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ł\ażdy może zdobyć

DQtychczas

dwadzieścia pięć
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5 albo 105 · z.łotych
odebrało

O$ób

„_ _ _

swe

Dlogą otrzyDlać:

dalsze nagrody
.

Marian Marciniak, Szara 20.
Janina Stefaniak, Sik.awska 23.
Szczegóły

uj ę cie
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patrz na stronie drugiej!
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szadlj kid szp ie go wskiej,
h

nt9ra pracowa ła '. a ie nego z

17

gospodarcze

za zrzeczenie się wpływu
na państwa baHyckie

państw ościennyc

„Handlowcy bez zaięcia", prowadzący hulaszczy tryb życia - · Podejrzane · wycieczki
: na kresy - „Handelek" na pogranic~u - Co znaleziono w ustronnym domku
. Na.sz warszawski korespondent telefo~

nu1ę:

·
··
·
'
\\'"ar~zawskiei polici: poi:lyczn<·i uda>o
. .
l'k
.
d
• f
•
•.
t
.
1 z: w1'd owa ć organ1za_
s i ę re. u c m• s•~
cję ~;;piegoy,rską: 's:tórej nici s:ęgaty aż do
kresow zac.hodn!Cih naszegp państwa. śledz
two prowadzone w te-i sprnwie miało przebie.g uasiępui1.1.cy:
.
.
. .
Przed trzema m1es1ącam1 wyw1adowcv
·
·
ł
b
·
:·
k16
'c"
pol1 11. • re 1 p.eczy Y Y powierzone wytwornieisze hotele i lokale pubHczn-e w
Warszaw'.e, zauważyli, iż w iednym z hoteli na Nowym św:ecie bywali dwai ele~a~::cy młod.zieńcy, kt'>rzy. mimo, . że .. w
k~1ę.gach mel~un~owych figu.ro~~·h ia,.;:o
.,ha~d.tov:cy ci1wtlowo bez za · ęcta' ·.wyda.
wah d~c 7naczne sumy na . h~ank1 ~.restaurćlCJI. Częsta przytem zmiana m1e1sca.
fo.h zaimieszl<an'. a umocniła policję w p.rzypus~c~eniu, iż p?deirzani :ze~pią do~?ocly
ze zrodł'.1, o ktorem ra.dz1 ni~ mów1c~ to
tet. kom1Ea~z Chwat, k1er~w;?tk ~ydz1ał?
szp:egow~.k1e.go pr~y . pol:q1 J'ao.1~y-cznc• ,
ć im sta.
postano~1ł. przed, !11·es1ące.m .
łych ~oło:w .stro.z6w P.ohcy:~y~ , którzy
na zm:anę dzień 1 noc sledz1h tcih bezustann1.e,
Obserwacje zaczęły się w Warszawie.
W krótkim cz11$ie stwie.r dzono. że dwaj

u~ob.nit:y prócz dorywczych zna:ąmości z

wyb1tn~m1 osob~.mt. Warszawy,. sta.le co 2
...i-J dnt spotyka1~ su~ z trzecun 1egom0ściem którv konferuie z nimi w restauracfl pr~ez kilka chwiJ: poczem Warsza.wę

opuszcza.

l chwilą spotkania trójki wywiadowcy
w:ztęli wszy~tkich na oko i w ślad za ni:11i

przed paroma tygodniami wyi·echali na
kresy zaohodnie, ~dzie skonstatowa.Ji, że
słcdzeni przez nich ludzie utrzymują sto.
~,!~
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.NOWY KONK''RS MASOWY
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Wielłianocne ter ie
w uc"elniach

I

wyższzch

Na.sz waiszawski koresp. telefon,'llje:
Fer\e w i el~anocne na uniwersytecie
wa r ~ z awskim rozpoczyna j ą się już w dniu
~O b. m. i trwać będą okrągły m'. esiąc do
20 kw '. e tnia. Na p o!itecłi,ni<:e za.ś tylko 2
tygodn :e - od 28 b. m. do 11 kwietn!a.
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w „Gońcu"!

możesz zupełnie bezpłatnie ogłaszać .się
- g_

GDAMSK, 17 marca. (Własna służba
telegr. „Gońca Wieczomego0 • _W zwi1P-

Wów;zas w.yw'.adowcy wtargnęli. do
~~i z organizacjami ~~jsko.wem11• krążą
• ki-•
k · .....: +. I k
ws.ród magazynów bront 1 t. d. w k:1k~ po- wnętrza 1 zastali przy stohku znaną trol!kę, ku
ł"o s o • sow1ec euu.
z ro , owania„...
• · pany
,· • •
· t ach. tr:ecr· ns· zru'k ą; w ' ()b'Ja.s~1ąca
h m·as
·
1
•
h ~
kt
mobil'1..I
so b'~ spok OJDl'!'
gran;<:znvc
spra'Wlcs tra atu . an'Wowego tute1sze
w
wnJ„lcowe
z:icy1ne
Iłowa
'1 okobca~h
1
•
.
: •
'
; • .':"'
•
• •
• • •
•
•
•
:
Z~ ?ostr;;eze.:\amt swe,m1 d~1ehh się ~ozlo~one pirze<l nimt ia.k n~ np.ra<lzirlto:. kołJ. przemy~~<> • handl~e ńa .POC:Sta..
\
wie 1nformaq1 otrzymanych w tuteJSHJ so. na m1e,s<:u z p~h~,ą tamte szą, siledzonym JenneJ. .
· Szpiel!6w, którymi okazali się brada wieckiej izbie handlowej twierdzą że Roz.aś towarzyszyli z powrotem do Warsta33-letni Władysław i 30-letni Broniśław · aja pr~aie wyzyskać zaiwarcie traktatu
.
.
wy. .
•
...
•
K1lkakro.tn:e o~serwowane ~ury p~de~- Cyw:ńscy, oraz Kurt Eohlmann,
przez otrzymanie konces11 politycznych od
~.J
ś ,
,
,
I rzanyoh wy czdża·ących bez w:doczme 0 _
•
'e
o ctenego
em1sar•usz
. .
.
·
k .
prze
prz onan1em
samemk
Po1ski Takiem
" pau:uwa,
.
! reslone\fo celu ttmacn ły po.he ę że
rt k ł półoficjalne
, • .
• '
niedoszły nabywca planów, aresztowano,
~pod~inani są szfiegami'
I :·
uY
' to tet nostanowiono ich areszto•~ać poza f poczem w s.cihroni('ku szaiki do'kónano su- po1one &ą. ro~n~ez a
m:enn~i rew'.zi.i.óMatke ~·ały wyfp?sta~i plad_ ·PTktaasty hso~~IUeJ, °1?~':1 a1pącelskspra:~~a
: Wars:ia:wą.
u aIWllow~go D11·'('U'6'! o ą a ~'lea
: . Gdy dnia 10 b. m. dwa:j szpiedzy optt- ! nów, man, opis w, . ' 1sz, sz r.ow! sw1a tamJ. ,,Izwest1a" np. w Jednym ze swoich
i śdli Warszawę. fu,..kc'onar~usze polki w · <:zyły. o dłu~~t.riwałe1 pracy szp1ego·w.' ki6! si.Je kilku ludz; udali się za nimi w p-0d.róż. rz.y, ia.k :V~n:.ka z umowy szyfrowe.i po- artykułów podkreśla, że rząd sowiecki zajmie zdecydowanie ne<g atywne stanowisko
m:ę~zy n·mi a ~ohlman·~em
I śledzeni, po zwiedzeniu. ;ak zwy'kle, kilku
bał
ńs
ift„"1.
lI d
j miast przybyli późną nócą do Iłowa le- n-1eb sprz~ć ltcme taJemnfoe wojskowe,
ż~ceg~ na pOdrani-czu Prus Wschod~i .~h , tyczące się or~anizacji armji i planów mo. wzg. ę em utwoirzooMS ZW «f"A"" pa tw
- ' ! bilirzacyjno.wojsko·wych za cenę 30.000 do. tyckich pod egidą ~olski, stwierdzajęc, ~
"'
j gidzie
tyłko zrezygnowame przez Polskę z JeJ
larów.
krań-1
na
domku
maleńHP~o
do
wstąpili
1
Sza~ę szpie1gowską, baczn!,e w drod'!e wpływu na państwa bałtyckie{?) może być
cach miasteczka,
'
Wyiwiadowcy do 1odz!ny 8 ratio obser- str:r<>7oną, przywi-ezlono w dniu 11 b. m 1 rękoJmią dobrych stosunków polsko • so'ecki b
do Wa.rszawy, gdz!e decyz'ą sędzie~o śledI wowali ów dom.ek i 0 ~odz:n:e 9 zauwa~
c;
. żyili, iż do te.go sameiro domku wszedł opi- -czego orn<lzono ioh w więzieniu przy uEcy Wl
1 Dz:elnej.
Co się tyczy obecnych stosunków pot.
sany już trzeci jegomość.
sko-rumuńskich, ,,Izwiestja" piszit, że nie
stanowią one pneszkód do p<lł'ozumienia
•
polsko • sowieckiego w sprawach gospo.
darczych,JednBJkże stosunki te będą musiał·y zos5ć omówione ażeby raz na zaU
• • . •
' .
,
wsze przekonac Polskę, ze ROSJa me zywt
b '
względem niej żadnych agresywnych za.
.m iar6w. W zamian za zrezygnowanie
dla Czytelników ,,Gońca"
'
·
1
przez Polsk. z wywierania swego wpływu
na państl\ a bałtyckie. Rosja gotorwa jest
piątei.
Szczegóły
udzielić Polsce ba·r dzo poważnych Iron•
,
~w::a••
. ces1·'i gospod arczych •
tW::az;Cii!I ...,. , ~·~• ··
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W DZISIEJSzyM NUMERZE
druKuiemy
ODPOWIEDZI NA KONKUR.S

O ROZWODACH

(0 NAGRÓD PIENIĘZNYCH IO

Na prywatnym rynku :walut obcych w

w dalszym ciągu słaba tendencja dla do-lara. Przy JY1inimalnem za.po.
tnebowabiu na waluty obce, kurs dolara
kształtował się w gNtzinach przedpoła·
dniowych na poziomie 8,17 w płaceniu,
8,20 w oddawa.nśu.
Bank P.>lski ofianje w dniu dzbtejszym za dolary 8 zL
Łodzi p~uje

•
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MussÓlłni i Lenin zawładnęli swymi krajami,

repreze~towali

bo

op~ymizm

bojowy

Maksym Gorkii o bolszewizmie i taszyzmie

,

I

Londydski „Obserwer" opublikował in~ Miiał dft, a.le o8wiadezył publicznie, że się z Leninem na iawaze. Ale bez względu
.na to, jakA politykę prowadzi Rosja i jatrzeba wierzyć w nadzieję.
łerwlew swego rzymskiego kore.sP'Ond11.n1.,eam posiadał optymistyczną łil()IV)fję, ki• bę~ aku.tiki tel polityk.i, jest faktem,
ta z Maksymem Go·rkim, który ...,.. jak wiaże Lenbi zbudził RMję z mat+twego szus.
że tak powiem C)ptymizm wojenny. l3ył on
aomo, mieszka stale we Włouech.
.jedyn'Y'lll w Rosji człowiekiem śmiałym, A w .t ym wojennym optymizm.le Lenina
Nie jest chyba dla ni1kogo tajemnic.., tkwi jeg<> znll!ezenie, gdyt to, CQ Lenin wyoświadczył 0-ofkij - te względem obec- idecydowanym, tądnym władzy. któiry
nych, przywódców mej ojczyinv iaje,łetn wniósł do narodu rosyf.skiego nadzieję i konał, było jedynym ratunkie,m dla Rosłł,
Ale ten optymizm wojenny Rosji, to
negatyw" stanowisk<t, WszyfłCy wiedzą,_ o-pfymizm. Ate Lenin sam nł.gdy się nie
coś innego, niż be>l.s~ewizni w Eu~tkiem
nikt
że
wiem,
i
dobrze
go
Z.nałem
śmiał.
j
opuściłem.
ich
że
lako formuł,a polityc:rBolszeiwimn,
rp.pie.
Od czasu, jale koriystam z gości'ftno. , ~hrba .tyle nle cierpiał. co Lenin.
A przeci•ż 11 tallśmy ~ię n.iepriyjaciół„ ni, zapuścił w Ro·sn głę-hl)k'C) kouenta
5ci obceg państwa, nie bioofę udziału w
życiu potitycznem. To, co panu opowiem, tni. Różnica zdań, panowa~a między nami psychologiczne. Nie je$tem włochem i nie
nie'· ma nic W&?61riego z P"lityką, ale mo- . zawsze. Teraz mogę śmiało powiedzi.eć, że mogę odczuć, gdzie i w c:tem tkwią psyże się przyczynić do wyi}śnienia pewny~h ·. nigdy w tyciu n.ie k'Oehałem i nie szanowa„ cho}Q.gicime korzallie fasiyimu. Ale wiem.,
do1!Josłych tiawiak. Je~ll bolnewizm pe- _ ł~ pikog.o tak, jak Lenina. Ale z nikim że Musie.olini, kt&-y swołt\n optymizmem ł
Włoar.•ch. to tri nie walciyłem taik, ja•k i nim. Lenin 1 całę swą postadę p~ Lenin., nie
wnial w R°'9jł, a fasotyzm
zostfto to wywołame, chiękł temu, łe jako d2'iał.aez polity~ny, złoty? całą wla- m6~łby z forum nymskieto przef4ć do An·
WS'l'>O;~~ne doktryny J)od.~dały tu i tam ~,. dz~ · w ręce ludu. Nie byłem zwolennikiem glji lub do Fran.c:}i, aby w:ywoł..ać ta.m du„ t~J., kfEti, __gdyż nigdy nie wierzyłem-, teby . chy swych przodków. Dlategł> wszysey ci,
głęhokie . podkłady pey'chołog{CZM.
q z. rosian, kt6rzy cenią Lenina jedy~ chłop ,rosyjski, ten nieuświadomiony, o• którzy chcą być naśladowcami bplszewiz..
nie z punktu widzenia bolszewi:mnu, ni·e . krutny, „ciemny lu.d ro-syjskl, mó.gł rządz.ić . mu, faszyzmu, lub innej, p~d&bnej idei, powinni najpierw u~wiadomi6 sobi~ ioh realkrajem.
ipo}mują, jakie znaez.enie ma fejG wysilll•
A w Łt!·m miej:s-c;u właśnie rozeszłem ne i prawdziwe zna-cunie.
.pienie na scenę narodową.
Rosia iest ziemią pesymirmiu.
~ensacyjny proces w Moskwie
Życie w Ro.sji nigdy nie było ła.twe.

