń:ski .zatrzymał al_\f.o. Zhrojny n.apa.stn.ik, nie <>puszczając ,r ewolweru, wydawał rozkazy. Dw.aij pozosta:li zbóje wsko-

nia.jwjększą

platformę, wybr.a.li
skr.zynię i Wll'.zuoili do rowu.

czyli !Ila

6w Fowiesił się na je-dn·em z ramion krzyżia. Powieszenie nastąpiło za pomocą pa-ska od spodni. Samobó;•ca :r.awiesił go na
kirzyżu, pooz-em zrobił przy sprząoczce pęt
łicę i •założył ją sobie na szyię. Ponieważ
krzyż jest ni'Slci, ibo ma zailedwłe 1 metr i
ikil'ka centymetrów wysokości, •przeto samobójca z pętlicą na szyi usiiadł na ziemi,
aby w tein sposób cięż.arem ciała zad.eśin:tać

- Jarzda! Nie

.

oględać się!

~zmW gł1os .szefa

-

. ·

bandy.

Po ujechaniu dwu kiJoinetrów, Fil.iński
pa.t:rol · poliicyjny ·z pooterunku w

spotka1ł

.M.airkach.

(

Krótka opowieść, kitka pytań i ofo
do samochodu.·
.

pętliieę.
Powiesił -się

w.slrakuje tr2'00h polfojantó~. Szofer za
wraca., mzpoczynia się p.ościg.
Nieddearo od mie:joca napadu natr.aHc~
n~ na xoojów, za.jęty;ch : rozibij.aniem paki.
UJTzaw.szy .g:ranatiowe · munduiry, Z:apomn ie
•
li o łupac:h i
A

w sposólb opisany ·nie;aki
Marcin W()jtdas, lat 54, zam'.·eszJlmfy przy

uli<:y Średniej 1, pracujący u Hu[dczyńskie
go. Denat pił za życia na~ogo-wo r cały sw<>j
zarobek obrac.a.ł na wódlkę, tonJai ·za5 jego
·
uiczymy-.Nała się z prania bielimy. ··
Od dnia 15 b. m., t. j. od pobrania ostat1111ej wypłaty ne wirócił już do pracy, sama...
·wolnie 1porzuci'W'Szy ją.
Za ostaitnią wypłatę i ~ ·Stp1"zedianą garderobę, bieliznę i obuwie pił na umór. Dzidl przed samolbójstwem pokMdł się -r,
żoną, a wczoraj o god:zin.1e 6 rano wyszedł
z domu, n1•e :zidra•d:z:iwiszy pr2'led .nią swych
zamiarów, które urzeczywistnił w sposób
znamionujący człowieka o <:lhorej -i. żalko
'bolizowianej wyobraini.
Już saim fakt powiesZ'e<n1·a się na cmen...
tarzu jut ftiesamowity, ni emin.iej 1J11amienny dla ipsydhiki ipijalkiai, czują.ce~ się zaz:wy

rord>iegl ·mę
różne

strony.
Polfojanci ścigali kh zapa.miętai1e, . ale
tylko jednego zdołano ująć. Dwaj 'znlkH ·w
.gęstych .mga jrub-ch.
.Ans.ztowany drab powędrował na poste-runetk policyjny do Marek. Podał .~ię
za Stanisł.awa J·asz.czyńislciego 'z Targówka.
w

pozą.te:m

•

wydal

Da/IJWUłr.a

Zntatleziono przy n:im noz
współn.lków,
oraz kiłkia krawatów, pochodzących ze
~abowa.nej paki

1

JaszczyJiski, zakuty w · kajdany,

przy-

wędrował pod k<mrwo.jem do komendy po-

wiat·owej w 1Wa.rsz.aiwie•

.Znowu zgon w ·rodzinie

•

Dąbrowskich

Zakopanem

Syn „lirab.:a''

zmarł w
n.am .z Za;kopane-.go,

że w saDonoszą
na.torju.m Curwon~go IU.zyża skończył one~daj życie 21-letni stu.dent .p raw.a, J~rzy Dąbrowski, syn zmarłego przed mie.siąc-em w Wa:rszawie pułkownika ś . .p. Józcla Dąbrowskiie.go („Gr.a!bc.a"), a syno•wiec s. p. majora Marjana Dąibrowslciego.
N:Ie.srezęśliwy młodzie.niec

Narodowy

I
I

0p.rze'bywał

57)

Czerwona plama

-

gwiezdna i silny r·e fl.e\tor j.ask.mwo

pi111ie-

C.Z)'lll.ał ciemnoś-ci.

