Cena numeru pozedync zego 15 groszy.
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Łódź, Piątek,

Opłafa po::zrowa ałszczona ryczalfem,

Roll I.

19 marca 1926 r.
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WIECZORNY ILUSTROWAN'Y
5 albo 105

Każdy może zdobyć

Dotychczas

dwadzieścia
-

Dziś

siedem -osób

dalsze nagrody

odebrało

złotych

swe

pi~niądze.

mogą. otrzymać:

Zofia Szelubslia , Pomorska 13.
Mahs. Zeligman, Cegielnian a 19.
patrz ·n a stronie drugiej!

Szczegóły

Zamachy na Baldwb1a i ks. Walji
Rzucono bomby podczas bankietu:.:sprawcy zbiegli

I

W pół godz.:.:iy póź.nfoj wyk<>nano po- auta na ulicy nucooo przez okno do sali
LONlDYN. 19 marca. - Z racji naro- ~
dowego święta irlandzki~o w dniu św. dolmy zamach na lits!ęcia Walji, który rów bombę acetylenową, która wybuchając,
nie wyrządziła nikomu szkody.
Pa·tryka mia? się ,xf;być w hotelu Cecil w nież brał udział w uroozymości św.
Spt"awcy w obu vrypadkach zdołali ujść.
,
z
Lc:nclynie mo.c,.;ysty obi~ w czasie kt6- ka w r0skuracji Pfoa<l'HJy. Mianowici~
n go niał pn:ema.wiać premjslr Baldwin.

lj

gdy Baldwin pO'Wstał, aby
przEmówicnie, jakiś niezinainy zwo
lennik de Valery rzocil z wypełnionej pubHC7.nością galetji petardę, kt6ra paJła tuż
obok Bal<lvrina i eksplodowała. Baldwin
nie odniósł żadnego S'Z'Wanku, spaltło się
W

Paitry-1

.~Jiwili,

tylko kilka obrusów. Pożar, jaki powstał„
zcstai ugaszony wod·_. z syfonów. Są·si H'
Baklwi.na zemdlał i musiano go otlwieić do

de-mu.

Z ~emer~'tl,g. 'U donosi na.sz. koir~sr~~d.e11t'.

Na:ważmelszem zdarzeniem dzr sie · sz~J

I

-„

Kmio~h był~
Vai~z!e. }'ar~ia. Widm;ar
Sp.Pol
remis. Rowmez . pa~t ,.a Michel

8-mej ru.rdy było zwvcię·stwo Ai=ec.h '. ~a m.~nn po 7-go·dw:me1 waike pozostała rP-nad Rubinsteinem. Tarra~d1 z;wycieżył 1 mis.
Stan po 8-mej rundzie rest naistępu;ąev:
,przeciw Reti'emu. Dawidsc*l1n po hótkiei
walce wvgrał przeciw Rose1rn:•emu. Janow- . Niemc owicz:, Tartakower, S ~ ielman, Tar.ski uzyskał pirzedw Niemcowiczowi w ras·c·h 5, 5, A liecltln 4. 5. (1), WidtnM, Rub:nstein 4, 5, Reti 4 (7}, Dawidsohn, Gil~,
.pięknej kombinaicjf przewagę, jednak wsku
telle pneoczenia prze,gratł p.artję. Tartako- Griinłeld, Vaida 3, 5, JalfliOwski 3 (1}, Treyw-er wy~atł w pięknej grze końcowej prze- I bał 3, Kmodb., Michel 2, 5, Yates 2 (1), Rt)ciw Griinfeldowi. Treybal wyg:rał przedw , selli oót

I

l

WARSZAWA, 19 marca. Celem ula- !
twienia młodzieży żydowskiej odbyci.a studi6w na uniwersytecie w Jerozolimiie, rząd

.

słuchaczom zwy~za1nym
t.ego un1wusytetu prawo odrocz.erua służhy woiskowe1. Prawo odroczenia służby
wnjskowej posiadają słuchacze, o ile WV·

ro'.sk1 ~;rzvznał

świadectwem

każą się

szkół

dojrzałości

od-

z art. 85 U$tawy O szko·
ro wiednich
!t.ch akademickich.
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Nocy dzis :ejsze\ rde.rzyły się dwa pociąg i 0~obowy

ś

i towairowy pod Rogowem.

N;s. mie · ~cc wypadku wy~ecbaiH prze<l!hw~ciclc wo;ewództwa i ' Urzędu ś1edcz.~
?,c.
w~„padkó w z ludźmi nie bvło.

· Na

piątej

na stronie

100

.

WILNO, 19 marca ....... '/- Moskwy do
noszą, ż·e

stół

pozostałym

przy tyciu ucz;estnikoin zamordowania <:ara Aleksandra II w dniu
1 marca 1881 r. z okaziji 45-lecia śmierci
cara Aleksan~lra. Dekr-etem rządu s-c>
wieckiego wyznaczona została lista osób,
którym okaz.ano bez.pnykładną w histori
łaske.

Siedemnaście tronów
studentów chińskich
LONDYN, 18 marca, Z Pekinu donoszą:
j Odpowi~<łt ir~du na u1tima~um mo~arst'!•
s1.ę przy;wr6cenia bez.p1.ec~en.domagające
shya ~ komuni>k acji morsk:iej na wo~ach
1duńskich, wywołała, fa.ko zbyt ustępliwa,
ostre niezadowolenie ludności.
Wyraz.em tego na·s troju stała się maul.festac1a kilku tysięcy studentów pod sie-

dz.ibą rządu.

Wobec groźnej postawy manifestan.
t6w, wojsko dało do tłumu sa·lwę. Siedemnastu studentów padło trupem, szesnc1StU
zaś odniosło ciętkie rany.

świąteczny

wielkanoc ny!

•
W DZISIEJSZY M NUMERZE
druKujem:v

DALSZE ODPOWIEDZI NA KONKURS

O ROZWODACH

.
'
CO NAGROD· PIE.N-ĘZNYCH 10

rada komisarzy ludowych posta·

nowiła wyznaczyć dożywotnią em·eryttlit'ę

pierwszy kupon

Wielki · konkur s

Zderzenie pociagów
'
·
pod Rogowem

ma SO Wy

ogłoszona będzie pierwsza lista, obejmująca

Dz

G!!S222

300
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Uważaj!

Gofica'.;

NOWY li On,li Ur S
••

Z Warszawy donosi: Z obliczeń, dO'ko.
nanych puez główny urząd staity6tyczn„.
za ubiegłe tny miesi1t<:e wynika, że pob().
ry urzędników, o ile mają odpowiadać pod..
inny
wyżisz()lllytn kosztom utrzymania, w1
rw2.1ros-nąć z 43 na 48 punktów mnożnej.

cara

I

Ulgi wojskowe dla
słuchaczy uniw.
w JProzolimie

winna wzróse do 48 gr.

Emerytura dla zabójc6w

pąkonał Rubinsteina
w turnieju szachowym

Aliechin

wygw~ić

Mnożna uposażeniowa po„

Uważaj!
Patrz

stronę 8-mą

Dolar w

Łodzi

Na prywatnym rynku walut obcyc.h, sy·
tuacj.a od dnia wczorajszego ni·e ulęigła
zmian:e. Pn:y niewielkiej i·lo.5ci tranza·kzj1
kurs kszfałtował się w godzi.naC'h poran.
nych na poziomie 8.13 w pfaceniu, 8.16 w
oddawaniu, przy podaży pokrywającej nie.
wielkie zaoptrzebowanie.
Bank Polski ob~iżył kurs o 5 punktów
i ofiarui'e za dolary 7.95. .
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Dziesięć tysięcy · pokąsanych
Wściekłe psy,

Zazdroś~cie

Opanowaliśmy
ogień

koty, szczury, krowy i.„ indyki grasuja po Rosji
· Sowieckiej

I

Tajemnicze znikniecie 300 dolarów
Kasjer

zdetraudował

omylił

czy sie

W ladze

I

I

Wojna

światowa otworzyła

!

. .

w

.

