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Powrót Niemiec na konferencję rozbrojeniowa

Narodu p i ę c i u m o c a r s t w w G e n e w i e z a k o ń 
czyły sie. p r z y z n a n i e m r ó w n o ś c i p r a w
Niemcom oraz innym mocarstwom rozbrojonym.
Genewa, 11 grudnia.
MACH SYSTEMU KTÓRYBY ZAPEW
Narady pięciu mocarstw zakończy NIAL WSZYSTKIM NARODOM BEZ
ły się dziś w południe podpisaniem de PIECZEŃSTWO, i że zasada ta winna
klaracji, na podstawie której
znaleźć swój wyraz w konwencji którą
NIEMCY POWRACAJĄ NA OBRADY będzie zawarta w wyniku konferencji
KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. rozbrojeniowej.
Tekst deklaracji, którą Mac Donald
Z deklaracji tej wynika, że odnośne
imieniem swych kolegów zakomunikuje ograniczenia
zbrojeń
wszystkich
przewodniczącemu
konferencji ma państw winny być wpisane do projek
brzmieć następująco: •
towanej konwencji rozbrojeniowej. Na
1) rządy Wielkiej Brytanji. Francji turalnie rozumie się, że szczegóły za
i Włoch oświadczyły, że jedną z zasad, stosowania takiej równości praw będą
które winny służyć za wskaźnik konfe przedyskutowane przez konferencję.
2) ną podstawie tej deklaracji Nie
rencji rozbrojeniowej JEST PRZYZNA
NIE NIEMCOM ORAZ INNYM MO-tmcy oświadczyły, że są gotowe do
CARSTWOM ROZBROJONYM TRAK
powrotu na konferencję rozbrojenio
TATAMI, RÓWNOŚCI PRAW, W RA-lwą.
3) rządy Wielkiej Brytanji, Francji. Niemiec i Włoch gotowe są przy
łączyć się do ponownego oświadczenia przez wszystkie państwa europej
skie, że w żadnym wypadku nie będą usiłowały rozwiązywać za pomocą
siły jakiegokolwiek obecnego lub
przyszłych konfliktów między sygna
tarjuszami.
»
4) rządy Stanów Zjednoczonych , Wielkiej Brytanji. Francji. Niemiec
i Włoch zdecydowały się współpracować w konferencji z innymi mocar
stwami, które są na niej reprezentowane, usiłując bez zwłoki opracować
konwencję, któraby zrealizowała istotną redukcję i ograniczenie zbrojeń
wraz z postanowieniami co do jej późniejszej pracy w sensie dalszych redukcyjDla wyjaśnienia powyższej deklara
cji należy przypomnieć jakie były pier
wotne stanowiska poszczególnych mo
carstw. Francja proponowana krótką
formułę przewidującą równość praw w
ramach systemu zapewniającego ogól
ne bezpieczeństwo. Formuła ta stanowi
początek deklaracji. Niemcy uważały tę
formułę za niedostateczną i domagały
się uzupełnienia jej w tem sensie, że za
sada równości praw stosowaną bidzie
w praktyce we wszystkich dzielnicach
i we wszystkich rodzajach broni jak
również oświadczyły, że zasada ta bę
dzie punktem wyjścia prac konferencji.
Tego wszystkiego dzisiejsza deklaracja
nie zawiera, a jedynie ogólną zapo
wiedź, że zasada równości praw zasto
sowana będzie w przyszłej konwencji.
Niemcy domagają się pozatem oświad
czenia, że samo rozbrojenie uważane
będzie za czynnik bezpieczeństwa. Tak
że i ten postulat nie został uwzględ
niony.
Wreszcie nadmienić należy, że Niem
cy proponowały powołanie komisji eks
pertów pięciu mocarstw dla opracowa
nia szczegółów zasady równości praw.
Propozycja ta została nieuwzględnio

II

Katastrofa samolotu
pasażerskiego
Dwie osoby poniosły śmierć
Marsy Ija, 11 grudnia.
Samolot handlowy, pełniący służbę
między Marsylją a Barceloną uległ dzi
siaj katastrofie. Szczątki samolotu odna
leziono a wśród nich zwęglone ciało pi
lota.
O 20 metrów od szczątków aparatu
znaleziono ciało pasażera.
Jak przypuszczają katastrofa nastą
piła z tego powodu, że pilot wskutek
mgły przy lądowaniu zawadził podwo
ziem o ziemię. •

Genewa, 11 grudnia.
Deklaracja podpisana w dniu dzisiej
Minister
von
Neurath
wyjechał dziś
szym przedstawiona zostanie we wto
rek prezydium konferencji rozbrojenio po południu do Berlina. Premjer Mac
Donald i minister Paul Boncour opuścili
wej.
Genewę wieczorem.
*•

Gratulacje lierrioia

Paryż, 11 grudnia
.przesyła dla Mac Donalda zapewnienia
Premjer Herriot wysłał do Paul Bon- swej przyjaźni, polecając Paul Boncoucoura do Genewy telegram, w którym Irowi podkreślić zadowolenie rządu franw imieniu całego gabinetu składa mu cuskiego, że mógł raz jeszcze współpra
podziękowanie za przeprowadzenie tak cować z rządem Wielkiej Brytanji nad
zbliżeniem państw w celu metodycznej
trudnych rokowań.
Przy sposobności premjer francuski organizacji pokoju.

Niemcy z a d o w o l o n e .
ale reierwują sobie...
swobodę
dzić jaskrawe naruszenie zawartego

po
Berlin, 11 grudnia
Biuro Conti ogłasza datowany z Ge rozumienia, a gdyby konferencja z tego
newy komunikat o znaczeniu przyjętej czy innego powodu miała się w przy
dzisiaj formuły porozumiewawczej w szłości rozbić, dzisiejsze postanowienia
kwestji równości praw. Komunikat ten nabiorą dla Niemiec wielkiej wagi mo
stwierdza m. in.: Umowa doprowadziła ralnej, gdyż z punktu widzenia politycz
bezwątpienia do tego, że uznana zosta nego byłoby niemożliwem zrewidować
ła zasada równouprawnienia i to w eponownie ustalone dziś zasady na nieko
wszystkich pracach konferencji i dlarzyść Niemiec.
wszystkich poszczególnych jej stadjów.
Berlin, 11 grudnia
Oczywiście Niemcy zachowują swobo
Według doniesień prasy w ciągu ca
na i cala praktyczna strona zastosowa dę opuszczenia konferencji rozbrojenio łego dnia wczorajszego i dzisiejszego
nia zasady równości pozostawiona jest we],
gdyby w przyszłych zasadach przedpołudnia odbywały się rozmowy
samej konferencji rozbrojeniowej. — uprawnienie było kwestionowane lub telefoniczne między kanclerzem Rzeszy
Wszystkie zatem państwa będą mogły nieuznawane w szczegółach technicz Schleicherem i ministrem spraw zagra
współpracować w tej sprawićnych.
nicznych Neurathem. Po ustaleniu defi
Rozmowy pięciu mocarstw są z a ; Umowa w swej istocie nie stwarza nitywnej redakcji formuły genewskiej
tem skończone. Punkt trzeci deklaracji żadnej gwarancji, że przy realizacji jej minister Neurath został upoważniony
podejmuje jedną z propozycyj przedsta- zasad nie wyłonią się takie trudności, przez kanclerza v. Schieichera do ofi
wionych przez Sir Johna Simona pre Niemcy znajdą się jednak wówczas* w cjalnego oświadczenia, że Niemcy po
zydjum konferencji w dniu 17 listopada, dogodniejszej sytuacji, mogąc stwier wrócą na konferencję rozbrojeniową.

