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G E L 
dąży do • stworzenia w państwi atmosfery spokoju 

Wywiad dziennikarza z szefem· nowego rządu 
KRAKóW, 26.1~. ,,Ilusti·ow~n!. Kur- ski p1'Zypomina, iż w uwagach p. ~rof. j_est z~leżnę,". „In~~zej ~s~yst~o m~ia-1 gnięci3: .~.to szyb~iE'.j;O. Sprawę tę nate~ 

)er Codzienny" zamieszcza w dz1s1eJszem Bartla o praktyce parlamentarneJ w łoby się spr~wadzic do Jak1egos wzaJem- załatw1c 1 usunąc tym sposobem z drogi. 
wydaniu rozmowę swego warszawskiego .Polsce, skreślonych w kwietniu rb. w nego psocenia, do walki tych dwóch czyn Czy p. premjer m~ nadzieję, iż pa.re 
sprawozdawcy politycznego z prof. Bar- przederu1iu ustąpienia ze stanowiska uików państwowych, nie posiadających lament dokona zmiany Konstytucji. 
tłem. prezesa Rady Ministrów prof. Bartel wy- przecież wcale w sobie w oderwaniu od Zdaje się, że konferencja, którą od· 

W wywiadzie tym desygnowany pre- powiedział się jako zasadniczy zwolen· życia żadnej własnej wartości". był P. Prezydent z przywódcami stronn-
mjer, nie tając, iż misja, której się pod- nili; ustroju padamentarnego. Parła- p. premjer B?..rtel zaznacza obecnie, nictw. stwarza podstawy do mniemania. 
3ął, jest trudna, oświadczył na wstępie, ment powinien być szkołą, pielęgnującą iż swego powszechnie znanego stosunku że cały parlament zrozumiał wagę zaga
lż ceni sobie ba1·dzo wysoko zaufanie, ja- myśl· państwow~ działającą wychowaw- do parlamentu nie zmienił. że tak jest dnienia zmiany Konstytucji - oświad
\dem go obdarzają Pan Prezydent Rze- czo na cały narod, a w tem też i na po· istotnie - najlepiej według pisma ~ra- cza p. Bartel i wyraża nadzieję, że 
czypospolitej i p. Marszałek Piłsudski. słów". Z rozi·óżnienia między istotą par- kowskiego świadczą słowa P· premJera, Sejm nie będzie tu czynił trudności. 

Ale tern większą czuję odpowiedział- !amentaryzmu, a praktyką Sejmu i jej wyrzeczone w odpowiedzi na zapytanie P. premjer jest zmr>1ennikiem szyb· 
oość, mówil p. premjer i tylko po stwo- przeróżnemi Gbjawami wynikało moje odnośnie cło budżetu. kiego załatwienia sprawy zmiany Kon-
rneniu w odpowiednich warunkach rzą- pojmowanie zadań szefa rządu w stosun- Jeżeli mam otrzymać budżet - mó- stytucji - mówi sprawozdawca politycz· 
du mogą myśleć o opanowaniu sytuacji. ku do Sejmu" - pisał wtedy p. premjer wi p. premjer Bartel - to chciałbym go ny „IKC". Ale poza sprawą zmiany Kon 

Ustala się opinja, iż rząd p. premjera Bartel. otrzyma·ć od parlamentu, którego nieza- stytucji są jeszcze inne zagadnienia 
będzie i·ządem pacyfikacji, zauważył Dalej dziem1ik przypomina, iż jed- przeczalnem prawem jest uchwalanie dnia, oczekujące decyzji"?! 
'spra'Yczdaw~ „IlustI·ow3:nego • ~{urjer3: nym z podstawowych ele1?entów met??~ budżetu. . „? Jestem zwolennikiem szybkiego m 
~enne~o • Czy w. działalnosc1 ~w~J pr.of. ~rtla b;v:ła, „obo~olna szczerosc. 1 A zlUlana K?nstytuc31 · .. tatwienia zmiany Konstytucji, aby można 
bę@ie. dąz~ł p. premJer do uspokoJe1:11a łoJa1!iosc czynmkow panstwowych SeJ: 1 · Spraw~ znuanr l~<mstytuc~I . uwa- przystąpić w atmosferze możliwie najko 
amysłow me przy pomocy metod, ktore mu 1 Rządu w stosumrn do tych zadan, zam 7,a mesłycharue I>Ilną - osw1adcza rzystniejs:iej do zaałtwienia całego sze-
oazwałbym metodami chirurgicznen!i? których dokonanie od ich współdziałania p. prof. Bartel - dojrzałą do rozstrzy. regu aktualnych spraw państwowycłłt 

Jestem bezwzględnym zwolenmkiem n, tury gospodarczei społecznej i t. d.. 
terapji, oświadczył p. premjer, którą pew 1 i t. d. ·" 
,ne odłamy tak bardzo ::wa.kw.ją, • iv· ntyre 1ugiiine rozporzą Sowietów 
pagując zabiegi chirurgiczne, których ~ 

same przecież nie potrafiłyby dokonać. w czasie świ&t Boźe!!'O Narodzenia 
Czy p. premjer przypuszcza, że ta " .,, 

metoda terapji da pożądane rezultaty na 
odcinku parlamentarnym - pyta dzien
nikarz. 

W każdym razie należy jej próbo~ 
'Wać. Gdybym nie miał wiary, nie pod
jąłbym się tworzenia rządu i marnowa
nia bezużytecznie czasu. 

Czy w określeniu „metoda terapji" 
ntleści się program p. premjera w od
niesieniu do parlamentu? Jaki jest obec
nie stosunek p. premjera do Sejmu? 

Stosunek mój do parlamentu nie zmie 
nił się. Jest on powszechnie znany. 

W tem miejscu dziennikarz krakow-

MOSK\X/ A 26, 12. Tass donosi: Poraz I wieckiego zgłosiło się już 23 b. m. kil
pierwszy święta Bożego Narodzenia by- kuset włościan, prosząc aby pozwolono 
ły obchodzone w Z.S.S.R. jako dzie.ń pracy, im spędzić wigilję na terytorjum pol
w czasie którego, stosowanie do systemu skiem, bowiem władze bolszewickie już na 
5-dniowego tygodnia pracy pracowało kilka dni przed świętami rozpoczęły re-
4/5 ogólnej liczby robotników a ];5 korzy- wizję po domach i skromne zapasy świą
srała z ze zwykłego odpoczynku. Z inicja- teczne niszczyli. 
tywy szerokich mas robotniczych dzień 25 Według relacji włościan - księża ka
grudnia uznano za „II dzień uprzemysło- toliccy zostali na czas świąt aresztowani i 
wienia kraju·', zarobek tego dnia robotni- osadzeni w więzieniach, aby ludność poz
cy przeznaczyli na fundusz uprzernysłowie- bawioną została nabożeństw, zaś na ryn
nia kraju .. (PAT) kach miasteczek wyświetlano antyreii-

WILNO 26, 12. Donoszą tutaj, iż w gijne filmy, na które oddziały czeka spę
różnych punktach pogranicza polsko-so- dzały mieszka11ców. (A W) 
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s ZELA INA NA cu·oJNAC 
Odpalony konkurent zranił rywala i spokojnego prżechodnia 

Onegdaj późnym wieczorem ulica We
gnera na Chojnach była widownią krwa
wego wypadku, który pociągnie niewąt-

d:iwiękowy Kłn~teatr w Łodzi 

··L 
20. NARUTOWICZA 20 

Dziś i dni nast~pnych 

w rewelacyjnym arcydziele 

e 

aJący 

a.ze 
Ponadto ABE l...IMAN 

i jego orkiestra 
jazz - handowa 

Początek: seansów o godz. 12. 3.30, 
5.45 8 i lQ wieczorem 

12-2 i od 4 pp. 

płiwie za sobą życie ludzkie. Szczegóły te
go wypadku, przedstawiają się następują
co: Około godziny 10-ej wieczór 19-letni 
cukiernik Stefan Malanowski wracał uli
cą Wegnera do domu po odprowadzeniu ze 
spaceru znajomej swej 18-letniej Zosi Ro
wińskiej, zamieszkałej przy ulicy Wegnera 
Nr. 7. W ostatnim czasie Malanowski coraz 
częściej przebywał w towarzystwie p. Ro
wińskiej, do której zalecał się całkiem na 
serjo. 

Ulica była prawie pusta, tylko po dru
giej stronie szło dwóch spóźnionych prze
chodniów. Koło bramy Nr. 9 na ulicy We
gnera drogę Malanowskiemu zastąpił ja
kiś wysoki mężczyzna w cyklistówce. Ma
lanowski w pierwszej chwili przypuszczał, 
że jest re jakaś omyłka, a nieznajomy bie
rze go za kogoś innego, lecz po chwili 
zrozumiał że sytuacja jest znacznie poważ
niejsza, gdyż nieznajomy wyjaśnił, że 
przyszedł się z nim porachować za p. Ro
wińską. Na kategoryczne ostrzeżenia od
palonego konkurenta Malanowski odpo
wiedział szyder~twem i odtrąciwszy zastę
pującego mu drogę nieznajomego usiłował 
przejść. 