Był.o cor.a.iz chłodni-ej

i W.ertey mocno
otulił się szyn-eł.em. J-ego towarzysze podróży miilczeH, a i on sam nie miał ochoty
do pogawę.dłki.
lecz prze.żyd.a
Byił mocno zmęcrony,
dnia zbyt silnie go abs:orbowa·łyl by m~
się opę·dri-ć my-śolom o ni-eh.

MN.fMN"ftM'*

Dnia

Nazwisko nadawcy:

Dokładny adres: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„11111. ~

dumny ze s-iebi e, :be od p'i.·e-rwszej chwi1li p:r;zejrz.ał plany przeciwniikia
i n4.e dał s.ię wyp.rowadz.ić w pol.e.
A wróg te-raz mknąił do Gdań.ska pewny sw·ei bezkairnośd.
pnenv-.ał
- Łowicz, komendancie mu fo1k myśli szofer, wsk.az;u)ąc na mil!oczące w dali światła.
- Nie zat.rzym.amy się .„ Pnez ulic·e jeohać' w-0lno.„ Która to godzi:na?
Wpół do cfaiesią'Łej komendancie.
Auto wioc21yło się na źle brukowia ne

I-

Telefony: „Gońca Wieczorneg9" - Redakcja i Administracja: 2-99 Drukarnia: 7-99.

Polskiego ' , Piotrkowska 86.

1

ł..owkz pogrążony był już we śnie.
Nieliczni spóźnieni przechodnie z oiekaw ością oglądali auto, które już .p o kHku
chwila.eh wydostało się mów na s~ę.

1i1e robimy teraz na godmę?
C
Do 100 kom .J.-- •

en>U1C1J10CLe..
zwiększyć szybkość?
-

'

Więc

-

Krytykiem UlUZYCDIYm!

czem.te,

zy

~ Ni·e. Chcę tytko, byśmy koło drugiej
byli w T01runiu.
- Dobrze komendancie.
auto
Na świ-e.żo reperowanej szosie
W1Strząśn.1oeń.
bez
równo,
zupełni-a
szło
Szyhki jego pęd ukołysał Wertey.a. -

St.aa na.

chyleni nad ty1nem kołem auta.
_ Co rię 5tało?

_ Kiszka ,,.naw.ałm".
_Jak to dłqgo pokwa?

-

mam

zdumiony

Jeśli ~ wolno?

-

Wyskoczył .uy.bko na s~ę.

uli<:zki mi.astedka.

-

Ależ Ja - odpowiada ml na to
nie dacę być wcale mu.zyttem !

-

111„„„„...

jej praktyic~
Pcz,edwnik był bardzo zręczny i obrotny, ale i on ni·e dał s-0bie w kaszę dmu-

włedeńsld, !!łl'Odcaw.

pleze

wodu?

0 rłoszenia należy przynosić TYLKO OSOBIŚCIE Codziennie „Goniec" drukować
oę'dzie, według kolejności nadania. Bony z ogłoszeniami, wrzucane do skrzynki
nie będą zamieszczane

„Rzekiomo „krwawa" t rag.e.dja pałaocu
Tomów była jednym :r. naj.s.pirytniejszy·ch
tricków 'k.irymi.nailnych, jaki spotkiaił w swo-

muzytc

„Die Biihne" - nlełul>Janeso
lrrJ'ł}'IĆa muzycmeco, uczal opowiadać m• o
swych uczniach.
- Nłecb ml pan wten7 - mwłł - te to
praiwdztwa płaca. Od ~ kwartałów, naprryklad, mam ucmb, który chce poznać zasady
kontrpunktu, ale nic a nic zroromłeć nie mot.e.
Niedawno więc, ~Y jego nieuctwem. wołam:
- A1et „an1e, czy pan musi być t«inłecznie
muzykiem? Nie móclby pan obrać lnneao za-

te

Nr. _ _

---o---

.Głosu

złośliwy

Jak

ny -

..