I

Francja i Angija

lilii

zapłacą

ratę grudniową długu wojennego

Paryż, 11 grudnia
Ogólno - francuska konfederacja by
łych kombatantów urządziła
dzisiaj
wiec przy udziale kilku tysięcy osób.
W przyjętej rezolucji byli kombatanci
stwierdzają, że ogólno - farncuska kon
federacja grupująca 3 i pół miljona człon
ków nie uzna zobowiązań Francji wo
bec swych byłych sprzymierzeńców I
sojuszników poza ramami należności
otrzymanych przez Francję od swych
byłych nieprzyjaciół. Konfederacja po
stanowiła prowadzić w e wszystkich
dzielnicach energiczną kampanję prze
ciwko spłacie długów.
Paryż, 11 grudnia
Rada ministrów wypowiedziała się
jednogłośnie za dokonaniem w dniu 25
b. m. spłaty długu Ameryce w sumie
19.800.000 dolarów z zachowaniem z a 
strzeżeń wysuniętych przez komisje
parlamentarne.
Na decyzję rządu wpłynęła przede
wszystkiem chęć zachowania równo
ległości między rozwiązaniem sprawy
długów przez Francję i Anglję oraz cha
rakter pojednawczy noty amerykań
skiej, poparty przez ostatnie informacje

1

z Waszyngtonu. Następnie na decyzję
rządu wpłynęło zbliżenie jakie nastąpiło
między stanowiskiem komisji finanso
wej i spraw zagranicznych a tezą rzą
dową.
W kolach politycznych potwierdzają
że z długiej rozmowy Herriota z amba
sadorem Wielkiej Brytanji w Paryżu,
jaka odbyła się przed posiedzeniem ga
binetu wynika, że w postępowaniu Pa
ryża i Londynu w sprawie długów ist
nieje najzupełniejsza zgodność.
Londyn, 11 grudnia
Nota angielska do Stanów Zjednoczo
nych będąca odpowiedzią na ostatnią
notę amerykańską wyraża zadowolenie
z powodu przyjęcia, z jakiem w Sta
nach Zjednoczonych spotkała się propo
zycja angielska przedyskutowania i do
kładnego zbadania punktów wymienio
nych w nocie angielskiej z dnia 1 gru
dnia r. b. Po dokładnem zastanowieniu
rząd angielski nie widzi jednak żadnego
powodu do zmiany ogólnych wniosków,
Jakie zawiera ta nota. Rząd angielski
jest nadal przekonany że jedynie odro
czenie spłaty mogłoby usunąć powstałe
trudności i wyraża głębokie ubolewanie

że rząd Stanów Zjednoczonych nie zde
cydował się zalecić podobnego rozwią
zania kongresowi. Zdaniem rządu an
gielskiego spłata, która ma być dokona
na w dniu 15 grudnia nie może być uwa
żana za wznowienie dorocznych wypłat
przewidzianych przez istniejący układ.
Rząd angielski uważa, że rata, która bę
dzie zapłacona w połowie grudnia po
winna być wzięta, pod uwagę w chwili
zawarcia ostatecznego układu. Wypłata
zostanie dokonana w złocie, ponieważ
będzie to najmniej szkodliwe.

Zakończenie rokowań
austrjacko-francuskich
Wiedeń, 11 grudnia.
„Neue Freie Presse" donosi, że ro
kowania handlowe francusko - austriac
kie prowadzone od kilku tygodni w Pa
ryżu doprowadziły do zupełnego poro
zumienia. Delegacja austriacka wyje
chała już z Paryża. Kierownik jej, szef
sekcji dr. Schiller, udał się do Genewy.
Jak słychać dr. Schiller ma być za
mianowany stałym przedstawicielem
Austrji w Genewie przy Lidze Narodów.
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Czy wolno kobiecie kocha- żonatego mężczyznę?
C z y może mężczyzna kochać Jednocześnie d w i e kobiety?

„BOCZNA

ULICA"

Potężne arcydzieło, najnowszej produkcji

C e n y miejsc: o d 4 — 5 60 gr. 1 1 zł. — o d godz 5 z t . " 8 ^ , "8.5® S %

III tydzień rekordowego powodzenia!
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Superfilm prod. 1 0 3 2 - 3 3 p. t.

Z E M S T A

J

New York, 11 erudn a.
( 0 W Kalifornii został w swoim cza
sie znaleziony bez życia na własnym
jachcie znany sportowiec, Walter Wan- To—3
derweld.
W związku z powyższem areszto
wano 14 osób. które podejrzane są o
zamordowanie Wauderwelda. Zamor
dowany w czas'c wojny znaidowa* sie
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz
Niemiec. Istnieje równeż-obecnie po
dejrzenie, i e śmierć ta ma związek z
Jego poprzednią dz a'alnoścą-

Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń.
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Mówiony i śniewany w ięzyku hebrajsk'm.

Tajemnica morderstwa Ilfkrófce w teinie

Ostatnie 3 dni!

T O - J A v "TFLASFAMf\m

zł. 1.60, 1.00 I 49 gr.

WLILHA
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Od wtorku 13 grudnia
Od wtorku 13arudnia
w go a*. 4 I 6 w i e c z .

T O N G A

W rolach gł. L O R E T T A T C t t l M G I E . R d B I H S O M *

wkrótfee.

Policja rozpędziła demonstrantów komunis
tycznych. — Wiele osób rannych

Dostarczanie pieniędzy
do domów
;

FTSFTIIRSENLE w

Bern, 11 grudnia,
(i) Przed sądem wojskowym stanęło
wczoraj k Iku żołnierzy z 9-gu pułku gc
newskiego, oskarżonych o złamanie dy
scypliny i odmowę posłuszeństwa, w
związku z zajściami, jakie miały miej
sce w ub. nresiącu w Genewie- Sąd
skazał 5-ciu żołnierzy na kary do 6-iu
miesięcy więzienia, zaś jednego z r\kh
na wydalenie z wojska.

dramat chińczyka je
g o miłości i namiot"
noścl.

Krwawe starcia w Berlinie

Berlin, 11 grudnia.
ników bójek odniosło rany. Policja mu
Przez cały dzień dzisiejszy docho siała interweniować, rozpraszając m.
dziło do ocznych starć między, członka in. powtarzające się demonstracje ulicz
mi bojówek ugrupowań radykalnych. — ne komunistów.
W kilku wypadkach dokonano are
będzie zniesione w Niemczech Najostrzejsze zajścia miały miejsce mię
dzy komunistami a hitlerowcami, przy sztowań.
Berlin. 11 grudka.
(t) W zw ązku z ostutnicmi napada czem doszło do strzałów. Wielu uczestmi na Hstotioszów picniężiivcii. mini
sterstwo poczt i telegrafów r 'zpatruie
obecnie wniosek o skasowanie systemu
dostarczana przesyłek pieniężnych do
domów za pośrednictwem lUonoszów.
Ministerstwo
Poczt i teiegrałów
W fódlftu m i o s f a c n mnj&ucfily
slreyfti
zwróciło sie przcdewszystkicm do izb
botażu.
przemysłowo - handlowych które ma
Madryt, 11 grudnia.
łą wydać swą opinję. NajprawdopoUsiłowano zniszczyć przewody elek
W cale] Hiszpanii wzburzenie wzra
dobnej dostarczanie pineiędzy- bezpo
tryczne
i l-nje tramwajowe. W Sala
sta. W Salamance i Ovieto wybuchły
średnio do domu będzie skasowane.
strajki, które rozszerzyły się na całe mance aresztowano kilku przywódców
Dalsze wyroki
prowincje- Doszło do kilku ataków sa syndykalistycznych.

na żołnierzy szwajcarskich

A m
IgftH •

Berlin, 11 grudnia.
Prezydent Rzeszy Hmdenburg przy
jął dziś kanclerza Schieichera na audjen
cji.
Według inforamcyj prasy tematem
tej audiencji był przebieg obrad Reich
stagu nad zmianami dekretów i nad pro
jektem amnestyjnym. Pozatem poruszo
na była kwestja zarządzeń rządu Rze
szy iakie kanclerz Schleicher ma* zapo
wiedzieć w swej czwartkowej mowie
radjowej.