I
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Przyszłość zdawał.a się być beznad:ziejną,

17-letni bratanek l). premjera ·rosyjskiego,
·
_

zawsze była smutną. Sierpienie, ubóstw·o, smutek, pijaństwo, wię
Stołypina
.z ienie, Syberia - to była Ros.ja.
·Kto choć raz nie był w wiezieniu lub
zamordował parę
me był zes~any na Sybetję - ten _aię był
Tw:f.erdzi on, it zab6jstwa dokonał nie
się proces przerozpoczął
Moskwie
W
prawdziwym rosjaninem.
'
zysku: pewnego dnia wziął na
celaoh
w
ciw 17-Ietniemu ucz.ni.owi S~ołypinowi, o.LH~:ra,tura jest . wszędzie i zawsze najdubeltówkę i kurt~ę starego
polowanie
lepszem odzwierciad1eniem duszy ludu. ·N'a · skarżonemu o dokonanie z\,rie;rięcego
Aleksi.e;ewa. Przedmioty te zwrócił, wteTurgieniewa, . morderstwa . na osobie 8(}-letniego starca .
DO.Stoiew.skiego,
palecie
. dy jednak A~e~si~j.ew, nazwal g.Q łotrem,
Afeksie}ewa i }eg<> tony.
Gop<;zarpwa, AndrejeW.a i Tołstoja, ~„
Ze względu na · okolktnośd mordu o- co tak wżburZ'yło Stołypina, iż z.a.mo-rdodnl~ryą, , '"ciemne, ponure kolory. Iclt dzieła
ra~: na to, ie Stołypin je.st bliskim. kre·w... wiał AleksTejewa i jego żonę .
pełne są łet: i skarg. Piszą · onł o §mierCi, o
Na ciele .st~rca. nattczono ' 10 ran, na
brudach życ1a . i ~ ·ełerpieniaeh. Wnysey nym byt'ego p-remjera, proce$ budił ogólne
.
ciele zaś żpny jego - 9.
,; zai11teresowanfo.
są pesymistami . . W Rosji nie znano zcł!-o
Dokonaws,zy .zabófstwa e1iłopiee ~
mieszkał
·
adwokat;
były
Aleksiefew,
wego, sicżęśliwego Śmiechu. Nie było w
brał• ~ stolu ' 2 zeg.ax:~i i ·pforśdo!lek, a ~
Rosji autorów, k\t6rzyby Jtawt>ływa,Ji do płfd . Moskwą. Octelch~ał on spadku te
stępnie udaf się spo~ojnie na lekcję muwiary i ; optymizmu. Gdyby zjawłł się w S~if~rji _o czem _wiedziano w rodzinfo
potem , zaś do kina.
zylci,
Roe'ti taki i ćzłowiek 'W!SZyńko poszłoby za inżyniera Stołypi~, ojca podsądnego,
Następn.ego dnia młodociany zbroe>s'kaH.ony Stołypin, chłopiec n.i.ski.ego'
nim.
wzrostu o głowie deg-enerata, opowiada dniarz sprzedał zrabowane prz.edm.ioty 1Ja
A człowiek .ten przynedł. Był nim Le~
sądowi spokojini~ o swym . zbrodni<:zym 24 ruble, i wyjechał na Krym, o cz.em odni. W społe<:zeństwie rosyjskiem n1 stĄd,
Z.
da wna jwż marzył.
czynie •
.ni zowi\d znalazł się -e:dC\wiek,
który miał od'Wagę imiad stę.
r Y:. - Sł W4'..,,.....
W rzeczywistośd, . eo prawda, nie
teraźniejszość

staruszk6w

.

\

Przy

kołysce śpiącego .

grał się w do:bracih Sarindareanca w pobli·
żu Bukaresztu."
Dzi,etźaiwcą tych · dóbr był Jerry Ra.du„

~escu. Żona: jego zmada przed dwg_ma laty

przy naradzina.oh dziecka. W ówc1łts Radulescu wziął gospodynię, w osobie młod-ej
i pięknej Heloeny Matecscu. Wkrótce mię
dzy. obtlebodawcą -a. gospodynią wywiązała
się : miłość, która dt>prowauziła do śeiślei
szego pożycla. Miało ono być lega.li.zowane
,
·
przez małż:eństwo.
Planom tym na przeszkodzie atanAł sta. ·
nowczy. opór rodziny Raduleseu. Na tel\1
tle między koc.bankami zaczęły się niesnaskL Pewu egp razu, po tywszej kontro-wersii, Helena wy.biegła d.o lasu i usiłowała ·
si ę pow'.esić na drzewie, cz.emu jednak
prz.P.•zkodzono.
Wręszcie po długich korowodach i scy.
s:ach p ostan.owili się obo;e roze;ść. Hei~
na · bę d-ąea w..dowąf udała się do Bukaresztu ..g<;Iz:,e miała córkę. Po pewnym czasie
dowi~dz: iała · slę 1 że Radulucu sprowad~ił ·'
~ob :e nową „ gosp•odynię" i zamierza aię z
nią „ w.~r~tc.e · oże.nić. Niezwłe>cznłe udała,
s i ę ÓQ ~SaritJ.daran.cu, Co zaszło mlędiy
koc~han}ami , -ni.ewiadomo. Napozór powitanie .ich było zup~lnie poprawne, Wieczorem udali się obo!e na spoczynek. Gdy Radulescu zasnął, He lena w.ydobyła przy.go- ,
towany rewa1 1wer i strzelił.a mu w skr~ń
tak, że mó~ rozbryzgnął się po ca.łym pokoju.
Ani dziecko, śpiące w kołysce w tym
samym pokoju, aci w pobliżu śpłąca mamka nie .słyszeli strzałów i .n.ie obudzili się.

.
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złotych .

·

dostanie 5· · złotych za dowcip
i 100 złotych It1agrody
razem \:V.ięc .105 złotych

..

'

Za każdy dowcip, nadesłany do.redakcji „Go6ca", kt6ry będ%ie wydrukowany na
szpaltach naszego pisma, autor dowcipu, tylko za okazaniem numeru „Gońca„
w Jd6rya dowcip feg.o będzie zamieszczony, jako honorarium,

OTRZYMA 5 ZLOTYCH
' Po wydrukowaniu 100 kolejnych dowcipów, odbędzie się losowanie. Autor, kt6-

. OTRZYMA lOO ZLOTYCH
Dowcipy nale:iy oddawać osobiście, lub wrzucać do siknynki redakcyjnei „Goń·
ca" (Plotrkcwska 106). Każdy do.wdp powinien by6 u.mieszczony na odpowiednim
b-Oftte i- zaopaftzony. w podpis i adres au~ou. Przy cd~ierarniu horiorarfum, autOł' !>°"
winica przedstawić Jakikolwiek d-Okumoot, stwierdzafęcy jego toisamo6ć.
Jeden jedyny warunek $tawia redakcja przyszłym humorystom • amatorom, •
.
.m ianowicie:

dowcip musi . hY-ć krótki i
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l'ajpopulerniejszy, najni1k1'1j1zy

bcha~ar

ekranu

VALENTINO
RUDOLF
eg·
w
w swej ostatnie!
kreacłi,

10-ąl< 1owym

zotycznym dram11cie p. t.

„Ten, za którym szaleją kob!ety"

•

Dziś I

ITraged ·a nocy poślubnei1
p.ow1e1ki Rex je11cb'a.Sainited Devn•
Ora Valentino osiągnęła VI tym tllmie szczyt
Według

dni następnychI

11rtyzmu.-Orkiestra symf. pod k.i er.p S Bal·

• gelmana. - Własność obrazu Domu HandloWE"go „Estetilm', Warszawa

ceny

herbaty
1

Zabrakło Je) na rrnku
łódzkim

Kto Jeat temu winien i Jak
to stało'I

•le

Magiczna sztuka, 1emienla•
jąoa herbatę na kiełbasę
W dniu wczoraJuym odraza mlknela. zar6w.
no w bnriowmach, Jak I w sklepach detalłcz,nycJ.I
lódzldch - herbata. Cl, któ,ym wyczerpały ... ·
Jut AN8Y domowe, zn.aletU sł~ w preykreJ sytę.
acJL l.amktst przygotowywa~ esencJe, palłll culdef :
I wten sPoS6b otrzymywali trunek, przypotnm.„
Jący lllQte tY1"o z koloru, lecz nie z~ · S'Qlaku,
herbato. Jednocześnie w sklepach, poc{roź~ły kawe. eykOl'Ja, kakao, czekolada., a nawet złdl • •·,
ka przeceyszeza)ące I ulubiony truaok 1Gdzlene1' ••
- senes. I to wszystko sttdo"<;Ję za spraw11 ,.GOłi
ca". Wła~ciwJe - nie „Go1ca", lecz Jego ęwat
n:vch ieecr6w ł )orekt.Qr1hr. Bo C)ło we w~zoraf
szy111 numerze pisma nasze.g o została · ogłoszona
nowa seria maMJwych V.pominków dla ~tetnł
k6w. Śród W'}'mt~łooych do rozlosowania przedmiotów malazło się k11kadzlesląt potejł ktełbasy!
Rrecz prosta, te klelbUJT nafprrednlelszei, naJ·
lepsze! I n.aJl>aTdz!eł nęcacef, mr~wno swym wy·
glądem, Jak I r.ap:ich„.,,, drałnlącym Poflnlebłenłe.
Ale wszędzle cnrha Hebo - psotliwe i gaf1tad1Skle. I nk: lep~ego nie mt:ił lio roboty Żamy~o
ny (myślał ;>ewnte o klełbasłe) zecer, niit złożyć
własną ręką wyraz ,,herbata", iamlast „kiełba
sa". A korektor, który Powinien sprawdzać skla • .
danie I popra wf.ad błędy marzących o dobre! klęł
bas.l.e zecerów, Jakoże Jest zwolennikiem herb:ity,
był bilł'dzo rad, że „Goniec" zapowłiada do rozlo·
sowanla ten 'boski dla niego nektar.
W ten więc sposób maglczny „kiełbasa" stah
lllę „herbatą". A te Uość kblbasY, zamfenlonef w
herbałę, byJa w zapowłedzl tak wlelką, żn starczyłaby dla całej lodzi, cottafmnleł na dwa ty.
godnie, wlec. Jak to zwykłe u nas J>ywa, 21abr.akło
naraz herbaty po zwykłych cenach, motna ta
było za to dostać Po cen&ch o kllkadz:łeSląt pro•
'
cent droższych.
· Kupcy zaczętt chować Ją dla ,;Oodca"~ Na:we.t
łut wctoraf wyszło z Lodzi Uka depesz do Chln
I Ceylonu ż zamówient.aml nn wlększ~, t.ransporty herbaty. Jedąak trudoo ..,.. Q!U!łmJ; sit eofnq~ ' .
Błądzić Jest ~c~ ludzką. Przerół>ka on:~ zece-. ·
ra I ~orektora herbaty na kiełba!Q - Jesł n~te·
oiłasł rzeczą ł6dzką.
Musimy zatem· zmartwić naszych ~ytetnlców,
o "ni.asowe premfa. Nie dosfan4
ubłegajqcyÓh
berbaty. Kartki· łut oddane w adminłstracłt I wy.
pełnftone wyraz.em „herbata"; hPdlł awatane a
klllrtk.ł z n.ai'!Sem ,.kiełbasa". Mote w · przyszlok.t
bedŻem:v dawaó przy masow~cb prelnJaeh, wyr.nagaJącycb tylko Jednego bonu, wfelkte pudła
prawddwte chlńskłeJ herbaty z bezpłatnym .efo· '
datkiem w postaci... ,.samowaru".~ Tymcrasem
musicie obef ść się ze smakiem ł ze smakiem spobć kiełbasę, ••• otrzymadet

ste

.\

Jugosławii.
z ·punktu wldzsnla rdlnorodnycb
wyzna fi

Ludnosc

WedłUJg ostatni·oh danych statystycznyoh., ludność Jugosławji ·dzieli się według
wyznań, jak następuje:
Jugosławii
jest w
PnwosłaWlllych
5.602.000. czyli 46,6 proc. oit61nei liczbv
mieszka.ńców Jugosławii; katolików 4.735.154 osoby, czyli 39,4 proc. mahometan - 1.357.687, czyli 11,1 proc.; unitów41.597, czyli 0,5 proc.; ewangellków ..216.847, czyli 1,8 proc.; żydóiw ..- 64.159
, '· ..
·
osób, czyli 0.6 proc.
Oo innych wyznM należy 17.636 osób, .:.
czyli 0.2 proc. ludności. Około dwóch tysięcy osób podało się p•odczas osfatniego
spisu za bezwyznaiowych.

-..

13 paragrafów zasadni·

czych

rego dowcip zostanie wyloso-wany, prócz normalnegq honorarium,

0

•

blifni

Czyj dowcip zostanie wylosowany'

Bukareszt, w maircu.

poruszyła wieść o
krwawym dramacie miłosnym, jaki roze-

uśmieje się

dostanie 5

życie

S,tolie~ Rumunii

czasach potrafi uloiyf dowcip,

z którego

chanka i sama odbiera sobie
y.

cięikich

Kto w tych

- d·ziecka

e~:narzeczona morduje ko•
~

złotych

5 albo 105:

l

Podrożenie

kt6ra

mają

·

umoralni6 teatr

Burmistrz miasta Little Rock w stanie

Arkans!l~. zgorszony nowo zesńa.mi sztu-

kami teatralnemi, potanowi 11 pGdnieść te- · '
atr moralni·e" i w tym c,elu O?racował re~
gulamin, złOż-ony z trzynastu paraltraf6w
zasadniczych, które!!o mustą trzymać się
wszystkie trupy teatralne, pragnąc~ ..!awać przedstawienia w mi.eśeie·· Little
Rock.
Główne paragrafy tego dekawa~o regulam'.nu brzmią, jak następnie: Zabrania
aię ośmieszać prawo o .:>rohibk-ji, ' jaketet
tradyicje amerykańskie i dzieje ·~ kraju. ··
W sz,el1kich aluzH do ZJdrady małżeńskiej i
rozwodów należy unika~. Należy usunąć
ze t;z,tuki wszelkie sceny miłosne lub ro.zgrywają<:e się w sypialni. W sztuce nie powinno być sytuacji, które byłyby dwuzna·
czne dla ucha lub oka. Wreszcłe artystki
muszą no·sić na scenie sukienki, kończące
się cona.jmniej o dziesięć centymetrów poniżej kolan.
'

l
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Coraz
pada w Dlroki

I

swiatła

\

I

nadutyć

w

łódzkiej

fabryce tytoniu

pomiędzy .przewodniczącym trybunału i obroną-W
były· nadużycia na szkodę skarbu państwa i konsumentów

Zlikwidowanie incydentu

ko, ak:romne, nawet widoczna je:st nędza.
„Dzieci G., mówi świadek, również ubrane
!Są bardzo skromnie, bez luksusu".
Antoai B«korwski właściciel składu
węd.lin, miesz.cząc~go się vis a vis fabryki
zarządzenia prezesa Witkowskie.go o notytonfow·ei oświadcz.a, że zna wiele urzętow.at0iu obroóców dłużej niieoobecnych dników tego p.rzedslębiorstwa. Rozmawiał
pod·czas przewodu sądowego.
z niemi jednak rzadk~. . Rozmawiał o naRóżne przypuszczenia i domysły snuły
dużyci.ach przypuszczailnych w fabryce z
.
się , w umyśle ludzi, pra.gnącycih sen.sacyj:przodownikiem poli.cjł i p 0odkreMał, ż.e
nyoh zwrotów w procesie ta.ok aktualnym.
urzędnicy monopolu flrozhijajll się",
Około godziny 5-ej pnewodnkzący oPrzesłuchiwany następnie
głasza wznowienie postępowania dowodowego w sprawie Wronki.
św. Oeślewski
Prz.ed kontynuow-!iniem bada..nia $wiad- przytac~ słowa dyr. Wronki, który mók6w głos za.b iera mece'D&S
wił, że „mon<>p-ol łódzki <:hyli się ku upadZ ni·edeirpliiwośdą licznie zgromadzona
publi0cz.noś·ć i ława oskarżonych oczekiwała w dniu w-czorajszym załatwienia konfliktu, jaki wyniknął między ła·wą adwokacką a przewodinitczącym sądu z powodu

1

kowi". świadek wie, ż-e tytoń łódzki był
mairny i słyszał jak konsumenci n.a..rzekali.
Przypomina sobie o zgni~ym tyton:u ma-

<>d niego zapach wódki, kodczy świadek
o d)'!'~ktorze fabryki tytoniow.ej.

swą opinję

świadek

cedońskim.