haremy

0

I

I

przestrzeń,

i

wykonują
·
ciężką pracę

maszyny

Problemat. którego nie odczuwa zaden krai europejski
Lekarz po oględzinach oświadczył hew· czasu jak istnieje stacja w Mo.skwie, był
Moskw3t w marcu 1926 r.
W republice sowietów powstają ró.żne nym, :le st.an jest beznadzie;ny. :K!rewni za- tylko jeden wypadek uratowania pa.cienta,
kw estje i zagadnienia, mało znane W Euro- częli błagać: - Puśd-e go„. U nas zamó- który był już w izolatorze.
W Moskwi.e iest, jak okazało się wepie. ·czy uwi"E?rzylibyśde np., ż.e istniefe tu wią, teżeli wy nie potraficie, u nas i>otra•
dług przeprowadzonej w związku 2 klęski\
kwestj.a pokąsanych? Wiemy, fe miała do fi<&\ wy.l.eczyć.
to pokąsań rejestr.acti około 60.000 psów, w
Izolator stacji pASłe'tlrO'\\sldej _
z tem zagadnie-n.dent Brazylii&,
czynienia
Zorganizowano straszne miejsce. Stamtąd wynoszą już tył- tem og.romna ilość bez.pańskich.
gdzje są fadowi.fe węże!
Władze sowieckie przygotowuią }akiś
tam wielk.ie lab()l'atorja serum pneciwko ko trupy. W roku 1925 było takic·h wypadugryzieniom wężów i podobno li<::zba ofiar ków 26. Po większej aęści są to ugryz1eni psi dekret, żeby zlikwidować tę' niebvwnł~
A. Z.
tej plagi nad brzegami Amazonki zma.Jała. · w głowę. Tych jest na jtrudniej ocalić.. Od kleske.
~c~~~~~~~~~±~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W Rosff naogM n~ bra~i~hlch kobr
8:~i grzechotników, a }ednak i.stnieje problemat pokąsanych.
Od rana przy ambulatorium szczepionek od wścieklizny w Moskwi-e stoi dfogi
z pod Riaz'lnia
ogonek. Stary wieśniak
pokąs.any prz.ez psa, dzi-ewczyna z obwią
ś l edzcze .wyświetlą tę dziwną histori ę
zaną głową podrapana przez wściekłego
Odbiór tej przesytki potwierdzony zoZ Warszawy .donos.zą:
kota , gromady chłopaków wieiskich i miejstał urzędow.i pocztowemu na awizacji
Zagad'kową sprawę ulotni1enia się 3.000
skiC'h baby z dziećm' na rękal~h ... Nigdy do1ar6w, nadesłanycth do Warszawy z podpi>Sem kas jrra ws,p omnianego komitetu,
od 1886 roku, kiedy założono Instytut Pa- Ameryki, maią w chwali obecnej do roz- p. Antoniego Mincberga.
Ponieważ stwierdzonem zostało, że asteura w Moskwie, niie miał on tak;ego po- rwikłanła właidz:e śledcze. Oto niedawno
za kt órą podniesiono sumę, adr ewiz.acja,
C.
„I.
yjnego
grac
emi
itetu
kom
pol'Skiego
do
wodzenia. W 1926 roku przez :-wcję szczeA.' nadeszło p.ioSlttlO z Ameryki, upomin.a- .sowana była nioe do pol.-amer. komitetu
pień prz.ewinęło się po 1.000 osób miesięc.z
ten komitet o odpowiednie po.- pomocy dzieciom. le oz do .,I. C. A.'', więc
.jące
ni.e, a w roku· 1925 instytut miał 10 OOO kli- twJerdzenie odbioru przesłan-ej komitetowi .powzięto słusz.ne podeirz·enie, iż kasjer
Mincberg dopul!lcił się oszwstwa.
jentóWI Wszystko są to ofiary psów, ko- :su.my 3.000 dolarów.
Wczoraj wobec te.go zostaił on are-sztoGdy poczęło badać spt"llwę wpłynięcia
tów, wilków i nawet szczurów.
wany.
O'kazało się, Le komHet przesytki
sumy,
tej
były dawniej
Te ~Łatnie ugryzienia
Twied'dzi on, fe o podjędu 3.000 dolaz 3.000 dd1. zupełnie nie otrzym.a.ł, j&kko1rzadki"E?, ale teuz instytut Pasteura notu- wi-ek ustalono, że przesył'ka taka z urzędu iróiw nic ni.e wie. Awńzację mógł podpisać
;e je w każdej tygodniowej .re1acji. Więk poc„towego zo'Stała pod j ęła.
w liczbie w1elu innych, a dostała się ona
Wyświetlając okolicznośd, wśród któ- do komitetu bez wątpienia jedynie pncz
szość tych ofiar stanowią mieszJtańcy Motkwy. Wśród pacjentek była }edna ugry- :rycih nastąpiło podniesienie przesyłki z pomyłkę, której dopuścił się prawdopodob
,poczty, stwi.erdzono, że od-ebra•na on.a zo- . nie li.stono'SZ, dOTę·czaią,c ją zami111St do .,I.
z~ona prz.ez krowę, przywiezi.o no tę ofiarę
C. A." do 'komh.etu Pot-Amer.
.stała przez pdlsiko-amer. komitet do poz gub. włodzimierskiej. Wykaz 1925 rok~ . mocy dzi-edom, pociiadający aw, .siedzibę I
Da1sze dochodzenie waadz §ledczycih
niebywały wypadek pogryzieiu.a ·. przy ul. Jasnej 11.
uotuj,e
I ,p rzypuszczalnie &prawę wyjaśrń.
dzieci przez indyka, które~o pok~a.ł wś-cie ·
kły p1es. 87 proc. pacjentów stanowią poJ!,rypeni przez psy. Liczba pacj.entów rośnie niebywale. W 1919 roku było kh 1636,
I zerwała z pięknej twarzy niewdzięczne „czarczafy''
w 1924-ym 6223, a w 1925-tym 10.114. ·
Rząd a~ors.ki zniósł, jak wiadomo, w tylko przeszkadza przy spełnianiu oboPrzerwę w statystyce st.anowi-ą lata
wiązk6w pielęgniarki i krępuje ruohy, ale
głodu: koty i psy zginęły, bo zostały zje- Turcji wielożeństwo, zaikazał ulrz:ymyiwanie pO'Zwala przełożonym wydawać
taikte
tukobiety
aby
,
zana,dził
i
baremów
nia
dz.one. Teraz jest ich at nadto. A jednorozkazów i kontrolO!Wać sprawiności sanicześni·e w oko.licach ?<>dmieiskich' zjawiły reckie zaniechały odwi·ecznego zwyczaju
tarjuszek, gdyż twarze kh są zakryte i nie
zakrywania twarzy woalem.
si wilki
Zdawałoby się, że roziporz.ądzenia po- sposób odróżnić ~ednej od drugiej.
•
'
~
Woal więc mu.siał ppaść i uczennice
W 1919 - 1920 roku staC)a pasteW"ow- wyższe są czynem arb :tralnym d...-ktatora
8 guhem)i. Turcji .nowoczesnej, Kemala pasz.;.. Tym- . sz.kół pielęigniarstwa odrzuciły go bez wa.
ska w Moskwie o~ługiwała
Teraz z.mni·ejszono obwód jej działania, a czasem tak nie ;est. Odrzucenie prz.ez ha nia.
Następstwem logiczinem tego czynu byTo s.amo dzieje czę.ść kobiet turec:kiclt woalu, zakrywająliczba zgłoszeń wmosła.
ostatnim tygodniu I cego im tw&U'ze i op.adającego na suk~ 1e, ło dostanie się turczyne.k d<> biu·r i na iinne
ł'ię i w Petersburgu.
wo1ny stanowiska przy woj$.ku, taka zaś ema•ncynastąpiło samorzuln1e, wskutek
J>rzywieziono np. razem partię 27 poką'Sa- . grecko-tureekiej, skończonej , lak wiadomo, powa'[)a turczynka ł>U'dziła zazdrość w sernych w Suzdalu. A trz.eha . dodać, że nie ' klęską, uda11ą pne armję Kemala. paszy cach tycih wszystkic·h, któryclh bądź to stowszyscy pogryzieni trafiają do instytutu. J armji grec~: ej i. ~p~łnem wyparciem gre- su~ki rodz:nne, bąd~ to względy tow~r~y
s.k1e, ukzymywały 1eszcze zdała od swiaPo. wsiach prZ:ecież trwa wiara w zam6- i ków z Az~ mn1eµ;z.e1.
Podczas wojnv tej okaizał się w armji ta i zniewalały do uk·ryw.ainia twarzy.
·" 't .
1
h ó t
. · "
·
· ... k orueczT o tez· wpr os t narzucał a si·ę JUL
' b u k a.ani't ar 1·usze k 1·
1 P· 1 ure ck'1e1. 01gTomny
ecznicze
W1ente , w. znac or w, rawy
.
.
1
Zresztą nietylko. po wsiach. ~iedawno pielęgniarek w !%pita.lach w<>:s'kowych. ność u.porząd.kow.ania1 czy to drogą praprzywieziono do instytutu robotnika z pań- Bez ich pomocy odnieslenie zwycięstwa . wodawczą, czy też drogą dekretu, tego
znaków obiegowych, nad nieprzyjacielem byłoby wątp<Hwe, u- nielllOrmalne,go stanu rzieczy i Kemal pasza
stwowei ckukarnii
rządzono więc naprędc-e szkoły pie!.ęgniar- zdecydował się na to, a rozporząd zeni e,
miał wyraźnil objawy wścieklizny.
1
przez n:eigo pod tym..i względem,
kob. iety tureckie. po- wydane
a ł patrjoty·czne
stwa,
..t • • ?"
•
1
·
Gd
rf .
·
·
•
Py t.a1a s1ę ,..o:
· d 'ł t
ł
h
.
d
.
.
s1ę
eczpes
zie
„
naroz1 .o urec k'ie z.gr.omauzen.ie
za t w1er
1' M ł ; Ca sp1•e szy y o ntc t umnie.
h hl
U
,.
Odrazu jednak stwierdzono, że owa dpwe ·w Angorze.
„
- ' ' zn.ac or przy u icy a e-1
obowiązkowa zasłona tiwarz.y kobieooj nierycyńskiej".
~ Nie uratowano go.

nam pra dziadowie

jesteśmy

Czy jednak

szczęśJiwi?

Jak zwykle narzekamy i nienz porywa na.s tęsknota do idy.licznego żyda
przodków naszyC'h. A jedna:k - niech kilka ze.stawień wystlrczy:
. Przed stu laty rozniecenie ognia było
JeSZcze kłopotem nielada, zapałki bowiem
wynaleziono dopiero w 1834 r . Komu wę
gle, okryte staTannie popiołem, w ciągu nocy na kominku zastyg'ły, ten musiał natrudzić się niem ało. aby wykrzesać i.skierkę
krzesiwem, a na1> lęuni.c ro-zdmuchać ogień, aJ b~ t eż blc gł po og:eń do szczęśli
wego !'.ąsi~d~, kt?remu węgl~ n~e wygasły.
.. Gaz os w1c: ~la1ący znano aop1ero w An~I 11, a o elektrycznoźci nie miano pojęcia.
Y"' szystki-e pok~rmy musiały być pnyrzą
dzane przy <>~msku kuchennem, mieszkania zaś oświetlano lampami olejnemi lub
świe,ca~. U ludzi zamożnie~zych używa
no sw1ec woskowych, p.rzeważnie jedna k
posłu1iwano się wiecznie kopcącemi świe
cami łojowemi, których n -.rastaiące knoty
trzeba było od czasu do czasu obcinać
spec jalneml nożycami.
Przytem ś~ie7e, wyrabiano bąrdzo czę
sto w do.mu. 1stme1ąc e bowiem wvhv6rnie
~wiec: urządzane były na tak małą skalę .
ze me mogły pO'kryć zapotr zebcwan1a .
Ta~ sa mo. wyrabiano w domu mydło.
Dzi~ń pranta był prawdziwą mordę~ą. wo.
do·c 1 ągów bowiem i zlewów nie było. Wodę do prania chwytano z desz~zem w
beczki; postawione u rynien lub przrwożo~o w beczka ch z rzeki. Wyżym a cze k i
r~z n ych aparatów, ułatwiających pranie
rue znano.

I

•

•

•

Wszystko szyto w ręku. Bieliznę tak
~ęską jak i k()lbiecą, sporządzała gosp odyn1, nawet suknie były najczęściej wyrobu
domowego.
, . Gdy. na·.łcho~ził~ zima, trzeba było, w
sptżarrua·ch i ptwmcach na<Sromadzić zapasy masła, jarzvn, kapusty, ziemniaków,
grzyt~?w i t. <ł. O zimowej bowiem produkc11 artykułów spożyw-:zych nie było
mowy, komunikacja zaś bvła j.eszcze bardziej utrudniona w zimie,' nit w lecie. A
ilet to czasu i miejsca zabierało p.rzygot<>wywanie drzewa na zimę!
1

Cóż dopiero mówić o podr6tacli, choć..
by najmniejszych wówczas, tdy ni~ znano
kolei, a tem bardziej samochodów, gdy
trzeba było tłuc się wózkiem hez t>esorów
lub kosztowną bryczką pocztową po drogach wyboistych? To też, gdy kto \V'Y'bi~
ra:! się ~ dalszą drogę, czynił to .z prawdziwem namaszczeniem, uroczyście, jakby
już nie miał nigdy zajrzeć do domu.
Być może, te istotnie wobec tego wszystkiego ludzie byli silniejsi i wytrzymalsi,
niż dtlsiaj, jakte wielki ~~nak odsetek ludzi umierał w młodym wieku wobec braku dzisiejszych urządzeń higjenicznychl

I·

' · TodtldodęwM~kw~Wd~m~

przywieziono chore~o ze wsi podmiejskie-i
'

Wystawa radiotechniczna
w Warszawie
Wystawa radjotechnlczna w Warszaw~e odbędzie się w dniach 15 - 24 maja
r . .b.w sz.kole podchorążych przy Al. Ujazdqwskich. Wystawa obejmować będzie
działy: wojskowy, naukowo • dydaktycz•
ny, radjoamiatorski, przemysłowo • han~l:o~y i p_ocztowy. Budżet wystawy prehmmowany na 25.000 zło·tych subwencjonują pi eniężnie lub w formie ulg: minister~two spraw wojskowych. tnin. 'przemysłu
.1 handlu, min. wyznań religijttych f oświe
c~niia publicznego, 9raz „Polskie radio".
które iu.t udzieliło subwencji w sumie 5000
zt~~ych i przyrz~kło w Nzie potrzeby ud~1 elenie drugieJ subwen.cji w itejże wysokośc.i.

