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WlECZO RNY ILU ST RO WANY

Wielkie premia . „Gońca Wieczornego"
··Trzecia lista zdobYwców,
I

.

·

trzeci prezentuje się następującemi premiami:
dolarówek, materiał męski, 68 korcy węgla,

79

kiłogr.

•

Lekarz

cukru, 224 kilog.
f Patrz

stron:cą.·

mąki

3)

uwięziony. w mieszkaniu położnicy,
którą uratował
.

od niechybnej

W międzyczasie akuszerka, którą · prze.
raziły groźby i przekleństwa mi·otane
przez krewnych i sąsiadów chorej zem
dlała i lekarz musiał bez pomocy czyni6
energk:zne zab!etłi.

...- Po,prosżę o przysła-nie IekarŹa ginekologą. do cżłon.tkini kasy, Stanisławy Sala.mon.
- Adres?
- Napiórkowskiego 47
_ Poproszę 0 legitymację.

5

p .

roszę pana„.
• kt.
t •
ut
W kuk a ......
U4m po e1 roz.moWte, ora
miała miejsce w jednej z lecznic kasy chorych o godz. dziesiątej w południe, p. dr. !
E. znalazł ·śfę· na czwa'l"tem piętrze w mieszkaniu chorej, przy której krzątała się
jej akuszerka.
Poród był b. ciężlki i by uratować cho..
rą doktór zmuszony był dokonać trudne- .
go zabiegu chirut"gicznego.
Ponieważ po zabiegu tym potrzebne 1
były pewne leki, k·tót'ycb doktór nie miał
ze sobą, postanowił on zatelefonować do
lecznicy i zażądać p-rzesłania m·u tych le.
•
ków przez „sanita·rkę" kasy.
zdziwienie,
jego
Jakież jednak było
gdy brat chorej oświadczył mu, że nie wypuści go z mieszkania.
...._ Zostanie pan tu aż do skutku - nie
wypuścimy pan.a, dopóki chora albo nie
wyzdrowieje, albo nie umrze - oświad
czył ów osobnik, zagradzając doktorowi

śmierci .

mU.' ~amosadem; · jeśli chora umrze

· grozili
Kręwni. chorej
.

·

120 ·osób

~ Dzień

5

·

oDejmująca

Około godziny drug1ej po południu
cbora była uratowana, o czem lekarz za.

~

I'I

wiadomił otoczenie i począł zabierać '!tę
do wyjścia. Lecz i wówczas nie wypusz·czono go z mieszkania.
Zrezygnowany usiadł w kącie„.
d .
d .
M ł
.
ija a go ztn3 za go zin~„.
N?gle około godziny S-e1 w drzwiach
ukazały się granatowe mundury funikcJO·

'

I

i

Do P.T.konsumentów gaz~

I

V:

-

....

.
Wobec zl,~:wido.wanja s łr a
.

Łodzi.

i ku

Gazowni Mietskiej zawiadamia
się P. T. konsumentów, że nor•

Dolar w

w

malne c~śn:enie gazu dane bę ![ z!e
c.i z~ś, w !§rudę, dnja 24•go marca,
o gollz. 12-ej w połudn : e.

ZARZĄD

drogę.

Nie pomogły perswazje lekarza: wy.
wołały one nawet w.pt"ost przeciwny skutek, J!dyż otoczenie chorej poczęło mu
grozić samosądem, jeśli chora umrze.
Na ener~iczne żądanie lekarza, jeden
7. krewnych chorej u.dał się do telefonu i
zażądał przysłania potrzebneJ!o leikarzowi
leku.
W międzyciasie stan .chorej pogarszał
się i zbieraiący się w mieszkaniu chorej
sąsied?:i poczęli udzielać rodzinie nastę, ,
.
pujących nd.1
: - Wypuśććłe mtt wnętrzności, tak jak
oń to' z.r o bił chorej„
- Macie .tam siekierę, możecie się za.
łatwić z obydwojgiem - mówiono, wskaiując na doktora i akuszerkę.
Po upływie godziny przy;echał sanitar.
jusz kasy. przywożąc żądany śrndek.
I jego uwięziono w mien kan!u cho rej,
a aay u dc \'" ' s'.~ą przelamać upór, za.gro·
żono mu siPkiera.

narjuszy P. P., którzy zostali o, gwałdtt
zawiadomieni przez felczera, zatnieszkałego w tymże domu.
Jednakże interwencja dwuch policjan•
Łów nie dała pozytywnego wyniku i dopłe~
ro po przybyciu silnego patrolu policyjne..
go zdołano uwolnić trzech więini6wCharakterystyczne jest, że funkcionat•
jusze policji oświadczyli p. drowi E., żt:
uważają zajśde za zlikwidowane i nie spiszą o niem profokulu.
Dok!ór E. przedsfawił raport o zajściu
zarządowi kasy, który wezwał go do oddania sprawy prokuratorowi przy S. O. w

. GAZOWNI MIEJSKICH
w Łodzi.
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Wielki KonkUrs Świąteczny ~
,,Gąńca

Kupon N!! 6

Wieczorneg3 Ilustrowanego"
z dnia 24 marca 1926 r.

Imię, nazwisko i adres: ----------------~-
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1'zies1eć odpow1cd111ch lrnoonó.w 11łożyć
marca 1926 r.
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Łodzi
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Haessa na rynku

815 w żądaniu-818 w płac-nlu
Na prywatnym rynku walut <>bcy-ch w

uwidacmia się w dniu dzisiejszym.
cokolwiek mo-cniejsrz:a !einden·cja dla dolara, kurs ~owiem, kt6ry wozoraj w goddnach wieczrunych doszedł do 8.08, dziś
ks'Ztałtow:d się w godzinach przedpolu<lniowych na pocziomie 8.15 w płaceni11t
8.18 w vddawani:u, pirzyC'Zem dale się zauważyć brak materjału dolarowego w po-

Łodzi,

d·aży.

Bank Polski płacił w godiin.ach po•
rannych za dolary 7.90.

\Vełna Słoneczna
do robót

ręcznvch

I. FUKS.

Łódt,

Nowomiejska Nr. 7. 160-2

Tel. 26-97.

Likier Antique
BACZEWSKIEGO

15-!-ł

Pogłoski

u·ez shimmy, charlestonu· i jazz-bandu
zyją

kobiety :Krainy W schodzącego

Słońca

ministra wojny

·

Dowiadujemy się, it krążące od knku
dni po~łoski o .rzekomym ,zamiarze podani' się do dymisji gen. Żeligowskiego · ze
dtanowiska ministra spraw wo'.~·kowych,
.są po~bawione wszelkich pod5taw.

Mimo europeizacji Japonji, panują tam nadal surowe
bycza ie

o

,

męża

Robieta tyje tylko dla

ŻYCIA TOWARZYSKIEGO NIEMA.

Mimo europeizacji Japonj1, obycz_lie i
zwyczaje tamtejszych kobiet bardzo róż
n ią się od naszych. Towarzyskie życie
między n:emi mało jest roowi·nięte , a „jour'y" są zupełnie nię znane. Jedynie kre„
wne odwiedz,ią się między !?Obą. natomiast obce. sobi~ pa.n ie składa ; ą wizyty
jedynie w cl.zień nowego roku. Odwiedziny noworoczne są koniecznym obowiąz
kiem wzajemnej uprzej·mości. R-śwnież ·
poza ho_telami · d'la cudzi:>z.iem·ców, niunane tam są da.ncingl. Tanlec n.ie jest uważany z.a rozrywkę, lecz jako sztuka uprawiana jedynie w teatrach. Zlrµężna ·ko- .
bieta prowadzi życie odos()bnione, poświęcone jedynie rodz.we, będ~cej ·O$loia.
i potęl!ą narodu.

i dzieci

Bywają jednak wypa<lki, że młodzi wo- 1 buwne, pneważnie złotem haftowane w
lĄ raczej śmierć, niż nieodpowiada•ący im motywy kwia'.ów, lub zwien:ł\t. Nigdy ł•
związek. Inna forma oporu jest nie do po- , dno do drugiego nie jest podobnem. Zmiamvślenia. Suknia ślubna panny młode) ! na mody polega jedynie na różnoroduości
ieS'l czarna, Ma ona symbollzować rez.v„ wzorów. Stanze pa.nie nie noszą wzorów
gnaelę.
kwiecistych, także materie wybietaj4\ J
wielkiem coraz ciemniejsze.
MĘŻOWIE

NIE MAJĄ KŁOPOTU,
BO· MODA SIĘ NIE ZMIENIA.
.
Mody w europe iskiem Z1I1aczeniu tego
słowa japonkt nie znają,, a·łbow i em od
wieków .noszą jedynie kimona. Wszystkie stłknie są jedwabne, podszewka zawsze czerw.~na. Kimona zimowe są podszyte Jedwabną watą. Materj!ły, z któ.
rych robi się kimona, ~ą bardzo piękne i

1

Rozura'1a przeciw adw. dr.
Ostrowskiemu o oszczerstwo
WARSZAW A, 23 marca. Dziś w
sądzie poko·ju, .prz:y ul. Trębackiej, oclbę
<łzie się ot1prawa por. Jędrus2Cz.aka, prie-eiwko a,dw. d·r. Hofmokl • Ostrowskie!Jlu,
który nazwał por. Jędruszczaka „p.ro~o·
·katorem". Jak wiadomo, wynikłem st.rei•
między powaśnfonemi stronami były strza·
ły w sądzie, za co adw. Ostrowski i~tał
.skazany na rok twierdzy, W liczł>ę świa:d.
rków ma wchodzie referent s.ądtł bonoro-.
wego dla o!Icerów sztabu, który rozpa.:'
trywał sprawę pomiędty adw. Hofmokl •
o~trowskim a por. Jęd.ruszcz.akiem.

„A LA GAR~ONNE!"
Jarionka dba bardzo o S.W'(lill urod•·
Używl dużo pudru. albowiem piękna kob:eh musi być bardzo biała. W ost~h1icb
czasa-ch pny; ęła się bardzo europej·s ka
moda kró·. kich · włosów. ·Nie pozblwione
też 54 kokieterj~ umieją -bardzo wdz..ięc!
nie uśmiechać się i stnefać oczkami.

-0-

Znow„ potak rozstrzelany

I
Wesoła

o dymisji

w S. S. S. R.