W tej chwili nieznajomy odskoczył w 
tył i wyrwał z kieszeni rewolwer. Huknęły 
trzy strzały. Malanowski zlany krwią ru
nął na ziemię. Padając, słyszał jeszcze o
li:r~yk bólu z druziei strony ulicy. Strzały 

obudziły spokojną uliczkę Wegnera i po 
chwili w kilkunastu oknach zabłysły świa
tła. Natychmiast zaalarmowano najbliższy 
XIII komisarjat policji oraz pogotowie ra
tunkowe. Okazało się iż dwie kule trafiły 
Malanowskiego: jedna w twarz druga w 
klatkę piersiową. Trzecia kula raniła po
ważnie jednego z przechodniów 18-letnie
go Stanisława Nowaka zamieszkałego przy 
ulicy Wegnera Nr. 5. 

On to właśnie wydał okrzyk bólu, który 
usłyszał Malanowski przed zemdleniem. 
Obydwóch rannych po udzieleniu im pier
wszej pomocy przewieziono do szpitala 
św. Józefa. Stan Malanowskiego jest bar
dzo poważny. Lekarze twierdzą, że nie da 
go się utrzymać przy życiu. Rany Nowaka 
sa również poważne, lecz nie śmiertelne . 
Bezpośrednio po wypadku policja urzą
dziła obławę na terenie całego XIII komi
sarjatu. Obława dała pomyślny wy1tik, 
w rezultacie którego udało się schwytać 
mordercę. Jest nim niejaki Konwiszer, 
zamieszkały również przy ulicy 'Wegnera. 
Do winy się przyzna~ wyjaśniając, że ko
chał p. Rowi·ńską, lecz został przez nią 
odtrącony. Dowiedziawszy się, iż Mala
nowski zaczyna zalecać się do jego ulco
chanej, postanowił go nastraszyć, a gdy 
to się nie udało, zastrzelił rywala. Kon
wiszera os&dzono w więzieniu do dyspo
zycji sędziego śledczego. (p) 

Dopóki sprawa zmiany konstytucji nie 
jest załatwiona, potrzebnej do codziennej 
pracy państwowej atmosfery spokoju 
niema. Do osiągnięcia tej atmosfery będę 
dążył - powiedział prof. Bartel na za
ko:'i.czenie rozmowy, będącej właściwie -
jak zaznacza dziennik - pierwszą dekla· 
racją, w której p. premjer nakreślił szkir. 
swego programu. Widać z niego jasno we· · 
dług dziennika-cel główny, do którego 
prof. Bartel będzie zmierzał na stanowis
ku premjcra. Tym celem jest atmosfera 
spokoju. (PAT) 

* * 
LWóW 26, 12. Desygnowany przei 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do u
tworzenia nowego gabinetu prof. dr. Kazi
mierz Bartel wyjechał dziś o godz. 22 min. 
55 pociągiem do Warszawy. (PAT) - Ford buduje 

fabrykę w Niemczech 
BERLIN 26, 12. Henryk Ford przyst~ 

puje do budowy w Kolonji wielkiej_ fabry
ki samochodów. (AW) 
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TEATR SWIETLNY 

,,CASINO" 
Dzi8 i dni nast~pnych 

NA EKRANIE 
Monumentalny film realizacji Raymon· 
da Bernarda opiewający dzieje urodzi· 

wej cyganki za czaów panowania 
Katarzyny II 

KSIĘŻNA 

TARAKANOWA 
W rolach głównych 

Edyta Jehanne 
Olaf Fjord 

Rudolf Klein-Rog.ge 
Początek: seansów o godz. 12 w poł. 

Ceny miejsc na I seaQS wszystkie 
po 1 zł 

Orkiestra pod batutą p. L. KANTORA 
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Warsztaty ll'eparcicyjne 
.N.aprawa i przewijanie 
lnscalacje siły i światła 

INZ. J. REICHE i S-ka 
Łód:i, ul. Południowa Nr. 28. Tel. Nr. 21000 
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IKA 
DZIS: 
Jana Apost. 
JUTRO: 
Młodzianków _.__ 

Trzy zamachy 
• w czasie 

samobójc~e 
świąt , 

Jeden z nich zakończył się śmiercią 

PIĄ'fEK 

Ws. słońea •· 7 •· 44 Wczoraj przed wieczorem w odległoś-1dochodzenie, które jednak nie dało żad-
Zached • •· 15 111 , 30 ci 17 metrów od stacji Gałkówek znale- nego rezultatu. 

ziono jakieś stra.szliwie zma.sakrowane Dopiero przypadek przyszedł pDiicji 
Ws. księżyca •· 4 m.49 ciało mężczyzny. z pomocą. 
Zachód ~ ._ 13 a. 16 · 

Głowa była zupełnie oderwana od cia Oto jeden z kolejarzy, obejmaw&Zy 
ła, ręce ri. nogi całkowicie Ziffiiażdżone. dokładnie ciało i głowę ndeboszczyka o

OCDe dyżu:ry aptek Nie~od.ob~eństW€lll b;v:ło_ ~stalić ~om;a- ~wiadczył! że go ma i że _mężczyzną tym 
Dziś dyiurują następu'ące apteki· G Anto- ~-Osc trupa, teml>ardz1eJ., iz w kiesz.e- Jest Stamsław iVIalczew,sk1, zredukowany 

~wiez (Pabjanicka 56), K. Chąd·zyński mach llie zn.a.leziono żadnyeh d-Okumen- niedawno kolejarz, zamieszkały stale w 
(Piotrkowska 164), W. Sokolewicz (Przejazd tów. Jusityn:ie pow. brzezińskiego. 
f:9)! R. R:embieliński (An<!:'zeja 2?), _J. Zun~- Zawiadomiony o znalemeniu ciała po- Policja udała siię natychmiast do Ju-
~eWJCz (Pi<>trkow{'!ka 2ii), Kasper~ewiez (Zgier sterunek policyjny w Gałkó-wku wszczął "tyna i okazało się, iż Malczewski wy-m 94)., S. Trawkowska 'Brzezińska 56}. (p) "' ' 

Dodatkowe Komisje 
Poborowe 

W dniu jutrzejszym winni się stawić o go 
rfainie 9 rano na dodat.kową komisję poborową, 
uTzędującą przy ulicy Pomorskiej 18, mężczy
trri rocznika 1908 i roczników starszyeh za
mieszkali na terenie k<>misa.rjatów 1, 4, 6, 7, 
10, 12, 13 i 14. 

Stojący przed dodatkową ka.misją poborową 
wb..."'li posiadać wezwanie ze Starostwa Grodz
'kiego. 

Na zebranie kontrołne na-leey się zgłosić 
pmktualnie z książeczką w-0jskową i innemi po-
siadanemi dokrunentami wojskowemi (p) 

CO USŁYSZYMY DZIS 
PRZEZ RADJO 

27 grudnia 1929 roku. 
, /,.- PROGRAM W ARSZA WSKL 

11Js8--12.05 Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie 

1!2.00-13.10 Muzyka z płyt gramofonowych 
~O Kom. meteor. 
15.DO Kom. gospodarczy 
15.2-0 Przegląd wydawnictw perjodyczn.ych -

omówi prof. H. Mościcki 
· !15.45 Kom. Rady Nacz. Zjedn. Pol. Zw. śpie

waczych i Muz. 
16.00-17.1-5 Odczyt p. t. „Pierścieit pancerny'' 

- wygŁ por. Zarychta. · 
17.45 Koncert ork. J. Rózewicza. 
'18.45 Rozmaitości 
19.10 ,,Skrzynka pocztowa. rolnicza' 
19.25-19.40 Muzyka z płyt gramof. 
~20.00 Sygnał czasu z Wa1'8Z. Obs. 

·.Astronom. 
20.00 Odczytanie pro,,,OTaII1.u na dzień nast. 
20.05 Pogadanka muzyczna. - K. Stromenger. 
20.15 Komunikaty. 
'Z0.15 Koncert symf. z Filh. Warsz.. Ork. filh. 

;J. llo,ianowski (dyr.) oraz solistki: S. Arga
llińska (sopran) i L Niekraszowa. 