Niezbyt
ce świadek

I

fabryce

dobrą opinję wyiraża

Marja Łuczkowska
swem zeznaniem

o Wron-

potwierdziła

Jan Walczak.
fakt wynoszenia tytoniu
Wa.Jczak <>powiada, że pamięta pew„ , przez urzędników fabryki łódzkiej i onego razu w r. 1924, :ak jacyś ludzie pod- świadczyła, że w sita-eh na sali fabrycznej
.chodzili do furtki w fabryce, i
brakował·' na:·b ardziej tytoniu najlepszych
wynosili egipskie pap·i uosy.
gatunków. świadek widział, }ak mieszano
Czynili to, mówi świadek, praw'.e pod tytoń zupełnie popsuty, wskutek zgnilizny,
okiem dyr. Wronki. Widział świadek me- z tytoniem dobrym i posłano tę miesµ·
·
ble w mieszkaniu dyrektora i twi-erdd, ż-e ninę do fabryki papierosów.
są kosrlown·e. Widziałem dyr. Wironkę
Dalszy cią,g w jutrzej.szym „Głosie Pol~
często podchmielonego i często czu~ było skim"'.
W. Ty'9

Piotr Kon
Obrońca przemawia w imieniu całej ła.
WY adwokacldei broniącej Wronkę i łeito
1owarzyszv. Mecenas Y on, jiaiko naistarszv
z pośród obrony,
składa protest przeciwko nieuzasadnione.
mu zarządzeniu pana pn:ewodniczłłcego.
Obrońca oświadcza, że wszyscy a.dwokaci. biorący udział w tym procesie, łącz
n:e bronią wszystkioo oskarżonych, oraz
każdy z osobna swego 1dijenta, a nieobeeność ~hwilowa jednego z obro:óców nie

-

-·

FELJETOrt

Obrazki 'dnia po"Urszednieg o
Za okienkiem i przed okienkiem
Rewolucja w ogonku i iei przyczyny

czytelnik, więc się uwzględnia tak dostał ki.to kiełbasy i lożę
do teatru. A to, pro.szę łaskawie. maleńki
- O co idzie?
- O te premja - woła jedna z urzę- dowcip za 5 złotych, ale żeby jutro był
zmienia bynajmniej sy1uacji.
Przewodniczą.cy oświadcza, t..e sąd wy- dniczek.
d.rukowany. bo mieszkam daleko, a a·k urat
- O te ogłoszenia bezpłatne - pod- będę tędy przechodził, to wstąipię po tę
clągnie z tego wyjaśnienia obrony odpowiednie konsekwencje, oraz prosi mec. daje jej nieśm-i·ało n.ieśmfały praktykant drobnostkę.„ Proszę mnie n'.e trącać..• Już
prawie kończę - niech pani zechce przyKobylitis.kiego, kt.órego wystąpienie było biurowy.
- O ten humor - basem karawania- jąć kooertę z bonami na główne premja ..•
powodem iincydentu 0 uzasadnienie porza mówi zgięty nad stołem ponury, nigdy Tak, Tark, bez koperty„. Liczę napewn..,
nie śmieją<:y się, specjalista od „rzeozy n.a 20 milqonówek, 75 korcy węgla, bo potrzeby konfrontacii
Mecenas Kobyliński w swem przemó- wesołych„.
dle mam mieszkanie, zimne jak lodownia,
A te rozwody _ to· nic nie zna- no i tego na te miesięczne .ptrzvmanłe...
wieniu wy.ia.śnia, że był obecny jak i podOgonek się niecierpliw1. Skreca się,
cz.as zeznań Muszyńskiego, tak ł podczas czą?.„ - czerwieniąc się aż po Małka o- I
ziawija, kurczy, rozluźnia. Ogońek
ęża,
t
na.
czu (zresztą pięiknych, jak marzenie) . mu- ;
przesłuohiiwania świadka Golańskiej.
pełnia tę falę ska.rg „ipa:nienka z okienka" j interesantów zabiera głos. O!!onek wy?>u.
d
• b
.
D0 b
rońca, że są tuż administracyjne.go, marząca o małżeństwie I cha nieskładnym, amatorskim chórem.
rze wie, m6W1
zwolnił Muszyńskie,go. Jedna.k byna;mn.iej z człowi.ekiem i to bez prawa do rozwodu. I Każda czą.stika o'f!onka pr1ed okienkiem
i krzyczy coś inn.ego, tworząc nastrój po- Dość! Dość! Dość!...
nie 'wynika z te.g.o fakt, iż Muszyóskie-Jo
Dyskusja i rozmowa musi się sHą rze- dobny do zwykłej uroczyst·ei ciszy, panująniema na s.aiH. (Muszyński, zna}dui2'CY sie
wówcw fa.ktyez.nie na sa.fi, podcltodzi do czy pnerwać. Za okienkiem stoi bowiem cej na posiedzeniach sejmu. „Cisza" ta uszemrzący z nieciero.liwienia o!!onek czyderza burzą głosów o sufiit, o ściany, o okwoźne.go i stwierdza swą obecność). Tem- j 1elników, z których karoy wbaśnie ma ten na administracji. Mała rewolucja zbuntobardziej, że zdarzało się już pod-czas tego pn.ebrzydły. a tak serdecznie przez wsŹy wanych in•teresantów, którzy mogą czeprzewodu sądowego, że świadkowie zwol. stkich wykonywany in·teres do „Gońca". i kać, przec;iwko temu, który "dłużej nie
ni-eni, zostawaJi na sa1i i byli nieki.edy Jeden interes? N~el Sto! Tutaj. stoi sznur J moż·e" i ·który wybiera sobie na.~e.psze naprzez przewodnfozące~o wzywani w razie t~h, co bn;Jłatn1e chcą .ogłosić w „Goń- grody. zapewnia - najlepsze wy.grane,
CU • O czem? O wszystk1em. Chcę l>t"a-cyf
b
załatwieni.e
najszybsze
otrzeb W b 1
gwaranfoje Y·. ~ ee ego, u~aża o ro~ca ~·· Mam pracę, poszukuję personelu! Wolny wszystkich sworch spr a w. a na to wszystP
te . żądanie Jej!o ukarania Golas1ósk1e!, pokój przy samofoei wdowie dla dwóch ko szuka protekcji u zmaltretowane; już
•w;adka Muszyńskiego miiaiło zupełną pod. dziewcząt. Dwa stoły do sprzedania. U- przez nietfo ,.panienki z okienka" a·dminis!awę. Obroń-ca pragnął tylko stwierdze. dzielam lekcji, ~lbo po~kurję !1a~czycie- stracyjonego.
· d osy ć """"
'""' t ego...
- P anie,
la .•• Chcę s~rze : 1ć, kupić, zam1.e~:ć, zna-1
IMI., czy Golańska poznaje Muszyńskiego
mądry...
i·aki
~o.
Widzls·~
_
wspólnikiem.
być
lub
ws.póJmka,
lezc
k
d
.
ś
•
•
ł
ł
•
• •
1• C7V
powrotem do kolejki..;
· d
d t · ....tł
M' ł
o nteJ rwspomi.na w asn1e w1a e
- 1
ta am os ac m 1... o, a nie wa
•
•
_,
i..
Mus..,,,.( 5ki
- Tak n.ie wolno, ogonek _ to ogo.
cygara! - woła jaikaś oburzona wybranka
• or&z onclM stw1erd%ić sprzecz"7"
k
...
ne·
to,
nie
wydano
omyłkę
przez
której
low,
no~ zeznań,
- Nje wolno sobie ni<: zamawiać, tylProkurator W11ecki nie oponuje prze- o co prosiła ...
ko jak los wybierze„. '
- Proszę o plęć złotych za dowcip,dwko konfrontacji Goilańskiej z Muszv6. - Ho, ho, to tak, to pr~z protekoję
skim i prosi sąd o pozwolenie zadania Mu. ~łasza się starszy pan, ~tóiry po raz ~a mieć wszystko?!...
i;zyńskiemu py1ania, gdyż Muszyński 1'est pierwszy zobaczrł s~ nawis~o. wydru- Gdzie jest redaktor?
kowane w ga~e~1e t do tego ieszcze pod
•
.
1· S d
N:.e redaktor, tylko dvrek.tor!...
.••
-płaci
się
który
za
ą poz~afa, t prz.ewodniczą<:v utworem,
na sa· l.
- Nie dvrektoir tylko administtatorl...
·
k.
k
·
k
ć
h
ł
·
T
igo
e
Muszyńsk1.
wzywa
a1ety w rat 11 a rue
o mia y y
·
•
•
,.
- Nie. nie, wszys-cy trzej!...
Pro~ ~ilecki: Czy yolamka, to jest w linię - pisklłwie odzywa się chłopa
- Dajcie ich tu... My im, panie tego,
ł·~ kobtreta staruszka, o !której pan wspo- czek, sięgający bródką swą a·kuirat do wv- powiemv. co myślimy...
sokooci okienka.
minał?
- Ależ, panowie. oa11owie, przepra- Pani łaskawa, już dłużei nie mogę, szaml - krzyczy rozpaczliwie pan, który
ś-w~ Muszyński: · Nie, to była in.na. sta- mówi pan, kt6rv przyniósł odpow!edź ;ut dłu7eoj nie może...
iruszka.
na atłkietę rozwodową - od:>owieciź za
- Nie ~a.dać, nie gadać!...
Ostatecznle sitd nie zgadza słę na
rozwodem. - Już dluże.j :tle mogę . _ popanią, niech się pani nie
skonlrontowaitie · Muszyńskie.go z Golań wtarza naciskany z tyłu przez swe~o na- pcha. jaProszę
mam...
.s.ką, gdyi wwa:l.a konfrontację za zbędną stępcę w o~onku„.
- Co nan ma 1 Wid7:de! Jest drugi!...
w tym wypa.dku.
Wierzymy mu: fuż pewnie na orc~ wdę
- Co pan ma? ... - krzyczy Już na pół
W tatki .sposób znalazł sw6j e.pNog drd. dłużej nie może ... wytrzymać w domu ze wesoło ogonek.
~ Ja mam oddc;kL I do tego nowe bułiwy incydent mi~dzy obrodcami a prezy- swą wybraną... żoną. Uwz!!lędn:a się więc
Ciasne. palą jak diabeł...
...
ty
ininnych
nrot~stu
pom'.mo
i,
ie~o
~ę
q
ska·
djum lrybu.nału.
te.resantów, przyjmuje się kopertę z odpoWszyscv się śm:eią...
Pan, który fuż dłużej nie m6$, załawiedz-i~. Ale tu następuje. okoliczno!'ć,
DALSZE ZEZNANIA śWIADKóW.
istotnie, nieoczekiwana. Pan, który ,.dłu- twiwszy wszys.tkie swe snnwy, sikorzys.tał
p
rzed sądem w dalszym ciągu prz:esu- żej nie może", skorzystawsLy ze w?.j.!lę- z zamienania i wymknął się cichaczem
~a się korowód świadków oświetlających dów· wyjątkowych urzędn'.· czki, której już za drzwi...
ręce opadaią ze mnęczenh, a dźwięczny
tło j szc:t.e~óły tej sk~ndalicznej aiery.
Ogonek normuje się. Porządek panuje·
św!adek Cacko widziała również czę- głosik zamienił się w ochirypły głos noto- zupełny. Kilka par zmęczonych rąk bez
ato Podgórsk!ego i Górskiego z walizami, rycznego pijaka. obc~odzącego łub;leusz końca . bez ko1ica załatwia spokojnie SJPł'a..
stutysięcznego kieliszka, pan ów _ pob
h .l
wy i interesy czytelni'k ·w...
,vyc ouzącyc z fabryki. Zna mieszkani.e wolt, systematy::znie, nie Sf?iesz~<: się, za- Odbiór pl"7Jedmiot6w z masowego
Górskich, gdyż mieszka vi familijnym do- czyna opróżniać wzystkie swe kieszenie:
.
konkursu.„
- ·· Tutaj boniok, uroszę pani, na wy.gr.amu robotniczym. Świadek zeznaje dalej,
- Składanie bo~ów na nowy kot\kms
ny scyzoryk: tutai bonik z bezt.iłatnem o- z trzystu wygranemt.
,
te
- Ostrożne oddawanie kopert z bodyr. Wronka często przychodz.tl do Gór- głos•zeniem, hm, te~o;-n;atryn1on:al~em.„
skkh .! nawet bywał u nich na zabaw eh. Czy !o wszy.siko? . Nie, ,1eszcze chw:łika ... nami na wielkie premja, warto&ci 15,000
J TutaJ kuµo.:uk na 1utrze;szy konkurs ma- złotych.„
a
.
.
U bi
me owanie u Górskich, według Cac- sowy••. Tylko prosiłbym panią o prootekcję,
- Wręczani-e bezpłatnych ogłoaMA...
-

stały

Panie redaktorze! Nie możemy wię-

i

I
1

I -

°

dzień„.

Nie myśkie je.dnak. że sie s.kariymy za
fo na Was, Czytelnicy„. Ach, nie„. Bo
przedewszystkiem

I

samiśmy temu winni, żeśmy
_ _
Wam dali tyle rzeczy, które Was interesu.
ją zaciekawiają, spraw:aią Wam radość,
zadowolenie, zdeimują z bark Waszyc1'
dziesiątki wyda.tków; powtóre zaś
_ _ deszymy się, gdy widzimy, ~
wysiłki nasze i praca znajdują oddtwięk ;
uznanie, o którem świadczą właśnie te co.
dz.ienne o.gonki i toe codzienne w ogonkach nieponnumienia rodzinnej potrze-ci.e
w·reszcie

!