Hiszpanii

Zatarg polityczny

zakończył slą śmiercią timch
osób

Bukareszt, 11 grudnia,
(t) W gminie Peturares doszło do
gwałtownej sprzeczki, między dwoma
rodznami na tle politycznem. Z obu
stron w czasie sprzeczki użyto noży,
15 tysięcy
uzbroi
unijen
uowwstoncón
*naiduię oraz pistoletów. Konflikt polityczny za
kończył się śm-ercią dwuch mężczyzn
się w Tfera-^CtuK
i jednej kobiety. Dwoje dzieci, które
Nowy Jork, 11 grudnia, i nia kolektyw rolniczych na zasadach ko były obecne w pokoju podczas sprzecz
(t) Z Meksyku donoszą, że po rocz- munistycznych. Tcjeda jest kandydatem ki, zostało rannych.
nym okresie spokoju, kraj znajduje sl * na prezydenta państwa I posiada bardzo
w przededniu nowe] wojny domowej. {wielu zwolenników. Rząd poczynił ener
15.000 uzbrojonych zwolenników zdyml. glczne kroki celem stłumienia ewcntual
sjonowanego gubernatora stanu Vera nogo powstania 1 zmobilizował 5 pułCruz, Tejedy, usiłuje gwałtem prze- ków kawalerii, które zostały wysłane
szkodzić wykonaniu reformy rolnej t. j . do Vera Cruz. Sytuacja jest bardzo narozdziału ziemi między drobnych rolni-j prężona I w najbliższych dniach należy
ków. Gubernator Tejeda żąda utworze-1 oczekiwać starcia w Vera Cruz.

Meksyk w przededniu wojny domowej

v

1

Akademia ku czci ś. p. Józefa Becka
wielkiego działacza niepodległościowego
Warszawa, 11i grudnia
politycznym, którą zaczął od stanowis
samorządowego

Słynna powieść PlERRE BENOIT

M

AJCELA

If

w reżyserii H. Howarda
W rolach głównych: WARNER BAXTER
LEILA HYAMS
ALEKSANDER KIKKl.AND

W sali rady miejskiej związek po ka sekretarza rady powiatowej w Lima
wiatów Rzplitej urządził dzisiaj akade nowie a skończył na stanowisku wice
mję ku czci ś. p. Józefa Becka, działa ministra spraw wewnętrznych i prezesa
cza niepodległościowego i wielkiego związku powiatów.
pracownika na polu pracy samorządo
Podsekretarz stanu p. Korsak omó
Rywalka Grety Garbo
wej. Na akademję przybyła rodzina z wił działalność zmarłego na polu sponiezrównana
synem p.ministrem Beckiem, marszałek łccznem. Dalej prof. Ludwik Krzywicki
senatu Raczkiewicz, ministrowie Pie- mówił o działalności zmarłego, jako bo
racki i Hubicki, podsekretarze stanu Na- jownika o niepodległość na terenie pra
koniecznikof - Klukowski, Szembek, min cy konspiracyjnej, w okresie popowsta
Schaetzel i in. oraz wielu wybitnych niowym
działaczy samorządowych i społecz
Wreszcie imieniem związku młodzie
nych.
ży wiejskiej przemawiał p. Stańczyków w wielkim filmie obyczajowym p. t.
Akademję zagaił prezes związku po ski, który dał wyraz żalowi, że odszedł
wiatów dr. Jaroszyński, kreśląc sylwet-1 człowiek ro?;umieJący młodzież i współ 1 0 0 - t
kę Zmarłego jako działacza samorządo-J pracujący z nią do ostatniej chwili na
wego i omawiając pracę jego na terenie terenie odrodzonej wsi polskiej.

Joan Crawlord oraz
Robert ftmsfrong

„Królowa
podziemi
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Echa krwawej tragedji przy ul. Podmiejskiej
Woioszun

nie odzusnai

przytomności

(gr.) Wczoraj donosiliśmy obszernie
0 krwawej i wstrząsającej tragedji ro
dzinnej, jaka rozegrała się w domu
przy ulicy Podmiejskiej 1.
Na drugiem piętrze zajmuje skrom
ne jednoizbowe mieszkanie rodzina Wo
łoszynów, składająca się z ojca, matki
1 dwuch córek. Od dłuższego czasu
między starszą córką, 21-letnią Elżbie
tą, nauczycielką w szkole powszechnej
Poznera, a jej ojcem, 49-letnim Danie
lem trwały niesnaski, których przyczy
ną była niechęć do pracy Wołoszyna,
absolutnie nie troszczącego się o byt
rodziny.
Niesnaski te wreszcie w ubiegłą so

3

Radość życia
traci wiele, ludzi, których dręczą okro
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz
niema powodu do rozpaczy, gdyż już
wiele tysięcy cierpiących odzyskało
swe zdrowie przy pomocy Togalu. Ta
bletki Togal bowiem często zwalczają
te niedomagania. Togal wstrzymuje na
gromadzanie się kwasu moczowego. Nie
szkodliwy dla serca, żołądka i intfych
organów. Do nabycia we wszystkich
aptćkach.

botę po południu znalazły swój tra
giczny epilog.
Wołoszyn, będąc w stanie podchmie
lonym, dwoma strzałami rewolweru
położył trupem córkę Elżbietę, poczem
po chybionym strzale do młodszej cór
ki Anny, skierował rewolwer w swoją
W s c h ó d słońca
7.34
skroń. Lekarz pogotowia przewiózł
Zachód słońca 15.25
zwłok' Elżbiety Wołoszyn do prosek
W s c h ó d księżyca 14.39
torium miejskiego, zaś ciężko rannego
Z a c h ó d księżyca 7.55
D ł u g o ś ć dnia
7.22
Wołoszyna do szpitala św. Józefa.
Ubyło d n i a
6.48
Kupiec pod kołami
Obecnie, jak się dowiadujemy, Wo
łoszyn w dalszym ciągu nie odzyskał
samochodu
Tajemniczy napad
przytomności, i lekarze nie dają pra
(a)
Na
ulicy
Zgierskiej najechany zo
wie żadnej nadziei utrzymania go przy
na przechodnia pod Łodzią
stał przez samochód
przechodzący
życiuNocy onegdaiszej na przechodzące
przez jezdnię 43-letni Izaak Wajntraub.
go wsią Sikawa, gminy Nowosolna, po
kupiec zamieszkały przy ul. Nowomiejwiatu łódzkiego 30-letniego Karola Hart
skiej 7.
wicha, ślusarza z zawodu, zamieszka
Wajntraub doznał okaleczenia gło
£udzie
procesują się coraz
łego przy ulicy Brzezińskiej 90 w Ło
więcej
wy i nóg, wskutek upadku na jezdnię.
dzi, napadło blku osobników, którzy
W miesiącu listopadzie r. b. wpły 142, pozostało do rozpoznania w gru
Rannego opatrzył wezwany lekarz
bez żadnych wstępów rzucili sie nań, o- nęło do sądów grodzkich w Łodzi 3.548 dniu — 90.
pogotowia. Szofera Marjana KwaHńskie
kładając go kijami. Pod razami napast podań o wystawienie klauzul egzeku
W sądzie dla nieletnich pozostało na go policja pociągnęła do odpowiedzial
ników Hartwich zalewając się krwią, cyjnych1 ub. m. do rozpoznania 56 spraw, ności karnej za nieostrożną jazdę.
padł na ziemię tracąc przytomność- Na
Wszystkie podania zostały zała wpłynęło w listopadzie — 37, rozpozna
pastnicy wówczas porzucili swą ofiarę twione — oczywiście przychylnie dla no — 43, pozostało do rozpatrzenia 50.
petentów.
i zbiegli, kryjąc się w mrokach nocyPodań o roztoczenie opieki pozo
Po upływie kilku minut drogą przez
Ponadto do sądów grodzkich wpły stało do rozpoznania w listopadzie 7,
wieś przechodził patrol policyjny, który nęło 3-540 skarg cywilnych, gdy na 1wpłynęło w tym miesiącu spraw 17,
znalazł nieprzytomnego i okrwawione listopada r. b. pozostało do rozpatrze rozpatrzono 19, pozostało zatem do
go Hartwicha, wzywając do niego le nia 5.797 skarg, rozpatrzono w Ustppa- rozpatrzenia spraw 5.
karza pogotowia ratunkowego z Łodz'e 3.470 spraw, pozostało przeto do
Jak z cyfr powyższych wyn'ka —
rozpoznania 5.867 spraw.
dzi.
sądy grodzkie w Łodz' są tak przecią
Spraw karnych — pozostało na 1 żone pracą, że nie są w stanie załatwić
Przybyły lekarz stwierdził u napad
niętego 13 ran tłuczonych głowy, rany ub. m. —2.838, wpłynęło w ciągu li wszystkich spraw, jakie napływają w
tłuczone przedramienia lewego oraz stopada — 2-197, rozpoznano — 2.641, danym miesiącu- Od dłuższego czasu
wstrząs mózgu i w stanie poważnym pozostało do rozpoznania w grudniu — zaznaczyło się to właśnie obecnie. Jak
polecił przewieźć go do szpitala okrę 2-394 sprawy.
się zdaje — również i grudzień przy
Spraw z rekwizycyj, cywilnych, po niesie pewien wzrost zaległości w for
gowego przy ul. Zagajmkowej.
{p)
Powiadomiony o tajemniczym napa zostało na 1 ub. m. 194, wpłynęło w mie niezałatwionych spraw.
dzie pobliski posterunek policji wszczął ub. m. 121, rozpoznano w listopadzie —
energiczne dochodzenie, celem ujęcia
ZNANY} (UŻYWAMY
sprawców napadu, (p)