Dziś i dni n:asti;pnych 

DZIEWICA 
OlłLEAńllCA 

(JOANNA D'ARCE)' 

Epopea filmowa reżyserji BARCO 
DE GASTILLE 

podłeg scena.riusza FR~ 

w ·roli 

Joanny d'A:rc 
promienna 

SIMONE de GENEVOIS 
„.„tek cod%. o lr• 4 SO pp. w solooty aie1biele 

i święta o i• 1 pp 
Ceny wuytkiclo miejsc na pierwsze .., .... lit I"• 

Doborowa orkiestra pod kier. 
A. RICHTER.A 
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CzegO najwięcej wywieźliśmy 
w miesiącu listopadzie 

Jak donooi Izba Przemysłowo-Han<llo-, rynkach zagranicr.nych utrudniła moZli
wa w Krakowie. w li.stopadz.ie r. b. wy- wości wywozowe. Korzystnie rozwijał się 
sunął się na pierwszy plan wywóz fasoll, eksport nasion buczanych, z powodu do
która miała prawie przez cały miesiąc brej jakości towaru i braku podaży zagra 
korzystną k-0njunkturę. Nasycenie jed- nicą. WywoŻ-Ono te nasiona do wszyst
:nak rynków, oraz wygórowana cena fa- kich prawie krajach europejskich, nie wy 
soli polskiej, przynios.ły z końcem mieaią- łąc:z.ając ·nawet Litwy. Podobnie pomyśl
ca chwilowy brak zapotrzebowania. nie kształtował się wywóz nasion mar-

Eksport fasoli kierował się do Nie- chwi, aczkolwiek tendencja nie była tak 
miec, Czechosłowacji, Włoch. Eksport silną, jak przy burakach. . 
wyki i groehu mtałto~ł się pomyślnie. Wywoo koniczyny był naogół nie wiel
Błaby był w daJ..szym ciągu w listopadzie ki z powodu słabej tendencji na rynkach 
eksport łubinu z uwagi na początek sezo- zagranicznych, natomiast w nasiona.eh 
nu. Nabywały u nas łubin, Niemcy, Cze- traw naznaczyła się pewna poprawa. O 
chosłowaeja i Jugosławja. Konjunktury ile idzie o zboże, to eksportowano jedy
·dła tego artykułu zapowiadają .się dość nie jęczmień, gdyż mimo istnienia premij 
pomyślnie. wywooowych, eksport n~ , opłacał się. 

W nasionach oleistych nastąpiło po- Natomi~ zapowiedź podniesienia cła 
gorszenie się sytuacji w zvviązku z wyż- wywoooweg-0, od otrą.b spowodowała 
szym poziomem cen w kraju i zagranicą. wzmooony wywóz tego artykułu głównie 
Ponadto o i.J.e idzie o simnię lniane to do- do N1emń:ec. · 
stateczna podaż siemienia La Plata na -Teatr Popularny 

. Za dawnych do ryc 
Wode I w 3-ch obrazach. Przekład St.. Ćwierciakiewicza 
Byłem w Teatrze Popularnym po raz 

pierwszy. Przedstawiałem go sobie jako 
budę z pod ciemnej gwiazdy, a poziom gry 
nie przekraczaj ący poziomu zespołów a
matorskich Kłaja lub Pińczowa. 

Najmilsze rozczarowanie lraże nri 
snivierdzić z radością, że skromne środki 
stworzyły przybytek schludny, zaciszny i 
miły, zaś gra artystów świadczy o na
strojeniu zespołu na leden. ~godny ton i 
obecności talentów, mogących być ozdobą 
każdego teatru. 

Zasługą to przedewszystkiem p. dyr. 
Meliny, owego cudownego człowieka, kt<'.>
ry - gdyby mógł - niebo-by zniósł na 
swą scenę, gwiażdami dziury łatał, a na 
śmierć każdego bez litości zaka
trupił, ktoby o jego teatrze dwuznacznie 
się wyraził. 

Jest też zasługą i ideowem bohater
stwem jego najmilszych szaleńców, że ko
chając sztukę nad królewskie gaże, auta i 

'"* -
wą;;;aąe 

Teatr Miejski 

własne wille, dają warstwom robotni
czym najszlachetniejszą cząstkę swej du
szy - za skromne (ach! jak skromne!) 
płace, uiszczane na raty. 

Słowa te niech wywołają rumieniec 
wstydu, u robotniczego magistratu ' łódz
kiego za dotychczasowy jego stosunek do 
robotniczego przybytku. 

„Za clawnych dobrych czasów" jest wi
dowiskiem o posmaku prastarego „Ptasz
nika z Tyrolu„ czy „Barona cygańskiego". 

Matką jest ta sama lekka melodyjna, 
wrażająca się w słuch muzyka, a ojcem 
rzewna opowieść o miłości serc, k .tóre 
dążą do siebie, a nie mogą się zejść, bo 
dzielą ich góry, morza, przeciwności lo
su. Wreszcie przy końcu aktu 3-go dobry 
autor łączy je na zawsze. 

jest w widowisku dużo sentymentu 
prostych, niezepsutych serc, jest szczery 
humor, taniec, śpiew i wszystkie inne 
czynniki, które tworzą wartościową, god-

•• 

DOBRZE SKROJONY FRAK 
Krotocł:t~ila w ·4-ch aktach G. Dregely' ego . 

Niedawno temu dobrze skrojony frak P. Mroz.iński jako wyc~ony Sil-
(nawet nie własny!) i spora doza bez- berberg stworzył arcydzieło humoru. 
czelności wystararały do zdobycia teki Był tak znakomitym żydem-inteligen
ministerja.lnej, tern w ruchach i wys.łowieniu, że posą-

Obroty handlowe Francii · Dziś brak krawata i r-O'LWlllu nie są &ałem go_. Za to Jednak lą)rzejmie 
'.6 przes.zkodą dla kandydata na. minrstra. przepraszam. 

za pierwsze 10 mies. rb. życie pobiło satyrę, a irzeczywjstość Również p. Wi'nawer ja.ko właściciel 
Francuskie dane statystyczne obro- stanęła nad zjadliwością utworu scenicz- kQpalni i baron wydobył z tej roli dużo 

t6w handlowych Francji z zagranicą za nego. plastyki i życia. 
pierwszych 10 miesięcy r. b. podają cy- Dobrne skrojony frak" j~st nabyt- P. Dunajewska ja.ko jeg-0 WD.a stara-
frt importu ~ :Niemiec do F_ran~ji ki~ wprawdzie nie nowym, jednak ła sJ.:ę ~kre~ić pa~enjuszow~e ge
M~63.777.000 fr„ a elffiportu do N1em1~~ względnie dobrym i interes.ującY1!1· Bu: st.a sw1~,o ~1eczoneJ ba:rono~~J· . . . 
- 8.966.968.000 fr. Eksport z FrancJi dowa bez za,:rzutu djalogi dowcipne i p. N11.erni.NOOka była naJ1nęlrnieJszą 
do Niemiec w porównaniu z tym samym zwięzłe brak iogilu nie woła o pomstę blondynką, jaką oglądały deski Teatru 
czasokresem roku 1928 zmniejszył się do nieba. Można tę sztukę strawić po Miejsltlego. 
I) 582.000.089 fr~ sm.aamej kolacji Nie zostawia prz.yM Należy się równi~ podlwa.ła P.. Dą-

Pamiętajmy o potrzebach 

Straży Ogniowej 

krych śladów w żołądku. browskiej. jako 1;ll"oczej Laurze ~ ~-
Grania była w odpowiednio szybkiem Lenkowi jako ma3estaty-cznemu num-

temp~ za co pochwała zasłużenie spaść strow:i. . . . 
musi na reżysera p. Tatarkie"'.icza. · 1 Dekm"acJe p. . ZooobJusza. Poduszki 

Doskonały był jako czeladnik, poseł 1 były pomysłowe l efekto~e. y-· _ 
minister p. Krotke. Rola ta odpowiada \·'..J.m \n.Iski. 
~ie możliwośei<m jego talenta.. . 

szedł przed trzema dniami i więcej do do 
mu nie powrócił. 

Siostra Mak.zewski.ego przyprowa. 
dzona do Gałkówka pomała w trupie 
swego brata. 

Jaik się okazało Malczewski został zre-
dukowany w zeszłym miesiącu. Był cm 
pracownikiem kołejowym od 2 lat. 

Pozbawiony całkowicie środków do 
życia J)C'Stanowił popełnić samobójstwo i 
w tym celu rzucił się pod pociąg, idący 
z Warszawy do Łodz.i. 

Lokomotywa zabiła go na mie-jscu, a 
ciało wlokła kilkanaście metrów. .(P), 

* * * 
W mieście w oziasie świąt pogotowie 

ratunkowe wizywane było trzy razy de 
wypadków samobójstwa. 

Przy rogu Pi-0trkowskiej !i Maruto-
wicza otruł się nieznani truciz.ną 21-1~ 
ni robotnik Edward Ba:Wis zamieszkały 
przy ulicy Aleksandrowskiej 27. 

W stanie pow~ym odwieziono p 
do szpitala przy Zbiorni Miejskiej. 
Przyczyna z-a.machu naira.zie nieznana. 