·

WIL.~O. 23 marca. _ Z Charkowa donoszą, że rozstrzelano tam polaka Makar·
iyńskiego, o.skarżonego przei: GPU.
o
.s.z.pief os two na rzecz Polski
·

.hlStorja plagjatą

WYCHOWANIE MJ ODYCH DZIEW„
·
·
CZĄT.
ł
Japo•nrk a lubi naukę, i wiele z niich stud; · na un,iw~r s y: ~'.ach, szczególnie w
dzi3le chemji. Wprowadzono szkoły koedukacyjne, które dały dobre wyniki. MloPietro Masca~ni, słynny wl~ski .k?m- cL 'J. z dzieł, ~erlfoza'. Niek~óre ~rje zdrade dziewczęta 'uprawia =ą też chętnie spor- pozytor, iest namiętnym
m1 łośnikiem j dza;ą wyrazme zapozyczen1e .się z oper
ty. w pierwszym rzęd:ie tennis, hockey i przedstawień op•e rowych. Uważa on za j Gounoda. Co z.aś się tyczy finału, to mi• 17•tu robotników . ' ~·
fechtunek. Męża t ki nie biora udziału w ~ największą przykmnoU, jżefi może ineo- mowoli nasuwa on wspomnier.ie muzyki
tadnvich sportach.
gnHo, j.ako zwyldy widz, znajdować się w 1. Verdiego. Jedn:em słowem, to, <:o j~.'it
teatrze na pr.zedstawieniu jednego ze I pięknego i godnego uwagi· w tej operze, to
Straszna katastrofa w odlewnl
~'WIATY I HEI<BATA.
„
swych drleł.
zapożyc.zone ,e•st od Gounoda, Verdiego i
LONDYN, 23 m.ar-ca.- W Bi.rmingha~
Podstawą l :.rre~o . wychowania mło· Prud ni-edawnym -czasem muzyk ten B.e'rlioza. Natcmaast cala chaot)"czność
pękł
w fabryce metalurgicz.nej olhrzimi
d~; japonki są: umięj ęt·ność panowania udał się w podró! do Anglji, M'.ędzy inne- I jest niezapueczenie dziełem !am.ego Ma.sk~i()t
.
.
nact sobą, poczucie estetyczne i zgrabność mi mia-stami, · zwiedził również Manche- cagniego.
,
Fał roztopionego metalu zalały.
halę
ruchów. Celom tym ·służą muzyka, kwia„ stor. Błądią-c po ut.icach miasti, uuwaiył
Sąsiad ·i zapałem ibi;.ął c;łowoclz.enioe
ty . i ceremonja p'l'Zyqądz.ania herl>a-•y. J.fis.z, iapowiada;ą-cy na ten wieczór ope- ~.:scagniego, biorąc. gorąco w 01Jr9nę fabryczną, w której prac·owało .kiLk{fdzie·
' · '·
Pięik'1e ułożenie bukietu wyinagit wi•le rę „Cavalerja ru.st'.can1.". Ma$cagni poi·e - ~w rcę opery. Mascagni bawił •ię dasko. aięcłu i'obołtuków.
1
1
Sie.d-eJ;On~tu. _ludii ~n.aJnło- ~k,roptt~
cierpliwości, gitl~tu. .
waz-i e bambuso- . dbał tedy do Ollery i włt~t~ _potem sie.- • nale 1 ltle zdradził oczywi~cje •Wego naśmierć w roztopion~ n.tełalu, ·-1.s„tu
wej · ułożone ~lf horyzont3 lne palyeik\, dzrił jut w {ote lu, &łuchaiąc m-eL()dji wła„ zwi·ska.
·· .
między które z trudem wtyka •i~ łwiit.:y, -_ sneg~ utwon1. W anktrakcie. kompQiytor
Jakiet było zdz!wiepie m'idna, ldedy gło ~miertelnyPl popa.rz~nio:m~
fo' '-tylko gałęzie z liśćm-i. N!l')piękniei•~"' nawiąz~ł rozmowę zę swohn ~ą·$iadem.
n.astępne·gQ dnia w n.ajwięk~·ZY'ft i di.lenni•
są bukiety z --· =~yzów, lub ehryta·nteQ1 o~ Ta muiykJ _ rzekł Mascągnii . ków w Manchestru wyczytał uatępuj„ey
•
•
winięty liśćmi. Olu.gość liści lcwlatawych nic nie jest warta. Ni~ rozumiem wogóle, tytuł, wydrukowany olbrzyrołentl zgle>$k•·
musi być według upodobań i~poóskich , te się ote komu podobać taki chaos to- mii „Mascagni .o .swojej operze „Cavalleria
W croraj J>UbUczn.ość na głównym wie, st~rannie d~bier:na, ~ tego bowiem z.a. nów.
ru~lican.a". Kompozytor puyz.naie aię, i:e
deńskim dworcu kolejowyin w Warszawie
lezv cała p1ęknosć bukietu.
Młody sąsiad zaprotestował en.ergicz- u.kradł muzykę".
pneraiiła sie, gdy do p.oc~ekalni kolejo-r :A TRZYNASTU STRUNACH.
I nie
•
Autor•em t~go ar~yl,,u~u był wł~śnie ów wej na ~a·lę dworca wpadł nagle .spłoszo
·. t
t
·
k · t
Jakże pan może zatJoznawać p1ęk· młody człowiek d.ztenmkau, ktory poI ns rumen· em muzycznym 1ap.one1
ny koń, ttnoszą-cy na grzbiecie .szwolet-era
1es .
• ,
.
· .
.
.
·
d
d
· M
" dł g·
' łt
t
t
no1<:1 tego arcydz1da. Moiem z.daniem pr z:.o·d :· .zgo dnia, prawa ząc yskuis1ę z a
„·k o t o u 1e na po ora me .rad, a rz.yna•
•
„
.
.
ze
-szwadronu przybocznego
b
·
prezydenta
. 1 „Cavaler:a ru.sticana
je•st na jws;- an:al- scagmm, tak go gorą·co roruł prz.ed wł.a·
stu s t run1c h. N u t y był y do nie awna nie.
.
.
. .
Rz.eczyr:o.sp·olite·i. Na szczęście uwoletęr
D ·
t
,
. .
·.
Ui:m dziełem wlosk1ej muzyki. J;ą bym snym1 .zarzt~ lam.1.
znane. . . opiedro eraz luwiecztnl.a1ą P1s· Ma.scagn:emu bez wahania przyzna ł palmę
Ma,!;cagni przei ebw H ę namyślał się eo nie stra<Cił przytomności u.ntysłu, ~11fadł z
mem roz.ne awne sen yimen a ne me 1O•
,
• . ·
.
•
b' 1• •
konia i u jąwszy krótko z.a wodi..e p~zy py•
. kt ·
h t k t
d 'ł
k l "
pJerwszeń..stwa z pośró d na 'wybit nieisiych l począć, wres.zc1e siadł do mrp.a
1 wysto·
d '",
1 z.1 z po o ema
oryc e s przecie
.
'
sku rozjuszone .zwierzę wyprowadzl'ł ;~
· ·k ·1 •
11.. _ _i •
hł
l
włoFlnch komi:;ozytcrów.
·
sował do autora artykułu grzeczny list:
w po o en1e. l•liu-uzi c opcy gra 2' na
.
.
.
.
. z. poczekalni.
. ·
.
.
„
b
Pochwały te pogłaskały Mascagn;ego
„Pan nuał zui;elną rac,ę wczora1 1 móJ
man d o1m1e z.wane1 „szam1zem , 1u
na
.
.
.
.
.
. .
Okazałv się, ż.e koi\
przed dwel'c~n\
.• b b
. k h'"
po .-sercu. Niie dawał reszcze za wygraną i panie. Po·ocylilem się. Ma.soag111 1est nafl ec1e am usowvm ,,az1a
uc l .
.
.
przeraził <Się
przeraźliwego .ryku tr~h~i
.mówtł:
prawdę wieJ.kun kom_?oz.ytorem i świadpue
'
.
eidiają·cego
samochodu, stanął dęba,
EtYKIETALNE OBYCZAJE.
- Nie-eh pan tylko uważnie posłucha. 11 czy to korzystnie o p. ńs kim dobrym :ima·
.a potem rzucił się po s-chodach.
Ceremonja pnyjmowania herbatą daje Ja także znam się trnchę na muzyce. ku, i .e -chcesz mu bez wahan1a oddać palja.ponkom ~posobność wvkazania całej Uwertura tej opery przyp()mina silnie je- mę pierws.zeństwa· ~.
gTacji i zdolnośd towarzyskich.,.Gońca
szone .przyjac~ółki zasiadają na rna.ta~h i
kry,tycz.nem okiem badają , jak pani domu
llustrow~nego'~
wywiąże się z zadania. Gatunek herbaty
ogłosił dotychczas
jasno-zielonej i dość ;:ierpkiej wrzUrCa. się
WIELKIE
do kipiącej wody i miesza się tak długo
SER.JE
drewnianą łyżeczką, a* pQwstanie z Łefto
płyn gęsty, który bez cukru i bez tadnvp~
Kto
tictt ~h;ikic:h ci:asach potrafi ułożyt dobry dowdp,
doda tków podaje się gościom w pię\mych
DOSTANIE 5 ZŁOTYCH
porcelanowych filiżankach.
przedstawiających wal'toł6 ·
Czyj dowcip ~ostanie wylosowany
Specjalne przepisy obo, wiązują ~rów
DOSTANIE 5 ZLOTYCH ZA DOWCIP
no go•'!inclywe, jak gośd, przy przyrządza.
zł.
~ł. „
i 100 ZLOTYCH NAGRODY
niu; podawaniu i pi.ciu herbaty. Chod::ąe
~is•y zdobywcó.w · s·ą iuł
RAZEM WIĘC 105 ZLOTYCH
nie wolno nóg podnosić, l~cz muszą Olli!
obecnie ogłaszane.
Za każdy dowcip, nadesłany do redakcji „Gońca", który będzie wydrukowany na
sunąć po podiodz~. Po spqsQbie ?rne:ę
szpaltach naszego pisma, autor dowcipu„ jako honorarjum.
ci a glowy czy trzymania ręki podczas poPrócz tego
da w a ni:i napoi u goście odraz u poznają u
OTRZYMA 6 ZLOTY DH
Róg obfitości ·
k ogo uczyła się pięki:iyc}). l'_uchów pani do.
Po wydrukowaniu 100 ~olejnych dowdpów, odbędzie się lcsowanie. Autor, kt6- .
, ~oń ca Wieczornegon ·
mu .
rego · dowC:ip zMtanic wylosowany, prócz normalne~o honoi'a.rjum, ·

·Przygoda Mascagni9ego w Anglii

Okropna śmierć

w roztopionym metalu

'w·

we-

' Koń w poczekalni kole·

1owe1

I

I -

0

I

.

·za.pro-

Róg obfitosci
czornego

5
albo
105
w

złotych

Wie·

2

2

cennych

20,000,

MAŁŻEŃSTWO LUB śMIERć.
· Doszedłszy do dwudz:estego roku tycia ;aponka uwą.?3 µą. jest ~a dorosłą i doirzaią do małże'ń.stw~. Małieńslwq. 1 .\ni•
ło$Ci są
Japo~ji rzadkQści~. rn;ewat.
nie roiizic:e wybierają. odpowiadaiącegfl lm
kandydata i kiedy Olięd~y ol:iiema fQOZina rni dojdzie do porozumienia, mł~dz.i zaJ>O..tnaj~ się ze sobą..
·

w.

.. w y rzucił , .
dla sw ~ich czytełriików .

OTRZYMA 100 ZLOTYCłi
Dowcipy należy oddawać ósobiście, lub wrzucać do c-' -- -:·~ki redakcyjnej „Goń·
(Piotrkowska 106). Każdy dowcip po.winien być napisany na kartce papieru,
i zaopatriQny podpis I adres autora 1 w kopęrcię oddany w redallcii 11 Goń~' 4
(PiotrkQwska 106}.
,Jeden Jedyny warunek stawia redakcja przyszłym huąiorystom - ,amatorom, a

850

~a"

miaQ.owicie:

·

DOWCIP MUSI

BY~KR\ITKi

I

I
!I

!

I •

upomi ·- !tów n-- asowych
nadz.wyczajn,,-ch. ,
o~az:

nagród ·

pieniężnyoh

40

Nl'. 28

I
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premia „Gońca WieczOrnego"
Wielkie
„„„„...„„......„„„...„„„„„„„„„„„....py=··„1111r•ew„„••„„i'lllll„„ll!ll„IBlll„IM„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.
.

~

Trzecia lista zdobywc'ów,
Dzień

trzeci prezentuje

120 osó~

obejmująca

się następującemi

premiami.:
.
'

5 dolarówek,
79

materiał męski- , 68 korcy . węg_Ia,
kiłogr. cukru, 224 kilog. mąki

·5 dolarówek

Natalja Pogodzińsk a, Suwa·l ska 7.
Gen owefa O.wczarek, Przybyt ów 21.
Mar;a Konińska , Ra ~wańskl 44.
J:in Józefowicz, A~ drzeja 13.
Helena Wyste?. Wodna 15.
Tadzio Golc, Gd ańsk:i 107.
Adam Dybilas, K!lińsk '. ego 194.
Ka :arzyna Oraczewska, Piotrk owska 225.
59) Bro ni sław a CieP'lucha, Kiliński ego 2.
60) Stanisława Sobczyńska ł Rokk: ·is ka
nr. 10.
11
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

I} Gorzkiewicz Piotr, Ogrodowa 26.