I

I

Inkasowanie piędozłoł6wek za nad.
dowcipy..•
- Składanie rękopisów n.a koll'kurl
humoru ..
- Oddawanie odpowiedzi na ankfotę
- „nierozerwalne małżeństwo, czv roz·
wód?"' - z pzew~dującem oglądanlem się
za siebie, czy czasem nie podgląda „t4 U..
kochana" czy „ten ukochany", od których.
by się chciało odczepić, bo z życia robic
piekło ...
- I wyszwkiwanie brakujących bonów
i tysiąc , tysiąc, tysiąc - kwestii. zanytań,
spraw, interesów, pretensii, pochwał„.
I tak <:odzień - od n.na do późnego
wieczora - bez zmiany ..- co·dzień - co-

syłane

możebym

cejl...

te wstępnvm
- akiest~śmy dumni,
d
ojem, i leszcze niis y żadne pismo, zdo-byliśmy Wasze zaufanie i przyjatń, .staliśmy się Waszą trybuną. bez której ··lł
ani
b dziś, ani jutro, nie mogli.byście się
0 yć .••
To iest na.jwiększa i najwartościowsza
na~roda, jaką możecie nam dać i jaką <-e•
nimy bardzi~i. niż wszystkie inne rodzaje
pochwał i wyra"?:ów uznania ...
Mówimy Wam to, choć wiemy, te
d·zień jutrzejszy za.cznie się znów od sakramentalnej skargi tej młodej, aympa.t~znei i tak zawsze dla Was uprzejmej,
urzędnicziki, ·k tóra wieczorem je.s.t zad-owo..
łona. że codzień więcej ma do załatwie
nia inter€'c;ów czytelników „Gońca", alie
która od samego rana nie m·oze się ohejść bez powiedzenia:
- Panie redaktorz~, n.ie mogę fuż tal
dalej •.•
_ Ale to nicf
_ Na•ważniei·szym i'es.t. ..
b -

- z

- Co? ..•
- „Goniec Wieczorny"„. „Goniec"łwykrzykiwa11y coraz głośniej, c-oraz moc.
niej, coraz weselej p.rz;ez ulicznych sprze•
dawców gazet.
„Gon.iee Wieczorny" powstał i, pomi„
mo nieprawdopodobnych wµrost prT.e•
szkód, intryl! i podstP~nych ataków, _
zw~iężył. Nie sam. Wyście, nieznana i
bezimienna wielotysięc:zna armia ~zytelników, pomogli m-u odnieść ten su.kces.
„Goaiec„! „Gon;ec Wieczorny"f .,Go·
niec"! - krzyczy ulica i ten krzyk, ·niby
jakiś środek podniecający, wlewa nowe
siły, podnosi energję, z".~łuc;za:ąc skargę
miłej urzędn.iczki i szmer \.-ochanego o1onka, wyc:ą.gniętego przed okienkiem admiinistr.acji.

I

Sław,

GONTEĆ WIECZORNY TT„TT~'Y'ROW ANY

4.

Nr. 22

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

„Dziś mówią:

przeciwnicy rozwodów i neutralni''

· Posłuchajmy

ankietę ~.Gońca''
Rozwody-to moralna wojna domowa
Rozwody, tworzące anarchię 8p!>łeczne.,
nie powinny mi·eć mie~ea. Wyjątki - to
ukryta, a nieuJeczalna choroba z przed
ślubu, grożąca ziaraż-eniem $ł 0roni.e drugiej
i dzieciom.
Panowani~ nad sobą małfonk6w stworzyć może i bez miłosd, harmonie zycia.
Gdy uczdwem postępowaniem będziemy
się starali, aby Bóg z:amieszk.ał w naszych
!'odz.inach, nie będzie nigdy mowy o roz..
wodach ..
tatwość uzyskiwania ro~odów i rozerwalność małżeństw równałaby .się wielkiej woime domow-ej be:i zwycięstwa dl.a
kogokolwiek, ale z wielkłem spu!ltosze'
niem moralnem.
A. J. (Krucza 29).

Dokąd oóiść dziś

wieczorem

TEATR MIE,JSKI. Dziś (czwartek), Jutro <P!atck), oraz sobota i niedziela wieczorem w dalszym ciągu se.nsa.cyJna komedia L Verneuił'a
„Orzeł czy reszka" z Junoozą - Stępowskim 1
Stefanią Jarkowska w rolach głównych.
Na przedstawienia: dzisiejsze (czwartkowe),
jutrzejsze (piątkowe) I sobotnie watne sa bHety
ulgowe.
W soboitę o god·zl.nłe 3-el mm. 30 Jedyne w
bieżącym tygodni·u, Jedl!locześn.f.e Jedno 1: os-tatnich wogóle, pe>wtórzed prześllcz:nel baśni sceni.cznel „Królew111a Snleżka l 7 kartów" z Zofią
Gryf - Olszewską w roli tytułowe!. Ceny na.I·
nl±..c;ze.
Premiera „Otella" za1>0owłada stę Jako wybitne wydarzen·foe w kulturalnem t-yclu naszego
miasta
~

TEATR POPULARNY. Dziś, w e1J\Va.rtek,
o godzinie 8.20 wtecz. po raz 19-ty z rzędu de..
szaca sle ni~słabnącem powoctzenłem piękna tragedia z czasów prześladowa.nfa chrześdlan za
Nerona p. t. „Liogja" na tle powieści „Quo Vadis"
H Sienkiewicza. W roli tytułowej p. Bronowska,
role pierwszoplanowe graJą: p, Urbat'isld, Bielecki. Puchalski, Górix:ki, Bolkowski, Moranowlcz
i llllni. Piękne i efektowne dekoracje uzupełni<a!ą
całość przedstawienia. Ceny miejsc najniższe (od
30 do 150 groszy). W płatek o 11:odz;iaile 8-eJ mi~t 2.0 „Littla".
OSTATNI WYSTĘP ALFREDO UFERINI.
Dziś, w czwartek, o godzinie 8.30 wrecwrem
w sali Filharmonil odbedz:le się nlilodwotalnie
osfatn! występ Alfredo Uferhni z całym zęspo
Jem, który w Podziw wnrowadz.łł puhllc~n'°~ć
s wymi olśnie w a j ącymi eksperymentami. Kto więc
pra"'nj.e zobaczyć po raz ostatni mistrza Uferlni
Il·iechaj pospieszy do F!lhumoniU..
w

DZIECI SIEROTOM.
Staraniem dyrekcii szkoty powsi:;echnel numer 48 dnia 19 marca o godz.l:nle 15-el w teatrze
popularnym odbeda się wielkie popl~y mfodyeh
wychowanków powyższej S>zkoły,
Na ca!bść programu, który będi%1e urattmaicony wieloma m iłeml niespodzlainkamt. złota się
po.pisy gimnas-tykl rytmlcz:nei. tańce narodowe
i klasyczne oraz sztuka „Sen o W~le", którą odeg r ają młodzi adepci sZ'tuk!.

dochód przeznacrony na dom sierot po poJegtyeh żołnierzach wojsk polskich.
Całkowity

O~ZYTY T. U. R.
W piątek 19 marca r. b. w sali T. U. R.
Narutowicza 50 odbędzie się odczyt, Ur.'.2'•

dzonv staraniem T. U. R„ który wygł0,si
Levberg na temat „Chemia tycia C4'•
dz' „~„e~o".
W 5obotę dn:a 20 marca o godzinłe 7
w!e- z orem w sali :z.wiąz.ku zawodowe~()
dru ka rzv Nawrot 20. wy~lost odczyt l).
Urh„ch J . K. na temat . Bla1Ji a curwoni w
18 ~ 1 rok u" z za<1a:en:em preze!a T. U. R.
dr. Kłuszvfak!e~o. Nie ule~a kwestii. te
odczyty te· cieszyć się będą frekwenej-.

ich wywodów,_będących dalszemi odpowiedziami

na temat:.

Jutro. to jest w p!atek. dnia 19 b. m. o rodzi·
ttie S-el wieC'7.0rem w sal! Pllharmoolt (Narut.owicza 2Cl) wygłosi odczyt znany imbllcysta Tadeu!iz Wlenia w.a --Długoszowski ąa te:nat ,Woł
na, czv pok61?"
' Prelegent miedzy lott. mówić bedzie o wo·
Jown iczych Zlł ·IJędach monarch!~t6w. Odczyt ten
budzi żywe zaruotererowaoie 11Vśród ~~
•ecie6stJt·~

•
·
rozczarowanie

miłość, małżeństwo,

Są.dy świeckie
ą nie kościół

A o ile małż<mkowie o-każą się nie dobranymi, to będz:ie to wła
sną winą nierozsądku j-ednej lub dro.giej
Człowiek wstępujący w zwląz.ek mał- strony. Każdy zaś w tyciu ~a sw6'j błąd,
tetisk.i jest pełnoletnim, więc powinien się czy pohopność witiłen poni-eść konsekwendóbrze za.stanowić nad t-em eo czyni. Mał- I oeję. Takit Jest właśnii! wspólne ale zgoteństwo to nie błahostka. Krok tak waż- dne po.ty-cle nawet niedobranych ~ób.
Stan. G6ra1d (św. Anny 20).
ny trzeba uczynić po gruntownem po:maniu osoby, z którą rt1f. się nzem przepędzić tyete całe.

Człowiek powinien ·
wiedzieć, co robi

Zupełna wolność w rozwiązywaniu mał
żeóstw

jest w równe·!

się Czytelnicy „G~ńca"l
Czy potrzebne są rozwody i w takich warunkach?
10 nagród po złotych 10
nkm, czy :nałżonkowie niedobrani powinni męczyć się wzajem, czy raczej ?Owinna
być pozost:lwlona im możliwość rozwią
zania ślubu i szukania gdzieindzi~j mo~e
ncść rozwiązywania nie·dobranych mał-1 dla siebie nowe~o inne~o szczęśliwszeJ!o
tycia.
żeństw? Związek nierozerwalny, czy możUwa?fł.mv. że opinia mas 6zerokich
ncść rozwodu?
1
Redakcja „Gońca" zda.je sob:e sprawę. l może wpłynąć na właściwe rozwiązanie
że tró.d tysięcy Czytelni1ków , ,Gońca" .!ą j za~adnienia: nierozerwalno·ść mał~eń~ka
tacy, którzy sami na sooie odczuli ciężar czy do'lu~.tczalność rozwodów na drodz.e
prawnej?
niedobrane~o malżeńs0twa; że iest dużo ta.
Nadesłane nam odtpowi.edzi w formie
kich, którzy. choć nie QoSobiście, a.te z obserwacii widzieli i wi-dzą, jakie skutki po- możliwie krótkiej, zwięzłej i ścisłej, drukowane będą kolejno w ,.Gońcu". Gdy
cią~a za sobą niez~()d:lość usi„osobi·eń i
charakterów, nie związanych miłośc!ą . par temat zostanie przez .iru'.towane odpomałżedskich. A są i tacy również, kfórzy wie<lzi omó Niony i .vyczerpany dostateczzastan31w:aiąc się nad za ~adnieniami ży- nie, redakcja zamknie ramy tej _&.nkiety
cia naszego, musieli stanąć p-rzed pyta- !'ozwodowei i z pośród wydrttkowany<:h
Nasza sensacyjna ankieta wywołała
duże i zrozumiałe zain.ter~owanie.
Co łest lepszem: małżeństwo złe, ale
związane ze sobą orzymusem, czy mol-

Patronat nad włętnia.mi i komitet oby.
watelski święconego dla tołnierzv ucbwa„

!ił zakunić większą ilość artykułów spożyw.czych, celem podziału kh w czasie
!wiC\t pomiędzy więźniów i żołnierzy.
Nie~aleinie od tego l!mina tydowska m.
Łodzi wyasygnowała 100.000 zł. na łwię·

ta dla więźniów, żołnierzy tutejszego ~ar
nizonu i biednej ludności !yd-owskiej. Rejestracja ludności żydowskiej odbywa się
w domaoh modlitwy, aynago.gaoh i związ.

I

ka·cih.

7ostanie wylosowanych. 10 odpowiedzi,
każda otrzyma nagrodę w w~sokości
autora, oraz adres jego.

Ą.utorzy mo}!'ą zas.trze~,

ii nie chca., by

dotychczłl s

świecie

tłuczki moździer:z:o-we.

W rezultacie bójki Helena Mucha ponio„

sła ciężkie obrażenia głowy, tak, te we·

dosllonate chodzi

.
Na wi-eży kościoła parafjalnego mi·ei- I laza kutego są tylko wskazówki, oraz wascowośd Rye, hrab.5twa Sus.se w Anglji, I hadło, mierzące około 6 i pół metra dłuznajdu;-e się ze~·ar wahadłowy, chodzący j gośd, zakończ. one dętemi kulami żelazne·.;
,
dotychczas do$konale, choć zbudowany mi.
Osobl:wością staruszka jest to, że trzebył w 1515 r., jest więc na'st ars zym na
ba go dwa razy dz:erinie nakręcać. A jak
świecie z-e~arem używanym dotychczas.
Niedawno - jak donosi „Daily Mail" w~kazu'ą księgi parafjalne, budowa tego
- staruszka odnowiono i przy tej sposo- ze ~era ko s ztowała na dz:i „ie jsze pien ! ądze
ł.no ś ci obeir;zano pierwotny je go mecha- ok olo 200 franków.
nizm, wyrobiony z ż.elau lanego. Z , że-

!

....

- Humor czytelniKów
o

...

•

-,,Gońca"

WZGLĘDNOść.

Ona:

To oś wie.tlenie uilc j-est nitej

.wszelkiej krytyki.
Ons Tak, a jakżeśmy byli jeszcze za.
ręczeni to ci .zawsze było is. widno.
Janina Stefaniak
Sik.a wska 23.

xxu.
W KUCHNL
(Młody tebrak

do kucharki). Ach pa·

.
I

Stefan Marciniak
S.z.a..ra 20.

•

•

Autorzy powyższych dowcipów odebrać mogą za okazaniem dziesiejszego nu·
meru „Goń.ca" i wyl~gitymowania się w
ł"edakcii (Piotrkoswka 106} po 5 złotych
.nagrody.
~ -~

'

'

~'

• :. I•"'-•

'

:i ~•> „'

•,

łionk.u.rs humoru.

· Treśt dowcipu= -·--------~-------

'·----~

I

Imię, nazwisko, adres autora ------------~
Łódi,

·-

..

dnia _ _ marca 1926 r.

:o •

';,

KDń·

,' """

.:~

•

I

'1. ' ' •.' ' '

'

. . zabO"J•"a
U

Do ipo1'icji zgłosiła się Stefania Dobrndziej, zamieszkała. przy uH<:y Kielma 16 ~
zameldowała, te mąż jej M!ohał Dobrodziei
został kopnięty przez konia w stajni przy
u·Hcy Brzeskie.i 9. Przewieziony do szpital::i
św. Józefa, mi.mo zabiegów lekars'kidi, w ,
dniu 15 b. m. zmarł.
§ledztwo wykua.ło
Przeprowadzone
nieostrożność Dobrodzieja, gdyż m!mo, iż
wiedzia, że koń jiest narowisty, podcibo,hił
(pl
cłofl z tvłu.

..

.

małł1ńslłte dla
l Pośredntcfwo
10.000 laPODBk
•

i

.niusiu, czy niema czego zbędnego w domu.
Kucharka: Owszem Sl\ trzy córki na
wydaniu.