* * * 
W parku Poniatowskiego otruła. sit 

subldmatem 60-letnia Salo~ Wiśniew
ska zamieszkała przy ulicy Radwań_~ 
45. 

Po udzieleniu jej pierwszej po~ 
lekarz pogotowia przewiózł ją do doma. ' 

* • • 
Przy ulicy Kilińskiego 4 otrula sit 

mieszand.ną esencji octowej i jodyny 32 
letnia Weronika Bagieńska. 

Lekarz pogotowia po udzieleniu jej 
pierwszej pomocy i po stwierdzenJiu ba.r
dzo poważnego stanu denatki przewiózł 
ją do szpitala w Radogosz-czu. (p) 

, 
czasow 

- muzyka Roberta Stoltza 
ną widzenia całość. 

Wypadła ona gładko i składnie, C6 
należy zapisać przedewszystkiem na do
bro doskooałeg.o reżyseia p. Ziembiń-
skiego. 

P. Relewicz-Ziembińska w roJi MagdJ 
Kaczorek wniosła grą, śpiewem J tańcem 
tyle temperamentu, ciepła j szampańskiego 
humoru, na widownię, że rozśmieszyła· 
by na śmierć najsmutniejszy zespół niebosi 
czyków, z prosektorjum. 

P. Żabczyńska jako Aniela Schrum}Jt 
stworzyła rolę pełną naturalnego wdzit;· 
ku, a swym głosem czarowała widzów. 

B. Bronowska była jako wesoła d.:t· 
ma Hortensja szczerą, naturalną, pełną 
niewymuszonej swobody. I bardzo piękną 

P. Trapszówna entuzjazmowała jako 
terminator Pchełka i zbierała liczne, zasłu
żone oklaski. 

P. Żabczyński (czeładmk Janek) dal 
doskonały, pełen życia typ zakochanego. 

Ponadto należy podnieść grę pp. Tatar· 
skiego, Tartakowicza, Góreckiego, Pucha!· 
skiego i Skoras1ńskiego. 

P. Woźnik był w roli parobka Micha· 
ła za mało chłopem styryjskim czy tyrol· 
skim. A próby „jodlera"" wypadną na· 
prawdę dobrze jedynie w ustach niesfałszo· 
wanego mieszkańca Alp. 

Dekoracje były bardzo dobre. lrostju
my dostosowane do epoki. 
Należałoby sobie życzyć, by to wkłowł\ 

ko nad wszelką pochwałę udatne prze· 
trwało na afiszu jak najdłużej i ściągało 
do teatru wszystkich tych, którzy chcą o· 
detchnąć w atmosferze ciepła, wdzięku i 
sentvmentu dawnych, dobrych czasów.. 

• Adam Wilsld. 

Mordercy Jakubowskiego 
akazani na kar• śmierci 

BERLIN, 26.12 Na marginesie spra. 
wy Jakubowskiego dowiadujemy się, u 
trybunał najwyższy wydał wyrok, skazu. 
jacy obu bra(!i Nogensów na karę śmi1er• 
ci z prawem domagania ~ rozpoznSt 
nia sprawy ponownie pmez L instancję. 

---~-
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święta Bożego Narodzenia gwiazd filmowych Teatr Miejski: - Król Bawełny 
Teatr Po:mlarny: :~a dawn)'Ch dobrych czasów. 
Teatr Kamer..:lny: l:fron."1:-..l!:xpress. JOAN CRAWFORD. 

Moje najpiękniejsze: Boże Narodze
ifie przeżyłam w roku ubiegłym. Zarę
p;yłam si ętego dhia z Douglasem Fair
oanksem (ąynem) i wieczór ten 5pę<lzi~ 
:iśmy w Pic:fair, w domu l'Odzinnym oj
ea· DonglMa i jego żony, Mary Pickford. 
Dył to mój pierwszy wieczór rodzinnJ7 

w ifo.llywoo<l. Nigdy nie zapo:.nmę wiel-
1'i;3j choinlti z tyloma upominkarAi,- świą 
tcezntecznej pieczeni i tego wszystkiego, 
co łączy się w naszym umyśle " poję
ciem nocy Bożego Narad.zen.i.a. 

Najnieszczęśliwsze święto Bożego Na 
rodzenia przeżyłam, gdy liczyłam lat sie
dem. Upad!am i dotkliwie potłukłam so
bie nogę. Ni..e mogłam wstać z łóżka, mi
mo to jednak mia.łam w swoim pokoju 
choinkę, a kołdra upstrzona była naj
rozJna.itszenti Za.bawkami, lecz n1yśl, że 
mogę zostać kaleką i że ju.ż nigdy , ruie 
będę mogła biiegać i bawić .sdę na Ulicy z 
dziećmi, których radosne llawoływainin 
dochodziły mnie az tyt.aj, napełniała 
mnie ta.ki mstrachem, ze nie p1·zoo soba 
nie wid.ział!l.m i nie chciałam p:tzyjąć ~ 
fiarow.anych tni zabawek. Dó dżiś dnia 
pamiętam dokładnie ten mój stl'ach yv 
ową noc Bożegu Narodzenia. 

CONRAD NAGEIJ. 
Do Mj:ptękniej spędzonych świąt Bo

.ego Narodzenia zaliczam święta w roku 
1919. Wła..3nie ożeniłem się wtedy, a 
moją prayszłość filmową wyobrażałem 
sobie w różowych kolorach. Oboje byliś
my młodzi, pełni nadziei i ambicji. Obo
je splądrowaliśmy wszystkie sklepy w 
Hollywood, .szukając osobliwych podar
ków, którerni chciehśmy obdarować się 
wzajemnie. Nasze małe mieszka..11ko .zaję-

I 

Tylko 3 dni t. j. 25 26 i 27 grudnia 
program świąteezny 

Hipek Lopek 
• • • 

SI~ zen1ą 

W roli głównej 

Sammy Cohen 
jako szczęściarz Lopek ! Harry 

Swe t jako pechowy Hipek 

WKRÓTCE: TITANIC 

P""u!hk '!'. d';'i powucdaie o &'. 4 pp.-Waohot1 
aieda1ele i sw1ęta e g . .-1 w poł. - Cehy miejse 
w d::.i powszedaie nicditiole i świqta NA PIER
WSZY SEANS IT! m. 40 gr, Il, I i b4lkoa 60 i•· 
lei,, 1 złoty - NA NAS'IĘNE SEANSE w dai 
p~wondaie: lll 70 gT„ Il i balho 90 1r., I. m. 
d. 1.0 leża zł. 1.50 w sob~ty niedziele i świ'· 
ta lll m. &o rr. Il i balkon zl. 1.10, i I m. 1,40 

loia 1.80 

Dziś i dni nastc;pnych 

Wielki Świątec.~uy Program !!. 
Klejnot polskiej produkcji filmo 
wej pierwszy film polski obycza 

jcwy p. t. 

wywołał największe uznanie ca
łego świata w rolach gl polski 
Janning Bogusław Samborski u
lubienica Warszawy Marja Malic 
ka oraz najwybitniejsi artyści 

polskiego ekranu i sceny. 
Najwifikszy dramat, poświęcony 
tysiącom zhańbionych, demasku
cy najbardziej ponure tajemnice 
handlu żywem towarem w XX w. 

Orkiestra pod dyr. P· R. KANTORA 
Pas~e-pa11part11 oraz bilety ulgowe bez-

względnie nieważne 

te było nieomal całkowicie przez wielką 
ach jakże wielką choinkę. Już nieraz we
soło spędziłem Boże N a.rodzenie, ale to, 
wierzajcie mi„ było najszczęśliwsze w 
mem życiu. 

Rok 1917, na pokładzie okrętu wo
jennego zdala od ojczyzny i bliskich, był 
dla mnfo najsmutniej;:;zy wi€czór Bożego 
Narodzenia. Każdy z nas tęsknił za do
mem, a dzień cały spędziliśmy na 
wspomnianych o ubiegłych, pięknych 
wieczorach . świątecznych, czyniąc rozma
ite przypuszczenia o najdroższych, po
zostałych w domu, z abawi} w. sercu, 
czy__ aby są żywi i zdrowi. 

wielki film „Skrzydlatą flotę'' dla Me
tro-Goldwyn-Maye:i', a pxzyszło.ść wyda
wała mi się jednym łańcuchem przyjem
ności i radości. Mój ojciec, matka. brl:l.t i 
ja zdecydowaliśmy się wTeszcie osiedlić 
na stałe w Hollywood. Było to naprawdę 
cudowne. 