(fi 1teriał

na

ułlrante

2) Wacława Szydłowska ,
. tir.' 106. m. 4.

10 ·korcy
3) Jan Przybylak,

Rokicińska

węgla

Bałuty,

Wawelska

nr. 5.

5 korcy

61)

S t an isława Łuka s ik ,

62)

B rc n : sł:wa Stę pi ńs k a, K3rpia 3.
L•1c jan ~fr rawski , Fi : ałkowska 15.

63}
641
65)
66)
67)

Wiktor'a Raszta rf, W:leńska 9.
Bro"l isbw Nale·p a . T argowa 33.
M o jże;; z Far ber, Wierzbowa 16.
Wa '.: da T ?. s ińs ka, Napiórkowskiego
nr. 69, m. 17.
68) Stan' s ław Garwicki, Ruda -Pa bianic.
ka , Górna 4.
69) Harald Metze, Petersburska 19·.
70) Jadwiga Kopcińska, Moniuszki 1t.

a

\vęg,a

71} Sabina Danielewiczówna. Złota 6.
72) Roman S'.ebdski, Kopernika 61.
73) A n toni Gąbiński, Okrzei 30.
74) Marjan G~jdzicki, Krucza 7.
75} Antoni Stawicki. Ruska 1.
76) Wincenty Kowalczyk, Żabieniec 6.
77) R. Szmechel, Stef. Żeromskiego 67•
78) Józef Pawłowski, Częstochowska 4.
79} Franciszek Lipiński. Pabianice, Narutowicza 14.

Lipowa 20.

iĄ!& G JIMłlłłlłid

5 kilogramów
80)
81)
82}
83)
84}
85)
86)
87}
88)

4) Wacław Guziński, Gdańska 44, urząd
skarbowy.
5) Janina Paprocka, Rokicińska 11, III
wejście .

40 kilogramów

mąki

6) Władysł a w Ciechonki, Przędzalnia 

na 12.

10 kilogramów cukru
7) Jall Rucz, Szosa-Pabjanicka 28.
8) Kazimierz Chmie'1ewski, Ozorkowska nr. 22, m. 6.

z korce

węgla

9) Stan:isława Szymańska, Bałut-y, Zawis·zy nr. 14, m. 12.
Ut}· Franciszka Durwalska, Szosa Pabja-

1

I
nicka nr. 35.
11) Antoni Bienias, sąd okręgowy w Lo- , 1
dzi.

10

k~ logramów

Siedzą
pułk. Wieniawa·Dłagoszowslcl,

Akademia strz~lecka.

mPki

12) Alida Kasprzak, Bałuty, Wawelska
nr. 5.
13) Urszula Wirowska, Przejazd 25.
14) Helena Szewc, Niska 3.

pp. Wassows1ci, Hryniewski,
Ferencowicz, Niedziałkowski
Wojnicz

z kilogramy

15) Józefa Grndzińska . Skwerowa 13.
16) Jakób Kociołikowski, Aleje Kościuszki 37.
17) $;efan Alinka, Za~ajnikowa 89-91.
18) Helena Wróbel, Piotrkowska 255.
19) Mieczysław Naftali, Pirnmowi-cza 2.
20) Czesława Otocka, Miedz:ana 12.
21} Antonina Janowska, Dolna 22.
22) Mieczysław Wielde, Tuszyńska 3.
23) Halina Serejs.ka, Gdańska 77-a.
24) Celina Libermanowa, Lipowa 20.
25) Aron Pik. Zielona 61.
26) Franciszek Jaracz, Główna 28.
27) Jakób Szulc, Napiórkowskiego 17.

Lotnik Allam Cobham, po odbyciu swe""O słynnego lotu, długo
przebywał na rękach entuzj ast6 :», zanim stanął na ziemi.

26) Halinka Affeltówna, Przejazd 39.
29) Stanisław Fin.kielkraut, Piotrkowska
n'r. 192.

Palacze tytoni· u. sta/rze1· ą s1· ę
przedw_czes~nł• e

Stanisław

9.
Spacerowa
Wieczorek,
30)
6.
Cymera
31} Józef Kaczmarski,
32} Ewa Sikorska, Ł ~c zycka 26.
33) S anisław Murawski , Nawrot 104.
341 Re~ina Kon, Gdańska 31-a~
35) W ik torja · Dębska , Abramowskiego

36)
37)

~z~!ierz·
FJ~~;~ra

Hermelin,

Ks. Skorupki

Olsze -.vska, Pabianice, Ko-

ściuszki 80.

1 korzec

węg ła

Józef Bacias. św. Ęmilji 29.
Fr. Polka ·Wiz.nera 14. ·
Stani sb w Q..olińs-ki. Przeiazd 84.
J 1n Kolasa Zamen hofa 28, m. 6
Feliks Friede, Piotrkowska 16.
43) .Ant oni Ciecha nowicz Łci mi'J:l. s ka 6.
44) B. Kli n~ba j l o wa, Kamie n!la 22. m. &.
45) Kat„rzyna Wawr zyń.czs k , G łówn a

.!8).
39)
40'
41 l
421

- r. 28,

rn. 24.

46l Krystyna Pydów·:ia J uliusza. 28
47) T .:i deusz Gz owski, Szk olna 24.
48) G enrw:efa Krupiń ska, Aleks . n.dr ow~
ska 25.
49) J ure k A <1 czewski, Leszno 42,
50) Teofi.la Gawryszczak . \".' 0dn1 15.

•

I

•

•

Nut~ona lhńa zdobywców wielkich prcmji „Go6ca Wieczorneg:>" ogłoszona bę

_

I

mąki

104) Stefanja Flo1'czakówna, Sienkiewicza 20.
105) Józef ·Pekliński, ł.a·giewnidka 20.
106) Kazimierz Pietrykowski, Suwalska ,,
107) Henryk Miller, Rzgowska 37.
108) Stanisława Górecka, Wschodnia 57.
109) Alma Kleinwechter, ul. Piotrtkowska
nr. 177.
110) ł>arb 1ira Brzerińska, Kilińskiego 223.
111) Jan Pie'tru.szika, Emilji 48.
112) Konstancja GębMowska, Rzgowska
nt'. 33.
113) Antonina No<:zkowska, Nowe.Choj..
ny, Tuszyńska 93.
114) ~'larła Kulak, Kniaziewicza 26.
115) Aleksander Ratajski, Szosa Pahjanicka 32.
116) VJ.lk•.·or;a Szczepaniak, Przejazd 59,
117) W1ktMja Wilczyńska, Gdatioska 21.
118) Henia Kaszubska, Gubernatorska S.
119) Kazimierz Aronowicz, Pańska 13.
120) Franciszka Tasińska, uL Na·piórkowskiego 69.

3 kilogramy cukru

z kilogramy cukru

mąki

Henryk Singer, Narutowicza 9.
Marjan Laskowski; Nowa 8, m. 15.
Henryk Hu·dzik, Srebrzyńska 7.
Sabina Wilanowska, Suw1'1ska 1.
Jadwiga Ostrowska, Pio:rkowska 51.
M; chał Wojc'.eszak, Główna 21.
Alfreda Dziedzic, $w.' Anny 31.
Irena Grzelak, Wawelska 14.
Leonard Wróblewski, Zamenhofa nr.
17, m. 33.
89) Andrzej Konat, Krucza 29.
90) Jan Przybylak, Bałuty, Wawelska 5.
91) Walentyna Wojdak, Ki1lińskiego 79.
92) Magdalena Gajewska., Piotrkowska
nr. 103.
93) Cezary Auerbach, Pabianke, Gdat\.
ska 6.
94) Jan Kacz.man~tk, Andrze'ja 49.
98) Duśka Markowska, Wólczańska 69.
96) Marja Wacha, Granifowa 12.
97) Józef Majeran, 6-go Sierpnia 32,
98) Ignacy Kopczyński, Pla-c Ko~ielny
nr. 8.
99) Zofja Cukier, Żytnia 20.
lOOJ Józef Trzdński; Piotrkowska, 13~
m. 32.
101) Tadeusz Kukulski, Piotrkowska 290,
102) M. Trombkowski, Składowa 23.
10J) S~nisław Cha·bowoski, Kilińsikie~o
nr. 132.

Afi

dzie jutro. o~by, których nazwiska ogło
srone były w liście drugiej (23 marca) mogą zgłaszać się do admin:f.'lra.cji po odbi9r
Ludzkou: rrz) cmocy różnych śrnd- k o zd ro ·t;'.u p d a cza , ale także i jego oto- ; premji 26-go marca, to jest "' piątek, od goków dąży do tego, by ; akn aj.dłuż.e j zacho- , cze nl a. Samo wdych anie dymu tyton'. owe- dziny 5 i pół po południu,
go może si;cwodować z.atmcie, i dlatego
wa ć młodość. Chcą-c osi ągnąć ten cel, wie„„„„„„„„.~
le osób ucida <Się do ró żnych eliksirów, też ob jawy zatrucia występu j ą u ludzi nieHA„~tJLOW}]
L,1~.R~SY
ta jen:niiczych m:'ks lur ,ma jący-eh przywra· ,p alących , o He p rz€•ływa ją stale w z.adyW ystarczy przy : rzeć
mfonych loka lach.
-cać siły i barwy mło d oś ci. A tymczasem
w kawiarniach,
prtyna jmnie.j polo wa ludzkości własno- s i ę twarzom kelnerów
ZAKLAD STOLARSKI
wolnie pr z y ś p ie s,za proces starzenia się i wszys.cy oni mają bla.de twar.ze, o szarym
w tródmieściu do sprzedania z powodu gmferci
o&etek
silny
równi·eż
samo
Tak
odcieniu.
.
nych
t
wo
y
ż
sił
niszcze nia swych
Cena przystępna. Wiadomość1 ul'ca
właściciela.
1154
Na uka wykazała bow '. em, że lllikotyn~ , ,c horych na gruźlicę, łłornaczy się zgubny- Piotrkowska nr. 291, Mamia1ska.
wy w!era niszczą-cy w pływ na or~.anizm m i .sk utkami nikotyny.
PLAC w KALISZU
Wpływ n'.k otyny u kob:ety daje ·się j,e- na którym od szereg'u lat dobrze prosperuje skład
ludzki. Jest ona szk cdliwszą od alk oholu.
Sz,·::zegól,n' e silnie ;ad tyto!:'U oddz'.al ywa .szcze sil ni ej od-czuć .aniż eli u mężczyzny, węgla i drzewa, jest do wydz i erżawienia od lipca
1135
na gru~oły pk:o w•e, zarówno u kobiety, Niko tyna r owodu;e p rzec ews zystk i.em u- r. b. Zgłaszać się: Sienkiewicza 18 IIlJ 12.
w i ąd cery a nastę pni e cgólne postar.zenie I
;alr '' n~ę.żcz y zny.
POSZUKU.JĘ .
~· '.'otyna =es t i '.7 iego po wo.du ba rd Z:ei .s i ę o q~anizmu.
spóln lka (kę) z k ~ p· far e rn d·o 1000 zt. Posb darn Io..
s zk oG.liwą od alkd·.oltt, ż e zagr aża nielylkal w centrum miasta. Oierty sub: „Par", 116Z

Niszc ~ąca działalność

·I

nilf otyny u kobiet

I

...

I

1

!

4

są.dem

Przed

Małoletnia złodziejka łódzka

na

Nadgryziona niewiasta
Niewiasta jest tworem nadzwyczaj delikatnem i wymaga;ącem stałej, a czułej
opieki, pozbawie>na jej ulega różnym przykrym wypadkom, które najczęściej naletą
do tak' zwanych .,nadgryz.ień".
Nasi praojcow•ie wi·ediząc otem, nie .pozwalali się kobiecie rui.gdzie ruszyć samej.
A dzisiaj?
Kobieta współczesna wyzwala się z pęt
męski ej .,tyranii„ i u.samodzńeln1a się przez
•. fryzurę „a la garconne", buty z chole-wa.mi i gardz.i op'.eką męż.c.zy.my.
To też liczba kobiet „nadgryzfonych"
.zwiększa się z zastraszającą szybkością.
Jednym z naj~orszych wrogów kob-ety,
których tak wiele czyha nia samotn~ ni.ewia:tę, iest c~as.
Hal Czyż może być coś smutniejszego,
jak widok starej panny .nadgrymone-j.„ zę
'bem CIZ85U?
Do równie bolesnych naldy ukąsz~nie

I

zębem„. m:łości.