.. Do komitetu honorowego za.prcszeni'
zostali: min. spraw wojskowych, gen. 2:tligowski. min. wyznań religijn. i ośw. publ.,
p. St. Grabski i min. prz~mysłu i handlu:,
· p. Osieoki.

- ~~-~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
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Kto w tych

ciężkich

złotych

czasach potrafi

dostanie 5

ułożyt

Pikantna I drastyczna komedja
I'· t.

-

Skandal wnoc poślubnę
Program w 8 aktach
w roll głównej

Ridolini Zygoto

dobry dowcip, ·

złotych

Cayj dowcip zostanie wylosowany

złotych

Za każdy dowcip, nadesłany do :redakcji „Go~ca", który będzie wydrukowany na
sqJaltach nasze~o pisma, autor dowcipu, , jako honoraxjum.

~·

,.

Po wydrukowaniu 100 kolejnych dowcipów, odbędzie się losowanie. Aufor, kt6rego dowcip zoctaaie wylosowany, prócz normalnego honorarjum,

ZŁOTYCH
Dowcipy należy oddawać O>Sohiście, lub wrzucać do sY.rzynki ·redakcyjnej „Goń
ca" (Piotrkcwska 106). Każdy d<>wcip powinien być umieszczony na odp<>wiednim
bonie i zaopatrzony w podpis i adres auto
Jeden jedyny warunek stawia redakcja przyszłym hmnorystoin • amatorom, a
mianowicie:

OTRZYMA 100

być

krótki i

' '!'„

"

„ .. '

~·.

zwięzły!

'

-

' : . •

Premiera!

'

===

Premjeral

Po raz pierwszy w Łodzi
Sława Ain8"'Kł

ze swym o!lntstym

rumąk1em

wym dram11cie p. t

w 7 akto.

Postrach bokserów
NHd pro!.lrarn

OTRZYMA 5 ZLOT YCH

dowcip musi

·fred Thomson

ODEON :: ODEON

dostanie S złotych za doWcip
i 100 złotych nagrody
razem wiec 106

-

Frldolinł

w ::!

cze~c

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

I
11

Nr. ~

FBh.IET~M OSZCZ§DHD~CIOWY

Pani Lola redukuje
budżet

,,
.
za UCZCIWOSC -- na bruk
I.

domowy

-'------------------------------------·...;G~O~NrE.;.;,;C WTECZORNY TLUSTRO'W~NT

Nr. 23

Przeciwniczka rozwodów ma

lllysleC ~

Trzeba

głos!

i o dziecku!,

Kobieta powinna być wyrozumiała na błędy swego męża
rrawie zawsze jest kobieta·"-=inówi do czytelniłiów „Gonca"
„
żona, ·która ma męża hulałfe
·
roz..
na- .bieta musi
Kobie-cie nie wolno
jeit: jednak nie tylko
'
nie wet gdyby
najgorszy - bo zawsze w ,z n.im•tros.ki i
powinna

,;Przyczyną rozwodu
Jestem stan01Wczą przedwnictką
wodów. Małżeństwa bowiem obchodzą
tylko obo:ga małżonków, ate i dzieci, które są i być powinny naturai1ny:m <:e1em mał
żeństw.

Cóż może mieć kobieta. z rozwodu, ja...
kiem może być jej życie? Po osiągnięciu
tego niby tak ur>r aó ,.,:C'"_",10 kroku - cót
jej właściwie pozostaje? Pa:szukiiwani.e nowych wrażeń zmysłowych, let>szego życia,
przy~odnei;ro koch.anka, co do zamia-rów
które~o nai<:z~ściej się .mylił Zdarza się
zwykle, że o ile kobieta rozwiedziona nie
wyidzie z.amąż , w61Wczas, gnana tęsknotą
za m i łością, ciepłem domowem. - znajduje wkońcu rozczarowanie i albo, upadła
moraln:e , stacza się coraz niżej, przeohodzi
z rąk do rąk. albo za nalwięk~ze szczęście
uważałalby powrót do rozwi edzione.1to mę
ża , a często i, do dalekidh już d1a siebie, dzieci.„
0

Istnieje typ kobiet o le'kkim

sposooie

myślenia t u-czucia - one to, nie umiieiąc
poświęcić siebie całej dla maiłże-iistiwa, szu-

kają w niem tylko przyjemno6ci, bez obowiązków, oraz użycia zmysłowego.
Inny rodzaj ko1;>iet inaczej wchodzi przez
wrota w życie małżeńskie - - dla niob
małżeństwo jest samo dla siebie celem. Dom, które stwarzają te kobiety, jeet pusty i zimny, bez duuy i uczucia - ni.c iwięc
dziwnego, te· mąż czuje aię w nim obco,
«tara się iaknaimniej w nim przebywać.
Rezultaty takiego niezrozumienia przez
wspomniany typ kobiet, roli i zadad żon-y,
nie każdą na siebie długu czekać. Małżon
kowie zaczynaiją się coraz bardziej od siebie odsuiwać, wkoń-cu zaś - stosunki staiłl
&ię coraz bardziej nieprzyjazne i małton0

kowfo stają się jawnymi wrogamL
Łatwo dałoby się tego uniknąć, gdyby
b ·
· ł
kobieta nal ż ·
. ~ yct~ rozu~ a swe ,0 0 ~
•
ki. ~P.?kó1 t d~lik~tnosć, składcllll1e ofiar z
ambic11 własnej, niedopuszczanie za żadną
cenę do gorszą-cyc1h kłótni _ oto na.Jeżyte
postępowanie , które wyda dobre owoce
na1we! jeśli mąż ma oharaikter trudn 1.
Y
1'
swar tw"!.
Kobieta powinna być wyrozumiałą na
b~dy swego męża. Zł~k i krz~iem nic
nie pomoże. Dobroć zdziała swoje i p<> pewnym czasie mąt pozbędzie się swy::h
wad.

4 miliony dolarów

Dar amerykańsłii na cele
naukowe
Znany milioner amerykaóski Rockfellec
ofiarował amerykańskiej szkole archeologicznej sumę 4 mi,ijonów dolarów, z warunkiem, że zostaną przeziu..czone na wykopaliska na Akropolu w Aten.ach. Prace
rozpoczną się w przyszłym m.iesią.eu.

męża opuścić
był
jej ęku leży możność popra!Wienia charakteru męża. Zwłaszcza okropne świadectwo

,go w

być przyjaciórką mę:!a, dzielić
kłopoty, starać się pocii?Szyć
strapieniu. Ileż d!a .wsp61.nego szczę

.ścia zdziałać może

pogoda ducha ze strony
żony, dobry humor i wesołość. Uwagi czy.n.ione w tym tonie, zawsze będą dobn.f.'

wy.stawia sobie kobieta rozcli-od.zą-c .się .,,
skoro ma już dzieci.
Aby małżeństwo było szczęśliwe, ko-

mężem,

pnyjęte.

W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~!!!'!!!!!!!!!!!9

się

Wypowiadajcie

Czytelnicy

„Gońca"!

Czy potrzebne są rozwody i w iakich warunkach?
10 nagród po złotych 10
nkm, czy :nałżonkowie niedobrani powinni męczyć się wzajem, czy raczei ;>owinna
być pozosto. wiona im możliwość rozwią
zania ślubu i szukania gdzieindziaj mo~e
związ.ane ze sobą przymusem, czy możność rozwłązywania niedobranych mał-1 dla siebie nowe~o inne~o szczęśliwszego
·
życia.
żeństw? Związek nierozerwalny, czy możUwa7amy, że opinia mas szerokich
ncść rozwodu?
1
Reda keja „Gońca" zdaije sobie sprawę, I może wpłynąć na właściwe rozwiązanie
że śród tysięcy Czytelników „Gońca" są j zai;radnienia: nierozerwalność małżeńska
tacy, którzy sami na sobie odczuli ciężar czy douus.tczalność rozwodów na drod7A!
niedobranego małżeńs.twa: że jest dużo ta- prawnej?
Nadesłane nam odpowi.edzi w formie
kich, którzy, choć nie oisobiście, a.le z obserwacii widzieli i widzą, jaikie skutki po- możliwie krótkiej, zwięrlej i ścisłej, drukowane będą koleino w „Gońcu". Gdy
ciąga za sobą ni ez.godność US!Oosobień i
charakterów, nie związanych miłością. par temat zostanie prz~z Jrukowane od.powiedzi omó .viony i .vyczerpany dostate-czmałtedS'kich. A są i tacy również, którzy
nie, redakcja zamknie ramy tej ankiety
ustanaiwlaiąe się nad za 1aanieniami życia nasze-go, .· musieli stanąć przed pyita- rozwodowej i z pośród wydrukowanych
Nasza senncyjna anki~ta wywołała
duże i zrozumiałe zainiter-?sowanie.
Co jest lepsz.em: małżeństwo złe, ale

zostanie wylosowanych 10 odpowiedzi,
każda otrzyma nagrodę w wysokości

10

Maharadża

złotych

Jak

mogłaś topić

kooi-eta w tie-n sp0$6b

zdoła uło

zagolŚci w iei duszy.
P:rzyczyną ·rozwodów

I

Humor czyte1_! n1· ko' w Gon' ca"

Maria Z.

tł

Dwa dowcipy z
xxm.

tysięcy nadesłanych

SZCZERA..

nać po zapachu maść konia. i numer doiroż.ki.

Maks. Zeligman

Mąż: Wy}eidżaml Najdroższa

czy po-

Cegielniana 19.

•

~taniesz mi wierna 1

Ona: Bądi spokojny mężulku; myśt o
zdradzie na.wi~dz.a mnie tyilko w twej Ghe.en ości.
Zofja Szelu.bsb

Pomor.sk.a 13.

•

•

Autorzy powy.l.s:rych dowcip6w odede brać mogą za okazaniem dzisiejszego numeru „Goflca" i wylegitymowaniu .się w
redakcji. (Piotrk-0.wsk.a 106) po 5 złotych
·
nagrody.

W zwią.z!ku z dawcip~m w numerze 17
Gotka'' z dnia 17 marea 1926 nadesłanym
Pr?Jez p. Tomasza Kadłubek-Fra11kit!wic1..a,
a o-dznaczonym na~rodą 5 zł., zostało
stwierązone po zbada·nfo, że autore~ t~go
dowcipu nie jest p. Tomasz Frank1ew1cz,
Al. Kościuszki 67.

dowcipu:

c6rkał

Je.żeli

tyć sobie tycie, to rychło dom rodzin.ny
stanie się dla niej 'W'.Szyslkiem i azcz~

brylantÓW

H.onliurs humoru

Wyrodna

oezyiwi"Stośc:ią tydową.

