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Pogrzeb Reymonta
odbędzie się
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W Y D A N I E PORANNE.

Ostatni tydzień procesu Steigera.

w środę.

Wyrok zapadnie w sobotę lub poniedziałek 14 b. m.

Nad grobem przemawiać
będzie p. Witos.
Warsz. kor. ,J1. Republiki telefonuje:
W dniu wczorajszym ustalono nastę
Pujący program uroczystości pogrzebo
wych,:
Wyprowadzenie zwfok z domu ża° y odbędzie się o godz 7 rano.
Na uroczystości obecna będzie tylko
dzina Zmarłego, przyjaciele i komitet.
Trumna złożona będzie w kaplicy Ka
^ r y św. Jana.
Odwiedzanie zwłok w Katedrze do^olorje będzie w następujących godzi
nach:
w poniedziałek od 9 rano do 7-cj
wieczorem, wc wtorek od godz. 2 do 8
^iecjtorem.
We wtorek zwłoki przeniesione be»
^ d.o kościoła do nawy głównej po su^'e. po zamknięciu świątyni, która dla
^blicznoścl będzie znów otwarta od go
3 po południu do godz. 8 wlcczol o

ro

Proces Steigera, jahozagadnienie psychologiczne - ciekawe eksperymenty
naukowe na uniwersytecie warszawskim.

Nasz lwowski korespondent
nuje:

telefo obradował trybunał nad wnioskami
stron.
Wczoraj odbyło się posiedzenie
Dowiadujemy się ze źródej nieoficjal
wszystkich obrońców Steigera. Ustalo nych, że dopuszczono dowód obrony, ze
no, ze na wypadek, gdyby trybunał od świadków dr. Baczyńskiego i dr. Was*
rzucił sobotnie wnioski obrony, posta sera.
w i obrona dalsza serie wniosków dowo
Nie jest wykluczone, że o ile będą
dowych, dotyczących osoby Olszańskie
.wyczerpane w bieżącym tygodniu wnlo
go i PasteroakówneJ.
ski dowodowe obu stron przewodniczą
Uchwalono również, że końcowe cy zamknie około środy postępowanie
przemówienie
wygłosi dr. Loewen- dowodowe.
sztajn.
Wyrok zapadnię w sobotę |qb w po
W razie repliki prokuratora odpowie niedziałek H b. indr. Grek.
V

Wczoraj dokonano zdjęć filmowych
wszystkich obrońców Steigera i nlekttó
rych dziennikarzy.
Pozatem sfilmowano oskarżonego
**LP.
Pogrzeb odbędzie sie we środę.
Steigera, jego rodziców j miejsco zama
W kondukcie pogrzebowym wezmą chu.
^ z l ą j : rząd, przedstawiciele sejmu 1 se
.tak się dowiadujemy, udało się rezy
J*tu oraz przedstawiciele związków l i - serowi filmu zdjąć „bohaterkę" procesu
^acklch, organlzicji społecznych i gru Pasternakówne i komisarza Kajdana.
włościańskie,.
W czasie nabożeństwa żałobnego ka
Wczoraj PQ południu mimo niedzieli
nie wygłosi ks. Szlagowski.
Na placu Zamkowym Imieniem rzą*
przemówi min, oświaty Stanisław
babski.
, Zarezerwowano takie czas dla ewan
J ^ n e g o przemówienia przedstawiciele
^ " U e j i Nobla. Imieniem literatów prze.
J * ^ Ad- Grzymała Siedlecki, Imieniem
^ y c h piaarzy LechońNa cmentarzu pożegna Zmarłego pre
P a r y ł , <5 grudnia
towarzystwa literatów i dziennikaW wywiadzie z przedstawicielem
j*y. Leopold Staff oraz przedstawiciel „Matln"., Louchar zapowiedział, że pro
u slermjeężnego poseł Witos.
jekty spłaty bonów krótkoterminowych
Koszty pogrzebu pokryte będą przez przedstawione zostaną izbic najpóźniej
w czwartek- Jeśli prąca prowadzona bę
dzie metodycznie, to niezbędne w tym
celu zarządzenia, Jakoteż sposoby zrówpoważenia budżetu mogą być uchwało,
ne przed końcem bieżącego miesiąca.
Loucher potwierdził następnie, t e w
początku stycznia uda się do Londynu,
Praga, 6 grudnia,
b rraaa czeska zamieszcza fotografie
nrTiJflnta t pte*e o nim wspomnienia
»5półpraca Ameryki
z Włochami
^rniertne.
. r . i ^ r l d n y L i s t y " piszą, t e ZMURLY R E
i f * * n t o w a ł nletylko piśmionnictwo pol
- ale całego świata,
,"Narodny Oswobożdzienic" i „Na*
nuWii P°l 'Ha", „Sześko5łovęii6ka RO«
Rzym, 0 grudnia,
jąi di' * ' " P «
Presse" zamieszcza,
Cała prasa faszystowska wita jedno*
ty ^uższe artykuły, omawiając* świato- głośnie z wlelklem zadowoleniem po
naczenlc dzieł Reymonta.
wrót Marinnelfego na -dawne stanowi
sko generalnego administratora stronni
ctwa, .lak wiadomo Marlnelli zamiesza
ny był w procesie Mattcottiego, aresz
towany i trzymany zgórą rók w więzie
NIU, Obecnie został zwolniony i niezwło
cznie powołany przez generalnego se
.
Praga, 6 grudnia,
kretarza stronnictwa ParlpettPego na o^.„'•"'enkow" donosi, żc sytnncla w a - puszczonc przez niego stanowisko.
^cin
IwJMWtale bez umiany. PrezyRzym. 6 grudnja.
» j!J;Tepubllkj prpYflKtW dalsze narady
Wczoraj izba deputowanych gotowa
.itti,TJywódcaini stronnictw, dotychczas ła gorącą owację ministrowi finansów
'WII
Powierzył nikomu mjsji t w g - Volpi'emu, który w ubiegły piątek po
'(-'dii-t "owego gabinetu. Przypuszczają wrócił do krain po przeprowadzeniu po
Ihle '
Pfezydcift Nlasaryk .upwe4- myślnych rokowńń ze Stanami ZJedno% JV Poniedziałek ostateczną decyzję czonemi.
J sprawię.
Mussollni wygłosił krótkie przemó
p y