Tuta i przyzn.ać należy . te win'llą jest
temu zbyt czuła ,.op:e·k a" męska.
Jest to wyjąt•ek, a wyjątki pot·N.ierdz.ai~
regułę.

Najhpszym z.resztą dowodem, że po.prawa opieki męski-ej. mści s!ę
'La kobiecie w sposób nad wyru bolesny,
jest przewód sądowy sp:-awy, Którą n:e
dalej, jak oneg<łaj rozpatrywał sąd po~oiu
pierwszego okręgu.
Pan.na Helena zrobiła coprawda małe
ustępstwo ze swej samodzielności i,„ zarę
czyła się. Nie zatraciła jednak przerz 10
swej „w-oli" i doma~ała się od narzeczonego, by nie krępował jej woli włóczył się
<:ią~le za nią jak deń.
Biedny pan Stasio (ni.esbty ~mam go
tylko z imie.nia) protestował w s•pos6h j.aknaiczuls.zy, a mianowi<:ie pocałunkami,
przecilWko z:bytnie.j aamódzielne>ści s'Wej
narzecza.n ej.
W trakc.ie je<lnego ·z ·takich „prote.
stów", który musiał · być bardzo gorący,
gdyż panna Hele·n ka koniecznie chciała
wracać sama do domu, nadepnęła n.a nogę
z powagą przechodzącemu przedstawicie.
łowi psiego rodu w „osobie„ Rexa" , wilka, należącego do pana Izraela Szlamowicza.
Słusznie „oburzony' Rex ugry..ł w łyd
kę pannę Helenkę, która zaskartyła oto do
sądu Szlamowi-cza.
Przewód sądowy obfitował w w-esołe
momenty:
- Dlaczego pani podrat-niła psa? pyta sędzia.

Szlamowicz., ona go nie podrażniła, ona się
wtedy całowała i.„
- Z kim? - pyta zdumiony sędzia z psem?
- Nie, panie sędzi-o - oponuje panna
HE"J.enka - z narzeczonym.
Po naradz.ie sąd skazał Szlamow!cza
na 30 złotych grzywny za wypuszczen;e
psa na uli.cę bez kagańca.
Mat.

gościnnych występach w Warszawie
Ucz ono ią łlra§ć i wożono po całym kraju

Onegdaj do urzędu śledczego przyprowadzono młodziutka., bo zaledwie 15-letnią, dość inteligentną l ładną dziewczynkę. Wywiadowca, który ją aresztował zameldował. ii zatrzymał ·ią w gmachu Ban•
ku Pe>lskiego w chwHi, gdy wkfa<lała rę·
kę do kieszeni fedne)!o
z kliient6w bankowych.

, ,,
Humor czytelników ,,Gonca
D\„a dowcipy z

tysięcy nadesłanych

ie brak: Utcściwa osobo! Wspo.
m6ż biednego kalekę, straciłem nogę.„
P r o f e s o r: Daj mi spokój, człowie·

kul Nie znalazłem żadnej.
S. Fornalczyk, Za)!ajnikowa 6.

XXXIV.
!'lidy

I

otrzyma czwartą bezpłatD.ie, Jako premJę.

XXX IIL
ROZTARGNIONY.

kupujący odrazu

trzy trumny,

kupujący zaś pięć - otrzyma gratis wy·
godne miejsce na cmentarzu.
Adam Krzemiński, Wysoka 16.

•
•
•
Autorzy powyższ:ych dowcfp6w odebrać mogą za okazaniem dziesiejszego nu.
meru „Gońca" i wylegitymowaniem się
w redakcji (Piotrkowska 106) po S złotych
nagrody.

gwałcenie

-

Ja go wca.l e nie podrażniłam tylko, .
Panie wysoki sądu - wtrąca się

Przyjechała z ~iemiec
i dostała„. dziecKo
Krzyczący prezent od wyrod·
nej matki
Zofja S.zymrajska, stała mieszikan·ka wsi
Zen!ew powi·a tu sandomie.rski-ego, jadąc z
N.em iec do domu z.atrzyimała s{ę w lodzi
na stacj~ Łódź-Fabryczna.
Nudziło się kobiecie, to leż chętnie
wdała Siię w przyjacielską pogawedkę z
ja.Kąś niezn. a.ną kobietą z maleJikiem dzieckiem na ręku.
W trakcie rozmowy nieiZ'tlaioma popr"siła Szymraisiką, by ta zao-piekowała się
najwyżej na godzinę dz,ieckiem, bo przypomniało ~ię jei, ze m.a pilny in·leres na
mi eśc i e. Chcę go koniecznie załatwi:ć, a r
dzieck:em trudno i c:ężko chodz'.ć po ulicy.
Szymraiska bardzo cbęt·nie zgodU.ła się
dc pomóc nieznajomej i dzieckiem się zaopiel<ow,łła.

_Mi'ały iedna godzina po dru~iej, a ma.
tka nie wracała z m.=asta, gdy ml·nęło d.ziesic; :'.: godzin i zaczęła się zbliżać pora od1azdu pociąl!u którym miała Szym.raiska
j·echc>ć do domu. zwróciła się do poJi.cji ;i;
pro~bą o za0>pi·e kowanie się d:tieckiem.
Nieznaioma dot}"Chcias po dzieoko &if!
nie i;głosiła.
, Dziecko odesłano do I miejskiego domu
wychowawczego przy ulicy tramwajowe~
a za wy.ro~~ matk~ ws:i:o:tęto poszukiwa-

•·

-·-

NOWOBOGACCY I SZTUKA
~
~

Przy dziewczyni~ :i.a-Onych

I

dowodów

ani

pf eniędzy nie malea:iooo.
Na pytanie wyjaśniła, że nazywa się
Zofia Bednarczyk, miesz.k.a przy ul. Śnia
deckich 5 u rodziców, a do banku przyszła., ·myślą~. że znaidzie tu może jakieś
za.jęcie, }est bowiem
w nędzy•

Przy ostatni-eh

słcwa.ch

rozpł.akda się.

.

.

Po sprawdzeniu okazało się, .-te Bed·
narczykówna kłam.ała. W r:iecryWtołci
przywiozła ją z Łodzi pewna zn.a.na zło
dzie jka i poleciła okradać ludzi w ban·
kach. St.ara złodzien<a wczas zdołała um•
knąć, Rzekoma Bedn.arczyk6wna, jak się
okazało, nazywa si~
Stoiska i mieszka w Łodzi,
przy ul. Piotrkowskiej, jest
rza, nałogowego pijaka.

córką

.stola„

W mieszk.a niu Stosldej z:nalerlo.no p.od
łóżkiem 9 rozmaitych woreczków dam·
skicb, oczywiście bez pieniędzy.
Złodziej.Y...a, która zmuszała Stoską do
kradziety,
już podobno od dwóe'h lat
wzięła ją

na „wykształcenie" a naue?yw•
szy swego kunsztu.,
woziła po rótnych
miastach na złodziejskie wystę})y.
W
Warszawie jednak
na samym początku
pop:sów. cie powiodło się. Policja odesła·
ła wykolejoną d:iewczynkę z powrotem
do te>dzi pod nadzór k.rewny~h.

o.akąd dziś pólść

wieczorem?

TEATR MIEJSl(J.
Dz.lś, środa i jutro,
nled~ielę ~leczorem I

.
'

- Czy ten obraz został sprz""dany?
.- Tak, kupił go jakiś goś~ z warunkiem,
„rozbierze" tę ubraną kobietę,

iż

malarz

H.u uwadze wszystkich
czytających!
W

przeciągu

28 dni

wychodzenia

„Goniec Wieczorny"

wydał

1195
w

swym czytelnikom

1195

premji
łem

37 nagród

pieniężnych

Dziś jest ogłoszona
wybrańców

obejmującego

111-=cia lista

1.600

Tl!ATR POPltLARNY.
Dziś.

cennych rzeczy

15UOO zł.

•

(50 dolarówek, 4 maszytty do szycia, I rower, 8 sztuk ma•
5 sztuk płótna, 150 korcy węgla, 1500 klg, cukru,
1500 kilogr. mąki, oraz miesięczne utrzymanie rodziny!)
terjału,

Jednocześnie

W pi"tek XXl premiera aeiona: niegrany od
lat z gór" dwudziestu na MslzkieJ scenie p~tętny
dramat szeksp:rowskl ,,Otello„ z Kaz'..dller:um
Junosz"-Stępowsklm w tytułowe! roll wodza·
murzyna. Jagonem będz.ie Jan Kochanowlcz,
ONidemo.n" - Jadwiga Ozylewska
(arh•stka
grała tę r<>lo w Warszawie. obok JunoS7y Stę
powsk'ego), KasJem - Szym1ńsk!, l!ntill2' Jerzmanow~ka, Dota - Blałoszczybk!, Brabanciem - PrzystańskL W Innych w.atnleJszych rn.!acb pp.: Tatarklew iczówna, Ourynowi.:z., KreU,
K~zemieński, Wroński. Żeromski oraz 'd uty Pl'czet sił pomocniczych l statystów. ReiY!erule
Konstanty Tatarkiewicz.. Now!ł oprawo Jek'ora·
cyJną (lO zmian) przygote>wul" pracowme teatralne według projektów I pod kierunkiem Bolesława Kudewicza. KostJumy z teatru Polsklegv
w Warszawie. IlustracJo muzyczn", skomponowaną dla teatru Polskiego p ·zez znanego muzy•
. ka L R1>gowskiego, opracowuje Zygmunł Biało
stocki.

konkursu reklamowego

o olbrzymiej wartości

zł.

oraz w datsZYtn ch\P w
wtorek przyszłego tygo..
dnia sensacyjna, zabawna I nader efektow11a ko·
media w 5 akta.eh L. Verneuil'a „Orzeł CZY re"zka" z udziałem Kazimierza Junoszy-Stępowsk'.e~
a:o l Stefanii Jarkowskiel. Będ" to Jut Jedne z
ostatnich powt6rzeń atrakcyJneJ sztuki. Na d.zfsieisze, oraz r.iedzlelne wieczorowe prz~dsta
wien!a „Orta czy reszki" watne S2' bilety µlgowe
Jutro widowisko zakupione.

,;Goniec"

ogłosił

w ~rodo I dni następnych, do t>latku b!etace.a:o tygodnia włącznie, os1atnle przedstawienia .. Ligii", . grane} z olbrzymlem l)(>WodzenJem
27 razy z rr.ędu:. W nadcb~ząca sobot~ l !)iedz'elę po dwa przedstawienia, o godz. 4-ef p.p. ł
8.20 wiecz. świetnego wooewilu „Za oceanem„,
który w pełni powodzenia zeszedł z aflaza.
W tygodniu przedświa.tecznym w ponledzlntek i wtorek dwa ostatn:e przedstawlen!a „U
gj:", poczem zupełnlt> zeJdz'.e z afl,sza.
-o

obecnie

Nowy wielki......,._,konkurs
...„ ....._
......„_
na stół wel kan o.cny
dla wszystkich sfer
i wszystkich stanów

!tylko z 10-bonaniil . ..

Oo-

· Odczyt
KOMUNIZM A SOCJALIZM.

•

W piątek, dhla :?6 m1rca, o godzin.ft 6 tn. 30
wle:::zore;u w sal! T.U.'R. (Narutowicza Nr. 50)
o<lbędzle się, urządzony staraniem T.lJ.R, nader
ciekawy odczyt wybitnego publicysty Ja11a
Krzestawsklego na temat: „Komunlz.m l socla·
!Izm"•

B;lety w cenie 30 gr. Dla bezrobotnych bez-

płttnfe.