10

blasku

Szczytem znawstwa jest zaciągnąć się
papierosem z tr.Ol'Opolu łódzkiego i po.Tr

w nowej sukience!

czyzny. Jakże często niestety, nasze mę
żatki, już w pierwszyoh miesiącach po ślu
bie pozbywają się wszellkiego wstydu i nie
krępują się wcaile przy mężu. Takie postę
powain-ie zraża OC2ywi.śde mężczyz.n. bardziej czułych ba tym punkcie, nit sądzi nie
fedna kobieta. Niedbało~ w tua1ecie, nie- .
staranne ubieranie s:ię, bra'k ~ strony żo
ny chęci przypodaobania ,się, - nastraia
niepczyd1ylnie mę2a i kate szukać mu zadowolenia, którego nie mote z.naldć przv
boku żony, u innej kobiety.
Wogóle, wstępując w związ:'lci małteń
skie musi sobie kobieta ~ed.zieć, te
aniołów niema na ziemi, ~ kaidy człowiek
ma swe wady i s!We zalety. Gdy los połą
<:zy nas z człowiekiem złym, pracujmy nad
nim, a cierpllwośdą dobrocią i stałością
zdołamy go poprawić. Nie szukarmy zniko.
mych uciech, ni•e prowad:!my lekkie-go ty •
cia, pamiętajmy, że małżeństwo je.st prze<lewszystkiem obowiązkiem i twardą 1'2'1'.-4

Kaszmiru ukoronowany

SZCZYT ZNAWSTWA..