Najsmutniieji.sze święto Bofogo Nai"O
dzenia przeżyłem rok przedtem. Byłam 
wtedy z matki~ i mPJym braciszkiem 
w Hollywood. Ojciec pozostał w New 
Yorku. Było to nasze pierwsze rozstanie. 
Ugromnie podupadłam na duchu, gdyż 
nie udało mi aię do tej pory stanąć pew
ną stopą na gruncie filmowym. Przysz
łość była niepewna, nie wiedziałam, co 

co GRAJĄ.W KIN 
Apollo: - :Kochanka Rozwolskiego. 
Bajka: Dziewica orlea.fiska. 
Capitol: Manolescu 
Casino: - Księżna '...'arakanowa. 
Corso: kto jest ;;łodziejem 
Cz~ry: Czy Eddie Folo zawinił 
Eta: Przedwiośne 
Grand Kino: Szlakiem hańby 
Luna: Królowa korony 
llmoza: Adjutant 

Odeon: l\Iilość bez pieniędzy 
Pałace: Coraz I l'ędzej 
Resursa: Kobieta na krzyżu. 
Raj: Upiór oceanów 

CH 

Słof1ce: Dzieje dwóch żotn.ierzy na froncie 
Spółdzielnia: Ulica grzechu ·-

ANITA PAGE. począć. Pozostać w Hollywood? Wracać Syrena: Obława 
Uciecha: Jarmark miłości 
Wode"Wi.1: Noc Sylwestrowr,; 
Venus: Bohater puszczy 

Najpiękniejszem świętem Bożego Na do New Yorku z zawiedzionemi na<lzie
rodzenia było dla mnie święto w roku jarni? 
1928. Ukończyłam właśnie tnój pierwszy. Zachęta: Hipek i Lopek sig żenią 

. WESOLY SYLWEST:Klt 

Zjazd największej · koope aływy W TEATRACH POPUL.ARNYCh 
Ogrotlowa 18 i Piotrkowska 295, 

Zespół Artystów Teatrów Popularnych ~ 
rlniu :.Jl grudnia urządza: „W„sołego S:lwestra' 
dając dwa widowiska w teatrze na Ogrodowej na Sląsku 

- 18 jedno o godz. 12, drugie o g. 2.15 w nocy 
W tych dniach odbył się na czeskim 

śfąsku zjazd największej polskiej koope
ratywy, centralnego sto'warzyszenia spo
żywców dla śląska w Łazach. Stowarzy
szenie istnieje już od lat 24-ch i zostało 
założone w celu samoobrony ludności pol
skiej przed zachłannością niemieckich ba
ronów węglowych, którzy pragnęli górni
ków naszych utrzymywać w jaknajwięk
szej od siebie zależności ekonomicznej. 
Z biegiem lat instytucja wspaniale lę roz
winęła. Obecnie centralne Stow. spożyw
ców w Łazach posiada 104 fil je (sprzedaj 
ni)_ we wszystkich prawic gminalMt ślą
ska czesko - słowackiego i odgrywa w ży
ciu społecznem i narodowem ludności pol
skiej w Czechosłowacji wielką rolę. 

Centralne stow. spoż. w Łazach zatrud
nia obecnie 300 osób, posiada 70 włas
nych budynków, w których są rozmiesz
czone filje, domy ludowe z wielkiemi sa
lami na przedstawienia i odczyty, olbrzy
mią piekarnię parową, szereg składów cen
tralnych na towary, oraz kilkanaście par
cel budowlanych, na których z~mierza w 
najbliższY.tn czasie wy:budować Q.omY. wła
sne • 

.Obrót z roku na rok wzrasta wyno- oraz w Sali Geyera Piotrkowska 295 o godz. 
si obecnie 43 miljonów koron czeskich 12 w nocy. W !Jrzedstawleruach tych artyści 
(około 12 milj. zł.), czyli o 3 miljony wię- witając 'Nowy Rok humorem, śpiewem, tań· 

· · l k b Ud · ł k cem pod hasłem „Aby było ładnie, aby była 
CeJ, amie i W ro u U • zta Y człon ów wesoło" dadzą chwilę zapomnienia o prote. 
wynoszą przeszło 2 i pół miljona koron. stach i codziennych troskach wszystkim b~r
Stowarzyszenie liczy 18.000 członków. walcom i sympatykom teatru. Bilety już naby, 
Centr. stow. spoż. dostarcza nietylko towa wać można w kasach teatrów. 

rów spożywczych swym człbnkom ale i TEATR KAMERALNY 
towarów bławatnych. Trau:uta Nr. 1. . 

Centr. stow. spoi. jest równoczesme Dziś wieczorem, dalej jutro t . . j. w scboU 
stowarzyszeniem oszczędnościowem. Przyj dwa razy (popołudniu i wioc~orem), w nie• 

· d h ł kó kł dziel~, w poniedziałek i we wtor k ostatnie 
illUJC OllO O SWyC · CZ On . W W adki O- tJowtórzenia głośnej kon•edji żyduWsko-amel)'· 
szczędnościowe. Wkładki te wzrastają z kańskiej o. Dvmowa „B:ronx - Express". 
roku na rok i wynoszą obecnie około 10 _ 
milj. koron czyli o 2 milj. więcej, aniżeli J ~ 'i'LW~RTER 

' · . w ·reatrze 1 a eralnym. 
w ub. r. Jest to na1lepsz~ dowód,. ze lud- 1 Traugutta Nr. 1. . 
nośc ma do stowarzy ze111a zaufanie. Sto- r· We wtorek Sylwestrowy o godz. 12 w llOI., 

warzyszenie płaci od wkładek oszczędno- p1·emj~1·a 3 .aktowej :: a volr1cj. komadji budu· 
ściowych 6 proc. w stosunku t'ocwym. r aroWCJ A B1besco w przekładzie l\~. W~ec~e 
( · pł lk 5 5 · ół ) "'O p. t. „Która b byłfl" z Wł. ZiembinskHTJi 
Inne banki. acą ty ~ - . 1 P . proc. . z. Marcinowską. i I. Falei1oką w rolach głów· 

Instytucja ta rozw11a duzą dz1ałalnosć nych. Kasa rozpoczęła już sp1·zedaż biletów. 
humanitarną, wysyłając dzieci swych 
człon~ów na wieś, do uzdrowisk i t. p. 

W nadchodzącym roku st-owarzyszenie 
zamierza znacznie rozszerzyć swoia dzia
łalnOŚĆs 

„ WYS.TĘPY" 
Marji Malickiej, Aleks!!.ndra Węgierki 
- i Zbysika Sawana. 

Rozpoczną się w Teatrze Kameralnym ; _ 
czwartek dnia 2 stycznia · nowej komedji sa· 
ionowej G. Lenza „Trio". Bilety 'W cukier; 
Gostomskiego. 

Drobne wiadomości sportowe , TEATR POPULARN~ 
OJP'odowa Nr. 18. 
„KOPCIUSZEK" 

PŁK. DYPL. CHILARSKI PREZESEM ŁKS. 
.W sobotę odbyło się w sali Rady Miej

skiej walne zgromadzenie Ł. K. S.-u, na 
k.tórem płk. dypl. Chilarski wybrany zo
stał po raz drugi przez aklamację 1)rcze-
5em. Do zarządu weszli między innymi: 
Konopka kpt. Liebert, Goliński, inż. Rau, 
inż. Kowalski, dyr. Skibicki, Rymler, Wa
wrzecki, Wnukowski, Pfeiffer. 

BILANS OLIMPIJSKI AMERYIU. 
Bilans olimpijski Ameryki opublikowa

ny został w specjalnej broszurze, liczącej 
500 stron druku. Wyjmujemy z niego na
stępujące ciekawe cyfry: Amerykanie zdo
byli na Olimpjadzie ogółem 24 pierwszych, 
21 drugich oraz 17 trzecich miejsc. Kosz
ta ekspedycji wyniosły ogółem 290.000 
dolarów, z czego na samą dzierżawę okrę

ko dwie. Pomimo to mecz wygrał Texas! 
Tak to możliwe? Całkiem proste. Cranen
burg sam sobie strzelił 5 bramek i przegrał 
przez to mecz. lTakże pewnego rodzaju 
rekord. 

FRANCJA JEDZIE PRAWDOPODOBNIE 
Jak wiadomo, cały football europejski 

absentuje się od wyjazdu na przyszłorocz
ne mistrzostv.ra świata c,io Urugwaju, ze 
względu na hot enclalnc koszta, połączone 
z wyjazdem i utrzymaniem graczy. Obec
nie Urugwaj płaci drużynom, które zgło
szą akc.es do 1110strzoshv, pełne. koszty 
podróży i utrzymania oraz daje graczom 
„kieszonkowe" w wysoko 'ci pół dolara 
dziennie. Może i pomoże? 

tu i utrzymania zawodników przypada 
210.000 dolarów. Ekwipunek kosztował 
25.000 dolarów, w samym Amsterdamie 
wydali 20,000 dDlarów, sport zimowy 
20.000 dol., przedwstępne przygotowania „ 

wyniosły również 20.000 dolarów. Pomimo 

Dziś i dui następnych 

Rewelacyjny Program 
Świąteczny 

to zostało im jeszcze 80.000 dolarów. ~ 
Obecnie projektują Amerykanie zebranie 
funduszu 2 - miljonowego, z którego od
sotek mają być pokrywane koszta Drzysz
łych o!impjad. 