.

Nr. 28

CONTEC \Vn:CZO'RNY rtTT~O'V An

Na.fal ach ankiet}' rozwodowej
' płyna

, "
·11 ' " Gonca
· dZł· czy t eIDlnOW
czo'ł nca odpowie
racię

każt!ei chciałoby się przyznać
Kaida teza iest słuszna.
ł
•d
k
•
•
•
K ob1eta c1erp1 w az ym n~ cz ~wieka , albo .td pozosta je petar.gać

wypadku

.
ROZWO dY

U waż.am, że kwestii małteńskiej i kwe·
stli rozwodowej nie można rozpatrywać
w oderwa.niu od iuadniczej sprawy stosunku obu płci w tyciu wsp6łczesnem i

są

d~siejszych.

I

Wypowiada1· cie

przez życie iść przebo'..em,
jedynie pole~a!ąc siłach, rychłe> na. drodze swej napotka na niepoWszyscy zwrócą się
konane trudności.
przeciwko niej. Błoto potwarzy priylgnie
do niej, cho-ćby była na juczciws~ kobie~dynie
Zdoła .się chyba uchronić
tą.
ze
gdy zrezyfnu.je
w te-dy od szykan,
i
życia,
wszystkich swych praw do pełni
zamknie całe .swe istnien.i.e w ciunych
ramach szarzyzny tycia codzienn.ego. Musi zJ:!odzić się na haniebny kompromis i
o~raniczyć swe kroki miiędzy domem a
biurem lub pracownią. Biada jej jeśli pokusi się o zejście z tego deptaka. „świat"
odwróci się od nie~ dr?JW·i w.szystki.ch
,,szanownych obywateli" będą
domów
prted nią zamknięte.
usiłował.aby

własnych

10

złotych

siała odpokutować.
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podwójnie, niedość, ie oderwano je, przemocą od dziecka, ale wie ona, że. dzie-cko
I
to już nigdy j.ej, jako matki nie uzn.a. Bowiem 0 wydarcie wnelkich wspomn$efl o
matce z duszy i z serca dziecka, postara
się już mąż. Będzie to jego zemsta.
dogodnego niema. Czy rozwody będą, czy ich nie będzie, kobieta r6wnie będzie cierpieć.. ho dotychcza• gtos
pubUczny potę'pia bezapelacyjnie ka.żdą
kobietę id'<\-cą przez życie o własnei mocy.
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płac urzędn.ik6iw państwowych.

-oO"-

Po „l"zamr>ańskiei" nocy na
na Montmartrze

as-

Wł

amywacze W potrzasn U

Baron-herkules

którzy Chcieli

powalił

trzech napastników

ObrabOW8Ć ,. ego

1050

I

ate na .scboda-ch
drzw!om kuchennym,
·
jut warta z lokatorów.
do
ł
t.
·
Fron t owem we 1·~'llc1em
w~roczy
Sudł sam, ufa.J ąc
mieszkan.i.a baron.
swym muskułnm. Gdy skręcał :t przedotrzymał cios łom~m
pokoju do jadalni,

żelam':Gl w iłowę.

l

mieszkanie

walizek . itarderoby, bielizny, dywanów
dróbi az~ów . oraz bituterję , wartości
tys i ęcy z ł otych.

10

Znaleziono przy nich komplet wytrychów, łomy, świdry i latarki ele1d ryczne.
b
_• .J_!
. 11...
Ił b &rona n.te
Sta n .r anne.o
uiw.u o aw.

•

W Paryżu wydarzyła slę niedawno mło.
tan~erce przykra przygoda.
W oiągu pewnej nocy panna Renee Ri·
c!ia.rd po. znała w jednym z lokali na Mont.
martr ze dwóch bardzo miłych towarzyszv,
którzy nosili pi ękne lm!on.a Jojo i Lulu. Po
wyp!ciu w ! ęk s zej 1lości szampana toworzy.
sze zaprO?O·nowali tan·cerce, aby zako~„
czył a wesołą zabaw ę w ich domu, c!d.zte
dokoń·cią również pić szam pana. Pan.na
R' cbard zgo:lzifa s i ę i wszyscy tro-ie wsie·
dli do ta1<$ ówki. W drodze noczula natfle
r an na Ri cha r d. że traci przv to-nność . Na(ile jed :? n z towa :-zvszy rmclł się na n~ ą :
zaczął ·ą d • i ~ :ć, pcd r zas , gdv dn ·!f: w et knął
•e: p od r os fl a ~z e c 7 J: f'. z ch!o.ro~o„ m~m. _
W tei chw;l.! straciła przv toll n o § ć. Gdv ia
odzyska ł a . :to·h a czyla , że jest sama w tak·
~ówce. Z przerg.+!?„ :em s twi t?r dziła brak
1 futra wartości 20.000 franków i torebki z
biżt},d~~ s.i~ ze skttr~a i nazajutrz ari>s1.•
towano obydwu miły. eh towarzyszv. Byłt
·
pła·
to mł<xiz•· eńcy baz z.a ·1 ęcła „ n ·1 eb:l'~kie
ki", polujący na na·!wne kob:etv. F11tro odzyska.no . ale biżutetja ~rz~?a,dła. Wszyst„
Tanc-erce
w1ęz:1en1a.
wsadzono
ł ki.eh
tytułem odszkofranków
7.000. do
przyznano
de.

I

I czuwała

tancerKa zachłoro
formow ana w aucie

Młoda

h

, :.:•• „

..,Go6ca".

nych odbył.a się ostatnio pTzed najwył
szym trybunałem administracy·inym.
Szfo o org.anizację kas chorych. JesJ>cze 30 grudn:a 1294 roku prezydent Ruczypospolit~j wydał rozporządzeci-e kontr
przez ówczesnego pr-emiera
sygnowane
Grahskiego na podstawie ustawy o sanacji skarbu, mocą którego dokonano zmaa.tl
w organizacji kas chorych. To rozporzlł
dzienie prezydenta było podpisane tyłka
:nzez p. Grabskiego co jest ni-ezgodne I
k onstytucją, gdyż nie było na niem pod:-iisu mfoi.d ra odnośm· ~o resortu, a wi~
min. pucy.
Sprawa została za.shrżona. w 11ajwyż
szym trybunale administracyjnym, co doprowadziło do s·ensacyjnego wproat wy.
ni.ku. Jako rzecznik rządu, prz.edsta.wiciel prezy.d jum rady ministrów oświad-.
czył, że 40 proc. wszystkkh roz::porząd~eA
nJe posiada podpisów odpowiedni-eh muu·
str6w.
stanow1sh. rz~du
Po taka.e•i o·b ronie
trybun.al roz p orządzenie - uchylił.
A więc płace pncowm1k 6w ku cho.
r:-ch mo.gą nie być przystooowane do

pod od)owiedziami drukowane nazwiska ich, wówczas, zamiast natwisk,
zamiesczane będą inicjały

Z
~ie stracił iednak przytomności.
Z War.suwy donosz~ nam:
Pozostaje jej albo żyć przy boku nieZnany i herkul~sowej siły baron Ike- golemi rękamł rrncił się na rabusiów, u t-kocb.an•ego i niekochającego męża, mając
na o.słodz.enie chwil .goryczy miłość d.ziec-1 Dunikowski (Kopernika 11) po powrocie wyżsi ego pow.am uderzeniem pi ęści, dwu
g
b
k
b
ł
k.a d
on1os y o ow1ąie wyc owania o ze spaceru zastał drl;wi swego mi!sz.ka- innych złai:-ał za kofo 'er zie i ~dągnął po
1
schoda.cb do dyżurki dozorcy.
ni.a uchylone.
,
a
~
5
Po chwili nadbJ e~ł.a po t: c·a. Powalow piersiach.
dech
Cicho. tamuil\C
wszedł do pnedpoko ;u. Z gabinetu dola- , ny d rab okazał s i ę Janem Nerl,i em [bez
Aro nem Boren.sz10·
: adrern1 , dwa· inn i:
lywały pode ;rz.ane szmery.
i MIESZKANIA
~
k
1
O
omyś :wszy się, ja rzeczy st o' ą, p. k' em ("" mo::za 1?} i W ' ktorem K am óskim
I
POKOJE
dozorcy (równ i eż bez a dreru) . P r ó ~ z le !."o u ę ' o w
jeden lub dwa do wynajęcia, 1 utywalnołcl- ku„ I Dunikowski zawrócił i polecił
. 1 mies zkaniu barona Julję Bąkowską (Fu~
chał. Wa runki przystępne. Zgłosić się: Skw er o- zamknąć bramę.
1
1202
wa 6, parter, lewa oficyna.
A tymczasem wł.amyw.acz.e s postr1 .?- mańska 17>.
1
W·ł arnywacz.e zdążyli spakować osiem
gti się, te są w puł.apce. Rzucii.li się ku
PRZYJMĘ

POSZUKIW AN!
mieszka nie czteropokojowe, z wygoda.mi. ł,.eehwe oferty sub: „eziet.....,,,ko1-1.•e" do administracji
.
_... ,......

Bardzo ciekawa rozprawa , charakteryZtt iąca dział.alność władz admfn·istracyło

Teraz Już Jestem pewien, ie wiosna Io.ile ..•

Wy;ścia

-

Doniosły wyrok najwyższego
admlnistracyłneqo
trybunetłu

IO

~

•;;_/,"

rzeczywistości?
piekła niezgodne~o

cało·

40 proc. rozporządleń
iest niekorzystnych

. \'f··::-J-._llt\',J.' \ '~~-· &S .

,F.~w~

dać

roZJWód przynosi upragnioon iej
ne· wyzwolenie kobiety? Cót
Poza chwilow
wem wyzwoleniem z
pożycia małteflskiego, chyba tylko z lekceważeniem wymawiane miano rozwódki.
Cz.eka ją tylko ciężka praca zarobkowa
na utrzymanie siebie i dziecka.

d z1ennem utrzymarił~m. lub bez. Władomo•ć: ul.
1045
Konstantynow&ka 25, • p. Kwiatkowskich.

-ooo~ ·

były

Od.powiadzi. krótkie i w:·ratn1E' p1sane.
>N imię i nazwis·ko
autora, oraz adrea jego.
Autcrzy mortą zastrzec, ii nie chcą by

muszą być u: ooatrzone

ża. Po ślubie mus.i zamknąć oczy na ca·
le prowadzenie się swego pana i władcy.
Wszelkie pT6by oporu gorzko będzie mu-

u . mieszkanie solidnego pana. lub dw6clt, i

lityczne, wśród których zna :dowah si•
J<.,.o!a ugody polsko- żvd~w~kiej z doniosłymi, poufnymi sicz:egółami.
P o- ::' udał się natvchmhst do policji
oc!itycznej, ddzie zakomunik"wił o raj..
.l'rowadzone Jest enert1łczne śledz..
' ·
two.