SĄD GRODZKI PRZECIĄŻONY PRACA

Dodatkowa komisja
poborowa.

Z|«H2€l

POW w Łodzi

PRZEZ CAI^Y ŚWIAT

Wąpnór nowego zarzqdu
Jeszcze w dniu onegdajszym na

(a)
łódzkiego wraz ze sztandarami. Po na
terenie naszego miasta rozpoczęły się bożeństwie wygłosił okolicznościowe
(a) Dziś, w poniedziałek, dnia 12 b. uroczystości peowiackie połączone z kazanie ks. kapelan Zieliński poczem
m. od godz. 8-ej rano rozpoczyna urzę poświęceniem sztandaru ufundowanego nastąpiło poświęcenie sztandaru łódz
dowanie w lokalu przy Al. Kościucjcki 21 staraniem członków P. O. W.'oraz wy kiego P. O. W.
dodatkowa komisja poborowa dla P. K. borami nowych władz.
W charakterze chrzestnych wystę
Na zebraniu członków P. O. W., któ powali posłanka Marczyńska i gen.
U. Łódź — Miasto 1.
Zgłosić się winni poborowi rocznika re odbyto się w lokalu przy ul. Piotr Rydz Śmigły, Bronisława Lipińska, min
1911 i starszych, którzy dotychczas nic kowskiej 85, w dniu onegdajszym doko Hubicki, Marta Fornalska i wojewoda
stawali do przeglądu wojskowego i nie nano wyboru zarządu do którego weszli Jaszczołt, Marja Fornalska i gen. Mała
mają uregulowanego stosunku do służ pp.: Berkowicz (przewodniczący), po chowski oraz dr. Gundelachowa i pułk.
by wojskowej, zamieszkują na terenie słanka Marczyńska, Dunajewski, Busia- Sawicki.
Wężyk, Folt,
2, 3, 5, 8, 9 i 11 komisarjatów Pol. Pań kiewicz, Barczewski,
Po poświęceniu sztandaru uformo
stwowej i otrzymali imienne wezwania Braun, inż. Przedpełski i Zajączkowski. wał się pochód peowiaków, którzy udali
W dniu wczorajszym w godzinach się na Plac Wolności, gdzie przed po
ze starostwa grodzkiego w Łodzi.
porannych odbyła si^ę zbiórka członków mnikiem Tadeusza Kościuszki złożony
na dziedzińcu przy ul. Piotrkowskiej 85, został wieniec, poczem przedefilowali
Nieudany występ
skąd udali się pochodem na nabożeń ul. Piotrkowską, Cegielniana, Kilińskie
stwo do kościoła garnizonowego przy go do Pomorskiej, gdzie przed Radą
ZŁODZIEJA
ul. św. Jerzego. W nabożeństwie udział Miejską odebrał defiladę wojewoda
Ujęto go na gorącym uczynku wzięli przybyli przedstawiciele zarządu Jaszczołt w towarzystwie gen. Mała
L U P Ę VELEZ
(ą) W domu Przy ul. Kilińskiego 12 głównego P. O. W. w osobach wice chowskiego.
LAWRENCE TlBBETT
miała miejsce nieudana kradzież przy prezesa Budzyńskiego i wiceprezesa
O godzinie 13-ej odbył się zjazd pe
razem!!!!
czem ujęto na gorącym uczynku spraw Federacji Ryszkiewicza oraz p. Dubla- owiaków w sali Rady Miejskiej pod
w filmie mistrzowskiej r e ż y s e r i i
W . S . Van D y k c ' a
cę kradzieży, który był dawno już po szewskiego.
przewodnictwem posła, mec. Fichny.
szukiwany przez policję^
Z przedstawicieli władz obecni byli Po odczytaniu
nadesłanych depesz NENITA KWIAT HAW ANNY
Chaja Krawczyńska, zamieszkała w p. wojewoda Jaszczołt, gen. Małachow przez gen. Rydza Śmigłego, min. Hubic
upojne pieśni
tym domu, powracając wieczorem za ski, gen. Olszyna - Wilczyński, wicewo kiego, min. Jędrzejewicza, wojewodę czar egzotycznego nieba a r c y c i e k a w e sytuacje
i bujny t e m p e r a m e n t południowców
stała mieszkanie otwarte. Zaniepokojo jewoda Potocki, starosta Podobiński, Kirtiklisa i innych wygłosił podniosłe
oto tło tego filmu,
na zajrzała do wnętrza i zauważyła tam insp. p. p. dr. Torwiński, Komendant p. przemówienie p. naczelnik Berkowicz,
którego premjera J u ż J u t r o
jakiegoś osobnika, który pakował w to p. m. Łodzi insp. Elseser Niedzielski, podkreślając historyczną rolę P . O. W.
w „CASINIE'
wice starosta Rosicki oraz liczni nr^ęd- w życiu państwowo - twórczem.
bół jej rzeczy.
Powiadomiła sąsiadów i wspólnie stawiciele bratnich organizacyj i dele
O godzinie 15-ej w kasinie oficer
wkroczyli do wnętrza mieszkania. Zło gacje P. O. W. z terenu województwa skim urządzony został obiad.
dziej na widok wkraczających rzucił
Dziś nieodwołalnie p o r a ź o s t a t n i
się do ucieczki pozostawiając łup, zo
stał jednak w czasie pościgu schwytany.
Zatrzymanym okazał się poszukiwany
złodziejaszek Mojżesz Aron Lior, bez
W ubiegłą sobotę do urzędu poczto
stałego mHsca zamieszkaniaZatrzymanym okazał się niejaki Pa
Osadzono go w więzieniu do dyspo wego w Wieluniu zgłosił się jakiś mło kuła, młodzieniec w wieku lat 18, za
dy osobnik, który przedstawił książe mieszkały w jednej z miejscowości po
zycji władz sądowych.
czkę na nazwisko Józefa Churasa, pro wiatu zawierciańskiego.
sząc o wypłatę kilkuset złotych.
Pakuła podrobił książeczkę P. K. OUrzędnik zorientował się, że ksią
(a) Na posesji przy ulicy Zachodniej żeczka P . K- O. jest sfałszowana, me w sposób tak nieudolny, że przy pierw
15 lokatorzy znaleźli w zawiniątku po zdradził się jednak ze swem spostrze szej próbie oszustwa został zdemasko
rzucone przez matkę dziecko płci męs żeniem, lecz oświadczył fałszerzowi, że wany i osadzony w więzieniu.
kiej, liczące około 4 tygodni życia.
natychmiast zwróci się do kierownika
Dziecko było żywe i zdrowe. O zna poczty po podpis.
lezieniu podrzutka powiadomiono poli
NAGŁY ZGON.
Tymczasem urzędnik zadzwonił z
cję, która dziecko przesłała do żłobka, gabinetu kierownika poczty na posteru
W dniu w c z o r a j s z y m w godzinach
rannych
a za matką wdrożyła poszukiwania.
J . von S T E R N B E R G A
nek policji skąd przysłano kilku poli w mieszkaniu w ł a s n e m p r z y ul. Włodzimierskiej
nr. 57 z a s ł a b ł a nagle 38-letnia Marjanna Lesch
w roli gl.
cjantów.
i nim p r z y b y ł w e z w a n y lekarz pogotowia r a 
MARLENA D I E T R I C H
Nocy dzisiejszej dyżurują
nastcuujące a p 
*
Oszust oczekiwał najspokojniej na tunkowego — z m a r ł a .
P o c z . o godz. 4 p, p .
teki: Sukc. K. L e i n w e b r a
(Plac W.olnoścl 2), „załatwienie" jego sprawy.
P o n i e w a ż lekarz nie ustalił p r z y c z y n y zgonu
Zoriento
Ceny miejsc zniżone:
Sukc. .1. 1 b r t i n a n a ( M ł y n a r s k a 1), W . D a n i d e c Leschowej, zwłoki zabezpieczono do czasu pnse
!;V.'.,> O r l i k o w s k a 127), A. Perclniana (Ccgiel- wał się dopiero na widok posterunko prowadzenia oględzin komisji sądowo - l e k a r 
n aria 32); J. Cyrriera (Wólczańska 37), Sukc. wych, wkraczających do pokoju, prze ski.
F IŁ L 0 9 < 1 * 5 0 I 2
i-. Wójcickiego (Napiórkowskiego 27) (p).
znaczonego dla klijerrteK