•

zwane pogotowie musiało ją odwieźć do
szpitala św. Józefa.
Wo'ownicze~o Wojt.cza'k.a policja are- mał ,_
.sztowała .

--0-

Dwa dowcipy z tysięcy nadesłanych
Czytajcie I śmiejcie się wesoło.
XXI.

s~slada

Helena Mucha i Józef Wojtczak, mie.nkańcy domu przy uli.cy Engla 6, nie ' tyli z
soba w zgodzie.
Dotyeh.czas wystarczały im -słowa do
okazania sobie wzalemnei nienawiści.
Nocy ubiegłej C'hwydli się jedna1k!e
cięiszych „dowodów". Poszły w ruoh krzesełka, a nawet spokojne teraz (bo post)

drUikowane nazwiska ich, wówczas, zamiast nazwisk,
zamiesczane będą iniciałv

Nai.starszy zegar na

dostała tlunzkłem

„waltde" argumenty

10
pod od?owiedziami

(o)

r;· .

. . . -.

Plucha

złotych
były

mi>ralno~ sJ>ołeczet\-

·

Speciatne św·ęta dla więźniów
I iołnterzy

iI

I

n.a

Pr~t.o na1-ety kwestję tł uniezaletnić
od kośdołoa, a przekazać 54dom, po uprze.
dniem zreorganizowaniu obowiĄ:rukce·go
u nas prawa malżeóskiego.
Adolf Wolranch fżuomskiego t).

'Wypowiadaicie

wyraźnie pisa.ne,
muszą być zaooatrzone w imię i nazwisiko

Za-

równo bezwzględny zakaz .rozwodów, jak
i łatwoś6 w otrzymaniu ieh powiękuyłe.by
k·a dry nieszczęśliwych, oraz deprymui~co
oddziaływałaby

10
i
Odpowiz.dzi, krótkie

mierze szkodliwą,

jak i całkowite kh uniemo~liwienie.

stwa.

inż.

ODCZYT TADEUSZA \VJ'E~A WY•
DtUGOSZOWSKlEGO.

.

I

_

HlsforJa z nieprawdziwego zdarzania
Pani Tamara, małżonka pewnego ja„ .
pońskiego dyplomaty w Rio de Janeiro, or•
ganizu·ie obecme wydanie u. ml\Ż 10.000
1japonek.
Widocznie - z braku inne.go zajęcia,
.a w poczu-ciu patrjotyczn.e go obowiązku
- por.ostawiła to sobie j.ako cęl swego
:tycia. ·
Pani Ta.mara pod.czas swego pobytu w
Brazylii obliczyła, że obecnie :zna'duie się
w Po-łudniowej Ameryce i w Me1{syku
10.000 n'.eżonatych japodczyków, ale w
wieku do małżeństwa zdatnym, którzy
prędzej, czy pótniej po~lubią poludniowoamerykaó.s.kie ko-hi-ety. W ten sposób dziesięć tysięcy j.a.ponek w ojczyźnie zostal!h
by skuanyoh tia staropanie:Astwo.
Aby temu złu za.pobiec, po; echała p.
Tamara przed kilku miesiącami do ojczyi·
ny, zorganizowała w całym kraju biura po.
średnidwa małżeńskiego i po pewnym
czasie powróciła do Brazylii z olbrzymim
zapasem fotografji chętnych do zamążpój.
ścia japonek. Obecnie wzywa ona wszyst.
kich. mie:sz.kających w Południ<0wej Ameryce i ·w Meksyku japończyków, by ze~
chcieli przejrzeć przyw iezione przez n!:i,
folografje i wy.szukap so·b ic na ioh podst.\·

wie

źonJ.. ,

-

I.

OONYEC WiEC'ln1'1WV TT.TT~OWANT

Hulaszcze tycie

~rzędniJi
systematycznie

zdradziło

go

Sniiałe włamanie

poczty krakowskiej

okradał

pienięine

zagraniczne. listy

Z Krakowa donos:z:ll:
Od szeregu tygodni zwroacał w pierw.
szorzędnycb lokalach w Krakowie na siebie uwagę sw~ zachowłlniem orai wy.

aokością rachunków, płaconych prztlwatłlie w walutach z-agranieznych z-a skonsu-

mowane potrawy i napoje pewien tTlłody,
elegancko ubrany osobnik. Przedewszy~t·
kiem zwrócił on uwagę poiłcj~ kit6ra

złotego młodzieó.ca
poczęła bacznie iledzić.
Szczególnie osobą owego gentlemana
zaia.ł się bliteJ wywiadowca pollcj! pa6-stwowei, Pietras, który cstrzegł 'o jak tr...
nicy oka. P. Pietras poczynił odpowiednie wywiady i stwierdził, .te młod:z:łeniec

lar6w, 100 marek niemieckich,

kilkanaś

cie listów zagranicznych ltd.
Aresz.towany nazywa się W. Bo-rek ł
jest UTZędnikiem w ra121:Jze a...,stenta na
krakowsklef poczcie dworca kolejowego.
Indagowany w śledztwie przyznał, te
od trzech miesięcy do-puuczał się malwersacji z przesyłkami z:agranicznem.i.
Wobec tego Borka odstawiono do a,„
resz~u.

Akta wstępne śledztwa przesłano ró·
wnocześnie ekspozyturze śledczej pod
celem
,,Telegr.afem",
dalsiych docbodzeó.,

przeprowadzenia

'do Polskiego Banku Handlowego
Bandyci rozpruli próżną
była to ,,pr6bna praca

kasę··'Policta twierdzi, ie
młoClych włamywaczy••

Z Warszawy donoszą nam:
Wczoraj około godzi11y 4 w nocy do
gma-chu telefonów przy ul. Zielnej, przyhiegł zadyszany stró-ż s~!edniego domu,
fan Sadowski i zaalarmował ~trażu•ią-cych
tam polic-;antów o dokonanym iakoby napadzie bandytów na mieszczący się w gma
chu, przv ul. P.róine.J nr. 3. Polski bank
handlowy.
Na skutek testo alarmu poticianci u-

wiadomili niezwłocznie UTZĄd śled-czy, poczem wkrótce !ut n.a .iniejs<:e przybyli w oto-czeniu sztabu agentów przede;tawidele
władz polkyjno-ś1ed.czvch. W lokalu ban•
ku, pozostają.ces!o zre.szta, od września roku u·b. pod dozorem .sądowym - zastauo
rłrtttcelf o z przerd:eni.a wotn-esto banku,
61-letnie~o Stanisława Ziemichoda.

sa.141 bal~1ts
ie jest śledzony. W za.

opuścił niepoatneżenie

nie pueczuwając,
cisznem miejscu
wyjął nerwowo z kieszeni kilka listów,
rozdarł je i szybkim ruchem wyMł coi
z nich,

poczem z powrotem listy ite włotył do
kieszeni. Po chwili wrótił do towarzystwa.
Wywiadowcy policyj.nemu sytuacła cała teraz stała się zupełnie jasną. Przy&U\•
pił Łe<ly do urzędowania. Poprosił owego
młodzieńca na boczne miejsce i polecił
mu się ubrać. Następnie doprowadził go
do komisarjatu, gdzie przeprowadził z

godz. 2 w nocy, ~dy spał na ł6t·
połowem . w ogólnej sali, na parterze
od strony ul. Pr6tne-j, nagle
mudzony został przez dw6cb drab6w.
którzy mieli t·wane zasłonięte wat2'. Trzymają<: w ręka-eh rewolwery, n.aputnky ~

„Ckhol jeśli chcesz być spokojny o ty.
odwróć s1ę do ściany". Po obrewi·
1 dowaniu ubrania i pościeli na łóżku (w po. szukiwaniu z.apewńe broni), bandyci przy•
niesionymi ze strychu s1:Du.ram.ł
związali Złemichodowl ręce i noatL
takioem obezwładnieniu bandyci i~lł
Po
'
ro•
S ę dz I a: Jakto nie pomyślałeł o twoich uczciwych
' dopytywać się o miejsce przeehowywania
dzicach gdy wycląg~łeś w tramwału portfel tęmu panu?
Osk: Panie sędzio. nie miałem czasu, bo on właśnie · pieniędzy, o dzwonki alarmowe, o to, c~
bogaty jest dyrektor i t. p. Po otrzyma.n~•
.
wysladall
tych informac~, \eden z bandytów poZ6.
~
stał na straży przy skrępowanym wotnym,
•
. ~"!!'!9'
.•. !'!"
. !!!!!!!!!!!!l!_!!!!!!!!!!'!!!!"'!!!!!'!!!"!!"'mlll!!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!!52Z!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!-"!!!'!!!!!!!!!!!LZZ!!!!!!!!"9!"
m!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!s~!!'!!!!llJ!!!l&!!'!!
· do poko'u
li su~
'
. · sk terowa
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I

„„ MACA MASZYNOWA

pierwszom:dneg<? gatunku pt>

c?~z!ennie świeży wyWolny wstęp

ce~le ~a.r.i,:c<> nisłlle}.

PIEKARNIA: ZAMENHOFA 15. r!~~e:Pfr~a~t~!~ ~aruto~i;;:~

„Redula

Wobec przyz:nania się przystąpiono do
jego osobistej rewizji, w czasie której
znaleziono ukryte w skarpetkach 41 do-

Dzlł

„TE Z

11

I dni nasfqpnyclll

Początek

o godzinie 5·eJ,
ostatni seans o godz IO ej

biura kiocmategr.
„ENHAFILM", WJ.RSZAWA.

Właa•Dić

ZGUBIONO

ne.

w•Jfo i
rozpoczęli dzieło włamywania aię c1o kasy.
Praca ich trwała blisko 2 god:rlny, ~
czem obe·zwł•dniony Z. usłyszał, H baodyci z gm.a-chu wynieśli się na ulicę.
Rozk.ręp-ował się z więzów i ~alumo
wał wtedy strMa domu.
Badają-e okoliczności, poli-oia ustaliła.
ie bandyci dost-all się do banka ~·
przez dachy.

wzorowa. P osuny się przekonać na m1e1scu.
dla zainteresow&nych.

Czystość 1 obsługa

piek.

· ań wyjawił prawdę.

Z." Wysoki~ wyna-rr~nie zapewnlo
l-473-1...t

!

_
!I!

ów
Wreszcie jednak w ogniu krzyżowych py-

..X.

Około

świadcz~i1

Młodzieniec
wstępne dochodzenia.
począł zrazu stawiać się okoniem.

lit.

zapytano Ziem.i-

Puebie~ zaiśeia. wyjaśnił 011 w 1po.16h

ku

ni.m

sznur perer (kalkuckich) z okragł. bryi. zamecdc
w środę. dnia 17 marca, w obiadowa POro pomiędzy godz. 11 i pól a 12 ldac Alel• K°'cluszk!,
Zieloną, Piutrkowską do Nr. 57. Uczciwy malazca ze.::hce dać znać w redakcil gazety pod

-

nutępujący:

ów nie jea.t wc:ale majętny. zarówno z ty.
tulu swego poebodzenia, a.ni też 1 zajmowanego stanowiska społecznego.
Skoro zatem prowadzi wystawne ży
cie i płaci cechy w kiawiarniach w obcych
walutach - musi on zetem c:ser})K awe
do-chody z mętnego źródła.
Tak pomy&Iawszy, pos.tanow.ił
tras owego ptaszk•a aresztować.
tylko na odpowiednią chwilę.
niedlugo.
Z soboty n.a niedzielę odbywała się w
Starym tea.:rze zabawa klubu sportowego „Jutrzenka". Na zabawie tej był obecny także w towarzystwie dwóch mło
dych ludzi i ów złoty młodzieniec, ochoczo zabawiający się pny struga<::h szampana. W pewnym momencie, tut nad s&mem ranem, młodzieniec ów

zas7Jło

Co tu

chod.a.

ZAUŁKA''

1 otęiny JO akt d1smat obyczajowy. - Gen ;alna reżvseria
Gerharda Lamprechta wed lu(( szkiców HENRYKA ZILLE.
\\ ytwórni „Natlonalłllm• Berlin.
W rolach 1&l6wi»rch1
Król ekranu Bernhard GoetzKe bohater filmów
.Gronowiec ln d y1i;l<1~ i . Or. Mabuze . Artur Bergen.
Aud ltdege Nlssen llna11a z 11 mu „Dr. M C1 t>11ze" .
M. Christian•. M. Kupler, F. Richard. P.Bildt.
Na 1 "'1ększy sukces Q'. ry tllmowej - hlm "l'e z Zaulka • tDie
Verrutenen1 wyświetlał 1Jerlin je 11nocześnie w 5u kinach

To nie film - To tycie samo z jago

łzami

- Bólnm --Krwi,.

300

UPOMINKOW

300

PoC'zatkowo weszli n.a dach domu nr. 5
przy ul. P-r6żnej, potem na d.aeh sąsiednie
go doblu, mieszczącego bank. Tu wycięli
otwór, prze.szli na strych i po kuebenn.ych
s<:hodaoh dostaJi się n.a 4 piętto. st,d prze.
uli przez pusty lokaJ, opróźńiony niedaw•
no prz.ez polską dyrekcję ubezpłeczed wza
)emnych, pocz.em przez frontowe tchodl
zeszli na II pięt-ro i, po przejściu biuf'a P°"'
znańsko • warszawskiej .spółki handlowe~
rieulł do lokalu banku.
Pc:m_iewait lokal part.erowy jest W nocy
oświetlony, przeto ·b andyci wszystkie uto.
ry w ~kna-ch spięli szpilkami, z boku z8'
poprzypinali pluskiewkami.
W rezultacie okazało .się, t.e włamywa-

„GORCA''

MaSO We premja nadzwyczajne! . c:.u. malę kasę ognlołrwałłtw

-

Pikantna i drastyczna komedja . p. t.

~tandal wnoc poślubn1
Program w 8 aktach
w roli

głównej

Ridolini .Zygała

ODEON

·Fred Thomson

ODEON

75
50
50
50
25
05
4lil

1 bilecie do kina
r~ po l piękneł kai~e

a~t.

Całość 4!
I. Lucyper
2. 8zatan ziemi.

c.elu wypr6bowaniia
a:bsolwentów ntuki

złodzie}Sktet.

~!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!B!!l!!!l!l!I--•

\

Wyciąt i wrzuclt do skrzynki „Gońca".
„„„„„.... ...---„„„„........
......
~

podać

OTRZYMAC
1eden z "yzct w}lm1emony.:n przedm101ów 1

••

.

I

~g
'g
:i

I

·~

·~

;

~J
.!e
c:

„„

i.!

raz pierwszy w Łodzi

!~
Nobody
serje

I

' .

Imlt. uzwisllo i a d r e s : : - - - - - - - - - - - - - - - - ło

te kasa ta jut od f'oku nie byb

podjęty jedynie w
spra~n~ś~ .młody<:h

KAŻDY BON DAJE PRAWO DO WYGRANEJ.

••

.......„ ...„ „...„ ...„ ...„ .....

nac ale mate&li,

Policja jest zdania, te cały napad 1>,ł

1

CHCIAŁBYM

czę:!c

JddrtC.

otwierana..