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

Vv drukarni

KRYTYK MUZTCZNY.
Pewłetl

Sensac7jna powieść kr7mi• <:hać.
Był ni.em.al
nalno-romant7czna
Pęd auta zwiększał się„. Noc była ~ez-

Czy osk.adony . przyzna
rewolwer?
Tak, .p anie sędzio, ale
Oskarżony: tylko w tej myśli, aby się pozbawić życia.
Sędzia: - A dl'aczego na drugi dzień
ósi'karżony ~tawił ten rewolwer w lornhardz!ie?
Oskarżony: - Dliatego, ze nie miałem
pieniędzy na naiboje.

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

11

re

Sęclzła: -

Ogłoszenia Czytelników „Gońca ~Jieczornego"

"' emerytalnei
kasie koleioweJ w Poznaniu

sądzie.

się, że skradł

'iW!llE iJSAEWA§#O saeauma-+ffWJW se

łtadużycia

STEFAN RAMOTA.

w

Administracja „Gońca Wieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogłoszen i e do rozmiaru 20 wyrazów.
!Podający ogłoszenie opłaca jedynie 25 groszy łlosztów Jaiurowych!

od lcilku miesięcy w Zakopanem, choty na
g:ruiHcę gar.dla, która w GStatnkh tygodniach odjęła mu naw-et mowę. Zwłoki ·bę
dą sprowadzone eto Waqiszawy.
Jest to ju,oż trzeci w ciągu pół :roku wypadelk śmierei w rodzinie Dąibrowsllcich.

Od kilku dni w poznańskiej emerytalnej kasie ko~jowej .prowadz;onoe jest śledz
two w sprawie wykrytych tam nadużyć.
Sprawę objął proku.rator. - Z Warszawy przyjechał.a sp.ecjalna komis.ja ministerz.badani.em h~ąog
jalna, która zaimie się
Sz;euigóły
kolejowej k.asy eaneryta.lnej.
śledztwa, które pobrwa b. długo, tirzymar~-e są w śdsłej ta}emnicy. Dotychczas
o aresztowaniu dwóch
W:""<lomo tylko
członków. zarzą.du kasy i o dokoo.ainej w
ich mieszkaniu r•ewizji.

rrochę śmiechu '

Giovanni Baicevich, odzaaczon7
królewskim krzyżem zasługi.

siłacz włoski

Jesreze około 10 minut.

- No spiesz .s.ię pan.„ G~ie ter.az je-

steiśmy?

-

Koło Wł<>d:a.wlca:.

Spojrzał na ~'Z's. Był<> tO minut pe
dwUll&Stel.
· _.. Pótno j:uż jest.„ Czy aiby zdążymy

na drugą do Torunia?
- Żdążymy„„
...... Partr.zcie nad.j.e.ż.di..a jakieś auto
Zasnął.
Gdy obudził się., ze z&umi001fom, stwioer- ·1 rzekł na~~ Muier - wskazu~c n~ zhliża.
r dził, ż,e auto .sfoi, a s.wfera i jego towar.zy- ją<:e ~ię .z oddali świia·tłio.
fD. C. N.)
.
sz"y podróży ni·ema.

Redakcja i Administracja
ŁÓDZ,

--·--

PIOTRKOWSK~

106.

Redaktor prz:y!muje interesantów
od 5 - '!l j do 7-ej w ecz.

1 1 Ogłoszenia

za

~iersz

mllimetroWT 1 lamow7: 1.6'

I strona i w tekście

40 gro,sz7,

Nekrologi
N adesrane
Zw7czajne

30
30

"
•

8

.,

po tekście

strona 4 łam

•
•

•
•

•
•

strona 10 łamów

i z11~ltib i nowe 10 zt : Ogłoszenia zamiejscowe
obliczane SA o 50 prncent zaś tirm Z'ł '! r'lnicznych o l'.J) vrocent droie i
Oslłoszenia zaręczynowe

Za redaktora i

wydawc~:

G. Kronman.