UJĘCIE FAŁSZERZA KSIĄŻECZEK P. K. 0.
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TEATR MIEJSKI.
Dziś w poniedziałek nieśmiertelne arcydzie
ło St. Wyspiańskiego „Wesele'' w premiero
w e j obsadzie.
W czwartek premiera montowanej z wiel
kim nakładem pracy, głośna sztuka
najzdol-j
niejstego w s p ó ł c z e s n e g o
pisarza
losyjsklego
Tretiakowa „Krzyczcie Chiny*'. Tak ze wzglę
du na ciekawe problemy zawarte w tej sztuce
Jak i ciekawa
koncepcie inscenizacyjna
L
Schillera „Krzyczcie Chiny'" stanowić będą pra
w d z l w y ewenement artystyczny.
(

TEATR KAMERALNY.
Dziś I dni następnych wiecz. w
dalszym
ciągu bawi pub>iczność, tryskająca humorem i
w e r w a , koinedja współczesna
Kledrzyńskiego
„Szczęście od Jutra'' w wybornym wykonaniu
Dunajewskic], Morskiej. NicdzlatkowskleJ, Gurynowicza, Krotkego. Szuberta 1 Znicza.
TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18).
D z i ś o godz. 8 15 wiecz. po cenach zniżo
nych (od 40 gr. do 1.70) pełna humoru operetka
w 3 aktach „Lady Chfc''. Bilety do nabycia w
kasie zamawiań w Biurze ..Orbis'' Piotrkowska
65, tel. 101-01 od godz. 9 do 4 popol. a kasie
teatru od godz. II do 2 i 4—10 wiecz.
W przygotowaniu pod reźy»erją J. Pilec
kiego, niezwykle ciekawy, efektowny melodra
mat w 9-ciu obrazach pod tytułem „Niewinnie
skazany'", którego premjera odbędzie się w
sebotę.
TEATR „JAR".
Jeszcze tvlko do wtorku będzie bawiła Łódź
rewja skeczów, piosenek 1 tarka p. t. „Karuzela
humoru"' 2 godziny bezustannego śmiechu, która
zdobyła sobie niebywałe powodzenie dzięki ta
kim wykonawcom lak Olcś Gronowski. Polaków
na. Woliński Tokarska, Tartakowlcz, Źerańska
i Szymkowski.
Dziś dwa przedstawienia o godz. 8 i 10-ej
wieczorem. Ceny miejsc od 75 gr. do 3 zł.
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przy ul. Kątnei został napadnięty po nego więzienia za kradzież.
Według przypuszczeń, Kowalski
wracaiący do domu 33-lctm Woje ech
Rata;czyk (Kątna 56) i pchnięty kilka pożgał nożem Ratajczyka za to. że ten
krotnie nożem w okolicę serca. Zbrod miał na spraw e wsypać go przed są
niarz rzucił się do ucieczki, lecz na dem.
Kowalskiego przesłano do wydziału
krzyk przechodniów został zatrzyma
śledczego, który prowadzi w tej sprany Przez przechodzącego policjanta
Zatrzymanym zbrodniarzem okazał wie dochodzenie, (p)
się 31-letni Józef Kowalski (Kcweńskal

Uparrig s a m o b ó j c a
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(gr.) Przed kilkoma miesiącami do
nosiliśmy o desperackim czynie bezro
botnego blacharza, 32-letmego Judk'
Zylberbanda, zamieszkałego przy uPcy
Składowej 17.
Zylberband będąc od dłuższego cza
su bez pracy. n'e mógł dać utrzymania
swe] rodzinie. Doprowadziło to do te
go. Iż Zylberband popadł w depresję
duchową i korzystając z nieuwagi do
mowników dwoma c'ęc'aml brzytwą
poderżnął sob'e gardło.
Desperata wówczas przewieziono

Zderzenie autobusu
z wozem
pod Kaliszem
Autobus linji pasażerskiej Turek —Kalisz, należący do towarzystwa „Lux"
ŁD 80987, najechał w pobliżu .wsi Bog
danów, w powiecie kaliskim na wóz,
prowadzony przez Jana Cieślaka, tniesz
kańca wsi Bogdanów.
Z autobusu wyleciały szyby, kale
cząc odłamkami szkła kilkunastu pasa
żerów. Wóz został rozbity. Woźnica,
wyrzucony siłą zderzenia na szosę nic
odniósł poważniejszego szwanku.
Woźnicy i szoferowi sporządzono
protokół, bowiem pierwszy jechał nie
właściwą stroną szosy, drugi zaś prowa
dził samochód z nadmierną szybkością
gliiiiliiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
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do szpitala, z którego onegdaj wyszedł.
Wczoraj Zylberband pożegnał się z
rodziną ł udał się — jak mówił — na
poszukiwanie pracy.
Po upływie kilkunastu zaledwie mi
nut jeden z mieszkańców tego domu
znalazł Zylberbanda wiszącego na ok
nie klatki schodowej.
Natychmiastowa pomoc
lekarska
okazała się spóźniona. Zylberband nie
dawał iuż żadnych oznak życia. Trupa
zabezpieczono do przybycia władz sądowo-M<*»rskleh.

;

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
19.30. PRAOA. „Dallbor". opera Smetany. Tr. z Teatru Naród19.40. BUDAPESZT. 1 r. z Opery Kró
lewskiej koncertu Tow. Fllharmonicz
nego20.00. STOCKHOLM. ..Siła przeznacze
nia", op. Verdiego. Tr. z Opery Kró
lewskiej20.05. WIEDEŃ. Tr. koncertu symfonie?
nego z MuslWerelnssaal.
20.05. FRANKFURT Koncert symf.
20.30. BARI. „Aida", op. Verdiego.
71-10. BFPL1N. Koncert svmf.
?1.15. LONDYN REO. Koncert symf
z Oueen's Hallu.
22.25. LIPSK. Koncert symfoniczny.
22.30. PARYŻ. „Pajace", op. Leoncar
valla.
19-30- HU1ZEN. „Aida", op. Verdiego. —
Tr. z Teatru Miejskiego w Aken.