Codziennie losowanie
Uwaoal

bokserów
w Ił

50
50
25
05
~
25

raą po

~„„„„„

ze swym ognistym 1umak1em w 7 aktow~m dram11cie p. t

Postr~cb

zwłaszcza,

pa 100 upominków

Am.errkl

Nad pro~ram J"ridoUnl

fednak

50

raz;,, po l paczce papierosów
raz7 po l funcie kiełbas7
raz7 po 1 tabliczce czekolad7

25

Premjer.i
:m::=
Premiera!
Po raz pierwszy ,,.. ł.odzi
Sława

75

raz;,, po 1 kilogramie cukru
raz~ po .1 kawałku m;,,dła

w

<~

Łódt,

dnia - - -.... marca 1926 r.
„„„....„ ...„ ...
:.„„„„...„„„...„ ......

UWAGA!

l

Składajcie

UW AGA!

bony

JUTRO OGLOSZONA B~DZIE
PIERWSZA SERJA

~oo

WYGRA„YCH.

EPOKA GARCONKI.

-

No i

dziewczę?

cóż,

nie podoba

się · panu

te

- Wie pan, nie bardzo, jest dla małe
ll&byt mi.wieiciala.

••

GOWł:C

WTEr70'PNY

ltTT~'mOWANT'

Nr. 22

----------------------------------------------------,----..;.;..
Ogłoszel)ia
Pierwsze ł<roki nowopowstałegó łódzkiego
Czytelniłłów ,,Gońca"
ołlręfłowego zwiazku bokserskiego
N,\ U.KA i

Ogłoszenia
Czytelnili6w „Gońca''

(d) W dniu 16 b. m. odbyło się drugie I kończone .sipotkania we wszystkioh wagaeb
,
z kole: µ<>siedzenie łódzkie.go okrę.gowego w poszczególnych okrę,ga-ch.

'\\-Y.\:HOWANI~

W związku z tern, po dłuższej dyskusji,
postanow:ono wyzna-czyć dzień 25 kwiet<:ji przewidywano, że prace z,wiązku, ze nia, jako pierwszv termin na z~wody o miNIEMIECKIEGO
strzostwo Ł. O. Z. B.
r początlków franeuskiego udzielam. lekcj;; 80 wzg.lędu na brak statutu, będą kulały.
groszy. Ewen.tu.alnie udzielę wytel wymient<'nych
W terminie tym do!dą d<> skutku tylko
Przew'.dywani,a te, zresztą zupełnie u- 11
przedm' otów za angi.elski. Oferty sub. „B. O. O." zasadnione i słuszne, z.nalazły ~wó.; wyraz ~P.?tkan:a w stęnne,, tak zwa_ne. „przedbo1
741-1-.n
do „Gońca".
na osta:tnie.m nosiedzeniu Ł. O. Z. B. Obra- 1e . które oobędą się w Pab an1caoh. Orgady . wczora;sze możn~by prędzej . nazwać nizac:ę , tych .~awodów powierzono K. S.
UCZEŃ
luźną poga·wędką, mż formalnemt ucihwa- „Kruschender .
i: rocrna. praktyką monterską posizukule praktyki
Soot'k an'.a finałowe natom:.aist, odlbędą
jako monter, pra.g,nąc ia. dok o ńczyć. Łaskawe · o- łami.
ferty pod „?raktykanit" do adm. „G01ka Wie.cz."
.~ ~ndzi. V.: d riu 2 ma 'a :: b., a orga1?"i~
się
prezyd:um,
ani
i
ponos
nie
Winy za to
726-1
ani też człon'ko·w'.e zarządu; przy. or~ani- zac ę, ich powierzono. se~c11 boksersk1e1
zowaniu związku jed :ak wiadomo b"r- rud1 liwe)!o S. S. , , Un~onu .
UDZIELAM
1
Z ko ei, przystąn'.ono do wyborów delekclł gry for-tepi"1nowel w domu. erwenituafole dzo w'efo pracy, a b~ak statutu, któ.ryby i
1
przychodze na lekcje. Cena od 1 - l,50 zł. Wia- wysiłki organizatorów skierował w od110- I 1e ~ató•\~ na w:t ne zgron'l~·dzenie ~· Z. B. ~ ·
Pozna·n·u. Mandaty -p ow·erzono •ednogłos751-1-n . wiednim z ,g óry przewidzianvm k:·eru,nku
domość: Pomorska 25, m. 74.
1
'
'
'
w wysokim sto?,n~u utrud.nia a,kc'ę ce!ową. n r· ~: . preze!ow;· · zw1·ą~k n ~· K. a . e.1: '~ergow1' 'i
UDZIELAM
Ok.res prze isc1owy trwać będzie do w.cc1JreZC$OW1 - p. Lar.decknw1.
i
Jekc!I w zakresie 5-cilu klas. SpecJaJ.ność: fra 11cu- 1
Jednocześn:e postanow·-ano zwrócić się
ski, łącima, polski. Ceny priys.tępn·e. Ofe~tv ~1.1b. cihwili waln.ego zgromadzenia polsk:e go
747-1-n l związku boksersk'e,~o, na którem u-chwa- do l11ź"vch or~11n!7acii bohersk;,c~ . oral!.Tanio" do .•Oodca".
lony będz : e j edrr.br7TTliący statut dla n"l,c:ych brfl. Ć tidz~ał w spotąrnniac0h o mjMATURlYSTKA
wszyi;t'ldoh O. Z. B. Zebranie po.wyższe strzostwo Pol ;ld 7 apel·em , by te wstępoJ)O&ZllkuJe tekcil I korel>ctycl! p ce-nach bard-zo <;>dbędzie się w Pozna•niu w dniu 11 kwiet- wałv do Ł. O. Z. B.
Ewentualnie udzieli J>Olsl<iel!'o
przystępnych.
Na o owvższcm posiedzenie zakończoza francuc:k! tub angidsk.J. Ofert do nia r. b.
wza·młian
786-111
Pon:eważ termin rozryoczęcia zawodqw no o ~odz. i 1 wieczorem .
• Oollca" pod "J. W.".
Terrrtin l'as t e..,ne<ło zebrania wyznaczoo mi.strzostwo Pols.k i w boksie z.a 19"6 r" k
P. Z. B. postanowił wyzna·czyć na dz:. eń 15 no na dz' eń 29 ·b. m
6-el klasy r!mnarifum ud7.lela korepetyctt. Ceny maja r. b., do tego terminu winny być u•
bardzo Pr%YSioP11e. Wfadomość: Naiwrot 7. m. 18.

SPRZEDA.Z i KliP~O

zw i ązku bokserskie.go.

Z -chwilą powstania tej nowej organiza-

I

I
I

GRAMOFON

dwusprętynowy meebanłzm, w dobrym stanie, :ra-

mienię na rower utywany. Wiadomo4ć: Kilmski-<fo
809
nr. 87 m. 10, cd 5-7 wieczór.

PIANINO
za·gran!CZ'lle, ~erwszorzędneJ markf. pra wile nowe, z11ra,z do S·Prz.edan!a. Oferty sub. „Es~
810-1-k
7777" do „Gońca".
ROWElł

w dobrym stan.Ie sprzedam. Cena J)rZYstepn:i.
Obejrzeć moona od g. 3 do 7 po pot Bolr !::ili·wika.
819-1-k
Sieraokowskl-ego 82.

, DWA BIAŁE ł.óżKA
f ~zafa dębowa okazyjGle do sprzedain~a. Główna

I

41, II

0

757-1-łl

715--1-k

m. 8.

SZAFA
do rzeczy używana w dobrym sta.nle tan•lo do
sprzedani.a. Barenstelin, Plotrkowsk.a 83, prawa o733-1-k
ficyna, 3 wejście, 3 piętro.

PALTO

damsk~

no"-'e, ctMne, rypsowe do srn-zeda111!a.
P!otrkc).wska 199. HI wejście, I piętro, na nrawo.
750-1-k
Władomość od 1 - 5 g, wlecz.

uczmq

.

piętro.

PRASĘ

do

z

utywa.ną kuplę.

przędzy

Ofortl

administracji „Golica" pod „M. O. T.'.

dDy waelita •• .

SPRZEDAM

743

dyMtn smvrneń~ki ied,wabny 5 x 5,5 mfir. Piotr804-1-k
kowska 191, J. ZyndeJbaud.

-

UCZEŃ

-------

do

761-1-k

761-1-k

STARSZY INTELIGENT
pąlec!l s!ę zamotnemu panu do towarzystwa, oraz
pko zutępca szefa. Oferty do „Golica" pod „Soli-

5-ef klasy rlrmaziium
toreopetycJI po cenach
Qdat\sh 68, m. 8.

sikfadać

bumanł.sitycmeeo

OOz.i.ela

przys.tępnych. Wiiadomość:

- ------ -----

TANIO DO SPRZEDANIA

mas:zyina do pfs~mia. kasa, lampy f mr1e s.wzęty.
812-1-k
Kahan. Nawrot 7, m. 21.

721-1-a

PRZYJMĘ

SPRZEDAM

lekcje w zakresie ośmiu klas, od dwudziestu zł.
~cmie. M<m być kOOllPlet. Wiadomość: Kli731>-l-a
cerówaa. XlłłAskiego 120.

całe U'l"Ząd.ze111łe sklepowe. Cecna
mość na nńejsc.u. Ul. Grabowa

170 1Jf.. ·.viado19, m. 7, St ;i .

714-: :,

Jan0>wsiki.

STUDENTKA
1w1łwidl 11'ymestr6w umwerS'Y'łetu Jaeieil<ld·
elde.lo oddeła lekcli w zakresło klas ośmiu. SJ>eqaloość: ma.temartyb., hist.orla. l.Jpowa 53. Tc-

oenbaamówui.

Oajcfe pracę bezrobotnym

717-1-.D

. UCZEN
~

rlmnatLJum udzleła Jekdi Je:iyka
w zak:resie czterech kda&. Cena baor··

hćbra}skłogo
dJ.IO przYSIŁeisma.

unłwersftetu

proszę składać

taslraiwe oferty
dla .J, Dl!' do „Oo6ca".

K•t v

776-1-n

1.

DO KOMPLETU
lrełllowskłeco

przyjmę

GOSPODYNI

Jeszcze kllt.oco dzlect.
cod7Joeooie 2 ~ .f.

()gfód, plac do gief'. Z311>&y
~- 85, m. 3.

rutynowana, z 15-letnią praktyką w pierwszor.:ęd
nych restauracjach, poszukuje pracy. Posiada dobre świiidectwa. Łaskawe oferty: Piotrkowska nr.
785
113 111. 16.

7:6-1~

RUTYNOWANY PEDAGOG,
Mudeat unR1ermetu wa&rzawslciego, udzli1eła letCll w zakres~ 8 klas gimnazjum humałlisrłYozt1e-

SO. puy9PQ6abła do e&lZ'lłoTlt. Zltłas.uć slę: PiotT-

bwya 54.

m. 8,

sadz. 3 - 4 p. p.

LEKCJI

UCZER
tll87 6-ef. udzfela k«eJ>~cJL

~
ul. Nawrot nr. 7, m. t8.

Jll'Q'&łOIJQC. Wiwłamość:

Ceny

829-1-a

UCZER

semfnarium
m..-o POkursu
cenach
łYcJI

słcl. Wiadomość:

nauoz.

ud'Zlieła kor~

priysitępnych. Sl>ec)alność: poł

Lipowa 82, m. 2.

RUTYNOWANY

840-1-a

PEDAG~,

uniiweirsytetu, ud~ta lekcji!, p~~
sabfa, J>C>moc. Warunld · i>rZYSlł~: SpecJaloość:

·absołwmt

polski,

ma.tematyka.

----.......,.--·-

Piobrkowskia 182, m. 18.
813-!-a
--·

-------

NIEMIECKIEGO

I JtOCZatków francuskiego udzielam.

MŁODZIENIEC

z 6-cfo miesięczną praktyką biurową poszukuje jakiejkolwiek pracy biurowej. W!!11aga.nia bardzo
skromne. Łaskawe oferty sub: „Emes" do admin
765
„Golica".

Jeden z najwybitniejszych pływaków niemieckich,
cher
• „ "• •

„liran·
. d· Kino
Dziś

i dni

Operetka filmowa!
Dawno oczeKlwana!
Po raz pierwsz7 w Lodzi!

.

~fi ..,-;:.~ ~'

PANIENKA

•r•

~

z łTedniem wykształceniem, znająca podwófną buchalterję, pisząca na maszynie, poszukuje posady.
821
Oferty sub: „Panienka" do admin. „Go.lica'.

'-. •

BOŚ TOw TY

0

następnych!!!

• "

Radem•

STENOTYPISTKA

z długeletnią praktyką, poszukufe
pod ,,i. M.'' do admin. „Golica''.

Szlai;tierowa lilm oneretka 6 akt. Libretto
Harry Hoberts. Muz. Mare Roland. W rolach s;tł. ur. subretka - Hannl We1sse oraz
nieporów. wytw. 1•mnnt- K Beekersachs ·

PQSZUIC.UJE
'l)OS'ady w charakterze nauczyc+elld J)rywalfneJ lub
bony do dzieci.. wykształcenie 6-klasowe, poo.ia-

dam J~yki:

DOiski, nlemleckoi. rosyjski I ka,ncubez konwersacji. WalentYl!l•'ł Łan+ewska. Fal\79S--1
ska 44 „Ochrona kobiet".

115

BEZROBOTNY
intelektualny pracownik, poszukuje jakiejkolwiekbądt zajęcia. Oferty pod „Intelektualny'' do adm.
766
„Golica".

.

HANDLOWE

BEZPŁATNE PREMJA

~.

Wieczornego Ilustrowanego•'
Kupon zapasony, zastępujący dwa inne brakujące.

Niniejszy kupon nalety starannie wyciąć i schować.

POSZUKUJE
9P61niczki , kapl.tatem 2,000 zl()lych 50-letnl
wdowiec na stałe! posad~ie, cel ma.trymonlaln'V
773-1-d
Oferty do „uońca" pod „Wdowiec".

iloSć

bonów,

odpowiadającą ~arunkom wrzucić

„Gońca

Wie ·

77Q-t-d

..Kuchni farb" ze świ-adqtw. P. S. W, i)os~u
kuJe posady w mteJ ~ cu. na p•ow'.ncii lub na w~ 
J.azd z krii.iu. Oferty pod „J. M." do adm!!ll. . IJon752-1
ca".

I.

-

I

-

ZDOLNY BilTRALISTA

s 6-klasowem wykształceniem i dłuitoletnlą praktyh. poszukujp odpowiedniei posady. Oferty do
848
~istrać:ii „Golica'' sub: „Los''.

,-.,..„......„1

Do dnia 21 marca 1926 r

do skrzynki redakcji
czornegtJ Ilustrowanego•.

m. 10.