KONFERENCJA KLUBóW LIGOV11Y,CH 
W KRAKOWIE. 

W dniu wczorajszym odbyła się w Kra
kowie konferencja klubów ligowych z u
działem delegatów Garbarni, Cracovji i 
Wisły, na której po dłuższej dyskusji po
stanowiono jak najkategoryczniej zaprotes 
tować przeciwko czwartkowej uchwale Li
gi, odbierającej Garbarni tytuł mistrza Pól
~ki na rzecz Warty. 

TAKŻE REKORD. 

niewinnie posądzonego stawiono 
przed oblicze s<1du. Przypisano mu 
wiele zbrodni o istnieniu których nie 
wiedział. Zorgenizownna banda pra
;:uęla usunąć go z drogi. 

Jutro zapadnie wyrok i wszyscy 
będą mogli przekonać się czy .. - · 

Fihn, który poruszył całą Eurepę 
Niewidzia e dotąd sceny 
S:tczyt teciiniki klnema!oJrnficzr.e: 
Najlepu:y film so.zon:a 

Nad program: 
DZIENNIK ATUALNOŚCI 

Początek sean:iów o god:i:. 4 pp., w so
boty, niedziele i święta o 12-ej p. 

1. 

dany będzie dziś przy ul. Ogrodowej o god\ 
4 po poł. po cenach najniższych (od 50 gr. de 
1.50). 

„ZA DAWNYCH DOBRYCH CZ.ASóW". 
Wesoły wodewil Stolza. grany będzie dzil 

wieczorem po raz 10-ty oraz w dals~yn~ Ck''.H;d 
jutro dwa razy, w niedzielę popoludmu l :w1e 
czo;:em oraz w poniedziałek. 

XEATR GEYEROWSKI. 
Piotrko'lfsk:l 295. ~ \ 

Jutro t. j. w sobotę wieczorem występ Ze..l 
społu Teatru Kameralnego w kome<lji salono• 
wej Wł. Lakatosa „lVIężczyzllll. i Kobieta". 

iVidowisko uzupełni c:::ęść koncertowa 'f. 
wylrnnaniu H. Buczy!lskiej, 3. Bargielskiej. 
11. GórowskieEO i St. Daniłowicza. W niedzie• 
Ję popułudniu r~z jeszcze ucieszny ".Fan Ni:· 
czelnik, to ja" "ieczorem po raz 2-gi „ME;:~· 
c;;yzna i lrnbieta" oraz część koncer~owa. 

„KOPCIUSZEK" w Filharmonji. 
Piękna baJka-ferja. A. Walew:;lldego „K~ 

ciuszek" w bo!:atej efektownej in.scenizacji 
Teatru Popularnego dana będzie ra~ jeden vl. 
Wielkiej Sali Fllharmonji w niedzielę dn. 22 
h m o irodz... 12 w poł. 

'f.EATR l\HEJSKis 
l„I(RóL BA WELNY". 

Dziś w piątek po cenach popułarny6_ 
„Król Bawełny". 

,,PAN TOPAZ„ 
Jutro w sobotę o godz. 4 popołudniu Pt\ 

cenach najniższych arcywesoła komedja, bę
daca śW:ietna satyra stosunków współczesnycl;
M·. Pagnol'a • „Pa.n Topaz" z pp. Grywińską~ 
Zniczem i Winawcrem w rolach czołowych. 

„DOBRZE SKROJONY FRAK'' 
Jutro w sobotę o godz. 8.30 wieczorem ~ 

cena.eh popularnych kapitalna krotochwila v> 
4-ch aktach G. Dregely'ego „Dobrze skrojont 
frak" w reżyserji K. Tatarkiewicza, dekora• 
cjach Z. Poduszki, z pp. Dąbrowską, Dunajew 
ską, Nicmirznnką, Winawerem, Ktotkem, Mro~ 
zińddm, i N'ier::ińską na czele. 

Bilety do nabyci w kasie Z"mawiań 
kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 rana 
c!o 7 wieczorem bez przerwy. 

WESOLEK SYLWESTROWA 
w Teatrze !\'Iiojskim. Począte:l( aeansów o gooz. 12-cj w P· f'.',~ 

Od godz. 12-ej do 3-ej p.p. wszystkie "9 
miejsca po 1 :tł. fil 

D DIJI DDDflllli~rJI 

\V Had;.·e grały mecz dwa iowarzy
">twa: Texas i Cranenburg. Cranenburg 
_strzelił.nie.mniej, ia~ 7-.bramek Tęxas ty!.-

Na 1-y seans wnystkie miejsca po 
!O gr. 

T;:adycyjnym z~/CZE j2m Teatr Miejskł ~ 
noc S:l-wcstrową daje 2 prz dRtawienia o cha
ra. Ł~rt rt> jo .7'11 p. t. „Wer.o ek Sylw~tro-, 
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JClllO •TE 
Film, który zdobył rekordowe powodzenie. 

KINO 

o 12J 

Dziś i dni następnych! 
±&22 'SM WWW WSM1 il• 

Początek seansów w dni powszednie o g-odz. 
- 5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne 

o godz. 3. 5, 7 i 9 

UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178 

Od środy dnia 25 do poniedziałku dnia 30 grudnia 1929 roku wł. 

AD JUT ANT CARA 
W roli głównej 

MOZŻUCH N, i 
C E B 

Do powyższ.ego obrazu został zaangażowany CHOR ROSYJSKI 
który odśpiewa pieśni rosyjskie.~ 

Następny program: 

EMIL JANNINGS 
w brazie INT YGANT. 

Wielki Swiąteczny Program! 

Przepiękny film eroty"'1y pod tytułem : 

A RZYZU 
dwie potęgi ekranu W roli łównej 

arcełla Ałbani Adałbert Sc lettow 
&Wł wea•=s• 

Następny program : 

Rewelacyjny program świąteczny 

GEORGE BANCRO T 
EWELYN BRENT 
WILLIAM POWELL. 

Z supersensacyjnym filmie z życia „Ludzi podziemnych• p. t. 

Poczlltck w świi;ta o godz. 12 w południc wolne wejścia bczwzgli;dnie nieważne 

Od środy, dnia 25 grudnia 
Najwybitniejszy film polski p. t. 

daw o ,.,FLORA" Zawiszy 22. (Bałuty). 

Wielki Swiąteczny Program f 
O<l środy, dnia 25 grudnia 

Najwybitni0jszy film polski p. t. 

W rolach głównych: 
według powieści TEFANA ŻElłO 

W rolach głównych: 

ZBYSZKO SAWAN, MARJA MODZELEWSKA, TEKLA TRAPSZO, 
MARJA GORCZYŃSKA, BOGUSŁAW SAMBORSKI 

Passe-partout i wolne wejścia niewazne Począte'.~ seansów w dni powszednie o godz. 4,30 pp., w sobot<; i niedzielę o godz. 12.30 pp. 