Hm Mli
garnej

poczekalni

kina

„Casino"

oftwarta od W-ei rano do 1O50
wieczorem*

tańskiej, ale za jakieś przewinienie •—j ką troski p zdrowie i przyszłość swojej
bodaj za skandal zrobiony po pijanemu nieszczęśliwej kuzynki.
i w lokalu publicznym, w „S clance" —
Przybyła do Maniłowa rzekomo z
został zdegradowany i przeniesiony z prośbą o doręczenie więźniowi Czer
Warszawy do Łodzi, gdzie umieszczo skiemu — którego „losem interesuje się
no go na stanowisku poślednicm w u- zdawna" pewnej książki, zawierającej
rzędzie więziennym. Odtąd pił jeszcze „zbawienne" rady. mogące wpłynąć na
bardziej — acz w ostrożnem ukryciu • - podniesienie ducha człowieka nieszczę
gdyż „zalewał robaka", topiąc w kie śliwego: była to „filozofia Jogów" w ję
42) § i liszku gorycze zwichniętej kariery woj zyku angielskim. Podała książkę Maniskowej i kłopotów materialnych; miał. łowi w ten sposób, że widział, iż ster
lllllltlllllllilll bow em do wyżywienia żonę i czworo czy z niej zakopertowany list.
dziatek. Krążyły głuche wieści śród
— Zechce to Pan przejrzeć! - • pro
— Nawet Tob'eJ
wtajemniczonych, że Manrilow ma ser siła, uchylając zlckka woalki w ten spo
I z pełnem bólu spojrzeniem zwró ce miękkie i chętnie czyni ulgi więź sób, iż ofcer mógł doirzeć znaczący ucił się do adwokata.
niom, zwłaszcza politycznym; inni do
— Leonie! — nazwał go teraz pie patrywali s'ę poza tą Poczciwością od śmiech na jej prześlicznych ustach.
Zrozumiał, o co chodzi — otworzył
szczotliwie imieniem własnem, co nie ruchów zemsty w stosunku Jo władz
dyskretnie
książkę: obok Hstu znajdo
było w Jego zwyczaju, dokąd oo dłu rosyjskich, na których niesprawiedli
wał
się
papierek
tęczowy — setka pod
giej przerwie zażyłości koleżeńskiej wość skarżył się nieraz, gdy aikohol
znaleźli się w banku w stosunkach in rozwiązywał mu ięzyk. Domyślano się jęta w kas e oszczędności w sekrecie
teresu — czyż nie wystarcza cl, że je także, tż w potrzeb e — tworzyła ą przed ciolką z kapitaliku spadkowego
stem niewinny?!
nietylko troska o rodzinę, lecz i nie po oicu— Pan to zechce oddać do .-ąk więź
W głosie jego była taka nuta szcze szczęśliwa gra w karty oraz wydatki
niowi?
— spytałanieporządnego
życia
—
nie
brzydzi
się
rości, że Golde w tej chwili — dopiero
—
Może
pani polegać na mniełapówką,
gdy
chodziło
o
usługi
drobne,
w tej chwili — uwierzył mu wpelni.
—
Prędko?
— W takim razie — rzekł — muszę nie narażające nazbyt jego urzędowej
— Dziś jeszcze... Mam dyżur nocnyraz jeszcze przestudiować akta- Jeżeli osoby.
— Mam drugą prośbę — rzekła.
jesteś niewnny, to w gmachu oskarże
— O. proszę... spełni się obie jedno
O możliwości skorzystania z usług
nia muszą znaleźć się luki... i zburzę
cześnie!
go!-Chyba, że w tei sprawie dziaia Maniłowa dowiedziała się przypad
— A więc chodzi mi o odpowiedź
kiem pewna dama, która pewnego dnia
jakaś m o c . szatańska!.-.
— Zechce pani zgłosić się jutro o tej
przybyła do Łodzi i. zakrywszy tw.t;z
samei godzinie.
woalem,
złożyła
of
cerowi
wizytę
w
ROZDZIAŁ XXXVII.
Zatrzymała się jeszcze na progu:
iego mieszkaniu. Była to Ira. Bodai o
— Mam nadzieję, że nikt prócz aList złożony z lister usłużnym Miszy wypaplała się przed
nią gadatliwa pani Golde. którą Ira od dresata listu tego nie przeczyta.
drukowanych
— Oczywiście!... Słowo oficerskie!
wiedziła tego dnia rank em z tytułu daUkłonił się jej z galanterją. Odeszła.
Jednym z oficerów, odbywającym j wnej znajomości. Pani Golde, pochło
często dyżury w więzieniu śledczem. n ę ł a wówczas sprawą powinowatego
List Iry był złożony z iUer druko
był porucznik „Misza" Maniłow- Pod Iry i przviaciela swego męża. dyrcktotem im eniem ..Misza" był postacią :ra Czerskiego, skorzystała ze sposob wanych, wyciętych z jakiejś gazety. Pi
dość znaną w Łodzi, albowiem często ności, aby opowiedzieć jei wsfcystku sząca zachowała tym sposobem naj
kroć przebywał po godzinach zajęcia w ] szczegóły, zakomunikowane iej przez wyższą ostrożność*
Brzmiał:
pokojach restauracyj hotelowych, gdzie małżonka na temat sensacyjnej sprawy,
grywał w karły z przyjezdnymi i upMnł trzvma acei uwagę całego miasta w sta
się do stanu wpółprzytomnegn. Był łem naprężeniu. Ira słuchała, nie zdra- (Dalszy ciąg jutro),
pono kędyś w randze wyższej, kapi . dzając miotających nią uczuć, pod mas

DwiiSeiiiec?

liiiilliliilliliillllllllllllllllllllllllllllll
— Może!..
— Ale dlaczego!?
— Dlaczego nie przyznaję się do
winy zabójstwa?
— Tak?.- nie rozumiem twego upo
ru.
I znowu Czerski uśmiechnął s'ę
dziwnie.
•— Bo jestem niewinny.
Golde był zdumiony. Odrzekł nie
pewnie:
— Nie masz zaufan'a do mn'e?L W
tych warunkach nie przyznać się...
Czersk' położył mu rękę na ramie
niu— Posłuchaj mnie. Golde!.. Jeżeli
zamierzasz bronić mnie w ten sposób...
dowodzić, że zabiłem w rozdrażnieniu,
to uprzedzam cię — zrzeknę się twej
obrony. Jeżeli chcesz być mym obroń
cą, musisz zaprzeczyć wszystkiemu...
jak ja.-.
— Żądasz tego?
— Tak, żądam..- bo to jest prawda!
Nastała długa chwila milczenia.
— Ale w takim razie — podjął Gol
de — musisz mi dać pewne wyjaśnie
nia...
— Żadnych!.. Poza aktami nie mam
nic do powiedzenia-..
— Zgódź s''ę jednak, że są tu pew
ne tajemnice...
— Może, ale jeżeli.są, to 'eh nie odtoryję.
—Nawet mnie?!