W kołach sądowych obiega pogłn.
ska, że prokuratura państwa pociągnie
do odpowiedzialno-! Marie Pasternakówne za to, że przy przesłuchaniu Jej
Jako świadka przy rozprawie Steigera
nie przyznała się, że ma dochodzenie
karne o zbrodnię gwałtu publicznego I
składała przysięgę, co jest ustawowo
niedozwolone.
l

Również obr on a ma wyciągnąć z te
go odpowiednie konsekwencje.

?a

Francja w walce z kryzysem
finansowym.

6

Loucbeur jedzie w stvczniu do Londynu.

l o d

^rasa czeska

o Reymoncie.
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kziś ma być utworzony
gabinet czeski.
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celepi. przeprowadzenia rokowań w IPRA
wie długów.
„Matin" dowiaduje się, że przedsta
wione BEDA conajmnlej trzy projekty,
dotyczące uzdrowienia finansów. Pierw
szy z tych projektów ustanawiać będzie
opłaty pośrednie i bezpośrednie, prze
znaczone dla zrównoważenia całości
budżetu: drugi projekt ma zatwierdzić
statut kasy amortyzacyjnej, trzeci zaś
zawierać będzie zarządzenia przeciwko
nadużyciom skarbowym.

Dawni sędziowie trybunału Botwipa, którzy go zasądzili na śmierć, otrzy
mali po wyroku listy z pogróżkami i
wyroki śmierci.
Wczoraj policja polityczna areszto
wała niejakiego Franka, Grynberga 1
Blbelesa. podejrzanych o autorstwo
tych listów.
**
w

We wtorek, 8 b, m. ze względu na
święto rozprawy nie będzie.
Z W a r t z a w y donoszą narpProces Steigera zainteresował me*
tylko koła prawnicze i polityczne.
Zainteresowali się nim również psy
chologowie ze względu na ważną dla
psychologji dziedzinę zeznań świadków
powołanych do procesuW zakładzie psychologicznym uni
wersytetu warszawskiego dokonywano
wczoraj ciekawych eksperymentów.
Demontrowapo mianowicie ocenę zk
machu na Prezydenta Rzeczypospolitej,
poczem 36 obecnych słuchaczy skladałr
piśmienne zeznania.

Anglją zawarła układ
z Irlandią,
który zawiera pierwiastek
trwałego pokoju.
LONDYN. 6 GRUDNIAPolska AgtHcja Telerraficrna.

Południowa Irlandia zgotowała ENTU
zjastyczne przywitanie swemu premie
rowi Jamesowi Craigowi. Tłumy publi
czności oczekiwały nań w Belfaście
gdzie MER miasta pierwszy .złożył M U
życzenia z okazji szczęśliwego zakoń
czenia układów w Londynia. dodająe, że
jeśli ludy południowej i północnej Irian
dji przyjmą układ w tym duchu, w KTÓ<
rym został zawarty, to wynikiem jegc
będzie powrót pomyślności i zapomnie
nia.
W Irlandjl południowej zaezyua prze
zapewniona
na długie
lata''.
watać przekonanie, że układ ząwlert
w sobie p erwlastek trwałego pokoju
Jakkolwiek de Valera wydał proklama
cję, odrzucającą układ, to jednak partja
republikańska której przewodzi, Jest zu
pełnie odosobnioną grupą w kraju, przy
wienie, wyrażające przekonanie, t e chylcie do układu usposobionawspółpraca Ameryki z Wiochami JEST
obecnie zapewniona na długie lata.
;

Triumfalny powrót włoskiego ministra
skarbu z Ameryki.

Spisek monarchistyczny
w Persii.
Wiedeń, (i grudnia
Donasza tutaj c Konstantynopola, że
w Teheranie dokonano wykrycia spisku
monarchistycznego, w którym zaanga
żowany byt szereg dostojników b. dwo
ru szacha.
' t " u l / c p r 7 " " r o \ \ ' i ' ' ' ' l v w związku
z wykryciem spisku rewizję nletylko W
Stolicy, lecz w $2*regu pałaców na pro
wincji, Dokonano kilkunastu aresztowań
zachowując jednak o ile możności nazw!
ską aresztowań vch w tajemnicy.
u

Zamęt w Chinach.
Wiedeń, 6 grudnia
Azcnęia Wschodnia..
Według doniesień z Schanghaju, sy
tuacji w Chinaeji nie należy uważać l\
wyjaśnioną, mimo ostatniego nrzewrO'
tu.
Opuszczony Tsan-Tsu-Lin nie stracił
jeszcze zwolenników i są wszelkie da
ne, że ple wvstęmije na arenę żw^i po.
litycznego dlatego, że zbiera siły. nie
uważając się, mimo ostatnich nicpowodzeń. za pokonanego, Armia generała
renga nie przedsiębierze na razie ża
dnych działań wojennych.
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Hńjfl ploi.

ciężki mózg,

nie świadczą bynajmniej o zdolnościach umysłowych człowieka.