-

umieć być także kochanką męż

prawiie .za wsze
ie-st kobieta, która albo .szuka w małteti.
·s twie j.edynie tdycia, .ałlbo 1lie rozumie .zupełnie swyoh doniosaydi oborwiązk6w.
I dlate.g o jestem zde-cyd'>waną prudw„
Odoowiedzi, krótkie i wyratnie pisa-ne, były pod odpowiedziami drukowane narozwodów. Przy-czyny, które rw-yniczką
muszą 'być zaopatrzone w imię i nazwisko zwiska ich, wówc~as, za·m iast nazwisk,
dadzą się pt'zy dobrej woli
wywołują
je
kle
ini:ciały
będi\
zamie.sczane
aptora, oraz adr~ jego.
Autorzy mogą za.s.trzec, iż nie chcą, by 1
obu stron, a zwłaszcza kobiety, u.sunąć.
Dlatego t'ozwod.y nietylko, że s" niepotnebne, ale wprost szkodzą: ludzie zrywa.ją związki, które pozwalały im poprawić
złota pereł j
WŚrÓd
się wzajemnie.
-ł •
.
.
'
To co piszę - to nie teoria, lecz za.
otwierały .nonie
Glośny_z procesu szantażysty Robin-~ Pcchód koronacyrny
sona sir Hari Singh, będący wówczas na- wspaniale przybrane. Za nimi pootępowały sady, któremi się w mem mdlżeńskim poj stęp~ą tronu kaszmirskie-go, a od którego . oddziały gwardii pieszej i konnej, wreszcie życiu z korzyścią kieruję.
jechał maharad~~ w ~za!ac~ złotych, oMam męża hulakę, nad którym pracu1 Robinson zdołał wyłudzić czek na olprzyI mią sumę 150,000 funt. zterl., grożąc mu k~ytych perłami i kamieni.~ .drogocenny- ję już osiem lal. Nieraz gorzko zaleję się
1
skandalem, w.stąpii w tych dniach na tron. m1. O przepychu ce.remon1i ~w1a~czy choć
by to, że. tylko kl~1noty, ktor"Y:1111 przy~ra- łzami, i w nocy, gdy męża niema, schylam
opróżniony wskutek śmierci jego stry;a.
Z niebywałym wprost przepych~m od- ny był wierzchowiec maharadży, oceniono kornie głowę przed obrazem Boga~dz.icy
była się w mieście Jamu, w Kaszmirze, u- na 30,000 funt. stert.
i modlę się. Modlitwa doda.je mi sił do dat.
roczysto-ść koronacji nowego maharadży.
że taką powinna być kobieta-polka.
--~.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ szej pracy i dalszej wytrwałości. Myślę,
~~~~~~~~~~~

XXIV.

ai.ę

przyjaciółką,

żon.a

Imię, nazwisko, adres autora - - - - - - - - - - - - - - - - Łódź, dnia _ _ marca 1926 r.

•••

Zgierz, Rynek Kilińskie-go)

Rewolucja w· Hiszpanji
.••w dziedzinie mody
Królowa hiszpadska uczyniła istną re-w dziedzinie mody. W tych
dniach ukazała się w sukni prawie aż do
podbródka z rękawami, zakrywającymi
całe ramiona aż po przeguby rąk. Podobno inspiracja do tej rewolucji wyszła z
Watykanu. Rewolucja ma niewielkie szanse ro.z.szerzenia się poza Pireneje.

wolucję

Powódi dla celów
reklamowych
Obdarzeni zmysłem reklamy amerykanie potrafią wykorzystać dla }ej celów
wszystko - nawet powódtl
Ostatnio wielkie powodzie nawiedziły
okolice m. Dayton (Stany Zi.e dnoczone). W
tydzień później przechodnie mogli podziwiać w wystawie jednego z największych
magazynów kapeluszy w N. Yorku melon,
okryty skorupą bł ota. P r zy kapeluszu znajz następującym
dowała się duża tabli-ca
tekstem:
,.Kapelusz ten zo.sta! i:naleziony n.a jednej z ulic Dayton. Jest on WFobu naszej
fabrykd. Wszyscy magi;\ się przekonać, it
pomimo długi-ego pobytu w wodzie kapelusz r.asz nie st!"adł nic ze s H''. fo rmv i nie
1
z.mienił koloru"•

GO~ \VIECZONNT Jt.US1'RO'\VANT

Nr. 23

Dokąd póiśC dziś

wieczorem

TEATR MIEJSKL
DzU, piątek, jutro, sobota wieczorem, niedziela
wreczorcm, poniedziałek i wtorek pu.yszłego tygodnia występy Kazimierza Junoszy-Stępowskie
go · sensacyjnej komedji L. VerneuU'a „Orzeł czy
· reszka". - Na dzisiejsze, jutrzejsze oraz poniedziałkowe i wtorkowe przed.stawienia ważne 111'
biletv ulgowe. Realizować je można od 2 do 6 w
kasie zamawiań.
Jutro, sobota, o godz. 3 m. 30 po południa jedyne w tygodniu bież!lcym i jedno z ostatnich już
powtórzeń prześlicznej bajki scenicznej w 9 obrazach - „Królewna śnieżka l 7 karłów'' - z Zofi11.
Gryf-Olszewską w roll tytułowej. Ceny najniższe.
W niedzielę o godz. 3 m. 30 przedstawienie, po
oenach mitooyc11 dla starszych: dana będzie
przezabawna krotochwila w 3 aktach Hennequin'a
"Codziennie o 5-ef" - z Ste.fanj11,
i Veber'a .Jarkowakl\, Grywińską. Jerzmanowsk11.. BieUczem,
Komornickim, Krotkem, Szubertem w rolach watniejszych. (Sztuka nie jest odpowiednia dla dzie·
ci ani dla młod.ziety szkolnej).
.
.
Tl!A TR POPULARNY.
~ w piątek o god'Zinle 8.20 w1ecz. PG raz
20-ty z rzędu gra11a z olibrzymlem powodzeniem
tragedia w 8 obrazach z cza-sów Nerona p. t. ,.Ligja''. Doskonała gra artystów, oraz piękne I pomysłowe dekorcie sklada)ą się na cal~ć wie!!t
·
efektowną. W roli tY'tułoweJ p. Bc<>nowska.

JOSMA Sl!UM I RALf' BENATZKY W lODll.
Wielką atrakcła, artystycz11ą cl.la publlcwoścl
lód'zkiej będzie je<lyny występ s.łynneJ pieśniarki
Josmy Selim. zwaoeJ wiede6ską Yvette Ou!lbe.rt.
Josma Selim śwfęcfla trymr.fy we wszystkich
wielkich Sitolfcach BurOJ>y, oraz w Ameryce. Prnsa zachwycając sle trleizrównanym Jej wdziękiem,
.złotym humorem za-znaczata, te artystka ta Jest
równie czarującą jako wykonawczyni piosenek
stylowych. Jak I współczesnych. Josinie SeHm
akompantuje znany kompozytor dr. Ralf Benatzky,
twórca szeregu POJ>Ular11ych operetek. Josrna Selim I Ralf Benatzky wystą,plą tylko raz Jeden w
sali filharmonii dnia 22 marea o g-0c1'zmle 8.30 wieczorem. Bilety do nabycia w kasie filhumon)I.

BAL NA SZKOLĘ RZEMIOSL.
Jutro dnia ZO b. m. odbędzie się w Btałel sali
„.M.anteufla" d«oczny bal n.a rzecz ~o.fy rzemios? dla d.ziewcząt'', Jak i w lafach ubleglych
zai·nteresowanie tym balem jest ogromne, gdyż
1.mprezy tego towarzystwa cieszą sle oddawna zasłu~oną sla wą i gromadzą elitę towarxystwa łódz
kiego.

--:POPIS SZKOLY PLASTYKI I RYTMIK.I ST&
fANJI PASZKóWNY.
W niedzielę d11ia 21 b. m. o godzinie 11.a> J>Tzed
południem odbędzie się w teatrze miejskim doroCZ1ly popis szkoły powytszeJ. WySta.Jri11. uczennice dorosłe, Jak również maleństwa +.letnie.
Dorosłe uczennice artyzmem l przyswojoną sob·c techniką odtwomi: lmpromtu ....... Szubert. Tan;cc czarownic - Mac Dovell'a Aveu - Schumana. Obrazek wschodni - Ketcby.
Maletlkie odfatkza. szereg rzeczy przypadaią
,.Deszcz"
:::~·-ch do gu-stu naszym milusińskim:
(z kolorowym! parasolami), „Dwa Michały''. ,.Kmkl' I ,,Wiosnę•' Bacha.
Panna St. PaszMw11a, mło00clana łderownl1~z..
ka szkoły odtańczy. z wrodzoną sobie subtel11ośdą
trudn<\ I poważną rzecz: Polane?; - Chopina.
Bilety są do nabycia w kancelarii szkoły plastyk! Piotrkowska 92, parter, ostatnia of. codzler.nie od godz. 5 do 7 wiec.zor, a w dzid przed:staw!enla przy kasie teabru od godziny 9-el rano.

obfitości „Gońca'' czeka na Was
100 naszych przyjaciół otrzyma jutro upominki 100

Róg

Jutro od piątej wydawa~ Je będzie administracja

Z trzeciego masowego konkursu upomin'kowego dla czytelników „Gońca",
obejmując·ego trzysta przepmiotów. w dniu
wczorajszym zo.stało wylos-owanyoh sto
nazwisk. Lista ta, wydrukowana poniźej,
stanowi pierwszą z trzec:h, które uikazy·
wać .się będą dzień po dniu, a więc - dz.iś,
w sobotę i w niedzielę. Poza wielkiemi
premjami, których wartość obejmute około 15.000 złotych, a które wkrótce zost~
ną rozl'OSowane, w przeciągu trzytygodnio..
1 wego swego istnienia „Goniec" dał już
swym czyte.lni·kom: z pierwszego masowego konkursu 350 biletów do kin. dwie- '.
ście upominków z dru.gieg" nadzwyczaj- j
nego konkursu masowego, z trzeciego 300 przedmiotów, wypłacił 27 pieniężnych
nagród, ogł'OSił konkursy ze 110 na~roda
mi pieniętnemi, przyjął około 2.000 bez·
płatnych o~łosz.eń od czytelników, wreszcie zapowiada nowe premia wielkanocne w ilo.foi 600 przedmiotów, w między
czasie zaś, to jest do świąt - og'łosi jeszcze czwartą serję upominków masowyC'h
Bilans 22 dni, istotnie, imponujący! Alt!
do rzeczy. Wczoraj zostało z pośród nadesłanych bonów wylosowanych sto następujący-eh:

15 po 1 funcie
1.
2.
3.
4.
5,

Tabachowicz, Orla 12.
Stanisław Graczyk, Myśliwska 25.
Aleksandra Polk, Kilimkiego 178.
Edward Kostrzewski, Głucha 4.
Helena Lowkłs, uL 28 pułku Strz. Kan. nr.' 23.

a

-

,.

·15
50
50
50

25
25

25

lf ttEt:BAUMOWA

Choroby skórne,
wener. I moczopłc
Przy·muie obern e

Wólczańska 4,
Tel. 40-25
choroby kobiece i
aku!'zerja.
Przyjmu1e od 3 do
5 po południu.

lipski

na ni. Wschodni1j 65
tP1otrkowska 4 i)
TeL 3-~1
w godz· Ił-!) pp. f
7-~ wiecz. 14;,9 4

15 btJetów do kina

Jm Wożnła:k, Lloowa 14.
Helenka fromerówna, Traugutta 11.
AntonJ Prooilńskl, Sł-kawska 4.
Gustaw IDntz, Nowo-Za.rzewska 73.
Nowakówna Władysława, Stefana 8.
Józefa Kszeszewska, Sporna 2.
Adam Krzemlńskl, Wywka 16.
A. K«mK:zewskl, Piotrkowska 104.
Henryk RozencweJit, Nawrot 7.
Alter Rozenberg, PLotsrkowska 66.

zo po 1 klg.

cukru

36. Walenty Pokrant, Przędzałnłana 105.
37. Wł. Prawczyńskł, Wierzbowa 14.
--

- .Y

300 '
75

50
. 50
50
251

251

25

l'O 100 u„ominków
KAŻDY BON DAJE PRAWO DO Wlf'GRANEJ.„„____
I wrzucif do skrzynki „Gotica".
......„ .......„„„„„„„„......
...„ ...„„„...„„„„
Wyclą~

I

CHCIAŁBYM

.

OTRZYMAC

.,..------------------------------------------ .
1 podać

jeden z

wyżeJ

wym1enionych przedm1otóWJ

Marian Chmlełcwckl, CegleJniaoa tn.
Izak Herszkorn, Nowo-Cegłelnłana 46.
Hen:nau Rudnlaóskł, Odadska 71.
Jan Woliński, 28 11. Strz. Kudowskich 43.
Antom Jacek, Zakątna 65..
Sta.nlsłarw CynJder, Wl~niowa (.
P. f'arber, Andrzeja 46.