Dziś i dni następnych 

Wielki świąteczny program 

Góra Rezerwiści „ 
Dzieje dwóch żołn:el!';y na fcoa

cie w 12 aktach 

W roli rezerw isty 

Syd Chaplin 

??? N.:isti;pny program: ??? 
Dzikuska z p, arją Malicką 

pccsĄtel< w d!li powszednio od 2;<><!<. S. 7 i 9, 
soboty o 3 nied%icłe iświęta o . W niedziely 
na picrwi;zy seans wszystkie miejsca po 40 iroas 

~~~~~~~~~--

Spec i al n a ilustracja muzyczna w wyka dani• orki• 
stry symfonicznej pod b.ltUb\ 

ROMUALDA ULATOWS 'IEGO. 
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Oo „ Nr. 1'964l19:!> r. 
OGLOSt~N:ll!: 

Komornik S.du Grodzkiego w Lod-d, '.AI>A'.M 
UGODZIŃSK.l, :z:amie6zkaly w Lod:ti· prr;y ~ Ki· 
lióait.go Nr. SS, aa r.uadzio l1't. 1-030 U. P. C. 
ogłaaze, że w dniu 1 atyczni& 1930 rGkD. od p@. 
10-ej rano w Lodzi, pl'Zy aL Cegielnianej Nr. 69, 
o~dzie się sprzedaż z pr~targu pUliQ1teSO sa
ch1nności. nale~cych do He110cha Bottenherp i 
lkładajQcych 11i~ z mebli. oezacowuldi u iUJD~ 
d. 640. 
Lódź, dni.a 21 srudnia 1929 r. 

Komonsik; .ł.Dill UGOl>Zl!łSla. 

1>o akt. Nr. 3202/1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik S.du Grodzkiego w LocłZL, :ADAM 
LAGODZlŃSKI, zamieezkały w Lodzi. przy uL Ki· 
lińakie90 Nr. SS. na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłana, io w daiu S etycm.ia 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodsi, pl'Cy aL Piramowicza Nr. 5, 
o~dzie sit epniedU z pnietargu pablieznego ru· 
cbomoi!ci mdeźłi:Ych do Dawida ~ekie? i &kła· 
da,Reych sit a mebli, oazacowanych Jlll ~ zło
tych 990. 
Lódź. cJnia :1 «rodnia Im r. 

Kamom&: .ADAM łiA~. 

Do ah Nt. ~0/1929 r. 
OGLOSZENI!i 

Ko:monaik Stdu Grodzkiego w Lodzi, ZTG
MUNT MAK.OWSKI. zam. w Lodzi przy ul. Naru· 
towicza Nr. •'9, na zuadzie 81'L 1000 U. P. C. ogła· 
eza, ie w cbtiu 8 stycznia 1930 roku od godziny 
1-0-eJ - w LodZi przy ul. Now()-M~j Nl'. 9 
o~dzie sif spri:edaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, aależtc7eh do Jan.a Kac:nnarka i skl:a· 
dających' się .z mebli, ~dzi rolniczych, fiieczkar. 
ni a kierate111 i in., oszacowanych na 81lmf zŁ 1,310. 

L6cD, dni11 16 grudnia 1929 r. 
. 'Koinornik: ZYGMUNT .M.AKOWSKI. 

Do akt. Nr. 2572/1929 r. 
Oo akL Ne. :0711/1929 r. O G L O S Z E N I E 

' O G L O S z E N l & K-omornik Stdu Grodwego w Lodzi, ZYG-
Komornik. Sfdu Grodzkiego w Lo~ ADAM MONT MAKOWSKI, Ani. w Lodzi Pl.'ZY 1ll. Nllł'11· 

i.A.GODZIŃSKI, zamies7lk.eły w Locb:i przy al. Ki· towien Nr. 49, na ~ art. 1031> U. P. C. ogła· 
lińskiego Nr. 55, na źasadrie a~ 1030 u. P. c„ eza, ie w eiu T etyeznia 1930 P. od godziny 
~asza, że w dniu 1 &tycznia 1930 roku. od godz. 10.ej rano w Lodzi, pn:y ulicy Marysińskiej Nr. 59, 
10-ej rano w Lodzi przy ul Sienkiewicz. Nr. 9, odb~dzie At spnedai z przetllrgu publicznego ru· 
odb~dzie się sprzedaż z przetu111 pul>liciner;o ru· ehomoeci. należących do Aleksandra }118nokowskie
chomości, należ11cych do Bemu4" Lkbtmberga i go i aldadajtcych tif z mebli, oszasowanych na 
akładaj,eych aio z mebli. oazacowuycb na IQlf sn~ rJ. 610 • 
.t 1,999. ł,ócli; dnia 16 grudnie im r. 

l-4dź, dnia :1 grudnia 1929 r. Komoniik: ZYGMUNT MAKOWSKI. 
Komornik: ADAM UCODZl'ŃSKL 

Oo akt. Nr. 1904/19.29 ~ 
OGl.OSZE?O,f! 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi. :Ab..A.M 
UGODZIŃSK.l, zamieezkaly w Lodzi pny ul Ki· 
lińskiego Nr. 55, na zasadzie art.. 1030 U. P. C. 
ogłas~ że w dniu 7 stycznia 1930 roku, od pdz. 
l<J.ej rano w Lodzi, przy ul. Narutowieza Nr. T, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu pubłieznego ł11• 
diomości, należącydi do Firmy ,.A. Offenhech" 
i aklidających &~ z 4 serwieów stołowyda a ae&
Jsiej porcelany, oszacowanych na IRUl1f zł. 1,800. 

Lódi, iłnia 21 grudnia 1929 r. 
Komornik: ADAM J;ACO'DZMSI. 

'° akt. Nr. 3.258/1929 r. 
O GL O SZENIE 

KGmornik s,du Grodzkiego w todzi. :ADAM 
f.AGOD~SKI, zamieszkały w Lodzi przy uL Ki· 
lińskiep Nr. 55, na zuadzio art. 1030 U. P. C. 
egłasza, io w dniu 1 stycznia 19SO l'oku. od godz. 
1(1.ej rano w Lodzi, przy ul. Na.rotowkza Nr. 5, 
edbędzie ~ eprzedaż z przetargu publiczne.go Pilo 

diomoścl, należtcych do ~ji Wolfowej i . !kła~ 
dających si~ z pianina, oszacowanego na llWllf zł. 

"°· Lód'9 clnia M grudnia 19%9 t. 
K~ AD.il! J,.ł.f;OD~. 

o. -. Nr.- 202']1929 i-. 
O GL O S Z ~ N I ·i: 

ltomomik s,du . GrochlciegÓ· w ŁO~zf. 'ADAM 
~G?DZIŃSKI, ~esz~. w .todzi pny ą1. Ki· 
lińakiego Nr. 55, na · zaeaiłzie att. 1030 U. P. C. 
•dasza, ie w dniu % stycznia 1930 roku od godz. 
10-ej rano w ~i, priy aL Sienkiewicu Nr. 3/5, 
Młh~zie Bif sprzede.i 11 przetargu l'ublicmego ro· 
momości, naleqeytti do AHl'ecł. Rej~na i .kla
MJ@cych' Bif s 6 krosien mtthanicznYclt. 91zaeo. 
..,,.eh na. llllmf zł. 6,000. 
!.ódź, dnia 21 grudnia 1929 r. . 

Komornik: ADAM LACOD~SKI. 

„ akt. Nr. 3148/1929 r. 
OGLOSZENIE . 

X:4MDOrnik SQ<łu Grodzkiego w Lodzi, JU>AM 
/;A.GODZIŃSKI., zamieszkały. w Lodzi prz,r ul. Ki· 
~e(!IO Nr. 55, na zasadzie lłrŁ !030 U. P. C. 
!~a~ że w dniu 3 l!ty~ia 1930 roku od godz. 
:t9·eJ rano. w Łodzi, przy :al· Narntowieia Nr. S, 
odbędzie Slf sprzedaż z przetargu publicznego n· 
momoóci, należtc:rch do Jakóba Blaumej.na i Ula. 
MJ•Clfch ~ I kh sztuk towuu pólwełnbmego, °" 
weeowa.nego na eum~ zł:. 480. 
!Mź, dnia 21 grudnia 1929 t. 

Komornik: ADAM ŁACODZif<Sltl. 

9o akt. Nr. 189911929 r. 
OGLOSZENIE 

. Komo~ Sędu Grodtkie~o w Łodzi, :ADAM 
t:,u;~DZINSKI., zamieszkały w Łodzi przy aL Ki· 
MllkJe~o .Nr. SS. na „iuud7.:e art. 10~1 U. P. c. 
ngłasza, te w dniu 3 Btyemia 11?30 rolr;ls od godz. 
11).ej l'!'Po. 'W todai, Pl'zy aL K:ili6skiego Nl'. 46, 
•db11d~ Ilf apnedał z przetargu publicznego ru· 
1:honsoea, naleifcych de Bemarda Ginsberga i 
składajęC!)'Cla eit • mebli. onaeowanyeh na mm11 
tł. 1;000. : . 

"6dj, doia %1 grudnia 19~ r. 
Komornik~ .Allili U~Zl~JO. 

Do akt. Nt. 2614/1929 r. 
O G .L O S Z E N I !: 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, zyc., 
MUN'l' MAKOWSKI, zam. w Lodzi przy 1J.l. Naru. 
towic:za Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła. 
sza, że w dniu 10 atyczuia 1930 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Brzeskiej Nr. 12, 
o~dzie ~ sprzedai z pl'lleła!'gu publicznego nz. 
chomości, naleźl!cych do Antoniego Muszalskiego i 
składajtc:reh ~ 11 mebli i Amochodn, oeueowa· 
aych na SUID{! zL 12,04.0. 
Lódź. dnia 16 grudnia 19%9 r. 

Komornik: zyGMUNT MAKOWSKI. 

Do akt. Nr. 1194{1~29 r. 
OGł.OSZENIE. 

Komornik 5Qdu Grodzkiego w Łodzi, :ADAM 
LAGODZI~KI, zamieszkały w Lodzi Pl"Z'Y ul. Ki· 
lińskiego Nr. 55, oa zasadzie art. 1030 U. P. (;. 