Mistrzostwa Polski
w boksie.

Mózg małpy wszy mniej-więcej tyle, co mózg człowieka.
Przed niedawnym czasem zmarła w
Waszyngtonie mrs. Cr,rdener, znana po
wieściopisarka amerykańska.
Zażądała ona w testamencie, aby Ur
niwersytet Cornella zbadał jej mózg ce
lem stwierdzenia, czy istnieje różnica
miedzy wags mózgu szczególnie uzdol
nionej koHoty wyjątkowo uf?l?t'townnego mężczyzny.
Mózg jej ważył 115C gramów, t. j .
akurat tyle co badany przedtem w tym
samym uniwersytecie mózg uczonego—
.ueżczyzny.
Świat nauki nie wiele zyskał na re
zultatach tego badania. Stwierdzono bo
wiem już dawniej, żc przy ocenie ducho
w y d r zdolności człowieka nie odgrywa
roli ani waga mózgu, ani wielkość ota
czającej go czaszki.
Oliver Wedell Holmes, pisarz amery
u,'i-' k' słusznie powiedział na ten temat
— Z wyglądu głowy człowieka tak
iumo nie można sądzić o Jej intelektual
nej zawartości, jak z wyglądu kasy że
lazne? o wartościach, które spoczywają
w W ^'nę^rzu.
WGbcc tego jeśli człowiek się chwa
fi, że posiada tak wielką objętość czasz
ki, 'i kaoclusz muszą mu robić na miarę
*.o wniosek, żc nosinda on niezwykłe
zdolności duchowe, jest całkiem nieuza
sadniony.
Liczne pomiary stwierdziły, że obję
tość głowy wybitnych ludzi nie wykra
cza ponad przeciętność.
Natomiast stwierdzono niezbicie, że
przeciętnie waga męskiego mózgu (u do
rosłych 1375 gramów) przewyższa wa
gę mózgu kobiecego (1245 gramów).
Nie da się to uzasadnić czem innem,
niż większą objętością i wagą całego
ciała mężczyzny.
Zrozumiałem jest, że w poszczegól
nych wypadkach mózg kobiety może
być cięższy od mózgu męskiego.
:

c

Dawniejsze pomiary wykazały po
dobno, że waga masy mózgowe] u naro
dów kulturalnych stale, choć bardzo nie
znacznie, wzrasta.
Wszelkie pomiary, szczególnie kobie
cych mózgów, ceymione w anatomicz
nych i patologicznych gabinetach, nie
mogą być miarodajne przy wyliczaniu
przeciętności, ponieważ badane tam mó
rgi należą przeważnie do małowartych
osobników.
Daleko ważniejsze od ważenia móz
gów jest psychologiczne badanie umy
słowych zdolności mężczyzn i kobiet.
Prof. Terman w Kalifornji zbadał
jednakową metodą szereg młodych męż
czyzn i kobiet; skonstatował on różnicę
w wysokości 25 proc. na korzyść męż
czyzn.
W innym uniwersytecie kalifornij
skim na szeroką skalę zakrojone bada
nia stwierdziły równorzędność umysło
wą obydwuch płci.
Prof. Thornclikc w uniwersytecie ko
lumbijskim zbadał 10 par bliźniaków, z
których każdą stanowiły obydwie płcie
stopień ich IjfitąHgencji l i y l zupełnie rów
ny.
/,
Dr. Thompson z uniwersytetu w Cliii
cago zbadał zdolności umysłowe 25 mło
clzieńców i 25 młodych kobiet, jednako
wo wychowanych i lialcżących do jed
nej- klasy społecznej. W tym wypadku
.ówiiież nie znaleziono godnych uwagi
różnic miedzy płcią męską i żeńską, co
zresztą zostało również stwierdzone
przez uczonych europejskich.
Z porównania wagi mózgu wybit
nych mężÓ/W wynika, że i tutaj mogą
być wielkie odchylenia, nic wpływające
zupełnie na stopfćn siły duchowej.

Najcięższy z ważnych dotychczas
mózgów miał znakomity pisarz rosyjski
Turgenjew.
Mózg Thackcraya był również bar
dzo ciężki, podczas gdy waga ..merykań
skiego poety Walta Whitmana hvła w y
iątkowo małą.'
Ciężkie mózgi mieli: anatom Cuyier
(1861 gramów), poeta Byron (1807).
Szyller i Kant, podczas gdy fizyk Bunsen, malarz Mencel, matematyk Licbig i
in. mieli naogół lekkie mózgi.
Sądząc z dziel tych i innych wybit

nych jednostek, trzeba stwierdzić, że
uzdolnienie umysłowe niema nic wspól
nego z wielkością mózgu.
Mózg małpy, najbardziej zbliżonej
do człowieka, waży mniej więcej tyle,
co mózg ludzki, a przecież owoce pracy
tych dwuch mózgów nie dadzą się na
wet porównać.
Nie o wagę mózgu chodzi, ale o licz
bę i rozmaitość zwojów mózgowych tu
dzież o wewnętrzną strukturę i konsy
stencję masy mózgowej.
Szperacz.