POMOCNIK MAJSTRA

„Gońca

Adres

POSZUKUJĘ

kilku panów dobrze ustosu'lkowanych w m!elS(:owych onz za.mieJsoowych pnędzalniach . do
za·kupu. Zastać m<>ma: I - 3 p,p. Połu:lr.lmo

·s(cf

J.~TRRESY

Oferty
807

SZOFER· MECHANIK

l•lml„„„„„„„„„„„_...I„„„„„,.

lmit i nuwisko_,___________________

zajęcia.

latetigentny, nie u~yftiący alkoholu, poszukuje
posady. Jetdzi na europejskich i amerykaliskich
samochodach. A. Kdmierczak, ulica Kunicera 21.

Oryg. zdjęt dln ł•go nlmll dokonanao w Barcelonie,
Va tneji, Maladze, Granad&ie na Gibraltarze.
Bslagier powyłs1;v Ilustrowany jest spec. muaykit
oraa llplewem, w wykonno lu epee aprowadaonyeb
aollstów 1 opery wieddsklej.
Boś to ty -· to
Bo• to ty - to ul.1 gier . wy film
szla~. 111usl Bu6 10 ty - to szlagleruwa plosenll:al

Lek~a 80

:ewentualnie udz;;ete wytel wym~licnych
prZ«Jmiotów ut angielski. Oferty sub. „B. O. O."
850-1-n
.do "Oońca".
gr~.

I

789-1-a

li'>' skr-zypcowef udziela rutynowany 1łaac'21Yclel
llllllZYld, według programu rooYls'kiego k()llJSerwatorJum. Wład<imość: al l(Jlh\sk;ego 135. u kraw811-1-a
ca. U Plotro.

B.STUDENTKA

warszawskiego posz:ukufe praktyltj
iako uczennica aptekarska w aptece. Pierwsze
kilka miesięcy bezpłatnie. Łaskawe oferty sub:
769
„Zdolna'' do administracji „Golica".

RZADCA

·

admlnisłr11łol' pr%)'imie kilka domów do adminiI stracjl.
Obeznany z admlnistracJą drimów, wyma·
!

i

CCSJJ •tl&L !U. i X SUW IFI ~.

Już można składać

I gania bardzo skromne. Oferty pod „W. K.'' do ad8()(
ministracii „Gotica".

bony na wielkie premia

Już można s!<ładat w administracji „<lońca" (Piotrkowska 1C6) kopert7 zamknięte z obowiązującą ilością hon6 w
W kop ercie musi byt albo 20 bonów koh~ ~ nych, albo, zamiast brał1 uj ą cych bonó~...r z numer::'lmi, można umie5ztza~ bony zai>a•
&owe. Nazwisko i adres składającegc;> mog'l być umieszczone tylko na je.dn)'m z bonów. Termin składania bonów upływa

:z dniem 21 marca 1926 r.

tiOJlilEC

Nr; 22.

~- ------------------.,,.- " „

Ogłoszenia

\VIECZUR~Y

udawał

LOKALE i MIESZKANIA

sprzedawał
ności

markiza i

W Paryżu areaitowano osobilik.a, który

llłei

uazwiskie111 markiza Lo.
qua7 de BlotNC, kt6ry de.biutował jako
,
POSZUKUJĘ
aauczyciel prywatny, a wszedł.5zy w sto„
1 - 2 pokoi ubeblow. ls.rb bez w okoUcy :i. Pr~. $Unki z Ucz.nym:J księżmi, postanowił z tej
Na.nrtow!czia od zaraz. Oferty sub „I. L." io adm.
770-1-m okoliczności akorzrstać. Nau-czyclelstwo
„Gońca''.
n.ie dawał<' mu wtelJdeh doohod6w, a nekomy m.arki1 pragn"ł ży6 bucinie, to też
POSZUKUJĘ
1 J)Ołcotu z kuchnł~ w śród.nteściu. pośredn·fcy r>o- przygotowując się do nowego sposobu ży
tadaN. Z1laszać -'t może.a od 1odz. 4 do 6. cia, dopuścił .się szereg.u oszustw.
740-1-m
Plotrlwws.ka 163, ?.d~.
iPrzeni6sł się <>n następnie z prowincii
d~ Paryta. zaoptnywsiy ~ przctlf zm w
._
DO WYNA.~CIA
od zaraz obs.zerne mu.r<>wane r~ i ramPĄ ł sutannę. W tem przebraniu przedostał się
Obefrzeć: uł. Poluelektryczrnościa, kantorem.
do kół katolickicih, gclzie wynala:d dusze
'ł'M-ł~ 1ito&ciwe, które ufall\e mu, nie wahały się
dniowa 37.
powierza~ dawnie jszemu markizO'Wi, · a
DO WYNAJĘCIA
obecnemu lcsiędZtJ, swo!Qlb błtuterji, obra.
od ~airarz du.ży pokól z kuch]l.i ą, p4rt«r w CCft• z6w, lcoronek i t, p., albowiem osZU$t ten
trum Jnlia.sta. W~oomość: Zac~i.a 36, w fu· umiał każdego przeko·nać, te nikt korzyst.
.._,...,.
1*1.rnA.
wyetępował pod

DONIESIENIA ROZMAITE
PAPIERU

i mlrletialów płśmfennych Ch. Ooldberr. ~
mana 37, wykonywa roboty druk. i introllig. po
728-1-d
cenach kookurencyJnycl1.'

Zatladkowa

od

kosztow-

llłe~ spneclać tych

UNIEWAŻNIAM

POJeca A. Klasitler,

646-.-1-d

cy)ne.

PRZYSTOJNY

małolność z Pnitetł·

mrochii.en1ec zaw>1·t.e i. droga
gentną

ny.

mawymoałałnv !de wv~!UCZC)o
możliw~ z fotografia sub. ,,Dy651
„Gońca".

painru\. Cel

Oferty

skrecja" do

- ..MIGNOt.J"
w gmachu Grand.ffotel11t Piotrkowska 72, subko653...--1-d
lektura loterii paa\s.tw()weJ.

kraiwiec

PIERWSZORZĘDNY
dam.ski przyJmuie Jes?A:Ze robott cf<,

wyk-Ońc:tenia

na

Za wiadzJca 3.5. L.

święta po bąrd.zo
Cięrchow~

przez

MEBLE!!!

Łąkowa

I

sądowych.

636-1

i jest ojcem dziecka z siwemi

Maurycy Cads z N. Jorku }est człowtel kiem, pozbawionym nietylk·o muszli usznych, ale nawet samych uszu.
Nie fest jednak bynaflllniej głuchy, ale
LEKARZ-DENTYSTA
tt. Grabińska przyjmuje od 10-1 ! od 3-7, Za- żeby słysHć, musi otwie:rać usba.
..,,1
kl ·
. C
077
Wiidują go więc na koncertach, j.ak sie·
wa dzk a 27· eny l111czM.
di.i z .s.:r.-eroko rozwartą gębą i upala się
PRZYJMt.J""

----------------590Llbfęld,

al.

T~:z

„BOBO"

-Obuwie dziecięce wykwintnej roboty pO(eca firma
,,.BQbo. Nawir'ot 7. Cen·y nader nliskle, bo w pry„
wat.nem mles~amu.

,

784-l~k

GABINET

le.karsko-denitystyczny, Ptez.
to - 1 i od

Godz. p{zyleć od
niczne,

N~c%Ji

a-

42.
1. Ceoy klł
793-1-d

MAJSTER CECHOWY
kr awiec

prnimuie roboity kra.wjeckłe po
także ze swoich f,aw;wów po
cenach konkurenc:V}tcycil, na naJdogcdnteJszych
warunbcb. NaPi_órkows.ldeco 44. troot. H. L.
05Łailinich

męski

modacll, a

782-1-d

P.reoel.

WAżNE DLĄ SPORTOWCóWI
ZllaG"i a:i:kc>lqe l klubowę,

Pr:łyjmuic do rep~racji

oraz wyrabiam t<111io nowe.
dzimierska :2 K. Wag11,er.

PRZYJMUJĘ

tótne oos.talunkl oraz d „ przerabla'lt!a zaiM. L.
859-1
felcmain. Koos.tacri ty.n owsb 44.
0

PRZYJMUJĘ

d<> haftu. meretkt I filie wsze!Ką koofokcfe da:n·
1.ic.. Wyk(')l!la!J1łe piierwseorzedne. Cen:v n·lskle.
SM-1-d
Poludinlowa 58, m. 2n.

MANICURE 60 GROSZY!

;Wykonywa się_ pierwszorzędnie. Kili6skiego nr. 73.
t-a oficyna, I piętrQ1 przyjmuję od to rano do 8
83S
wieczór.
NIEBYWAŁA OKAZJA!
Z powodu trwającego kryiysu sprzedaję wuelkk
meble gwarantowane! roboty po cenach na}p~
st,pniejuych1 tylko Narutowlcu 12, w podw6rzu.

MEBLE

fwarantowaftef roboty, kompletne uną,d.zenia, oraz
wszelkie meble l'ojedyiicze, najtaniej, najleplef t·
najdogodniej kurne można tylko: Narutowicza 12.
&l7
w podw6rz:u. Ostatnie nowokll
PRZYJMUJĘ
07J,YS!ZC:re)li.e siyb I o-kt.n fabrycznych, ora; fro.

terowa!J1le dnl\ltowainle I cykline>wanfe posatzek.
Ceny konkurency}ne. r. Matusl1k, Płot. k(')WSb

Wiadomość:

ul.

Wło

756

·
CZY PANI JUż WIE,
te najtaniej można lu~pić kap .1,„z ostatnich nowo•
ici ~z.onowy::h na L.guu·1'1uej 3l. Najdoio~ejsze
175
warunki. Ceny nlakie. . -

PrzyJmule do karbowani.a i plfsc.. . · an~a Sl)ód~łci
ki, suknie i t. d. podft11 nafn<>wszych inodell. R.
813-1-d
Tenenba.umowa. Piotrkowska 1?8.

włosami

PRACOWNIA

<:z.arowną muzyką i śpiewem.
Cads jest żonaty i ma kilkoro zupeł-

l1

KTO CHCE

mieszkanie aobłe urzl\chłć najtaniej, niechał się uda
do zakładu mi:blowego: Narutowicza 12, w podw6rzu. Ko~pletn~ urzj\dzenłal Meble pojedy1kzel 831

Brak inteligencji fachowej w Rosji
50WiecI(ieJ•
Biurokracja, wprowadzona w organach
i palS.stwowyc:h przedsiębior
stwaeb sowieckfoh doprowadziła do niesłyc'hanych kosztów administracyjnp ...bandlowycb, a oo zatem idzie do drożyzny zarówno importowanych, i.a k i wytwarnnych, a co zatem idzie do drotyztiy zarówno importowanydi, jak i wytwarzanych
produktów. Władze .s-owieclc.Je rozpoczęły
walkę z t~m zjawiskiem, lecz po przeprog1>spocłan::zych

FRYZJERKI I FRYZJERZYlll

Dostać

wa.dzeniu badafl rn me pny i na : ą bezsilność
swą, tłumacząc to brakiem dostatecznie
przygotowane[!o ;o;espołu fadliowych prac<>wnik6w inteligentyc:h, w .szcze~ólności
kLerow:ti'ków drohnych przedsiębi.orst.w
przemysłowych i handlowych. Otwiera to
pole dla imigracji fac·howego persanelu,
n!ezna : du:ącego zatrudnienia w innycb pań
stwach, które d·otknął ostry kryzys gospodarca:y.

.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA w „GOŃCU•'

~KA

Kasy Qh~ry.:1> i prywatna, Euganja Goldenbergowa,
przyjmu je zam6t.V1enia na porody i masaże. Porady
744
dła. pad. Zielona 57 111. 15,

I

Admlnistraoją „Gońca \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłatne ogtosienie do rozmiaru 20 wyrazów.

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

KRA WIEC

MĘSKI

la: wykC'nanic· wc<llu!! ostatniej mody, ceny przy.
1ti;:-: ne. Garnitur od 40-50 zł palta od 35-45 zł.
Proszę się przekonat. A. Le~kowic~, Kon•lan ly·

•aowsb 18.

:761

SPRZEDAM
oraiz suszonych owoe6w, kons·erw i deHkatesów, PO cenach k-O!J1kurencvinyeh.
771.......t-<k
PJotrkowska 108, Wellflkranc.

masra. sera. iaJ,

KUPIEC
mi.asta W~rszavry, który dnia 23 stortm4a I9'l5
reku jechaf do Grodziska. zechce zfo~ć swóf a·

'1J

dree w adm. „Oot\ca" pod „Orodzis.k' . 731-1-d
PIERWSZORZĘDNE
koszule nfirowe, w oenie 8 zlolych, wypn:eda.m,
tł
Piotrkowska 19, Spiro.
SZTUC:7.~E 7ĘBY
wprawiall:l bezpłatnie, dla reklamy. Gwarantuf• za
solldn• wykonanie, Jakotet n materiał l trwało•ćl
m
Gabine~ deotystyc.zny, Piolrkmv$h nr. ~·
PIERWSZC'"'l ZĘDNA

pracowni11 ub•e>r6w męskkh pnyjmule ebstalunki;
wykol\czenie punktualne, ceny przystępne. Pro~zę
738
się przekonać. M. Laufer, Gdadska f m. 10.

SKRADIZONO

......„„lml!l„lill„„„„„••„„„.„.

~~.-~„~:11111„„„„„„„

r

z m!eszkan!·a tOofebke di11nską, zawleraJąe" dcw6d

osi>b!Aty a!J1 !tnlę Mad! Lewandows!f!·el, wydarty
przez wtad-z~ kol&iówe oru: ksilłt•czke wę~lową.
732-1·•

Dnia

Nazwisko nadawcy:
_ _ _ _ _ _ _ _....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DollłacłnJ

pn:y}t:luic ws.r. ci :.i~ cbshlunki i rcperac j11 na św fę•

paryskie żurnale najmodniejszych frymr.
motna tylko u A. Lina, Piotrkowska ar. 62,
, 847.
pt. of., Il wej6cie, I piętro.

Nadeszły

„„„„„„„......„„„„„•• „ ...„---„„„„„
i

sukien I okryć damskk:h. Wykonaniie solidne. Ceny przystępne. Ch. Szerma"1. J<oostantynowsb
~1-d
42. m. 23, pr. of., 11 wejście. pa·rter.

PRACOWNIA
nioe normalnych dzieci, - p«"Ó-cz niajmlodkapeluszy damskich przyimule do przefa$0Tl()IWI•
szego synka, który przyszedł na świat i
· n.f.a po cenach przySJłępnych. Unda Blittne~. Prze.
bujną czupryną i to zup·eołnie siwą.
805-1-t
dzalniia.na 93.
1 Siwe niemow1Ię chowa się doskonale.

PtISOW:„N!A
i karbowanie prz.yimuje Regina TenenbAuin, Piotr
kowska 128. (prawa ofic •01, il wej&ci•, I piętro) i:;o
c.cnach konl..„rencyjnych. Uwaga! Ostatqie modele
· 774
plisowania

AKUSZ -:

8U-t-4

nt. 97.

ustatni

Słyszy

MASAżYSTA

„„
rohOlty hafciarskie (t-ornbuycyjone), wykonywam

w podwórzu
831

UWAGA!

s. I<aizer, zawadzka 21. ~zYJmuJi: od 3-4i oJ>O p..>f.