ogłaeza., ie w dniu 8 stycznia 1930 roku od godz. 
10-ej 1'anO w Lodzi, pny nL Piotrkowekiej Nr. 60, 
odb~e eię sprzedaż z przetargu pUhlicznego ru· 
chomośtj, nal~cycli do Izraela Grossa i sklada. 
jąeych Ilię & kasy ogniotrwiiłej 'i JDtl&%ylly do pisa· 
nia, oszacowanych Da &11mo zL 48ł. 

tódj, dnia 23 gnidnia 19~ P. 

Komornik: ADAM Llt:OD~. 

l)e akt. Nr. m 7/1929 r. 
· OGŁOSZENIE. 

:Komornik 5tdu Grodzkiego w r;'odzł. ADAM 
LAGODZI~SKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. K'.i· 
lińskiego Nr. 5i; na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 8 Btycmia 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy 1J.l. Tramwajowej Nr. 3, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chonioeei, ~eżQcych do Jakóha Frenkla i skłl!Ała· 
jfcycls się z mebli. oszacowanych na 11t1mę zL 470. 
Łódź, dnie 23 grudnia 1929 r • 

. .T{omornik: ADAM LAGOI>ZffiSKI. 

Do akt. Nr. 1914/19.29 r. 
OGtOSZENIE. 

Komor!lik S.du Grodzkiego ·,.. l.edzi, '.ADAM 
LAGODZIŃSKI, :tamies:z:bły w Lodti przy ul'. lti. 
lińeki"go Nr. 55, na zasadrie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 8 styĆznia 1930 roku od godz. 
lO·ej ram w Lodzi, .przy ulicy 5ienkiewicza Nr. 15, 
odb11dzie si11 ąnedai 'Ż przetargu publicznego ru· 
chomeśei, należteych do Zalmana Bitennana i 5kła
dająeych się z mebli oszacowanych na aumę zł. 460. 
Lódź, dnia %3 grudnia 1929 r. 

Komornik: ADAM LAGOD~SKI. 

Do akt. N'r. UC5{1929 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik s,du Grodzkiego w Lodzi, '.ADAM 
LAGODZIN'SKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Ki· 
lińskiego Nr. 55, na zasadzie art. ·103() U. P. C. · 
ogłasza, ie w dniu 10 styeznia 1930 roku od godz. 
10.Cj rano w ł.,odzi, pny ul. Cegielnianej Nr. 101, 
odh11dzie si11 .sp;rzedai z przetargu publicznego ru· 
ehomości, należących do Izraela Tyllera i ddada. 
j1cych się , z masz~y do pisania, oszacowanych na 
81lmę zł. 550. 
tódź, dnia 23 gra.dnia 19%9 r. 

Komornik: ADAM tA'CODZMSK!. 

De akt. Nr. 3536'/19!9 P. 
. OGLOSZENI'E. 

K..ememik S.da Grodzkiege w ~ l.DA'M 
l.AGODZI~Sltl, H!ftietdały w Lodzi prey ul. Ki· 
lińskiego N'r. SS, 11t1 zasadzie art. I 030 l]. I''. C. 
•P.~, ile 'W chtiu !ft stycznia 1930 roku od ~dz. 
IG.ej ni.• w t.lliri prr;y ut Narutowiesa Nr. "9 
.dbłdtrlc si~ spnedd z przetargu publieutego PU.· 

d•meki, aaleqcyea do Leuisa Steina i składaj„ 
eyeh ri!l 11 % palt m~ldcll i futra ••• OSE-· 
wanyeli. M sumę zł MO. 
Łódź, dnia 23 gnldnia 1'29 r. . • . . . . -·. 

· · · 'Kom.oi::ii'fk: AJjA.M LAGOO.Z~"'SKI. 

Do akL Nr. 3266/1929 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik 5Qdu Grodzkiego w todzi, ADAM 
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Ki· 
lińskiego .Ni. 5'5, Jl!I &aw11. e art. JOJI) ~::. P. C. 
ogłasza,, że w dniu 10 stycznia 1930 roku od godz. 
lO·ej rano w Lodzi przy ul. Narutowicza Nr. 3, 
od~ie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, nal~cych do Jakóba Blausztejna i skła
dających się z .20 sztuk flaneli ba_.lo.ianei osza. 
cowanej na eumę zŁ 550. 

RADIOL 
ŁODŹ, Piotrkowska 88. 

Tel. 10·534 (w podwórzu), 
Radjoaparaty i części. Ustawiani& 

anten, przeróbka aparatów. 
Ładowanie akumulatorów. 

Łódź, dnia 23 grudnia 1929 r. 
Najtańsze źródło. Dogodne warunkit. 

Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI. 

Inkasent 
w wieku 30-40 lat 

obeznany z załatwianiem spraw administra
cyjno-skarbowych, oraz klijenteli na mieś 
cie, potrzebny do większej firmy. Wyma
gana gwarancja wzgl~dnie kaucja w wyso· 
kości 10 OOO złotych. 

Oferty z odpisami świadectw i po
daniem referencji pod „ Inkasent " do Ad
ministracji niniejszego pisma. 

NA GWIAZDKĘ !!'I' 
A• ICO&ODZIEISllCI 

ANDRZEJA 3 
olbnymi wybór krawatów, chusteczek 
poiicz;och, rękawiczek koszul i oryginalną 

bieliznę Jaegera. 

SZKOŁA KOSMETYCZNA 
Zatwierdzona przez Min. Spraw W ewn'<trznych 

A. RYDEL 
CegiebrlanaUMel. 1.62-92.- Zapisy codziennie. 

Dlł+ HELLElł 
Choroby skórne i wener. 
ul. Nawrot 2. Tel.179-89 

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjaln« 
godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp 
Dla niezamożnych ceny lecznic 22 

Poradnia 
Wenerologiczna 
Lekarzy Specjalistów 

Dr. med. 

lłÓŻAłlElł Biżuterję 

Dzielna 9, teL 1.28-98 

ul. Zawadzka Nr. 1 
Czynna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp. 
od 11-12 i 2-3 pp. przyj-

muje kobieta lekarz 

Cheroby akórao weneryczne i mo-
czopł~fowe. 

Przyj1Dnje od 8-10 i od 5-8. Leczenie 
lamp~ kwarcow4. Oddzielna poczekalnia 
dla pań. D~a pań od 3-5 pp. 190 

kupuję, pełną war• 
tość płacę. Solidne 
traktowanie „Pre1 
ciosa". Piotrkowski 
NrJ23 w podwórz( 

274 

leczenie chorób wenerycznych 
moczopłciowych i skórnych 

Badanie krwi i wydzielin na 
syfilis i tryper 

Konsultacje z neurologiem 
i urologiem 

Gabinet Swiatło-Leczniczy 
Kosmetyka lekaraka 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet 

223 PORADA 3 zł. 

•• ~SZEWCY ••• 
··Skóry-Hurt i Detal 
(specialnoić: detaliczna sprzedaż 

zelówek trwałych na wod~ 

poleca: 

Spółka Szewców 
Piotrkowska 79 

tel. 1.58-38 

DOK TO tł 

WO&KOW„SICI 
C••l•lalana 25. T•L 126·87. 

_Specjali•ta chorób skórnych . 
i wenerycznych 4~ 

LECZENIE ŚWIATl.EM (lamp~ kwar
cową). Badanie krwi i wydzielin. 

PrzyjI11uję od rod%. 8-2, i 6-9 pp. 
w aied:i:ielo i święta 9-1 

Dla pań od 5-6 •ddzielna poczekalnia 

1111111111111111111 
Dr. med • 

J. SADOKIERSKI 
stomatolog 

chirurgja •zcz~k, jamy 
ustnej i plastyka 
regulacja z~bów 
rentgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
Tel. 1-27-83 

• * • 

Wielki wybór wói 
ków dziecinnycl 
krajowych zagran~ 
cznych łółek me1, 
talowych; wyr.ym~ 
czki anlel'ykańskiq 
materace wyścieła• 
ne oraz materaef 
sprężenowe hygie 1 
niczn „Patent" ~ 
meblowych łóżel( 
podług miary naby· 
moina najtanlel 
l na najdo!fod-, 
nleJ••ych wa,.; 
runkach w fabry., 
cznych skład zie 
„ DOBRO POL „ 

Łódź 
Piotrkowska 7! 

w podwórzu, 
tel.1-58·61 

Biżuterja , 
:i:egarki na raty, <.( 

ny gotówkowe„Prei 
cios a ".Piotrkowsk~ 
123 w podwbrzu. 

,~-----------------------•m•Rm ... EWI~ 
Bank · Rzemieślników Łódzkich 

w Łodzi 
Spółdzielnia z ogr. odp. 

Łódi, ul. Kilińskiego 123 
(pach Towarzystwa Rzemieślniczego "Resursa") 

przyjmuje 

kl d d ' • od jednego złotego za opro-
W a y oszczę DOSCIOWe centowaniem, terminowe i na 

każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku • 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. 

. -~ 
IW~or o{jJ?oW~ A®m żuczkiewicz t 

.• 