Magiczne właściwości gwoździa.
Ma on chronić od wszelakich nieszczęść, chorób
i wypadków.

Wartoby wobec tego przygwoździć niektóre nasze instytucje i ich kierowników.
•

Przypisywane gwoździowi magiczne
właściwości zawsze interesowały uczo
nych.
Profesor Frazer poświęca temu • te
matowi jedną ze swych prac. Nikt wszak
żc nic umiał wytłumaczyć, skąd zabo
bony o gwoździu wzięły swój początek,
acz stare są niezmiernie.
Już Plinjusz o nich wspomina i za-'
leca gwoźdź, jako niezawodny środek
przeciwko epilepsji. Utrzymuje też, że
gwóźdź w y r w a n y z grobowca i wbity
w próg domu, odpędza złe sny i zapo
biega nocnym zmorom.
Wiara w magiczną moc gwoździa
daje się być o wiele jeszcze starsza:
w Chaldci, Asyrji i Egipcie, jak konsta
tują Perrot i Chipiez, był zwyczaj w t y 
kania w fundamenta domów figurek z
gliny, zakończonych U dołu ostrym szpil
kulcem.
Być może w celu przygwożdżenia
złych duchów podziemnych, by do do
mów dostać się nic mogły.
Po dziś dzień wśród niektórych dzi
kich szczepów Istnieje zwyczaj wbija
nia ostrych gwoździ dookoła I nad
mcmi grobami umarłych, prawdopodob
nic również w celu uniemożliwień'adu
szom nieboszczyków opuszczenia ich w
nocy i straszenia ludzi.
W wielu miejscach pielgrzymek, ich
nabożni uczestnicy rzucają gwoździe do
źródeł czczonych, jako święte.
We Flandrji wbijają gwoździe i szpil
ki w statuę świętego, o łaskę którego
pątnik się ubiega.
W Sewilli bardzo sławną jest jedna
Madonna umTeszczona w niszy nazewnątrz kościoła za kratą.
Lud d j r z y . ;:e kto za kratę rzuci
sznflke, to z zupełna pewnością w ciągu
roku wyjdzl* ™ "'"z lub sie ożeni
To też szpilek leży tam całe mnó
stwo.
A teraz o roli gwoździa podczas ostatnici wojny.
Zwłaszcza
Anglicy obdarzali go
swem zaufaniem. Miał chronić żołnierzy
od wszelakich nieszczęść, chorób, wy
rodków 1 nawet gazów trujących.
Wystarczyło go mieć w kieszeni, al
bo powiesić na łańcuszku na szyi.
Najskutcczniejszemi jakoby były. gwo
Źdzje znalezione na drodze, wypadkiem.
Noszono leż pierścionki złożone z
dwócli oplatających się gwoździ:' taki
pierścionek, aby był coś „wart", trze
ba było dostać go w prezencie: kupio
ny nie posiadał żadne] siły.
Zdaniem niektórych uczonych, np.:
Hąremberga. Cabrol. G43 Thiers, wszcl

"kie ozdoby, jak pierścionki, naramienni
ki. kolczyki, szpilki do włosów
t. p.
pierwotnie noszone b y ł y celem ochro
ny przeciw różnym urokom.
Dopiero z czasem nabrały obecnego
charakteru ornamentacyjnego.
Zupełnie jednak swoiście gwoźdź
przejawił się. w. umysłowości wojennej
niemieckiej.
Przypomnijmy, naprzykład, wbijanie
gwoździ w .olbrzymi posag Hindeuburga
zrobiony z drzewa.
Tłumaczenie, że był dowcipny tylko
sposób wyciągania .pieniężnych składek
bo za wbicie gwoździa w posąg illnden
burga kazano patrjotycznym entuzja
stom płacić, nie wytrzymuje krytyki i
conajwyżej objaśnia jedną ze stron ce
remonii.
Wszystko przemawia za tem, że ta
ostatnia jest odbiciem prastarej myśli
pierwtoncj ludzkości, myśli, która dro
gą jakiejś tajemniczej filjacji psychicz
nej, ujawniła się w podświadomości no
woczesnych Niemców.
Wogólc przechodzą oni obecnie dzi
wny proces duchowy, przy którym w y
dobywają się na wierzch także pewne
reminiscencje pogańskie — dość wspo
mnieć o wznowieniu kultu Wotana i pró
bach znacjonalizowania chrześcijaństwa
w kierunku uczynienia zeń wyłącznie
germańskiej wiary.
Co się zaś tyczy samej cercmonji
wbijania gwoździ w posąg Hindenburga,
który zresztą nie byt wyjątkiem, gdyż
dzieli ten zaszczyt ze statuą „Der
Schmied von Essen" i „der eiserne Bau
er" w Hamburgu — to znaleźć tu można
ciekawe analogje z podobnym zwycza
jem, istniejącym w starożytnym Rzy
mie, a obecnie spotykanym w murzyń
skich szczepach Loango.
W Rzymie podczas dni wrześnio
wych, a również dla odwrócenia gro
żącego nieszczęścia wbijano gwoźdź w
świątynie Jowisza i Minerwy.
Murzyni zaś Loango wbijają gwo
żdżę w posągi sw.ych bożków, ilekroć
od nich pragną coś uzyskać.
Nemo.
Lekarz-dentysta