Stanlsław ChwedOł'owicz, 28 p. S. Kaa. X.
Józef Stasiak, Główna 37.
Józef Chajmowicz, Piotrkowska 42.
Stefan Posternacki, Kaliska 3.
Noach Woronlecld, Magistracka 14.
83. A. J. Karo, Zawadzka 4.
84. Stanisław Bułka, Piotrkowska 154.
85. Szczepan BaD.kowski, Mazowiecka 36.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

15 po 1 kaa1alku
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

w

mydła

Marceli Bilski, Drewnowska 23.
A. Sobczak, Kopernika 43.
Stefll!l Walewski, uL Emilfi 52.
Zofja Pawlakówna~ Kopernika 43.
E1sa Rebl, Nawrot 6iBronisława Migała, Nawrot 38.
J6%efa Wojciechowska, Kiełbacha 6,
Franciszek Wolli\skl, 28 pał. Stn. Kaa. G.
H. Szurekówna, Klli4skleio 42
Antoni Zarzycki, Radogoszcz, Małopolaka tl,
Wanda Rózga, Granitowa 13.
Marja Marciniak, CboJny, Kara 20.
Henryk Groszewski, Grabowa lO .
Bory1 Lurfe, Zawadzka SO.
Antonina Kaczmarek, Kill6skłeio 113.

•

•

Wyżej wymien.i<>ne osoby mogę jubo,
sobotę, odbierać n.aleine lm orzedmłoty

w administracji. ,,Gońca'' (Piotrkowsb
Nr. 106) od godz. 5-ej popoi. Lista następ

lmlt. nazwisko l a d r e s : - - - - - - - - - · - - - - - - - Łódź, dnia - - - -

Izak Biedak, Wschodnfa 16.
Maryla OwCZBf'kówna, Andrzefa 4&
Pr. Zajączkowski, Dolna IO, Radocosz.cz.
K. Zakrzewski, Drewnowska 60.
Józefa Prócltnk:ka, Pomorska 5.
Leoo BoreitsztaJn, Główna 45.
h\arja Wotniak, Gęsia 14.
JulJanna Wudarczyk, Wólczadska iL
Stanisław Defeclńskl, Rzgowska Ul, Chojny,
Br. Sli!klerskl, Andrzeja Hi.
Kazimierz Stach, Andrzeja 5.
Czesław JawMskl, Rokicińska 10.
Stan. Tadeusiak, Nanitowlcza 36..
Henryk Trzeszczyński, Wysoka 18, m. 28.
Marja l(i>pydłowska, Traugutta 11.

15 po 1 paczce pauterosów

Codziennie losowanie

n
Gustawa Zand· Michał

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
at.
35.

39. A. Kwiatkowska, Tuszyńska 17, Sh0f11:v.
40. Pietrzak Jan, Zlelooa 16, Bałuty.
41. Jan W ol!ńskl, 28 p. Stri.. Kanłowskk:h 43.
42. JulJusz KłrsztaJn, Pk>trkowska 243.
43. AliicJa Berger, Plotrkowsb 82. ·
44. Florentyna Kairtłńska, Targowa 3.
45. Władysław Kezu, 28 11. Strz. Ka•nlowskłch 38.
46. Zygmunt Kluszceytlskl, Chłodna 6,,
47. Baorbara Szendel, i<arola 20.
48. Amonł Badowski, Zlelon<t 24.
49. Helena Woicłechowska, Kiełbacha 6.
50. Helena Wotnf.akowska, A:·drzeJa 38.
51. Adolf WaJss, Pusta 5.
52. Stanisław Walewski, EmlfJI 52.
53. Józef Kaczma·rek, Wrocławska 20, Bałuty.
54. EugenJa Affeltówna, Wólczadska 252.
55. hlarfan BoJanowsld, Skwerowa 10.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1o po 1 kstątce

„GONCA' 1

men

Dr.

16. Zygmunt Oałdzlckl, Krucza 7.
17. J, Konucznl.ak, G.órna 6.
18. Zb~niew Paprocki, R1>klclńska 9 - 11.
19. Lookadja Majer, MarysJńska 26.
20. Roman śml1tlelskJ, Targowa at.
21. Edward W ojcfochowskl, Kiełbacha 6.
22. Roman Lutyński, Raf tera 26.
23. Marylka Szn·aJberżanka, Gdańska is.
24. Jakób Spłro, Piotrkowska 19.
25. Franciszek Za.wteJa, Grodzińska 22.

raz7 po 1 kila1gramie cukru
raą po 1 kawałku m7dła
raz7 po 1 paczce papierosów
raz7 po 1 funcie kiełbas7
raz7 po 1 tabliczce czekolad7
raz7 po I bilecie do· kina
raz7 po 1 pięknej ksiątce

odwasze pokoje! fill'aaki od
pasowane, kapy pluszowe, pikowe, gobelinowe.
K<>łdry watowe. Podpinki. Praoującym na, raty.
1127-1-d
Leoo Rubaszkin, l(ili~o 4-4.

Dr. med.

cze~oł1dak

· ~

.

..

Al

10 po torebce

I

•
Masowe premia
nadzwyczajne!

Al PANI

upięk:Szaicie

J. Lapczyńskl, Konstantynowska 144.
J. Suchy, Aleja I Maja 54.
Leokadfa Jakubowicz, Kilińskiego 183.
Antoni Kobiela, Piotrkowska 130.
Władysław Milczarek, Okrzei 29.
Wiktor Winksmo, Słowliańska 15, m. 14.
Leokadla Dawki, Kllińskłego 122.
Jan Malanowicz, LJvowa 7L
K. Wagner, Wło.dzlmlerska 52.
Stefan Michalski, Wólczańska 196.

UPOMI!'JH.OW

300

5 !2!2L22S

dzls!al bez koozulkl... Wielki wybór damskfel l
1"..t~lel bleUzny, poflczoch. skarpetek krawaty.
Pracującym na raty, Leon Rubas~kLn. Kllińskle2-1-d
Nr. 44.
si:o
..-...

ki2łbasy

Michał

6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.

nych 100 os6b ogł<19Zona będzie w jutrze"
szym numerze „Gońca WieczOllJlego„.

1926 r.

.

Reduta"

„TE Z· ZAUŁKA''

Pot~tny 10 akt dramat obyczajowy. - Genialna retyseria
Gerharda Lamprechta według szkiców HENRYKA ZILLE.
Wytwórni „NaUonalłllm„ Berlin.
W rolach gł6w.,,,,cha
Król ekranu Bernhard GoetzKe bohater filmów
Grot)ow1ec lnoy !ik 1· 1 Dr. Mi11.luze . Artur Bergen.
Aud Edege Niesen l<na11a z 11 mu .. Dr. fll n 1°1•ze~
M. Chrietiane, M. K~plor, I". Richard, P.Blldt.
Na1w11;kszy sulu:es t' tY t11mowe1 - rilm ~ ł e z Za ul ka· 1D1e
Verrutenen> wyświetlał derlin jednocześnie w 51J kinach

Dz!j I dni następnych!
Początek o godzinie 5-ej,
ostatni seena o !lOdz IO ej

biura kin[mat~gr.
"ENHAFILM", W1;RSZAWA.

\\'łasndć

To nie film - To tycie samo z jego

--

Już można składać

łzami

- Bólem -

Krwią.

Stajesz się popl'<l6tu skąpy. Wczoraf
odmówiłeś ml kurna sukn.f. l
dziś rano jeszcze trwasz w swym strasznym uporze.
-

wieczCJ11'em

ES

- .WiE

bony na wielkie premia

w administracji „Cioflca" (Plołrkows~a 1~6) kopert7 zamknięte z obowi~zującą; · ilośclfł bonów
W tcoperde musi byf albo 20 bonów kolejnych, albo, zamiast brakujących bonów z numerami, można umies~czat bony zapa•
sowe. Nazwisko i adres składającego mogą b7ć umieszczone t:rlko na jedn7m z bonów. Termin składania bonów upływa
z dni~m 21 marca 1926 r.
·
Już można składa~

Pięrv1sza

lista zdobywców premii

będzie już ogłosiona

22-go marca
\

GON"E~

Nr. 28

WIECZORNY fC.JT!ITRO'W ANT
I

Ogłoszenia

Sentyment

HGońca".
.„
a••• wte...

Czytelniliów
e

zaprowadził

'

go do

stały się

adrlela lekcji, korepetycji po cenach nlsklch, Ewentualnie nauczy polskiego za francuski lub
ang·ielski. Oferty sub. ,.A. Z." do „Gońca Wiecz.".
· 783-1-m

I
I
·
-·
-ONCHERCHE
ns-l~n

.

--

-

STUDENT

sylw-elkę

zło.dzi-er1óe1!o „raka",

udziela lekcl!. Przysposabia d-0 egzaminów 1 w instrumentu do rozpruwania pancerzy stad
· ·1·
h K .
l
krótklm czasie p<Jprawia zaniedbanych. Warunki
asiarze przyn1es t ten prze owyc .
bardzo przystępne. Oferty sub. „Matematyka" d-0
788-1-n · miot za.winięty i niechc~cy pozostawili pa„Gotka".

I

RUTYNvWANA

Stanisława Wilkowskie~o (Leszno 36}, co
doprowadziło do wykrycia spraw.ców włamania.

freblowskiego przyjmę jeszcze kilkoro dzieci. Ogród, plac do gier. Zapisy codziennie 2-4. Zabt736
lli! 85, m. 3.
Hfti

SPRZEOAZ' i KUPNO
a

DO SPRZEDANIA
lt>arał

-

rotografiozny w dobrym stanie (skrzynka),
6 x 9 cm., za ba.rdzo niską ocnę. ObeJrzet moł..na
722-1-k
• Aronowicza, 6 Sierpnoia 19.

pi~-czątką firmową, zawołał:
-

800 m-m.

d-o obróbki drzewa.

uli.cę Marszałkowską.

I

mmocykt flirmy ..Wanderer" do 3.!! H. P„ dwu- I
cyl1111drowy, mcne być uszJcodzon··. Oferty z dokla<lnym OJ)isem do „Oolica" SC!b. „Wanderer".

Dziś

801-1-łr

szafa, oitomana, rower (wolne koło), masz'Yfla :W
szycia .,Si·n ger" i stari skrzypce. Wólczaóska
823-1-k
n: . 169, me~. 4.

kilka godzin.
pod

ZDOLNA KRAWCOWA
i wykonuje sołidnle wszelkie roboty w
zakres krawłecczymy l b!el!miarstwa wchodznce. Po ceonaclt koodcurencyJny<;b. J. Sliwińska . Sie~1
rakow'Sikiego 82.
prryjmułe

butelek po winie.

,
konia~u i likierach, pudełka z kon.serwa.-

_ ..._._...,_
--------------....

zdolny, nczdwy 1>067.UkuJe pe>sady blurawei, e-

wentualnie ~kasenta. Zimy kaucję. Wynagrodr,~
nie bardzo skromne. Łaskawe e>ferty pod ,.A. M."
816-1
do "Gońca". .

ł

MLODY

trzy pigutki,

człDW!ek, z 4-kłuowem wykształceniem, p<1o5zukuJc Jakielkołwjdt pracy. Oferty sub. ,.W. R." d9

poczem z jękiem runął na podłogę.
Wezwano pogotowie.

to,

..{P)4\ca".

856-1

Lekarz stwier-

MLODY

ezł<'YWiek J>OS'Zt!kufe Jakie·Jkolw:łet pracy (pomocnika ślusarskiego lub siolarskiego). Oferty ~kta
841-1
Z.".
dać do "Gollca" pod

„w.

jak się zdaj.e,

na pobyt 1" sr;pitafo, jedna.k zawiódł.
Zakrz.ewskiego zamknięto w więzieniu.

p;·-~~!!~!!~

5

i dni

następnych!!!

BOŚ TO TY

Szla$!iero \v8 rilm o•ieretka w6 akt. Lr1betto
Harry Jfoberts. Muz. Mare Roland. W rolach gł. ur. subretka - Hanni We1sse o raz
nleporów. wytw. iimant- K Beekersachs.
Ol'Jg. z<lję6 dl~ tego nlmu dok4D&nao w Barcelonie,
V'a •ncji, Maladse, Oranadsle na Olbraltarae.
Sslaglor powyłdsv lluatrowan)' jaet ep.e. mHJk'I
oraa •plewem, w wykonaniu epec a1orowadse117eb
aohat6w a opel')' wiedeblllej.
Boś te ty - w
Bo' to łJ' -• to ul,,gler- wy nim
eslag. moe' . Bu• to 'J' - to Hlagleruwa ploaenkat

MLODZIENIEC
pos~ Jakłejkohvlck pracy, mo-!e być "1
rakterze goń<:a mb t. p. Ofcrrty do „Gońca"

chaP'Jd
842-1

..R. T. 13".

6 ldas szkoły ba.ndfoweJ poszukuje jakieikol wJ.etk pracy. Łaskawe oferty do
822-t
„Gońca" sub. „Hmdl()Wlec",

t

wyłcszfafcenlem

- - --- ------------·
MŁODZIENIEC

m.,

abi!turjen,t sxkoly POIWszechneJ, J)Qszukufc j.3.
Me;kol wiiek 1>061!-dY w bilurzc. Wolny Jest ; d
2-ej po Połudnlu. Łaskawe oferty z wyzmaczr'nem WY11acrocbeniem pod „15" do „ Gońca".
844-1
MŁODZIENIEC
Jl 6-mies!ęcmą pra•ktyką biurową. pisze biegle na

maszynie, poszuku}e Jakleikolwlck pracy. Ła·
skaiwe oferty sub. ,,f.mes" do „Oodca" Wl·ecz."
764-1

Wielkie arcydzieło
wytwórni Univer•
sal Pictures Cor•
poration, N. Jork.

najświetniejszego

filmu
obecnej!
doby
I
•
I

UPIOR wOPERZE