ta
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PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
„POLSKIEGO R A D J A "
PONIEDZIAŁEK, dn. 12 grudnia 1932 r.
11.40—11.50: Codz enny Przegląd Prasy Polskiej.
11.50—11.55: Komunikat Mitcor. Gł. wojsk. St.
Meteorologicznej dla komunikacji lotniczej.
11.58—12.05: Sygnał czasu z Warszawy, hejnał
z Krakowa.
12.05—12.10: Odczytanie progr. na dzień bieżący.
12.10—13.20: Koncert z płyt gramofonowych.
13.20—13.25: Komunikat meteorologiczny.
13.25—15.15: Przerwa.
15.15—15 25: Komunikat gospodarczy.
15.25—15.30: Przejlr.d komunikacyjny.
15.30—15.50: Płyty grarcofonowe.
15.50—16.25: Płyty gramofonowe.
16.25—16.40: Lekcja języka francuskiego (kura
e l e m e t ) . Lektor Lucien Roąuigny.
16 40—17.00: „Co i jak czytać — z dziedziny
przyrody" — wygł. prof. S*&n. Sumiński.
17.00—17.55: Muzyka lekka z kaw. „Italia". —
Ork. pod kier. H. Pewznera.
17.55—18.00: Odczytania programu na drień naetępny.
18.00—1000: Koncert solistów. Wykonawcy; Ni
na Stokowska (skrz.), Helena Zubowicz (so
pran) i Ludwik Urslein (akomp.J.
19.00-19.20: Rozm«'t»«c:.
(19.20—19.30: Komunikat Izby Przera.-Handlowij
w Lodzi, repertuar teatrów.
19.20—19.45: „Na widnokręgu"
119.45—20 00i Prasowy L-sennik R?diowv.
20.00—22.00: Operetka ze studja „Paganini'* —
Fr. Lehara. w radjofonizacjii i retysorji Mi
chaliny Makowieckiej
W przerwie 1-ej: wiadomości sportów*.
W przerwie 2-ej: Dodatek do Praeowego
Dz cnni.ka Radiowego.
22.00—22.15: Skrzynka pocztowa techniczna —
korespondencję bietacą omówi i porad tech
nicznych udzieli p Wacław Frenkiel.
22.15—22.55: Płyty gramofonowe (muzyka lekka)
22.55—23 00- Urzędowy komunikat Państw, In
stytutu Meteorolog i k.om. policviny.
23.00—2400: Orkiestra cygańska (od Fukiera^

Wystawa obrazów
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S K O Ń C Z O N A
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Wszechświat nie jest nieskończony
Ś m i a ł a

Ostatni lot profesora Piccarda do stratosfery i osiągnięcie nieosiągalnej dotychczas
wysokości skierowały umysły ludzkie odry
waiąc je od codziennej poziomości, wzwyż,
pionowo, w kierunku wszechświata. I uraz
rodzi się myśl: czy w tej niezmiernej dali
jest jaki koniec, jaka granica? Niepojęte
i straszne jest to zatracenie się w nieskoń
czoności: każdy koniec jest jednocześnie po
czątkiem. I w tę niepojętość rzuca współ
czesna fizyka, jej koryfeusz — genjalny
Einstein śmiałą myśl:
wszechświat nic jest nieskończony.
Hipotezę tę — dziś jeszcze rewelacyjną —
w możliwie przystępnej formie spóbujemy
wyjaśnić.
Gdy przed kilku wiekami uczeni rzucili
do ogólnego użytku myśl zdawna już w
nauce kiełkującą o kulistości ziemi, trzeba
było nielada odwagi, by spodziewać się
wśród szerokich mas zrozumienia tak oczy
wistego, napozór, absurdu. Przecież zdro
wy rozsądek ówczesnego „przeciętniaka"'
przeczył tej niesamowitej myśli, by ziemia
była kulą: patrząc naokół, widzi się po
wierzchnię płaską — pomijając lokalne wy
pukłości — nawet obserwacja z wierzchu!
ka góry nie daje obrazu kulistości po
wierzchni ziemi; a cóż dopiero mówić o
tem, że mieszkańcy rzekomej „dolnej" pół
kuli muszą chodzić do góry nogami, jak
muchy na suficie! Dopiero śmiała próba
Kolumba, oparta na wierze w kulistość mat
ki —• ziemi, a później podróż Magiellana,
który oplynął ziemię — zrobiły wyłom w
zakorzenioneni pojęciu i dziś niema chyba
nikogo, ktoby wąipił w to, że żyjemy na
powierzchni kuli. Dziś uczniak drugiej kla
sy pobłażliwie uśmiecha się na myśl, że
przed paru wiekami nie wierzono w tak
oczywistą oczywistość, że nie rozumiano
względności pojęć: górny i dolny i, że przy
puszczano możliwość istnienia „dolnej" pól
kuli. Lecz nauka w międzyczasie zrobiła no
wy krok naprzód i podaje nam do wierze
nia nową tezę, wobec której odruchowo sta
jemy w opozycji. Nic przesądzając, że spia
wa ta dla naszej, nie nastawionej jeszrze v\
tym kierunku, „pojemności umysłowej" nie
jest łatwa, postaramy się tezę Einsteina:

h i p o t e z a

p r o f .

E i n s t e i n a

da, żc nie mogliby widzieć krzywizny po
wierzchni, gdyż promienie świetlne, nie mo
gąc wyjść w" przestrzeń musiałyby ślizgać
się po powierzchni, naskutek czego można
by widzieć naokoło kuli. Z tego powodu
powierzchnia wydawałaby się płaską a dro
ga pronuenia linją prostą. Mogliby jednak
zrobić ciekawe odkrycie, że, idąc ciągle
prosto, dojdą do punktu wyjścia i, że —
o ile kula nie byłaby zbyt wielka — mogli
by widzieć naokoło niej swe własne plecy,
patrząc przed siebie.
Jest jeszcze inny sposób stwierdzenia
krzywizny powierzchni. Geometrzy tego hi
potetycznego świata stwierdziliby u sie
bie oryginalne prawo geometryczne: miano
wicie suma kątów w trójkącie na jego po
wierzchni nie byłaby równa 180 stopniom,
ecz większa i to tem większa, im większy
byłby trójkąt. Stwierdziliby oni to popro
stu, nie mogąc coprawda wytłómaczyć, jak
my to czynimy: w danym wypadku szłoby
o trójkąt kulisty, t. j . taki, którego bokami
nie sq linje proste, lecz łuki.
Takie byłyby przeżycia mieszkańców
dwuwymLrowego świata o powierzchni ku
listej, i te właśnie wrażenia przenieść musi
my do naszego trójwymiarowego świata,
aby móc wyobrazić sobie kulisty charakter
wszechświata. Nasz świat istnieje w
trójwymiarowości i dlatego „wygięcia"
naszej przestrzeni w czwarty wymiar
- analogicznie do wygięcia się płaszczyz
ny do trzeciego wymiaru: przestrzeni — nie
możemy sobie wyobrażać. Musimy zatem
postawić się w położenie świata o dwóch
jedynie wymiarach.
Wróćmy znowu do geometrów, wyzna
czających trójkąt, utworzony przez trzy
widoczne nawzajem szczyty górskie. Otrzy
manie przez nicli w rezultacie sumy kątów,

większej od 180 stopni wyda się im dziwnem i ńiezgodnem z zasadami gcometrji
Euklidesa. Zdarzyć się jednak może —
niekoniecznie przy pomiarach ziemskich, —
że odchylenia takie mogą mieć miejsce. Zda
rzyłyby się one napewno geometrom, umieszczonym na trzech gwiazdach stałych,
co byłoby niezbitym dowodem kulistości
„powierzchni", na której trzy te gwiazdy
byłyby rozmieszczone. Dalej współczesna
astronomii slwinrdza, że gdyby rozpocząć
podróż we wszechświecie,posuwając się nie
zmiennie w prostym kierunku, to podróż ta
doprowadziłaby do punktu wyjścia. Natu
ralnie że nie możemy oczekiw 5 takiego
Magellana wszechświata, kióry jest na to
zbyt wielki. Podług Einsteina obwód jego,
wyrażony w kilometrach, dałby liczbę o 26
znakach: nieco zawicle na podróż, nawet
najszybszą.
To, co powiedziane jest powyżej brzmi
trochę obco, nie jest jednak bezwzględnie
niepojęte. Twierdzenie Einsteina o skończoności wszechświata da się rozłożyć na
poszczególne przykłady. Wszechświat nie
jest nieskończony, gdyż nie można w nim
oddalać się od punktu wyjścia dowolnie da
leko; odległość ta — przy prostolinijnem
posuwaniu się — będzie początkowo wzra
stać, po osiągnięciu zaś swej najwyższej
wartości znowu maleć. Jednak wszechświat
jest nieograniczony, gdyż nie posiada gra
nic. Pod ograniczeniem przestrzeni rozumie
my powierzchnię, mającą tę właściwość,
że punkty, leżące po jej jednej stronie, na
leżą do pewnej przestrzeni, leżące po dru
giej stronie — nie należą. Nasz wszech
świat takiej granicy nie posiada.