Dzień pierwszy.
Warszawa, 6 grudnia.
Tegoroczne mistrzostwa bokserskie,
ze względu na liczny i doborowy, udzia'
zawodników z całej Polski, stoją ^
dość wysokim poziomie. Pierwszy dzie
zawodów przyniósł walki lżejszych wa?
Przebieg spotkań był następujący: Gloj*
(Warta-Poznań) — Dancygier (MakabiWarszawa). Zwycięża Glon na^ punktt
zdobywając tem samem tytuł mistrz?
w wadze najlżejszej.
W drugiej parze spotkali się Iwań
ski, (Poznań) z Rakoczym (G. Śląsk)
zwycięstwo odnosi Iwański w pierwsze)
rundzie przez k. o.
Najkrótszą była walka pomiędzy
Wcndem a Anckcrcm w wadze lekkie!gdyż pierwszy po kilkudziesięciu sekuft
dach kładzie przeciwnika dwoma ude
rzeniami khock-out.
W wadze średniej spotkały się trz>
pary: Denisch (G. Śl.) — P i ą t k ó w ^ '
(Polonja), Czarnecki — Snopek i i Kwiat
kowski (Union-Łódź) — Chrzanowsk
(A.Z.S.-Warszawa).
W pierwszej parze zwyciężył De-'
nisch po trzech rundach na punkty.
W II-ej parze Snopek I bije przeciwnika także na. punkty.
Wreszcie trzecia walka zostaje prze}
wana w II-ej rundzie z powodu zbyt wi
docznej przewagi łodzianina nad ma'
jeszcze rutynowanym Chrzanowskim--^.
Najładniejszą walką dnia było-spotkani
pomiędzy Arskim (Warta-Polonia)
Snopkiem i i (G. Śląsk). Obydwaj prze
ciwnicy rozporządzają dobrą technik*
oraz umiejętnie operują unikami. Zwy
cięża na punkty Arski. W drugim drog,
startują łodzianie w wagach cięższychr

1

0
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Wiceminister — kandvda>
tem na prezesa P.Z.P.N
Warszawa, 6 grudnia.
Dowiadujemy się, że delegaci W.O-Z
P.N. mjr. Esman i mjr. Dudryk przyjęć
zostali przez wiceministra wyznań i °"
świecenia publicznego Łopuszańskiego
Na audjencji omawiana była spraW*
kandydatury wiceministra na prezes?
zarządu polskiego związku piłki nożnej
mającego być przeniesionym do War
szawy. Pan Łopuszański wyraził zasad
niczo zgodę na postawienie jego. kandy-'
datury na prezesa P.Z.P.N. Dodać nale
ży, że wiceminister jest starym spor
towcem, i znanym działaczem sporto
w y m na terenie Krakowa i Ma.opolskl
jeszcze z czasów przedwojennych.

Peprezentacia Zw. Pob>
~ Makabi 3:2 (0:2).
Warszawa, 6 grudnia.
I Rozegrane w dniu dzisiejszym zawę
dy pomiędzy reprezentacją związku ro
botniczego stowarzyszeń sportowych
Makabi zakończyło się zwycięstwem (f
prezentacji. Do przerwy wybitna prze
waga Makabi, która uzyskuje prowa
dzenie ze strzałów Arenberga i ZęlceraPo pauzie gra równa, reprezentacja wy
kazuje większe zgranie, zdobywając ko
lejno, trzy bramki przez SieczkowskiegoSącza i Maraszkicwicza. Zawody P°
wyższe poprzedził przedmecz miedzi
Pociskiem a Sarmatą z wynikiem 4»|
Mecz ten rozegrano o mistrzostwo
Z.R.S.S.
3

;
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Katowice - Królews. Huta
10:1 (3:1).
Katowice, 6 grudnia
Rozegrany w dniu dzisiejszym me .
międzymiastowy Katowice—Królewską
Huta przyniósł dwucyfrowe zwycięstwo
reprezentacji Katowic, która po piękne'
grze uzyskuje sensacyjny wynik w stor
sunku 10:1. Od początku do końca za
w0dów silna przewaga zwycięzcy, któ
rego atak odznaczał się ładną kombina
cją i celowością strzałów.
Z reprezentacji Katowic wyróżnia'
się Goerlitz II i Igla, na rachunek któ
rych należy zapisać lwią część zdoby
tych goali.

S
50. lii. 21-36.
Przyjmuje od godz, 10—1 i od 3—6.
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Wiadomości Mm.

Więcej szkół w powiecie!

Dziś: Ambrożego
Jutro- Nlep. P. NMP.

Ze zjazdu nauczycieli szkół wieczorowych.

Wschód słońca o $ 7.11
Zachód o g. 3.35,
Wscłi. księżyca o g. 1.53
Zachód o g. 6.49
Długość dnia 7.47
'Ubyło dnia g. 7.59.

r
Znany feljetonista łódzki

rozbierze całą Łódź"

do naga
W sensacyjny,!