sztuki kinematograficzn ej! - -

iórw

erze''

Według ~ozglośnej powieści

W rolach

głównych•

Gwiazda ekranów Amer1łti i
Europy, znana z obrazu
z KARUZELI"
,,ozu:wczę

Gastona Leroux p. t. „Le Fantome de L'Opera"
Realizacja1 RUPERT JULłAN.
W rolach głównyc~=

MARY PHILBIN

•
I
'
·eea eea
realizacja w barwach naturalnych.

NORMAN KERRY
a .tae a e a

„_„

CID.OPIBC

Zaknewski podczias aresztowania poł-

premiera

Cud techniki

przyjmuje od szycia 1{05tJumy. suknie. ubranka
dla dzieci. Wykat\cza starannie i tanio. S~ " roka 3
838-1-d
(Radogosicz). J. Bibbel.

MLODZIENIEC

Operetha filmowa!
Dawno oczeKiwana!
Po raz pierwsz7 w Lodzi!

TANIO DO SPRZEDANIA

ZDOLNA KRAWCOWA .

Lokal,
kinem
„Światowid" został prz.etrząfot ę L y gruntownioe. ,Znaleziono mnóstwo

ną

••

ff

mieszczący się w suterynie

k

„.,„„
bezrobotnym

*4

Zamieszku;e z żoną u teścia Zadrożn·e
go, dozorcy wspomnianego domu.
Rewizja trwała

pracę

manewr obliczony

obstalunek

,,Grand· Kino"
&\WĘ

Dajcie

°"·łamywaczem.

„

wyrównia'!'ka 500 m-m
Poludniowa 37.
703-1-k

KUPIĘ

na

Nazwisko było im znane, Stefan Zakrzewski jest bowi-em

Był

poznaję,
był

podążyli

ciarni.

ee

dzrł symulację.

na ulicę Marszatkowsk~ 111 dla p. Aleksandry Zakrzewskiej.

Wiadomość:

Dziś

Tak,

to

DO SPRZEDANIA
piła taśmowa

ujrzawszy papiier z

Pan Wilkowski,

sm

dwa zegarki: 1 - „Omega„. drug! „Longl'n". onz
kilka pierściooków I obrączek zlotych. Z. Bana·
'i29-l-k
s1ak, Pn.edzalnlana 88.

banknot.

wspaniałe futra, bardzo drogie,
kupione .w bic .:.ą cyrn tygodniu.

pieaięłkę kwfo.ciami

DO KOMPLETIJ

kwiaty,

mi oraz

pi.er.
Prócz tego zauważ<ino na bibule

nauczycielka-maturzysrtka udziela lekclł I kOO'a])etycji w zakresie 6 klas na bardzo dot:odonvr:h
warunkach. Łaskawe e>ferty sub. „Obowlą1kowa"
791-'-n
do „Gońoa".

zamawia1ł

J>O·ń·

io

DO SPRZEDANIA

notorycznym

zauważyli odciśniętą

Oto na arkuszu
1

który

cjach otrzymanych od właścici-ela kwia-

nakowa

bibułka

•
• .
.
barwy szare1, ale wyw1adowcow uderzyły inne szcze~óły.

une fransaise pour deux. enfanta pour 4 haares par

-

Bo klijent,

-

maszyn~

czocb w dobrvm stanie i p~lępnej cenie. Ant.
815-1-t
w~. Kłl·ilistlego 136.

Wywiadowcy, opierając się na informa-

zwykła

to

,

srlrvt - maszyny na swetry I

wręczył mi

zawartość.

pieru.
Bvła

DO SPRZEDANIA

panu

pamięci?

fałszywy

Na miejscu przesteostwa poHcj.a ni~
k
• k
• ·:
•
.
zna lazła me, proc z pilnika 1 a wał a p.a-

J

ABSOLWENT

Jour. PrzeJazd 40. m. 17.

w

DO SPRiEDANIA
sztryk-maszyny na swetry: ledna SS cent:vmetrów, nóP-nwster l Jedna na rękawkzk! 91 centm ..
9-ka, w dobrym stuie. St Rozwens, Grabowa
814-1-k
31. m. -4.

do .,meliny•'
utkwił

Ogłoszenia

Czytelniłiów ,.Gońca"

zdradziłym

A dlaczego adr.es ten

-

kasę oJ!niotrwalą

i skradli

scm!narium rabi.nów udzie.la hel:!ralskiego, angielskiego, Uteratury I religJI. Ceny bardZ-O przy.
760-1-n
stępne. tfopner, Traugutta 5, m. 2.
~·

--·

złod~iejski e j '

Przed tygodniem do biura , .Półnornego
towairzystwa transportowego" (Widok 6)
wtargnęli włamywacze, rozbili

PROFESO!t

UCZENNICA

prowadz~,5:a

~ w .a rszawy donoszą nam:

gimnazjalny, specjalność: chemia. m!ineral011:Ja,
1oologia, poszukuje lekcji -od 1 września 1926 r.
Ła<>kawe 1gfoszenia pod ,,Profesor" do ,.Onlica".
792-1
klasy V-el udziela pe>l5kiego I łacłny, 1 złoty za
lekcję. Łaskawe zgłoszenia: Cegielniana %, m 16.
748-1-o

nitk.4',

•

•

•

w1ęz1en1a

Iiwiaty, ofiarowane· kobiećie
MATURZYSTKA

f

włamywacza

Częściowa

LON '· CHANEY

Specjalnie dobrane utwory muzyczne w wykonaniu orkiestr:r symfonicznej pod kier. p.

s„

.... ........______________________

m. ~3.. - -.

GONTEC WiECZOl?NV

Ogłoszenia

Zadziwiająca

LOKA.LE i MIESZKANIA.
LOKAL FRONTOWY
z duiem oknem wysfa.wowe , z mics7..k:ll'!lkml 3pokoiowem, kochnią I wygodami do odJmia w
centrum miasta. Wiadomość: Narutowdcza 9, "
679--1...m
sklepie 1aW!iteryj.nym,
WYNAJĘCIA

od zaraz ob$ieme muroowane remł.zy z ram:i>- ł
et ektrycmośc~ ł kan.torem. ObeJrzeć: ut. Połu
701-1-m

dniowa 37.

dwuok~iny umeblowa'!ly pokóJ do wynafecla zaraz, mote h y ć ! dla dw6cll osób. Oferty pod
718-1-m
,,Bebe" do „Gotka".

2 MIESZKANIA
wynajęcta:

4 • 1>0koJ01We ! W'Y'roda.ml 1 3 - t>okoJow1: z wygodami. Bez ods'łtr>neio.
7a4-1-at
'Rótarui 10 (obok Kiiille.f 32). Stem.
KUPIĘ

POKóJ

-W't>rost od .cos'l>Odarza. Oferty
~Gotka'".

pod

,.ICawaJer" do
781-1-411

przyjmie

przyzwol1e-go pana.
kiewicza 67, m. 51.

mles?.kanłe

na

W łród całej powodzi!. k.si-<łek we Fl'an·
cjl, uwie;rających ws.pomnienia z wojn}'
światowej, zwróciła uwa.gę jedna, która
tw1eżo opuściła prasę. Autt>r je-j1 M. Pelletier, opowiada aze«g niezwykle intere•
sujących przeżyć na froncie .za<:hodnim.
Jedno .ze wapomniet poświęcone jest ż.oł.
ni.eirzowi Antoniemu Maugru, wieśniak~
wi z Bureundłf.. ·
kolegów uchodził on za ni.espcł·
n.a ;rozumu. gdyż ·był milczą-cy i wi ecznie
Wśród

Wiadomość

BIAŁkowskł

PeJietier zdobył sobie zaufarue Mauprzez swe stcsu.nki wypł,acenie pensji jego .tonie.
~rasa. przyśpi eszywszy

Pewnego poranku ten zbliżvł s~e d" me·
go i z tajemniczą miną odezwał się:
-

Mam blifnięt~

-

W jakim wieku?

Jednego

na miels<:U. Si>en7n5-l-m

I

Dxiś w nocy się

POKóJ
wnehlowanry llf%Y rod.Unie z oddzłełn.em welściem, moie być z utrzymaniem. zaraz do wyaaiecia. Gdańska 37, m. ?4. W.ladomOIŚć: od 2 - 4
799-1-m
J>O Pol. I od 1 - 9 wlecz.

POKóJ

z kudmią J>()SllJll!dwany. Oferty sub. „Ootówb"
719-1-m
do „Ooóca".

POKóJ
umeblowany do wynaJęcła od zaru.
37. m. 6.

6 Sf.enmla
742-1-m

POKóJ

frootowy, słonecmy, ładnie umd>łowany z DlekrępuJąccm wejściem do wynajęcia solldn-emu !>a·
755-1-m
oo. Pomorska 32, m. I.

POKóJ

sroneczny do wynaj~ z mebłamł 1'ub bez oświetlenie elektrycz.nę, hpleJowy l wy~oda.
758-1-m
Wiadomość: Oda!tSka 68, m. 8.

POKóJ
umel>lowaay Jest od zara,z do wynaJeda

u.gentneJ osoby. Pallska 41, m. 3.

na co

PeLletier wzruszył ramion~mi,

tamtn

~ołnierza francu~łliego
przyśle

im tylko 200 gdyt wi41cej nie mote.

_ A 1k d wiesz, u tylko 200?
ą
·
- Dziś w nocy się dowiedz.i.aq.em. Sntło mi .się, te łowię ryby w Saonie. Zanu·
ciłem wędkę i z.łowiłem płotkę. Co to
ta iryba? Nędza, nie ryba. Zobaczysz,
te dostanę tylko 200. Istotnie w kilka
dni nadeszła taka właśnie su.ni.a od tony
.1\'.1.augras11.
Pewnego dnia Maugru opowiedział.
z którą z.nali się od dzi.eciftstwa, miew•a zawsze takie same sny, i że
nie.ru we śnie ze sobą rozmawiają.
iż Z.ona jego,

Z początkiem lipca 1915 r.

Maugra~

swemu przyjacielowi, że za
kilka dni „będzie gorąco" i że on , 7Jostanie".

odpowiedział:

Zobaezys~. . te mi J.ę ~wyfoiio„.
Dz:i-ś w nocy widziałem wie!~ naszeito kościoła. "Sajprzód odezwał się dzwon jedłn
raz, a pótniei drugi raz, ~iedziałem jut,
u mam b:iźnięta.

-

Istotnie w trzy dni nadszedl list z domu, donos.z;tcy o n.itrodzeniu się dwojga
blitni4t.
W kilkanaście dni p6tniei, kłedy ich
pułk był na odpoczynku, Maugras zaprosił
ł'eJłeliera n.a suty obiad.
- Dost.aleś apa..iek? - •pytał zaproszony żart.em.
_ Nie, ale i tak za kilka dni dostanę
pieni.a.du. Za.ta.dałem od żony 500 fr., ale

-

Co ty wygaduje.sz?

-

Dziś w nocy rozmawialiśmy.

Nabo potr~bna
się, że mnie nie

mawiałem ją, żeby rost.iała,

jest dla d-.ieci, ale

uparła

przeżyj.e.

Nazajutrz, w nocy 7 lipca, nastąpił
atak. w którym Maug.ras poległ. Pelletier
przytomność w
został ranny i odzyskał
szpitalu wojskowym. Tam teł, dowiedziawszy się o śmierd Mau.gl'a.sa, otlesłał
j.ego list do żony.
zeszłym 'l"Oku Pelletier, bawi\c "
Burgundji, zboczył do wioski, z której pochodz.ił Mau.gras. Rozpytał się o jego dom.

W

bawił.o ~ię dwu 10-letnkh
n.a j.ego pytanie przyktórzy
chłopców,
wołali babkę, matkę pol-egłt?go Maugnsa.
Od niej dowiedział się, że synowa jej zmarła 7 lipca 1915 roku.

W ogrodz.ie

BEZPŁATNE OGŁ05ZEN~A w „GOŃCU''

1.

Administracja „Gońca \-\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie przyjmuje bezpłalne ogłoszenie do rozmiaru 20 wyrazów.

SZOPA

do W'Y1!laięcia, mote służyć iako skład na towary
różne. Wiadom-OŚć: Peliks Szcuc~. Piotrkow830-1-m
ska 89, telef. 20.5.
ZAMIENIĘ

SKLEP

t. mieszkaniiem na pok6J z k~

Orla 16.

Tekst

ogłoszenia:---------------------

mieszkania tanio,
chodnia nr. 30, u dozorcy.

ładnie

i sumiennie. Za518

BIURO PROśB „PRA WO"
Piotrkowska 18, przyjmuje podilllia, rekutlf I pro§•
by do władz: sądowych, wojskowych, rollcy!nych•
406
Przepisuje na maszynie i tłomaczenie tanio.
HOPI

Niniejszem zawiadamiam Szanowną Klije'.1k1ę, ~e
krawiec męski, A. Lewkowicz, Konsta~tynowska
18, przyjmuje wszelkie obstalunki. Garnitur od 40
do 50 zł., palto od 35 do 45 zł, Zpoważaniem A.
473
Lewkowicz.

BIURO
załatwia

PROśB

podania do wszystkich

władz.

Betr"l-

botnym specjalne ustęps·twa. R,:z:,gowska 7 (G6r11y

745-1-d

KRA WIEC

meski przyjmuje wszelkl,e obstalunk1 I rei'eracłe
na święta, robcota t>odlust ostatnie] mody. Ceny
przystęl)ne. uarnitur od 40 zł. do 50 zt.. palto 1d
3'> zl. do 45 zł. Proszę sle przekonać. A. Lewkowicz., Koostantynowsikii 18, li wejście. 767-1.d
MŁODZIENIEC

mt~igen-tllty prastnle poznać i·nłellstettt'lt1\ J)lllłett·
kę. Oferty z f<>toitraflą Pod ,,P. 5" do „ Oońca",
790-l-d