Zostanie wylosowanych IO odpowiedzi
a katda otrzyma nagrodę w wysokości

Inn·e~o wy)ś.ci.a nie ma kobieta prz.ed
sobą. Jeśli chce korzystać z dobrodziejstw , świata" musi wy·hrać sobie mę

wa

stwierd.ził,

,,Gońca"!

nu.m, czy :nałżonko·w ie niedobrani powinn1 mędyc s ię wzajem, czy ra .:zej )Owinna
być po:r.ost ::i .v'. ona im możl i wość rozw i ą
zania ślubu i szuka ni a gdzieindzi!i mo;e
dla o;iebie nowe~o innc~o szczęśhw'izeg~
.
i}cia.
l.Jwa h.,,v, że o„:n:a mas szerokich
może wpłynąć na właści we rozwi~un i e
za~ad n i enia: nierozerwaln C"ść małźeń:ikr..
czv do, ustc zalność rozwodów na dr.>dzE"
•
prawne i?
Nadesfa .1e nam ocJ„owicdzi w form ie
mn·:li wie krótk :ej. zwięzłej i ścisłej . drukow:>Tt~ będa koleino w „Gońcu". Gdy
temat zostanie przez Jru'cowane odpowiedzi om6 N:ony i .vvczer..,any dostatecznie. red<1.kc:a zamknie ramy tei t.nkiety
rozwodowej i z pośród wydrukowanych

Nasza sensr.cyina ankieta wywołała
·
duże i zrozumiałe za intar-,sowan1e.
Co iest lepszem: małżeństwo złe , al~
związnne ze sobą orzymusem, czy możnc-ść ro7wią zywania nie .:f oh r anych malżeństw? zw= ą? ek nieroierwalny, czy inoż~
ncść rozwodu?
Red a k eja „Gońca" zda.je sob:e sprawę
że śród tysi ęcy Czvteln ików „Gońca" są
tacy, którzy sami na sot>ie odczuli ci ężar
niedoh ra 'le~o maHeńs twa; że jest duio takich , którzv. choć nie o.sobifoie, ale z obserwacii w!di!eli i widzą jakie sl.-n tki PO·
c1ą,:?a za -;obą ni ezi!o:ho~ć uo;..,osohień i
charakterów , nie zw:a7.8ny.::h mi\ośc!ą par
matżeńskich A są i tacy również. którzy
zastanaw:a;ąc się nad z'ł ~~dnienia'lli życia naszego. musieli 'ta!ląć pned pyta·

Jeśli, któraś z odważniejszych kobiet,

·może

Czytelnicy

się

Czy potrzebne są rozwody i w iak ~ ch w ar unlia eh?
10 na g r O, d p o złot Y eh 10

stąpił.

Czyż więc

sioni~tów.

0

Otót u nas eoprawda duło się m.6wi
o eniancyp.acji kobiet. Jednakte ema.ncy.:
pacja doty-cbczu jest p0stawiona na gru11
Nie wystarcza·
cie nieodpowiednim.
wst.ak przyznanie kobiecie s:z>eregu praw
p.apierowych. Chodzi pnedewszystkiem
o to, by w samej opinii publicznej nastą·
pił zwrot i zmiana poglądów. Wtedy dopiero kobieta będzie mo~ł.a kouyatać z
uprawn'.eń. przyznanych jej puez ustawy.
Dzńś jeszcze ten przełom w opi.nj.i nie na·