Str. 3

odczycie p. u

W dniu wczorajszym odbył się zjazd
nauczycieli szkói wieczorowych powia
tu łódzkiego.
Zjazd zwnlal sejmik łódzki, by opra
cować, program .prac i metodę naucza
nia w'szkołach wieczorowych w powie
cie. I
Na wspomniany zjazd przybyło prze
szło 100 deiegatów ze wszystkich za
kątków powiatu. Zjazdowi przewodni
czył ławnik magistratu i wydziału szkol
nictwa powszedniego p. Kruczkowski,
który wygłosił dłuższy referat o zna
czeniu szkół powszechnych wieczoro
wych.
Drugi z kolei zabrał głos naczelnik
sejmiku, łódzkiego p. Brzeziński, który
oświadczył. <ż sejmik wszczął energ'czi!<l akcję 113 terenie powiatu, bv ilość
szkół Weczorr wyeh powiększyć. gdvż
przynoszą one nadzwyczaj duże korzy
ści. W końcu p. Brzeziński zaznaczył
że ilość szkól stale wzrasta i dotych
czas na lorenc powiatu łódzkiego stiiieje Ich .około 40.
Następnie zabrał głos dyr. państwo
wej szkoły włókienniczej p. Trojanow
!

który odbędzie się * sobotę
dnia 19 grudnia i. b. o godzinie
3 wieczoren w sali Miłośni;>-V ^.uzyk' iTriiufTiitta 1),

ski, zapoznając zebranych z programem
szkoły, oraz prosił delegatów, by na te
renie powiatu wszczęli akcję, nawołu
jącą młodzież wiejską do zapisywania
się na naukę do szkoły włókienniczej,
gdyż po ukończeniu takowej mają za
pewnioną pracę w przemyśle.
Po obradach delegaci na czele z law
nikiem Kruczkowskim i dyrektorem p.
Trojanowskim udali się w celu zwiedze
nia państwowej szkoły włókienniczej
przy ulicy Pańskiej, gdzie dyr. Troja
nowski szczegółowo objaśnił części ma
szyn znajdujących się w szkole, oraz
z jej programem, zaznaczając, że szko
ła włókiennicza jest jedyną na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zwiedzeniu szkoły p. Trojanow
ski oświadczył delegatom, iż w przysz
łym roku przy państwowej szkole włó
kienniczej zostanie utworzony internat
przy którym będzie młodzież zamiej
scowa otrzymywać całkowite utrzyma
nie po bardzo niskich opłatach.
W końcu poruszono szereg spraw
szkolnych, poczem zjazd zamknięto, (p)

H

Czyżby znowu redukcja?
Nowy okólnik magistracki.

Kto dostanie dalsze
zapomogi,

Jak się dowiadujemy, prezydjum ma
gistratu rozesłało do wszystkich w y 
działów okólnik z poleceniem, by do dn.
10 b. m. wszyscy urzędnicy magistratu,
"*tali w bieżącym
t y g o d n i u posiadający jakiekolwiek zatrudnienie
komisja kwalifikacyjna.
poza magistratem, złożyli podania o
W bieżącym tygodniu odbędzie się
osiedzenie komisji kwalifikacyjnej fun•Jszu bezrobocia w skład której wejdą
.zccl.s^wiciele międzyzwiązkowej ko^' Ji pracowniczej. Na posiedzeniu zo,. a. rozpatrzone pozostałe deklaracje
u°'órtc przez bezrobotnych pracowniumysłowych w sprawie otrzymazapomóg oraz zostanie ustalone, któ
, Srupą bezrobotnych ma otrzymać po
{a|ą sumę.6.350 zł. z sumy 20.000 zł.
u Pp ustaleniu powyższego zostanie o^Szono. dodatkowe wezwanie w celu
^ d a n i a przez bezrobotnych do F. B.
Klaracii o zapomogi, (p)

TEATR MIEJSKI.
Teatr miejski daje dziś po cenach uaj
niższych świetną komedję J. Kisielew
skiego ,.W sieci" z udziałem Marji Mo
dzelewskiej i Janusza Warneckiego.
Jutro, wtorek, popołudniu o godz
3 m. 30 po cenach najniższych świetna
komedja J. Kisielewskiego „ W sieoi'
z, udziałom Marji Modzelewskiej : Ja
nusza Warneckiego.
. Wieczorem, jutro, po raz 4-ty oraz,
we środę, po raz 5-ty ucieszna komedja
krotociiwiia
Hennequin'a i .#Coolus'.'i
„Dzwonek alarmowy" urozmaicona śpi*..
wem groteskowym (akt 1-szy) oraz jazz
bandem (akt Ił-gi). Ceny miejsc na oby
dwa te przedstawienia, zarówno na ju
trzejsze świąteczne, jak i środowe zni
żone (od 50 groszy). Będą to ostatnie
dwa wiecz. przedstawienia „Dzwonka".
W czwartek oczekiwana z utęsknie
niem przez całą dziatwę łódzką premje
ra czarodziejskiego „Kopciuszka". Po
czątek o godz. 7-ej wieczorem. Ceni
miejsc zniżone. Do lóż na każde jedno
miejsce wolno wprowadzić dwpje dzie
ci. Abonenci stałych miejsc premjerowych mają prawo jeszcze przez dzień
dzisiejszy zapewnić sobie swoje zwykle
miejsca; począwszy od jutra, miejsc;
ich będą sprzedane z wolnej ręki.