·---

--·-··- - - - - -

PRACOWNIA

damsiklch. tamże przrlmuie s1e do
przefasonowania PO cenach przysitępnych. Un:la
762-1-d
Błttner, Pnedzalnfa.na 93.

kał)e1uszy

„LEKTURA".
Wypotyculnm ksiątek, Plotrkov·ska 79, w 1>0dwór:w. J>Oleca ostatnie nowości w Językach: t>Oł·
skkn, niemieckim .francuskim 1 rosyjskim. Wta825-1-d
śdcłd:ea Pola Alterowa.

GABINET
lekarako-dentystyczny, Narutowicza 42;
przyjęć 10-1 i 3-7. Ceny klin!cr:ne.

GodzłnT

'794

SPRZEDAż MASŁA.
.
aera, jaj~ oraz surowych owoców, konserw, delikatesów, H. Wajnkrańc, Piotrkowska 108, po cenach
797
konkurencyjnych.

·
CZY ZNAJDZIE SIĘ
szlachetny, który zbankrutowanemu, dro1:ine~u fabrykantowi pożyczy 500 złotych na r<.k bez1ntere•
sownie ew. za małym procentem. Oferty s1•b:
759
,,Drobdy" do „Gońca Wieczornego".

BUCHALTER • KORESPONDENT

posiadaj!\CY mas~ę do pisania, wykonywa tanio
wuelkie czynności w zakres buchalter11 ł. kores·
pondencji wchodzą::e. Milgrom, plac Kok1elny 4.

Wiadomość:

834-1-m

. SZWACZKA

MALżm:lSTWO
bezdzietne przyJma na mieszkanie iedneio, lub
dwóch panów. Szosa Pabianicka 1, mies.le. 21.
846-1-m

przyjmuje bieliznę do szycia i reperacle; takte
chodzi prywatnie. Ceny najnltsze. Wiadomość:
Nowo-Cegielniana 24 m. 3, w s.klc„ le owoców. 827

STARSZE

.l\f. _ _

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

ELEGANtKO UMEBLOWANY

Ogło~:z.en1a naldy przynosić TYLKO OSOBlŚCIE Codziennie „Gonle1:" drukowat
bę<ILie, według kolejności nadania. Bony z oxłoszeni11m1, wrzu~am.'I do skr:z.ynki,

przy ul.: Andrzeja, Przejazd, Aleje Kołciusz
ki, Piotrkowska I Sienklewkza poszukuje iastęJ)·
ca fabryki na stałej J>QMdzie. Zgłoszenia pod
899-1-m
„I Maja" do „Oodoa".

22)

Czerwona plama
Sensac7jna. powieś~ kr7minalno-ro01ant7czna ·
d~zwiach ukazał się szofer p.olicyj..

n.y.„ · Ręka , którą podniósł do czapki, by
zasalutować, drżała mu jak liść„.

-

No co się stało? -

-

Panje komendancie.„

-

No, co się at.tło?

ZAGUHIO~E

nie

-

-

będą

--

Co tylko?
W pilocie jest

wycięta

BIRGER NAUM

uczed 6-ej klasy gimnazjum społecznego, zagut>~
matrykułę szkolni\. Zwrócić: ul. Pomorska nr. 13,
727
mieszk. 22.

zam1es:tCZaQe

Ni~.„ tylko

dziuira.

Twardowski p.oczął ci<:ho pogwizdynie zważa>ąc na zdziwioną minę knmendanta„.

:s

o koncesję na uynk na nazwisko córki
i .odtąd ,,knajpa pod Pi wokiem", jak go
nazywano t11a Bałutach, stał się oficjalną
siedzibą. właniywaczy, którzy nie dopusz...
doń złodziej.skiego „mieszczaństwa"

wać,

<:zali

No chodfmy jut rzekł po ehwiili - pojedziemy tramwaj-em, ale mam wrażenie,
!e złoczyńcy jut swego dopięli.
- Czego?

Gdy pewnego dnia, w dwa miesiące po
otworzeniu szynku . zasz.edł tam jakiś „pajęczarz", zarówno gospodyni ja.k i goście
dali mu tak namacalnie o-O.czuć wyżynę
progów tego pt'zybytku, te .odtąd wszyscy
„kla wisznicy", „szopenleldziarze'' 1 „paję
czarze" i doliniarze nosa swego nie wet•
knęli nawet za próg tej restauracji.
Tem dziwniejsze wydało się Jackowi
Sobierajowi, zaproszenie. jakie mu na papierze do owi;ania towarów przysl ała Pi„
wC'lkowa, wzywając go do natychmlas towe~o przybycia do „szynku pod Piwokiem".
Aczkolw iek Sobie.raj cieszył się sławą
1.ucha., i źadne pneszkody nie potrafiły
!lo odwki: od jakiejś wyprawy na drugie
h:1b trzecie piętro, choćby po r~nnie , to
;cdnak perspektywa wyprawy do .szynku
Piwokowej n1e była dlań z byt miła.

t'zuc~ Wer'tey.

-

Tego, byśmy się spóźnili„.

Nieszczęście.

-

Spóźnili„. Dokąd?

-

Do Grand-Hotelu.„

- Opony.„ przęcięte„., a w chłC\dnky
ciziura„.

DOt\UUENffY

Dokładny adres; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POKOJU UMEBLOWANEGO

STEFAN RAMOTA.

Dnia

Nazwisko nadawcy:

pokój frontowy d-0 wynafęcla. Piotrkowska 191,
803-1-m
m. 5.

W

MALARZ
odświeta

.tapowiedział

„„.........„„...„„„......„.1...„„„„„„....

dla llłłe
772-1-m

DONfESIENIA. ROZMAITE

- Masz tu list do .tony, aJ.e na co się J RYnek),
to przyda, kiedy ona umne razem ~ mną.

..- A w jakim wieku?
Ul'odziły.

BEZDZIETNE
mafżeóstwo

historia

~myślony.

DUŻY

od zaTaz do

Ogłoszenia
Czytelnik6w „Gońca"

Jasnowidzenie przez ·sen

Czytelniłi6w „Gońca„

DO

'·

TT.fi~TROW ANT

II.

W zaułkach bałuckich r.:. n.oJ.cu ulicy
Nowaka mieści s: ę mały brudny szyn k Mal- Co, jak, kledy?
- Kiedyś~ie to zauważyli - .r..apytał gorzaty Piwok, wdowy po znanym wł.amywaczu Andrzeju Piwoku, który pad·~
T.wardowski.
- Przed chwllą.„ Wróciłem z mi.asta ńiewinnie ofiar!\ niemiecki~go sądu poloprzcd pół godzin ą i wszystko w motorze I wego za przechowywanie broni palnej, bę
1
bylo w p orządk u„. A texaz. ldedy chda- clące j faktyczni·e własnością zięcia Piwołcm zajechać p rzed bramę.„ Patrzę.. .. k.a, Jana Chla.macza, który służył w Le~}o
Kałuża „. Oglą:b m auto„. Gumy na nici nach Gorczyń.skiego.
po c i ęt e , .•
Po śmie r ci Piwolw. wdowa po nim po- A gJ ~t~ ~u ~o s tało ...
iostała , na" kutek polecenia „rady famili j
- Kolo p ł otu.
nej", w .skład. kt6rej weszło truch kole- No i nikog~ _tam aie wid.zi.ałiście? aów z.awodowych .zabitego, :wy.sita.tal.a si~

ani .,p:roletar)atu".

Nie przez bojaźń, leez poprostu nie
chciał by koledzy mogli sobie ze4 kpić,
iż ukorz-r.ł ~i~
•·~

F-ud .,bsiar~"* • .
I

·

l

I

gdyby nie było
grubszej roboty, Piwokowa nie przysyła
łaby po mnie usiłował przekonać samego
siebie„.
zadecydował w końeu. •.
E pójdę Gdy wszedł do szynku, Piwokow.a powitała ao najmilszym ze swoich uśmiechów.
- Jak się masz „zięciu"?
Wzywałaś
„ciociu"„.
- Dziękuję
mnie„.
- No, czytałeś chyba ..•
- Tak, ale nie mogłem zrozumieć.
- Nte rób no „filozofa".„ golnij sobie lepiej kieliszek dla „kura.tu".„
prZiecież,

-

No, aJe

-

To i kuraż będzie pntrzebny.,.
lnacze1 bym cię nie wz.ywała.„
No i o co chodzi?

Poczekaj, nie śpiesz się.,. No na·
Napij się.„ Dobra sztarka.„
no.„
golnij
Dz.iękuję ciociu.„
Ujął szklaneczkę, pnyłożył do ust i
wychyJił )ej za.wartość jedl1ym haiatem„.
-

lałam cL..

W pół
otwartych drzwiach, pr-0wadzących z i~by
Nagi!~ obrócił się zdziwiony„.

szynkowej do mic& zkania, ukazała się
twa.rz w czarnej
, i.~
14

)

masce„.

' ./~..., • •.:._•J,;1/ :'
, .

'~ •" '

~~ ~,,.... ~

Ili-

•

c. a.}

WIECZORNY I LUSTROWANY

I

Co dzień
względnie

5,

50

4
5

zł.

105

3
3

Szczegóły

w katd,ym · nutnerze
Wieczorn. Ilustrowanego".

,Gońca

...„ „...„ ...._.„„...

l

miiBll.91

f

50
dolarówek
maszyny do szycia 4
5
sztuczek płótna
materiały męskje · 3
materiały damskie 3
1
rower

Codzień
względnie

5

I

.

Szczegóły

każdym

numerze
„~ońca. Wieczo:· Ilustrowanego".
w

prócz M tego " wielkie
W
.„„
,., OSiywnościowe
„ premia
s
ut~ ·„„ -~

W1itłti:~

b

zł..

105

750 k~rcy węgła, 1500 ·kg. cukru, 3500 kg. mąki
1

!!Jedna p:remja na·d zuryczajitaTT · ·
miesięczne

utrzymanie · rodziny ·

według orzeczenia komisji, obliczającej wysokośt kosztów utrzymania

Wszystko to, podzielone na 1600 premji, zostanie rozloso~ane pomiędzy Czytelników.

Pier~sza

będzie ogłoszona

lista zdobywców premii

22 tnarca•

„

•

.•

MASOWE PRE~1JA SWIĄTECZNE!
emm-eweu

'*zWftM*

"'Gońca"

Upominki

stół

na

·t 1

•

,

t

wielkanocny

Dla wszystkich słer i Wszystkich stanó~· !

..,„
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Bez zbytku· i.bez luksusu. .
porcji żywnościow·ych
TYLRO NA 10 BONÓW

Wędliny,

mąka,

pieczywo,

strucle, ciastb.

TO, CO JEST NAM NAJPOTRZEBNIEJS ZE.
Wydawanie premji żywnościowych przed świętami · 1-go, 2-~ go i 3-go kwietnia.
....••mwm•.....,_.=• -••_.„,„..._._.........,
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Konkurs ,masowy
,,

~-

300

upominków

Wielki Kon.kurs
,,Gońca

,,G onca

Kupon N2 1

300 I

: ' nazwisK.

obe}muiąca

100

nazwisk

~

I

oddać

, ''
,,G onca

300

-------=--------

Niniejszy kupon nRleży wyciąć l schować.

i

Konkurs masowy

Swiąteczny

Wieczornego Ilustrowanego„
z dnia 19 marca 1926 r.

Imię, nazwisko i adres:

Dzisiaj
pierwsza lista,

~•~mn+

w redakcji „U

ńca"

'.! ~. 2~ 1

pierwsza lista,

30 marca 1926 r.

•=-••;;wm

300

Dzisiaj

Oziesięć takich. kuponów wł o żyć do koperty

w dniach

upominków

uu

nazwisk

obejmująca

100

nazwisłl
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Telefony: „Gońca Wieczornego" Atrac ja: 2-99 Druliarnia: 7-99.
i;;=

-
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Redałtcja

- - - - - - ----

i Admini-

W drukarni • Głosu Polskie20·, Piotrkowska 86.

8 8 Ogłoszenia za wiersz milimetroW':I" 1 łam.owy : I_.
tehście 40 gros z y, strona 4 łamy
„
30
Nełtrologi

Redakcja i Administracja

Prenumerata mies i ęczna • Gońca Wieczornego Ilustrowanego"
wynosi: w Łodzi zł 3.50, za o9,noszenie-30 groszy; z prze·
11Jyłką po cztową \\ kra j u - zł. 5.-; zagr a nicą - zł. 7.-
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RedalUor l>rzyj muje interesantów
od 5-e j do 7-ej w eoz.
·
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N adesłane po. teliście

Zwyczajne
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stro na 10 łamóll

O d oszen1a za ręc zynowe i Z l\śl u b n•>We 11 zt : Og to ~~~ni a zamie js co ~~
obh~zane sa. o 50 pr >cPnt za$ ttrm z 1 •nn c >.:n \1.: h o 1 ' l 1nce nt d mze1
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wydawcę:

G. Kronman.