r.a

uOnJetzne

Wzburzen.ie to doszło do takiego naa, że dopuszczono się nawet rabun·
pięci
aby zapobledz zbrodniom
ku , by t1lko dokument uito·dy, lub choć.by
I tragedjom,
Sensacy'ne
iego odois <łosta~ w ręce.
b
•
!lzczegóły całe.j sprawy przynosi j.eden z
'"
„
Na pyt an1e, czy potrze. ne. są rozwo·
w~ . po rozwiązaniu n1edobraneJ!o mał- dzf.enników tart!'onowych.
dy. odpowiadam: ~ bezwzg'lędnie tak.
Przed k:lku dn iami iedPn z tvdow..-kich
Tak samo musi odpowiedzieć każdy, teń! twa.
I dlatego potrzeba wprowadzić rozwo- posłów. ~eh-rn,vvch ie-chał w odcHelnym
na życie przez
kto prz.e.stanie patrzeć
szkła rel!gfnego fanatyzmu, i golem o- dy. Oczywiście kwes t:a ta ir.usi być ure- , prze-dziale I klasy z Gdańska do Warsz.a• ..r.. d 0
b •.,.
..,r
aby
kiem bet.Stronnego ohserwatora we;ny gulowana śc:ś!ę .prrez .prawo,
noe•!\„...
,.. zv vet.,.m
ł""'
dnieI ' wy.Tuż ..-zed
J
:i
W3T..- nwv wtar~T111ł clo {>rzed.,.iału j11k:ł
w tragedje ł 11iuzczęścia ludzkie spowo- było na użył i niszczen a ma.żeństw, z o
1
młod zi eniec, rzucił dę na poc:ła, zatbł
nych do da • -.e"o w~p6łżycia.
dowane nierozerwalnością małżeństw.
mu m:ta i przystąriił d o zrewi·dowania ie.
M. M„ ul. Promvl a nr. 18.
Ileż, mrożących krew w żyłach zbrodwaf:zy. Pesel stracił ze !łrachu prz~
do
!
•
~
~~~~~~~·
z::~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lomność i w tym stanie r>rzv~ech~ł io
c
z:: te nieWannwy. Dcr>iero tu
zna :omy skr 11 dł m11 nouf"e dokrr~enty po-

przez iycie.

cz.asach

Je·dnym z gł?wnych warunków ugody,
zawarte) pTzez rząd p. Wł. Grabskiego z
kołem żydowskiem było z.achowante jej
treści w ścisłej tajemnicy.
Ugoda stała się . j.ak wia domo, powo•
dem przes:lenia w kole żydowski-em i silneg.o wzburz.enia na niedawnym z;etdzie

i uwieńczyć na;;rodą

wyładowu'.ą
Ileż uiena wiś-ci i złości
wza jemnie na siebie, małżonkow.ie, którzy prz-estali się ko·chać.
A przecież jeśli nie oboje, to przynaim"1'e1' i dno z nich„ mo gfoby być szczęśli-

•

17

Posłowi seJmowemu zrabnwano wno·
ciągu odpis UttDdJ plJIS1cO·ZYd1WSJłitl

ni, zostało popełniony-eh dlatego, że jedna ze stron chciała uwoln '. ć się z kaidan
związku, l!-tóry stał się dl.a niej pasmem
udręki i cierpień.

n1enaw1stne w.ęzły 1 żyć ~ dala od duec•
ka, w pustce 1 opuszczeniu. .
L S., 6-go S1erpma 98.

Przestańcie szykanowa~ ko·
samodzielnie
idącą
bietę,

pe>łożenia kobiety w

Rabu n,~~ ~~,n~~~n~~~umen·

I

dow~a

za str1:coną. bitule.rję•

•

Nr. '8.

dostępny ·

Saw.Ochód

\

wszy~tliich·

dla

Ogłoszenia·
„Gońca" ·

Czytelników

Coprawda nie u nas, lecz w Ameryce

Jednom ~ es~ęczny za'r obek robotnika za oceanem pozwala mu na
cuskich do sz.ukan!a drogi , wiodącej ku
temu celowi i do walki z konku.renc ; ą amerykaflsiką. Nie mogąc oddzielnie i każdy o własnych siłach sprostać temu zadaniu, postanowiły trzy na i większe firmy
automobilowe Francj1 zjednoczyć się w
trust, który przystąpi do opracowania

Tle kosztuje demokratyczny 10-konny
Ford w Ameryce? Niewiele - ~O dolarów. Kto może go kuipłć? Każdy robotnik. Robotnik w Stanach Ziednoczonych
iarabia przeciętnie około 350 dolarów na
miesiąc. Ford sprzedaje mu auto za 290
dolarów, płatnych' a tempo. „Auto dla
wszystkich" przestało zatem być utopią
w Ameryce, a stało się przedmiotem użytku codziennego.
A iaik jest 'Y'e. !'r~n.cji, której przemysł
automobilowy . stói na wysokim stopniu
rozwoju technicznego? Najtańsze, ·najdemokratyczniejsze auto francuskie - 10koony Citroen, kosztuje 22.230 franków.
Nie jest to 'Yiele, ale zawsze o 14 OOO fr.
więcej, nit koszt nabyc;ia Forda. Czy robotnik we Francji może sobie pozwolić
na nabycie Citroena, z rozłożeniem s.płat
na term.hi roczny? Czy może pozwolić
sobie na to . sa.mo,
jego kolega - amerykanin? Dobrze płatny robotnik francuski zarabia miesięcznie do 1.200 fra.nków,
to maczy 14.400 franków rocznie. Cały
więc jego zarobek roczny nie starczyłby
aa spłatę 22.230 franków - ceny demokratycznego Citroena. Natomiast jedno.Uiesięcmy zarobek wystarcza już robotnikowi amerykańskiemu na k0rpno doskonałego, piędosiedzeniowego auta Forda.

co

Rupno Forda

NAUK! i WYVHOWANIE

technicznego modelu serjowego i me tod
h brykacii oraz podzieli produkcję i zb'Y!_
fabryk 3tów na rynku wewnę'Łrznym. Jak
donoszą organy fachowe francuskie, akcja
przygotowawczy w tym kierunku już się
rozpoczęła.

GRY FORT~IANOWEJ
dla l)OCzatJcuJac;ych udzielam 1>0 cenach bardzo
przystepnych. Piotrkowska 99, m. 6, front, li Jl.
1118

UCZEN

w.

klasy szós·tel ctmnazJum społecznego Naum BI•
ir;er, zir;ubił matrykule szkolną.
1117

UDZIELAM

blltszych Informacji o warunka.c h pnyjęcia na U•
niwersylety :iagranicme. · Piszę podania; lisfy
franc., odpisy, .1łomaczenia itd. ·S:i:.picberg, Pomąr
ska .u; 10-12,
· · 1129

STIJDENT'•
politechniki udzlela matematyki w za.kresie · 8-iu
klas · i przy~towuie · d~ ma.tury. Nowo.Cegielnia·
na· 41-a m. 14; zastać można od 1-3 pti poł. 1044·

KTO M02E

Języków

angielskiego. polskiego i łacinę udzleHć
w zakresie 8 kt glmn. proszę tiodać z waru11ką.m1
; pod ,,La.bor" do adm. „Goika", ·
1160
1

KTO CHCE
nauczyć

sle Jozyka hebrajskiego, angielskiego, O:e·
m1eckiE:go mówic, czytać J pisać w trzy wiesią·
ce. .. Udz.ięlam litentury, religji. pier;ty pod
„T eacher" do uCklńca".
U.W

STUDENT

udziela lekcji w zakresie szkoły · średnie!. Ceny
przystepne. Wiadom.: Hrabiowska 3. m.. 30. 1147

,.1

.::.r;łrze nowocześn;e nrządzon eJ p:.ckarni wiedeńskiej: W dali
w:elkie mieszadła. z których \vychodzą uformowane już bochenki. Chleb, wydostając 1ie z przyrządu, sva.da na taśme l
wraz z nią dostaje, odbywszy podróż po stole, d.o przyrządu
wyciskz.jąeego bochenki. Nast~pnie zaś również ;,mechaniczną••
d.Ngą ~dby"· a po dróż do pieca.

1

I

Przyczyna 1ej rótnicy w cenie auta amerykańsk1ego i francuskiego? Standar- dyzacja produkcji amerykańskiej i faibryucja serjowa jednego, najwyżej dwóch
1~6w wozu.

RUTYNOWANY
pedagog, absolwent unłwersytetu, udziela rekcji. Specjalność: Polski, matematyka. Przyspasablanf~ .
pomoc. Warunk·i przystępne. Ple>trkowska Z, m. 18

1151

DZIALY KOBIET
przy towarzystwie „Ort". t1lac Kościelny 4, przyJnu„; ą codziennle zapisy na; kursy haftu maszyncwego, ręcznych robót, szwactwa, kroJu. •.manicu-

re".

Dawniej w Stanach Zjednoczonych,
jak obecnie we Francji. istniało multum fabryk samochodowych powyżej
350 - , które stuały się dla celów konkurencyjnych wypuszczać na r:y.nek coraz
nowe tllOdele. Obecnie z tych 350 fabry.k
pozostało na placu tylko 501 Koncentracja i standardyzacja i;>rodukcji aufomo·b ilowej u.bida 300 konkurentów. Ci zaś.
którzy się ostali · poza Fordem, adoptowali jeden model i fabrykują go serjowo.
„Chewolet" np. wypuszcza corok ze ,.
1wych zakładów .4 49.ooo w,pzów jednego
typu, 11Buick" - .~00.oooj „Overland" -;:
.197.01001 11Durand - 172.oooj „Dodge .
1
- 151.ooo.••
. ·Król automobilowy Ford - wypuścił
w ·ra'ku 1923 „tylko" 1.7o5.ooo aut na ry-

1170
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DAM ROWER
dobrym st4nl.i;:.;ia wy11zuka.n.e mi · jakiejkolwiek
P.rac:y„. Oferty sub: „ROIY{er" do adm. "Goika",
W·

- ----

-·---- DO SPRZEDANIA:

parowa maszyna 180 koni, kocioł parowy 151 kw.
mtr. powierzchni ogrzewalnej. Bliższe szczegóły:
And.rz„ja 56 m. 6.
1123
POSZUKUJĘ
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aek.

BIELIZNĘ
męs·~a. damska I dzi ecinną prz;yjmuJe do szycia. Cooy pr~ystępne, wykonanie bardzo staranne. ulówna 24, m. 13.
11~

DAMSKI ROWER

.•

D~okratyz.acja auta na modłę amerykańską, która we Francji np. jest jesz-

cze dalekim celem do

osiągnięcia, slcloni-

ła· jednak wielkich przemysłowców fran-

ROWERU

spacerowego, w dobrym stanie, może tei być pół
wyścigowy. Oferty pod „Labor" do administracji
: „0ońca''.
1161

w dobrym stanie
na.

l

Cło

Obejrzeć można:

fo\auch.

I

sprzedan1a. Cena przystęp
ul. Wizncra nr. 12, u M.
1108

APARAT
fotograficzny Ememana 9-12, tanio do sprzC;da-

nia. Narutowicza 21. m. 22.

Młody

lord

nocnej knajpy
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bti5 różnorodnych znaczk~W
J>Ocztowych, w tem znacz.na

11dć rz.adk1lh ol<azów, 1ak:. t1
znaczków & oaós1<1ch (p10W1

zo1 ,~ z11e •• 9 persk11·1J k o ron ocy i uY~h. 6 z w~spy Kreta

c~om1'1et), ~ rzadkich okazó"'. z Ameryki
centrnln„ 1 j

t. d -

s.i.yl11n~u.
i;:ratls na żąda11 1 e.
.1:1-H

za •

w 1elki ceni.ik austrowimy

lr •nkn

r-rzesyla 11y

I

•

Sonnenhof lucerna (Szwaje.)

---
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DUŻY STóŁ

KOMPLElNE
iirzadzenei jadalni w dobrym stanie sprzedam. 6-go Sierpnia 34, m. 16.
·
1562

Warszawski piekarz przy pra(y

LEXICON MAYERA

6) okazyjnie tanio kuple. Oferty sub „L~ ·
A. ·s." do ądm ••. Oońca". ·
1115

' (wydanie

Cud

fecbnlkł

I szful<f klnellatograflcznel

~Upiór

w Operze"

\V edlui roz !:!lo «n ej

t. , Le

Fan t ~

po w1p ~ ei

U i>stona Leroux

ne dP L'O neni• Realizacja:
RClBE :<T JU41AN
w ROLA0H GŁO v\ NYCH Uwiazda ekranów

p

Amery1d i Eurn·iv . z

!U

Dziś

i dni następnTch !!!

Hn <i

z ohrnru . Oziewczę

z Karuzeli MARY PILBIN. Norman
Her:!" i Leon Chane;r.

Wielkie arcvdztetn wytwórni Uniwersał Plctu· C1etelowa rea li zacra vr banr uch naturalnych , S~ecjalnle
dobrane tµw ory muzyczne w -wykunanlu orlrleatry sym·
res Corporatlon, N. York.
fulliClllOJ pud kler. p. S. BAJOt:LMANA.
ł.
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PIERWSZA ŁÓDZKA HYGIENICZNA 8 8 1 1

,,_ MACA·MASZYNOWA

pier w szorzędnego _gatunku po cenie ~ard~o nisKiej. C?~z:ennie §wieży wypiek. Czystość i obsługa wzorowa. Prosimy się przekonać na mieJscu. Wolny wstęp

dla zainteresow&nych.

f[ i/ ll ftM'lft'•' ZAM[ ń' LJ!lfft
i . ,~H.a~ N.
ł
lll U

P
•------------·-------------------·Bela Sekula

mieszk~nla

------

rozsuwania w dobrym stanie, sorz ?dam tanio. Piotrkowska 42. Gutfreun.
114~

I
!

111aczków pocz.o«yc.1.

kcnvska 102,
dębowy do

don~zą, ze ogromną sen- 1

u_:e.,c~onerzy

1inekolog.!czne w najlepszem stanie. Piotr

1

tam ślub mfodego lorda
Clittord z właścicielką nocnej restaurac}i I
miss Dolly Merrick. Lo.rd Clifford liczy za- 1
ledwiie lat 19 i jest właścicielem ogromnego ma}ą~iu w Irlandji. ślub z miss Mer- j
rick, któr.a zarządza 1edną z słynnych nocuych re3tauracji ·londyńskich, odbył się
poLa.jemnie. L<>rd poznał m4ss Merrick
w 11 Manh:ittan Club", gdzie się następnie
często s·potykali,· ona jak-0 zarządczyni; on
ja.ko' gość lokalu.

r.~;i
li
, O ,{' jl

1

;

Sensacja w Londynie

=.

1156

DO SPRZEDANIA

.

poślubił· właścicielkę :
Z Londynu
sacię wywołał

'

••

15•

1577 -1

·filje sorzr rdy~ Karofowic~a . '9 (skle~ f!onfowy},

xicon

DO SPRZEDANIA

suknie damskie. Wiadomość Piotrkowska 10?, le•

wa oficyna, drugie pietro.

·

1141
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MASZYNĘ

DO PISANIA

w dobrym stańie kupię okazy}nie. ł:.ask. óferly dl
•.Gońca J).l•J , M. G."
1140

------·- ----

OKAZYJNIE

do sprzedania kslĄżkf hlstor:vczne (trylogJa .>łen
kiewicza), naukowe I powieści. Te>masz .Słup;cki ,