zezwolenie na to magistratu.
Prawdopodobnie magistrat na pod
TEATR POPULARNY.
stawie odpowiedzi na ten okólnik, przy
Dziś, W poniedziałek, o godz. 8.1f
stąpi do dalszej redukcji tych urzędni
ków, którzy poza^ magistratem zarabia wieczorem po cenach najniższych, cie
szący się nadzwyczajnem powodzeniem
ją w inny sposób.
(b)
arcywesoły „Kontroler wagonów sypia
nych" z ulubienicą publiczności p. Sabą
Zielińską w roli teściowej „Kontrolera"
oraz p. Urbańskim w roli tytułowej.
Jutro, jako w dniu świątecznym dwa
przedstawienia po cenach najniższych
od 50 gr. do 1.50 gr.; o godz. 4-ej popo
łudniu „Stare miasto',' sztuka ze śpie
wami 1 tańcami. Wieczorem o godz. 8.1
.Kontroler wagonów sypialnych". Cem
Ponieważ Waksman byl zdolnym biletów na wszystkie przedstawienia w
pracownikiem i uczciwym człowiekiem, tygodniu do piątku włącznie, zniżone do
radni wstawili się za nim szczególnie u połowy od 50 gr. do 1.50. Kasa czynna
ławnika Kulamowicza, od którego ta za codziennie w gmachu teatru od 12—i
leżała.
i 5—10 wieczorem.
Przed paru dniami Waksman w ga
binecie p. Kulamowicza uzyskał przy
rzeczenie, że będzie mógł wrócić na po
przednie stanowisko.
Wiadomość ta podziałała w taki spo
sób na Waksmana, że po wyjściu z ga
Dr. Manilow, proiesor fizyki uniwet
binetu ławnika dostał drgawek | zacho syietu w Petersburgu wygłosił w tych
rował, a w domu lekarz stwierdził, że dniach w tamtejszym
„towarzystwie
Waksman ze wzruszenia dotknięty zo przyrodniczem" niezwykle ciekawy od
stał paraliżem.
(b)
czyt na temat płci minerałów.
Dr. Manilow zauważył, iż niektór.
minerały
krystalizują się w dwojakie!
formach jakkolwiek posiadają te same
składniki chemiczne.
Ta obserwacjr
naprowadziła dr, Maniłowa
na myśl
skrystalizowania krwi zwierząt
om
soków z różnych roślin.
Próby powiodły się i uczony
-Tió.£l
stwierdzić, iż inaczej układają się ato
my krwi z roślin i zwierząt płci męskity
a inaczej z żeńskiej.
wi, którzy w roku bieżącym odbywali
Na podstawie tych doświadczeń nosłużbę czynna w wojsku lub ćwiczenia stawił dr. Manilow teorie, - m n ą zresz
tą dobrze alchemikom
średniowiecz
wojskowe.
nym, iż minerały są islolumi żyjącem.
Zebrania kontrolne dla.
a płeć ich nic jest fantazją „ciemnego"
średniowiecza, lecz prawda slwierdziuiŁ,
ROCZNIKA 1900
zostaną całkowicie zakończone dn. 9-go przez naukę.
grudnia.

Radość, która zabija.

s

Na wiadomość o otrzymaniu posady został tknięty
paraliżem.

an

w

W magistracie łódzkim pracował od
kilku'lat niejaki Waksman, który pod
czas ostatnich redukcji został pozba
wiony pocady.
W myśl uchwały magistratu, Wąksmanowi wypłacono dość pokaźną sumę
tytułem odprawy, co nareszcie ucieszy
ło „zredukowanego", gdyż gotówka
przydała się jego rodzicom, niezbyt za
możnym ludziom.
Tymczasem jednak pieniądze topnia
ły i Waksman doszedł do wniosku, że
lepiej byłoby pracować napowrót w ma
gistracie, począł więc szukać protekcji,
by otrzymać znów utracone stanowis
j dotychczas bank gospodarstwa kra- ko.
go w Warszawie przysyłał do ŁoJ rewidenta, który kontrolował przy
z w a n e "na rozbudowę miasta pożycz^zez komitet rozbudowy,
i Obecnie bank zawiadomił komitet,
w ^zysyłanie rewidenta jest kosztoEp.< wobec czego zaniecha tego. o ile
t ^ i t e t weźmie na siebie odpowiedzialza przyznawane pożyczki.
bvł
Posiedzeniu komitetu sprawa ta
" rozpoznawana i radny Praszkicr
Dziś, dnia 7-go grudnia, do komi
sji I-szej przy ulicy Konstantynowskiej
( j ^ z i ć . gdvż dotychczas był przez
nr. 64 (koszary 31 p. S. K.), winni się
t J gospodarstwa krajowego źle trak
stawić
do zebrań kontrolnych punktual
w
- gdyż bank nie zawiadamiał go
nie
o.godz.
8-ej zrana szeregowi rezer
ok i ile z przyznanych :pożyczek w y 
wiści
to' ^ehK końcu postanowiono nie brać na
ROCZNIKA 1897
nie
odpowiedzialności, aż bonk o nazwiskach na literę P.
Itu i ^ i e n i swego stanowiska w stosun° komitetu rozbudowy.
(b)
Do. komisji drugiej przy ul. Konstan
tynowskiej nr. 81 (koszary baonu sani
tarnego) winni stawić się do zebrań kon
trolnych dziś, dnia 7-go grudnia, punk
tualnie o godzinie 8-ej zrana szeregów'
rezerwiści
^ ? ' ? ż a n t Lechonowicz był bardzo
ROCZNIKA 1896
^•zał •
charakteru i często sprze1ą , Q z innymi podoficerami zarzuca o nazwiskach na literę P.
l i różne grzechy.
dt.Jr Jednego z sierżantów rzucił ooDo komisji trzeciej przy ul. Wólczań
tiijj ^'. < że ten otrzymał krzyż „ V r - skiej 223. (sala parterowa) winni się sta
zem
"
d ł konie rawić do zebrań kontrolnych dziś, dnia 7
pZ Pułkownikiem,
grudnia, punktualnie o godz. 8-ej zrana
riic °zątem zabawiał sie sierżant pisa
n y anonimów do D. O. K. szkalując szeregowi rezerwiści
'ain
Przełożonych. Wreszcie powinęROCZNIKA 1900
s

Komitet rozbudowy
pte chce brać odpo
wiedzialności

0

e

Kamienie ż y j ą .