M-OS"Lek

Narutowicza 12,

dyflcze, najtaniej:

- Kocham dęl .,.... nepnął namiętni·e ni-ediawno w mi-ejscowoś.ci San Pawlo w A.
m.eryee fOłudniowef.
signor Joachim de Silva.
Na śluhnym kobiercu stanęli: Joachim
,_ J.ubyl Je.s tem twojaf _ płonąc od·
Silva. lat 120, wdowi·e c po dwóch żode
New0$.
d~
rzekł.a don.na Faustyna
nach i Faustyna dos Newos, lat 93, wdo.
Chwycił j'* w ramiona, p;r.zycis.~ł do wa JTO 1nężach ,cztMech.
Nleubłl!~ne fatum życiowe p~hnęło ją
piersi i włam! wplł słę w fej wargi różane. ,
Tak.a scena ł'Oi:nantyczna roz.egrafa .!ię w objęcia p'.ątego.

pełerYttki..

8. m. 33.

~!l~t obsfaJunkl.

fada\nłe, gabinety, pokofe dzłeclęee, eru
st-oły, krzesła, zegary i wszelkie inne meble pofe•

Sypialnie,

93-letnia czterokrotna wdowa
spoczęła w u§cisllacb piątego 120-letniego

601

wykonywam ba.rdoo aldnle l tanio. Mada Ma.rei·

nia.k.

kraV.'Jec męs-k! pn;yjmuJe ob·
stalnnkf te swoich to·waró'w n.•. naid:igodni~l·
szych wa.runkach. Napl6rkovtsklezo «. H. t..
733-1-d
Precel.

·tainilc:h cel)acl\,

chustkł

swetry,

MAJSTER CECHOWY

serum, któ-re~o użyto w tym wypadku , iako szczeoionki.
Profeso.r dr. Grassberger oświadczył
po dokładnl·e przepwwadzonych badaniach, łż śmierć owyoh sześciu ni-emow.ląt
nastąpila skutkiem tego . że prz.ez pomyłkę
użyto zamiast serum dyfterii ostrej trucizny z instytutu seroterapeutycznego.
To orzeczeni·e znakomite.go bakterio.Jo.
ga wywołało wlecr.ką !·ensację w .groniie lekarskiem. Władre za ięły się jut tą sprawą
śledztwo spoczywa teraz w rękach władz

Sześciorgu niemowlętom zastrzyknięto

.

ZAKJ,AD

WYRóB .

I wości

Gazety wiedeńskioe 'komentują od kilku
~ade.k. jaki wydarzył się w Badenie
pod Wiedniem.

PIERWSZORZĘDNY

! s-i:>rtedat fiC>warów wlóklenn{cz:ych. Tahrkow•
ski, Alter l Feld, Łódź. ul. Piotrkowska nr. E4. w
7-0-1-k
podwórzu.

śmierć sześciu niemowląt

niemowlętom
pomyłkt: ostrą truciznę

PRlYJMUJĘ

do recweJ roboty

·

krawiecki dam~kt przyjmuje wszelki" rcb , tr. z~
wodu luytyczneg„ czasu po c~nach p_rz7st ~ pnych.
839
F Szwarc, Zielona 42 m. 16, pr. of., U ptr.

plei:wszorzectny

PARASOLE
wYl!'obu

MZ--l·k

Wobec te.go za:ęła $ię nim po!ic:a. W ubraniu areszt·owanego oszusta znaleziono podrobiony list Rockefellera, ma:ący
Świ adcty6 , tit Loquay za:mu:e się nabvwaniem arcydz'eł ,..a ra chunek tego amery.
katiskie,go mil'.ardera.

Zamiast ser um dyfterji zastrzykiwano

kupoou otrzYma przy tcuP•

nie rneblt 25 proc. rabatu. 7v wlelk'.om wyborze
wszelkie meble! Narutowlcza 12 w ,>odwóntt.

có w .

0

PiQ'trkowska 175a w patadyżu. PrzyJmuie wszelkie repera.cie I krycie ł>a.rasotl. Cec.y kcmkuren-'

KUPON NA MFBLEI
Oka.ńcioe! nl!J1łel.szego

mieniem, że padli ofiarą zwykłego oszu.
sta, który ponadto na gmbe sumy nadąg
ni~J k iilku hotelarzy, kupców i przemysłow

, rzekomo serum dylterj'i. Po iparu godz:naoh
R.adcb~ Dtacoiwia $Uki~ Zaiw.ad7Jka 15. llO:· niemow.lęta te zs:narły wśród ob;awów o~
leca nainow•u modole na MlrllOO 'lriolenniy. C~y strego otrucia i ia1g11.dkowa lob śmierć na637-„ d ,. 'l'abiła oczywiście dużo wrz,awy, a nawet
.
:praysteime.
dała się przedmiotiln:i interpeolac~ w m!nl„
PRZYJMU.Ją
.stersłiwie dla spraw •połecznych. Zwr6co,_
....
f b
f ,...
„
le
•
W' d
t ' d
f
'
SoZ'YI> ()'IUeft ll t)'e!llY""I Olrl19 RU"
czyszozen
ie ierowanie, drutowanie l cykllllow.anle posa,duk. on? się w n~s ęps wie o znanego w
Ceny konkuroocyine. f. Maituslak, PiotrkQIW::ka niu ba1kteriol oga prof. dr. Grassbergera,
640-1-d aby wydał awe orz.e.czenle co do właści„
nr. 97. ·
własnego

przez H. Blata, zaprete.towane weksle: A. Sz:pleglelman, Narutowicza
9 u zł. 29. pł 29.11.192!5 r., na zlecenie J. Neuma•
na; Sz. Wełcsler, Piotrkowska 32, na zł. 155, płatny
1!5.8.1925 r., na zlecenie A. Bernsteina, J. NeuD\an,
843
Piotrkowska 134.

pn:edmiot6w

Fałszywy ksiądi mówił prawdę, a·le pieniędzy w ten sposób ~obytyoh nie ?JWra.
cał prawym właścicielom. SkrzyVldziwsz.y
cały szereg osób, doczekał się tego, że
oszukani zwrócili się ze skargą na rze'ko..
mego księdza do władz due'hownyc:th. Wtenczas don!ero dowiedz:eH się ~e zdu-
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aastępuJ,ee, swzywłaszczone

nie potrafi,
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l laski

Ogłoszenia
Czytelnik6w „Gońca"

Oszust w sutannie

Czytełniliów „Gońca"

SKŁAD

lLm,"TR.Q\VAHT

acłre!

:

Ogłos~ en : a nalety przynosił TY!..KO O SOBIŚCIE Codziennie „ Ooniec" druko wać
będzie, wed ług kolejncścl nndanł a . Bony z 0 11, łosnułaml, wrzucane do skrzynki.

nie

t:ęd11

zamtes11mme

„„........„nw...„ ......„ ......._„._,

illlllllli._„...

dla •portowc6wł

WAtNJ?

t>rzyjmuję

znaczki szkoln• cło

reperacll oraz spo.rtowe I wytabt~ tani-o nowe.
858-1-d
K. Wai ne.r. Włod zimierska 52.

Róż!\lE OBUWIE
powodu likw!rlncji, wyprzedaję tanio. Ot,1tatunld
p<> nadet altkicll oeaach. 01iubi4ald, Pa6aka 41.
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·WIECZORNY ILUSTROWANY

I

. Codzień
.

5

względnie

katdym· numerze
Wieczorn. Ilustrowanego".

Szczegół,,.

,Gońca

zł.

105

3

w

L

„
3

„„„„„„...„„„„„„........
p~ócz

dolarówek.
50
50
4 maszyny do szycia 4
sztuczek płótna · ' 5
5
materiały męskie

ma t erjały

· Codzień

?

„

3

damskie 3
1
rower

)I

wzgl~dtiie

105

zł.

Szczegół7

„Gońca

w katd7'm numerze
Wieczorn. Ilustrowanego".

„

premia tywnościowe
tego wielkie
l\illifm"J „ ...„„„„...„„„„„„„„
~

750 korcY węgla, 1500 kg. cukru, · 3500 kg. mąki
premja nadzwyczajn a TT
!!Jedna
„
miesięczne

utrzymanie rodziny

według orzeczenia komisji, obliczającej wysokośt kosztów utrzymanła

Wszystko to, podzielone na 16QO premji, zostanie rozlosowane pomię dzy Czyte l nl~6w.

To, co jest n8jdroższem ur pismach
to Jest. ogł~szenia, każdy Czytelnik ,,Gońca Wiecznrnego Ilustrowanego", mo:że podawat w adml~
nistracJI (P1otrlłowska 106) na specjalnym kuponie, znajdującym się w każdym numerze pisma, ·

Dt~ś . -

·

DO WJ'

.

i
jakie ,,Goniec Wieczo~ny llustr?wany" daje swym Czytelnikom
maJą. tylko Jedno na celu:
Zbliżenie Czytelników do wydawnictwa, uł..;,orzenie jednej

·

Konkurs ~

masowy

,,Gońca'

300

zupe. łni-e bezpłatnie

upominlło'w

,

300 I

wszystkie

Czerwona plama

---o·- --

. k6 300
- 300' upom1n
W

-

21)

Telefony: „Gońca Wieczornego" - Redakcja i Admini·
strac.~ a: 2-99. Drukarnia: 7-99.
- -· -----··--· -·- -~~-W drukarni .Głosu Polskiego·, Piolrkowska 86.

.

,Gońca''

wielkiej ·rodzin,, zacieśnie;;'ie przyjacielskich węzłów,
utworzenie dla Czytelników z „Gońca" pisma·trrbuny,
które będą uważać z a swoje.

Prenumerat:i mies i ęczna „Gońca Wieczornego IJuc;trowanego•
~ynos1: w Łodzi zł 3.5C, za odnoszenie-30 groszy; z przesyłką pocztową \\ k raj u - zł. 5.-; zagraJlicą-zł. 7.-

Dziś

konkurs
niebywałe wprost p•emja, nagrody uła!'::~ DO WJ
masowy

minalne przestępstwa.„ żegnam pana panie Tamarski„.
No nareszcie„. Mów pan panie Grzywal.ski... Tylko treśc i wie bo za trzy minuty muszę iść do komendanta„.
A więc, wyniki?..
~ en~ac,,.jna powieść kr7'mi•
Sensacyjne.„ Wykrycie fab.ryki fałnalno•romant7czna
szywych bankn.ot6JL dwuzłotowych, stosy
Ale, ale.„ Byłbym zapomniał. Czy wymuszaj ących listów anonimowych, ślalrrzywalski powrócił już ze swymi ludźmi dy krwi - słowem }ak na jedną rewizję,
aż nadto.„
z rewizji?
- I to wszystko w pokoju Tamar- Tak jest, panie komisarzu!
skiego.
- No to niech wejdzie.„
•
- Nie !
Po chwili do gabinetu wszedł przodoJakto„?
wnik Grzywalski...
_ Pakę fałszywych banknotów zna- Już... Załatwione?
leźliśmy w pokoju 214, który zamieszki- Tak jest pani·e komisarzu!
- Zaraz mi zda p.an raport, tylko od- wał Tamarski, ale fałszywe klis:te, listy
anonimowe i temu podobn·e „narzędzia"
prowadzę tego pana do jego <:eli.
zna.leźliśmy w pokoju nr. 216, są.siadująRozmowę z panem zakończę jutro- powiedział Twardowski, zwracaj ąc się do cym z pokojem Tamarskiego.„
- Ale · skąd,· u d·iahla, wpadł pan na to,
Tamarskiego. Radzę panu zerwać z dotychczasową metodą wykręcania się„„
żeby przeprowadzić rewi:r;ję w tym pok-0ju„.
- Panie komisarzu!
- O to długa historja„. Dość, że usta- No dobrze, dobrze jut„.
- Panie komisarzu, czy nie mógłbym liłe::l, iż Tamarskiego łączy z Gałkiem,
otrzymać do celi pism.„
mieszkańcem poko.ju nr. 216 bardzo przy- Po co .. : Czy .chce pan przeczytać. jazne stosunki...
jak pan zabijał... Nie proszę pana.„ żad
- A ~dziei jest ten, jak on się naz~wa?
- Gałek„.
nych udogodn'.eń dla pode}rzanych o kry-

STEFAN RAMOTA.

~

-

I

dzieje w mieście.„
Wszy.scy dygnitarH, f,rUb.sze i muiej.sze
ryby przemysłowe raz po raz dzwonią do
„starego", pytająe się, dlaczego Tamarski
za·bił T ornową„.
- Dla.czego?„ Ja jencze nie wi.-em
~zy zabił.„ A oni chci-eliby wiedzieć, cl.Ja,.
czego.
- No nie zatrzymuję was, kolego„. Komendant czeka na wais i- niecierpliwi si,.„
Twardowski zapukał do drzwi gabinetu komendanta i nie czekając na wezwa•
nie wszedł do wnętra.

- No tak, Gałek„.
- Wyje.chał dziś w nocy do Gdańska„.
- Aha.
- Wcale nie aha, panie komisarzu.„
Wyjazd ten co do godz.i·n y zapowiedział
przed tygodniem.
- Tem gorzej.„
- Dla nas.
- Nie, dla niego„. Słuchajde, Grzywals·ki, przypuszczam, iż pokoje są zapieczętowan-e i post-erun·ek wystawiony.
- Tak iest.
- ślady gotowe do daktyloskopji..
- Oczywista.
- Wobec tego ja idę do komendanta,
a za piętnaście minut będę już w Gran.dHotelu„. Jedźcie tam, zabi-erzcie ze &obą Milo-rda, fotografa i daktyloskopa„.
- Rozkaz panie komisarzu„.
Twardowski wyszedł z gabinetu„. Włożył paHo, c-zapkę wsunął do klesz.eni i ze·
szedł szybko po schodach do gabinetu ko-m-endanta.
Przed drzwiami gabinetu spotkał aspi·
ranta Przylęcki.eg~, który zatr,zymał go i
zaczął mu składac kondolencie.
- Czego?
- No Tornowski-ej sprawy.„
- Bo co.
- Nie możecie so·bie w~brazić co się

Redalicia i Administracja
ŁÓDZ,
PIO T Rł\OWSH. ~

·- •--

RedaKtor przyjmuje interesantów
o d 5- ej d'> 7-et w et:z.

A nueszde„.

Wybaczy pan panie komendancie,
w palcie, ale śpieszę się bar•
dzo, gdyt chcę przeprowadzić wizję pokoju tego Tamarskiego, gdzie .znalnion.o
sz,ereg ciekawych rzeczy.
- Czyżby? „ Wie pan co, sz~oda c~
·
su... Pójdę z panem, a po d!'odze aię ro>
mówimy..•
- Czy mauyn.a. pa.:6ska jest na dole....
- Tak.
- No to motemy i~ć.
- Nag.Je do dnwi ktoł .zapukał.„ .
- Ą tam diabli kogo pr.zynosq j
mruknął Wertey. ż.e wchodzę

-
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