Sokola 9.
1115

KUPILBYM
etażerkę lub szafcc;;kę
Pańska 29, m. 13

do ksidek.

Zgłosić

ste:
1112

KUPIĘ
używaną otomanę. Zgłoszenia

nie od godz. 6 do 8 wiecz.

przyjmuje codzien·
44, I pictro .

Zawądzka

prawa oficyna.

1167

OKAZYJNIE

Jest dobra maszyn'.! do szy;::a do sprhedania za 1)5
Zawtdz~a2C.\\sc„ otn.a7~1Rzgowska5(Gor.Rynet.) ~Io tych. P. S!:hu~nacher, Brzezi1iska, 28.
11 i6

Nr. ?8

Ogłoszenia

Czy· tona,

„Gońca••

Czytelników

„BOBO„

stało aię

tak: pewne

m.ałtedstwo

Wykwintne obawie dla «laieci i derutafl\cych pa. ,
nienek, modne fasony i kołGry, poleca (irlD4, ,,Sa.

W zapale sprzeczki

w

kłótnię.

onym UakueJ>iie wt:iic:Jęło gorZlCZl
mąż,

weteran wojen
bałkańskic:h, potrząsnĄ.ł swemi orderami i
bo'~, ulica . Nawrot nr. 7. w podw6na, pllri•r
· podsunął je pod nos tonie. Ta, ro~juszona,
wyrwała. mu &dznaki bQno.r owe z rę·ki i
PRACOWNIA
bpeluazy damskicja przyjmuje wsielkie p~er6bkl cisnęła je na ziemię, złorzecząc królowi,
t · zamówienia po eenie pr:z:ystępnęj - oraz gotp. ktQ.ry nie m~ał nic lepszego do roboty jak
we )Japeluue. SieDkiowic.M ~ S. c..lcow-.. ·

U-

obd•rn.ć

,idiotę•.

Q(dtu.mi takiego

GABINET

~" do „Goitca".

,

Oodz.
czne.

przyleć

WAŻNE. DLA SPORTOWCóWł
reperacji z·naczki szkolne i ~lut>owe.
oraz WYfa.biam tanJo nowe. Wiadomośćt ul. Włt'·
1111
dzlmlers"a 53. K~ Wagner.

Przylmu)ę ' do

PIERWSZORZĘDNY
.wch.Jd:c~ce pp cenaeh ·priyJtępnych,

krawiec męsk i przyjmuje robotv w zakres tra-.

kłócili.

w.iecl~a

.

pi.a.co~ ubibrdv m,ęaldc& przy}mąfe ~

obsta.I~ po cen"h . pr~tępnyc:ls, Wykodcz«.
nie so.lidne, za gotówkę lub u apł&iy. Sz. Rozea..

farb, Piotrkowska 79, f:raat, 4 p~tro, a. I.

PRĄCOWNIA

powiedział

,,Swięty

RUTYNOWANA

LECZNICA ZĘBóW

Piotrkowaka m. 86. Porada. bc:z:płatnie, wyjęcie
· lł
zębą. 2 złote. Zęby 'N tuciuc ł.aoio.

BIURA PRó$B

7 (Góroy lłyaek) l'iu• apełHJe. ~arfi
i pod.mia do wuystkiQ w1'4ów. Bearobot.nym
1047
znaczne ustępałwa.

R1io~a

PODANIA ·

rekl&Hy i apelacje· piue Wuro pret•: R1gowelaa 7
(G~rny Ryaek). lłćaroltołoym -.c~ aatępałwa.
.

krawi~e

.

„ .

P~RWSZORZ~NJ

damski : .p ,zy,jmuje o~stahmk.ł po ,ceiiach

Je•icie "na

niskich. Wykańcza
~·

:35,

.

4więta.

Zaw4di1$t
SO-t9

m.iu1k. l3, L Czerchow1U

60 GRO$ZY.

~ specfalaym galtiaę.

P.ierwsz:o!"~~e m~c:1Jre

cie.. Kiliu~kie„ ,73. lwa caticpa. l "''"' f rm~
SUłl
IOlłlQ

od lo-8

.

"'łecl.

gdy~

„'Powracam prosto z nieba••

Piotr

U34

modniarka przyjmuje kapel~ i pn.en\&ld. Cena
1055
3 zl Wiadom~s Pomorska. 25 m:. 74.

·

Sie.nluew1cia 29..

Spost-

ul.

892

OBUWIA ·

preyJmU.1• obstalunki i r~peracle 'po nlsk:ch :e:taC'h,

tl,17

PIER\VS~ORQD1fA

Prez. Narułowlcaa O. od 10 do 1 i od 3 do 7. Ceny .c1!nilQ06

tebrstG-denłystyczny.

UWAGAf FILATELI$CI

K„puję. zam.i~ aprzepałt ~kł ~„
sąja.mi lul> pojed~ . $frl-Mi. •lłk•h ""
ibiQrów po tanich cenułt. . Of8'łJ pH ~Vi

„Gońca'•

CzytelniK6w

obrazy majestatu

ponowuy małionek i urażony w swe.j dumie woi•k udał się do sądu, prnsiąc o opie
kę i wymierzenie spraw~edliw~ci Ks!ln·
typie. Sąd wziął ap.rawę na serjo.Wytoczył
sprawę małżon.ce weterana o obrażę kró·
la Ale.ksandra. I kłótliwa nie~i~·sta otrzymała wyrok, skazujący l~ .z.a obrazę maje.
statu n.a„. trzy l·ata więzienia.
Wojak Qtrzymał z powrotem ordery,
małżonka więzienie. Teraz nie będą się

Takie pytanie miał do rozstrzygnięcia
sąd okręgowy w Us.kuebie (Skoplie) serb-

skim.
A

· Ogłoszenia

wymyślając mężowi

może popełni~ ,,zbrodnię·'

DONIESIENIA ROZMAITE

'·

WJECZOlłNY JUY~TROW A.NT

GONIEC

wstąjąc

Burak

z trumny

stczotek „.Rotha'', Piotrkowska 1·34. Ccn:f 'fabry.•
gn~J . prz.yjmuje : ai~ r!i.pera~e i .obstalunki:. · ·i10ó

z letargu

~mo!ny gospodarz tamtej&zej wsi Je·
dwomą tygooniami U..tie był to cdowJ.ek st.ar-

~e bez wysilktJ wstał, przeciągnął się , i
odwa!n.i·e~zym, którzy zbliżyli a.ię doń.

oświadczył

szy liczył bowiem J.at 75, po kilku dniach
choroby tmarł.
Rocłaina i sąsiedzi rueboszczyka ujęli
się pogrzebem, odprawieniem modłów i

„FILATELJA"

kupuje cą.te zblery Żnaczków rocztow:vch do kQlekcjj i płaci najwyiSze ceny. Pittkowska 107. part.
u~·

Da1·cie pracn't bezroliótnyni
.
,

„Powracam z. nie·
widział.em się ze świętym

Piotrem, i powiedział mi, że będę iył jesz·
cze 20 lat".
zd.arz.en1t! poruszyło
Niezwykłe
• •
• .
•
•
.
, •
Z;aw1la s1ę na m1e:scu pol:qa.,
łą w1es.
kt.6ra wypadek ten stwierdziła protokularnie. Burak czuie się wycz-erpally i zmę-

Zwłoki złożono w trun:inJ.e i tr.sł.aiwiono w chacie. Za.cz4ł sfę długi korowód odktórzy u trumny stare~o
wiedza.jących,
Burak• odmawiali paeien•·
Trz~ciego dnia, gdy miano iui przewietć trumnę na anent.arz, ~U prurał4·

ciony, jedn.a1'

.

.

· · ·
I
BUC:H~LTERJĘ ·
ca-1 ' . prowadzi

to

innemł przygotowaniami.

,

·

·

wprost. -

b-.. owszem,

„

ł laslcl wtasnego wyre)bu poleca A. I<!nstfor: PIE>ft•
kowska 175-a w ~radyżu. Przyjmuje wsz.elk:e re·
peracJe I krycie para~eli~ Ceny ko:ikureneyJnę 1166

ruszył rękĄ.„
Ludzi-e w panice
Nastąpił p·o!'łGCh.
rzucili się do uci>eczld. Tymczasem Burak

riy Surak; przi!d
ziębił 1ię ai!nie, a

.

KTO PRAGNIE

niu i giozie obecnych, zmarły Bwrak po-

Jedyny w swQim rodzaju wypadelt zda·
rzył a.i• we wai Jagd4Je~.- ekofo Melegja.
ny. pow. święc·ia~ki~go.

11.7~

PARASOLE

obudził się

W drodze na cment3rz

w prywatne'm mie~nkriiu w ·po-:'•

mie~ uystci. niech zawita do d.:ugoł~tnjej .. firm,l

mi. długi

przyrzekł .
żywot''.

wyr~bi:-

wórzu. A. ,Pegt)arow ul. Andrze~a Nr. 9,.

'oległiwości trapj~~ei

·
1
•

PtetWUQnędny, rutyaow•Q?
buc.1a.Iter • bilansista i korupondent. 1'fain jesi~

Ił• ~odi:uiy

cze kilka wolnych .g~?zln. Łaskaw~ zgłosienla suh
1203
,,PlefwszQr~ędna 11ła 4o „Goiln • ..

·

ZECER

go

przed „zgonem" choroby nie odczuwa zu- na tek~\ rosyj$ki po$zukuje pra1<y na m.łejsęq 111b
111.11 wyj~d. ł.a.s1'a~e oferty l'nuzę akładil-6 lfo acJ.
pełniie.
. S06Q
sniJl.i1traojl ,.Go.Ac1t'' pl>d ,.Z.caf"·
.
'
'
.MŁODZW:NIĘC ' ' . : . .
I .
_ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ •
„

.

-.~ .,"=~~ ~......: ·I .Ogłoszenia Czytelników , 1 Go.ńca Wieczornego" ' ~~~~;,~i~~~~~~t;~~~,0~~~~;~~=~3
f~b~"°fcb ~Giacic. Gltb:J~

t'U..

1

w 4łqolttąlej

Administracja „OońĆł \\ ieczornego•, ul. Piotrkowska 106, na niniejszym
bonie puyjmuje be1płatne ogłoszenio do· roimiaru ·20 wyrazów.
!PolłaJąc1 oiłoszen'e opłaca Jed7nte 10 groszy koszt6w biurow1cht

..Rotha • P~~-oWJJca ł34. · PraJillił'de f4'.
uos
·
Wlliet· repera.ełe.

lirllliA

-

ĄKUSiERti
.
Zakwasserowa przyJmuJe zamówienia pań. Qla
l>ledn:v~ cod.&leiinlo o4 i do ·U rMI~ porav ~tne_ ·rH_.a~t.ta (Kró~a)

s, -.

„.

Tęk1l

Oiłoszenil:

SPRZEDAWCA

..

.MANICUU

60 grosiy. l19trkow$)(a 64, ..,, Jod~n11 łlf;iet.
!1$5
. . --„."""'_____ _
...
------~--

-~„

SOGROSZl

'taraumo manlcuro

,.ZM\łl'"• Nau~a mMiC:Uł'I' •· 15.

Sienkiewicza 67, m. 17.

U49

!w

I

• .".

cb:uakterze prakt')•kanta na technika denł1·
' styci1'eito. laskawe igłouenilł sub: ,,UcHI\" do
1127
adm. „Gońca ".

\

OGRODNIK

.
Nr. __· _.. ,. . _. . , . . . .
.

N1iwłsko

Przylmule roboiv wchodZl\Ce w zakres orrodn!ctwa: czyszczenie drzew. ciecie krzewów, ubi~·
ra·nle balkonów I l p, bardzo tanio. bo prvwatn\e.
Można' zawiadomić l!5town~e. Koz\tń!ep: Pawfo.; ,·.
ll~
sl\i, Łódź, Matejki 6.

Dnfa

I

padawcy:

DC)llł•d•J adres: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRZYJMIE

Oiłoszen1a nalety przyitoslt! TY1. KO OiOBIŚCIE Codzlt'nnle „Gonie :" drukowa~
będiłe, wedłue koleJn~el nadanh. · Bonv z ogłosunlami, wrzucane do skrzynl<i,
nie hęd~ zam 1enczane
m

MĘSKI
ul. I<:illAskieio US. Ceny przy
·
·

i

PrCl!Szc;>wski,

stoi>ne.

.

~6dt,

u-n

KTO CHCE
~yt tauta. <lohrz• 'ł modało struto.nr I soto..y to
iH1
ty~o pr~ wl. Srebrznklei .rr•..XoJiltY".
4RTnTYCłJł.Y

aaklad ll~fQlł~k•tmbuxaiofJaJ' PłU'MłłJI W$n\„
\:e baft.y Jli 1'c.'fłfeltęlf d1unJkl~ JO ~e.a1ę,h i•ltit>nfeh. r. !neelkl, Zawa.dzka 17, w IO'łw„ m. ~

039

„Reduta"

PRACOWNIA

!Okien i okryć damsl<!ch. Wykonani' $~l!dne. C:~
prz~•stępnc C\1. Szeerrnan, Kl>ł\&tanlyn~w5 ~!ł
. . \1~
[ 42-~3. 'uwa. ufję., U węl&\lię. partęr.

':v

l)am1a

Odan1146

KTO Ml WYROBI

„TE

·z :zA UŁHA''

I oteiny IO akt dramat obyczajowy - Gen 1tlnR reżyseria
Qerłlarda Lamrirechta wed u~ szk •ców HENRYKA Zll~LĘ
V. yt\\órn1 _.NationalfilmH Berlin.

Dilł

I dni nasfępnychl

"«'c••te~

o godJinio 5·ti.

QJtetni seans

~

Sfadz 10

eł

biura· kia~mał!!gr.

„EkRIFlll!u,

wtaicic:iel dda4u w . c~trQm mi~s.ta. mieuka11-I•
arząd~(ltte. 'ra~nie 1101ma~ wd&wci h~zdslołn• h1b
l'a~nę. chrześe'ta;nKe okołQ lat 3.5. dvstvitvowana, ;
~r:iwe~o c:har,kteru. w cólą mrtr:rm1>1tłalnym , z
OOJ)G'l'l·l„dnltn po„ar.!em. OfęffY z fotoirąf}ą 911d .
HlCł '
.Jl A." do .• Oóńca.".

inteligentną
Wiad<>moś6:

p(l611de? N;1ichęłn·lei na poezclQ M> tramwtJach, otrzyma dobrą wynagrodzen '. e. Łaska we
zgłoszen i a osobiste lub pi.śmienne: Paluch Ku'1144
mierz, u\. Andrzeja 28.
stała,

Własność

WDOWIEC BEZDZIETNY

POSADĘ

gospo<lyni u Sąmc·tneito pana·
lat ?4. Ma ż e być na wyjazd.
ska 11, Nassalscy. "

i.

KRAWIEC
l

,

Mł.ODZJENIEC
ł 5.-klosowe~ wykształceni•°'• ' z1tafo111płeh1 bu.
chol~er i i i pjsania na mas.zynie, poszukuje pracy

mAT!WQI

I<.ilka alhnlów, 0iraz 1'Ub.1tdole łp)tc.f ~inYeh
znaczkó,w, s.~ne~ tąn)Q. ~arut~Wk:H 1l. m. ·~~.
llM
<;><l ~odz. 4.30 " l'Qłudalu.

U1!ł

.

·

z 5-letnil\ prak~ykl\ w branty jedwabnej, . wełriia.·
nej i bawełnla.nej, poszukuje posady. ł.a.skawę .o•
l046
ferty do „Goi\ea" sul>; „Pracowił,y".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.._ _ _ _ _ _ _ _ __

nas

„D" do adm. „Góńca".

WĄftSZAWA.

W rolach

,„

M. Kupfer, F. Ric;hard. P.J;Uldt.
z Zauika 101e
r1łm •

rr.

Nl\!Wh:k~zy ~111tces r;ry filmowej -

Verrutenenl wyświetla! t~ulin iedn11cześn1e w 511 kinacłl
To nie film ~ To życie samo l jego Łzami - Bólem-· Krwią.

„Grand·
.„ Kino" „Za ~o:or mat~i"
Dziś i dni następnych!U

•$

Dramat

ĄNONS:

ionu

Wkrótce wielki szlagier se·

DAWID i

GOLIĄT. I

ZDOLNA

domach
l?O
s:i:ycil'!
pryw ntnnh. W!a do mość: Sztygllc, Ceg!elnlaina S?.
1U4
riopri. of. Il. piętro.

krawcowa

posiukuje

gł6wn7ch.a

Król ekranu Bernhard GoetzKe lloh· trr filmów
, Orohnw·ec lncly !<I' 1 • Dr. Mau uze . Artur P•\'fSen.
~~d Edege Nissen ~nana z 11 mu .Qr. ;'\1 1 11 Zt!"
~ Chrlstiaąs.

1

życiowy

w

8-miu wielkich

aktach
z odziałem wybitnych amerykań·
skich arty1tów kinowych.

POMOCNIK .

,kuchni farb" ze ~wlad. P. S. W., · pcs~
kuJa pesactY ~v miejscu. na. prowin~li l11b. na wv~
jazd z kraju, Łaskawe .oferty pod ,.J. M.'' qo ;idm,
malsłta

ll'ta

„OoAca".

9!:9t wa llji2LE

I*

••Ili••

. OSOBA INTEUGF.NTNA.

po·t riehna do dzieci 1. do po-mocy do r;~spOdar•
stwa. Narµtowk:zą li, .llL 8, Ul p,, front ~d 4 dp T.

•s:

w:r-;:glJMa

ZAGURIO~E
K-.

l.16t

DO li U UENTY

ZEUGMĄN

Zelłgman, mno:i ica SzkC'!y paw. Nr. l26 l\l. V
zgubiła dsnla 14 marca matrykule. Znalazcą z~chce

K.

JWróel~ po~ ądr.: . Zell;i:nim· Ptotrbwsą

U„ Hf