Zebrania kontrolne

roczników 1897, 1896, 1900
W poniedziałek Jitery: P. i S.
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'Virtuti Militari za kra
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Dnia 10-go grudnia rozpocznie urzę
dowanie komisja kontrolna dla
ROCZNIKA 1899
który będzie już ostatnim rocznikiem,
spełniającym obowiązki stawienia się
na zebrania kontrolne.
Dnia 15-go grudnia nastąpi zamknie
cie wszystkich komisji kontrolnych na
terenie naszego miasta.
(R)
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u nazwiskach na literę S.
dłuższej roznrawie sierżant L.
Od obowiązku stawienia się do korni
został na 3 miesiące wiez'es kon+rol^yd' s* z w o l n i c ' ci szerego
(b)
;:

3

Natalia Bruzda
wznowiła

lekcje

gry fortepianowej
GDAŃSKA

43.

od 10—12 i od 3—5

Szklane sukienki.
;

Ostatnią nowością ciesząc.i ;- e wielkiem powodzeniem, są strojne suk cnki
wieczorowe, tkane we wzorzyste dese
nie z malutkich szkhnycli paciorków.
Jeśli taka szklana sukienka niezbyt
chroni od zimna i jest, trzeba jej to przy
znać. dość ciężka, za to dobrze się jej
fałdy układają na figurze, właśnie dzięki
jej pewnemu ciężarowi wyglądają bar
dzo strojnie i ładnie.
Śliczne są białó-srebrne suknie w d
likatuy pastelowy deseń tkane, albo zło
te, wyglądające jak pancerz. Poza dese
niem. SUgnle te nie mają żadnych innych
ozdób, skrojnoe sa zaś wedle modnego
szablonu, wycięte dość głęboko i roz
szerzające się od kolan w ..cloche".
Suknie te są dość niepraktyczne
gdyż wystarczy, aby pękła jedna nitki,
tkaniny, i całv szklany materjął począsię rozsnuwać i rozsypywać, napraw?
zaś takich uszkodzeń iest dość trudna.
;

;

Sir.
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eknieisze artystki warszawskie I

Kto jeszcze nie widział — musi zobaczyć
najgłośniejszy dramat erotyczny w 10-ciu
aktach z prologiem p. t.
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Ostatnie występy

Jadwigi

w
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BRYDZltiSKIEGO
JARACZA,
WĘGRZYNA,
l MODZELEWSKIEJ

Ł o d z i !

P o c z ą t e k p r z e d s t a w i e ń o g o d z i n i e 4-eJ.

Dziś poraź ostatni!!
Z ł o d z i e j w raju
Ostatni

dzień!

Wszystkie miejsca po aeł. 1 » 2 .

K $

8 aktów walk*
o miłość złoto-

RONALD KOLMAN, ALLEEN GRINGLE.
Nad progami:

Już nigdy nie będę!.,

arcywesoła. komedja w 2 aktach.

Dramat w S.itt aktach. — Wspaniała treść
wajchy o lepsze w tym obrazie z prą... -

następna premjera
teatru

99
JaR

prasa b e r l i ń s k a p r z y j ę ł a

Ze Herlin nie Jest sliory do entuzjazmu
nad obrazem zagraniczne) wytworni jest
rzeczą znonq,
Tem ciekawsze jest leź zestawienie gło
sów Krytyki, które odezwały sie w prasie
nerlińsklej po premjerze ,1'rópy Miłości'.

Te nazwiska

.CHARLOTTENBURGER NEUE Z E I T \
Pilni ten, zakrolony ponad zwykłą miarę
musi zadowolić nawet najwybredniejszego
widza.. Wspaniała I trzymająca widza w
napięciu rezyserja...
Obrąi wywarł ogromne wraienle wśród
publiczności.,

Hugon Bettauer
Werner Krauss

I

I

HRABINA

Jak z y ć ?

najlepszą

bitniejszych OSÓI)

stolicy. Warszawa,
Psycho • Grafolog
Siyller • Szkolnik,
PltKna '25—6. 569

wzbudzi

niebywały zachwyt publiczności.

Potrzebny

(ma)

I M

•jmijiii

W ostatnim obrazie First National, który
oglądaliśmy w Marmorhausle mogliśmy po*
dziwiąc wspaniałe wielobarwne sceny i rieutslne) revue,, Reżyser pokazał psm " W
szereg niezrównanych setn,
„BERLINER VOLKSZE!TUNG\
Film ten przedstawia $lę techniczni*,
niezmiernie korzystni*, gr artystów projts
i doskonała, fotografia przejrzysta i issp*
dają widowisko przyjemne dla ok». Należ}'
podkreślić wartość scen kolorowych, które
rozmieszczono z wyjątkowym smakiem.
a

„B. Z. AM MITTAO".
1
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