wierzchni ziemi; te płaszczyzny jednak, kto
re widzimy z każdego miejsca naszego po
bytu, nie stanowią jednak nieskończonej
płaszczyzny, lecz łączą się w wielką po
wierzchnię kulistą. Tak samo i przestrzeń
składa się z poszczególnych części o cha
rakterze normalnym, które rozchodzą się na
wszystkie strony, nie dając wyobrażenia
skonczoności, zamykają się jednak w skoń
czoną przestrzeń kulistą. Można wyobrazić
sobie, że wszechświat jest wyładowany ku
lami o pewnej jednakowej wielkości. Obser
wator, wędrujący przez szpary pomiędzy
kulami, stwierdzi, że każda kula dotyka
sąsiednich, że jednak niema takiej, któraby
leżała z brzegu. Gdyby nasz obserwator
ponumerował każdą kulą, okazałoby się, że
jest ich ograniczona ilość; to znaczy jedna
z nich miałaby numer najwyższy. Mamy za
tem, jako poprzednio, każdy element całoś
ci o charakterze zupełnie noimrlnym i zro
zumiałym, tylko wynik skończonej całości
jest pewnego rodzaju niespodzianką.

Filozof matematyk potrafi dowodzenia
powyższe ubrać w szatę jeszcze ściślejszą,
jeszcze dokładniejszą, niż na to pozwala ten
krótki i pobieżny szkic. Na podstawie tego
stwierdzić można, że pewność twierdzenia
Einsteina nie zdaje się podlegać wątpli
wości. Sytuacja jest jedynie taka, jak by
ła za czasów Kolumba w stosunku do kuli
stości ziemi i jest tylko kwestja czasu, kie
dy nasze umysły nastawią się na miarę
tych obecnie nowych i rewelacyjnych pojęć.
A tymczasem wiedza postępuje stale na
przód. Ostatnie lata przyniosły nowe hipote
zy, które bardziej jeszcze wikłają twierdze
nia Einsteina: wszechświat jest coprawda
skończony, znajduje się jednak w stanie sta
lego rozszerzania się. Tak jak nadymany
balonik gumowy, którego powierzchnia jest
dwuwymiarowym przykładem wszechświa
ta. Przypuszczać należy, że pojęcie to nia
jest jeszcze ostatnim wyrazem naszego uj
mowania wszechświata. Gdy za sto lat ma
lec z pierwszych klas gimnazjum będzie tak
swobodnie operował powyższemi pojęciami,
jak jego współczesny kolega udowadnia ku
Tu znowu można przeprowadzić analogję listość ziemi — wtedy wiedza posunie się
do obserwacyj ziemskich: naokoło siebie znowu o krok naprzód. O ile przedtem nie
widzimy płaszczyznę, która jest częścią po pęknie rozciągający się balonik!

wszechświat jest kulisty,
Polski pomysł pisma
p o w s z e c h n e g o
wyjaśnić tak, jak to uczyniłby uczniak dru
giej klasy gimnazjalnej za lat sto.
Z okazji wprowadzenia w Chinach alfa analitycznej", a komisja językowa tejże dem znak, wyrażający „abstrakcję".
Przedewszystkiem należy uzmysłowić so
Jeżeli łatwe rysunki, przedstawiające,
bie, że kulistego wszechświata nie należy betu łacińskiego na miejsce dotychczaso akademji ogłosiła ją w swych wydawnic- grubasa, ogórek, piec, słońce, podkreślimy
twacn,
oizeicając,
że
jest
lo
racjonalny
przy
rozumieć, jako kulę, która buja w prze wego pisma ideograficznego, które zapokreseczką dłuższą i krótszą przedstawiać
strzeni: wszechświat jest to cała istnieją mocą kilkudziesięciu tysięcy znaków symbo czynek do rozwiązania trudnego, ale ważne będą: grubość, kwaśność, ciepło, blask.
go
problemu
pisma,
niezależnego
od
po
licznych
wyraża
pojęcia
1
ich
wszelkie
sto
ca przestrzeń i poza nim być jej nie może.
Podkreślimy pojedynczo rysunek: liścia,
Pojęcie „kulisty" należy raczej rozumieć, sunki, przypomniały dzienniki, że pismo szczególnych języków. Komisja nie sądzi słońca, garnka parującego, kryształu, ogór
wprawdzie,
jakoby
dr.
Erdman
rozwiązał
jako porównanie ze zwykłą kulą nie zaś chińskie jest w użyciu także w Japonji, a
ten sam tekst, który Chińczyk czyta po uż sprawę ostatecznie, ale przypuszcza, że ka, świni, garnka kopiatego, a przedstawiać
identyfikowanie. Jak to należy rozumieć?
droga, wskazana przez niego, może dopro będą przymiotniki: zielony, błyszczący, go
W pojęciu kuli trzeba rozróżniać dwa ele chińsku Japończyk odczytuje w języku ja
rący, twardy, kwaśny, tłusty, pełny.
wadzić do pomyślnego wyniku.
menty: zawartą w niej przestrzeń i jej po pońskim, zupełnie różnym od chińskiego.
Trzy kropki (w trójkąt) pod schematycz
Jakaż jest ta droga? Jest nią analiza my
wierzchnię. Nie ta zawartość jest dla nas Na tę dogodność pisma ideograficznego
nemi
rysunkami figurek w rozmaitych po
ważną gdyż jest ona tein samem, czem ca zwrócili już dawno uwagę uczeni europej ślenia językowego, wyłożona przez autora zycjach i przy rozmaitych zajęciach dadzą
scy,
a
w
XVII
w.
sławny
polihistor
niemtec
w
rozprawie
p.
t.
„Jednostka
lingwistyczna
ła przestrzeń, której cząstkę stanowi kula.
przedstawienie czasowników: lata, stoi, bie
Charakterystyczną natomiast dla kuli jest ki, Leibnitz (znany także z pomysłów stwo jako refleks symboliczny oraz jej stosunek gnie, siedzi — trzyma .niesie ,rzuca, bie
jej powierzchnia. 1 tu właśnie dochodzimy rżenia sztucznego języka międzynarodowe do jej odpowiedników tizjologiczno-psychi rze — kładzie, podnosi, sunie, ciągnie —
do sedna sprawy; nowa teoria twierdz' go) zamierzał ułożyć system znaków, zapo- cznych". Zrozumienie tej rozprawy wymaga jak w rebusach. Postacie trwające, np. nuwszechświat, jako całość posiada własności mocą których możnaby wyrażać każdą myśl dużej kultury językoznawczej i psycholo lodja, bieg, lot, krzyk, opatruje się od do
tak, by znający te znaki, jakimbykolwiek gicznej, więc tu możemy tylko w najogól
powierzchni kuli.
mówił językiem, mógł je rozumieć. Tak prze niejszym zarysie przedstawić, o co autoro łu linją falistą pod odpowiednim rysunkiem
Aby przeprowadzić tę rnalogję wyobraź cież np. matematycy wszystkich narodów wi idzie.
„czasownikowym".
my sobie świat, w którym wszystko, co się rozumieją swe symboliczne formuły; tak
Jeśli treść psychiczna odpowiada tylko
To, co w gramatyce nazywa się rzeczow
dzieje rozgrywa się wyłącznie na powierzch chemicy posiadają system konwencjonal
częściowemu
pobudzeniu danego śladu, to
ni kuli. Poza tą powierzchnią, zarówno na nych symbolów, zrozumiałych chemikom nikiem zmysłowym, przymiotnikiem i cza mamy elementy zredukowane, oznaczone
sownikiem
autor
ujmuje
ogólnie,
niejako
od
zewnątrz, jak i wewnątrz niema nic: aii całego świata. System swych znaków na
przez haczyki z obu stron np. roślina,
ciał żadnych ,ani promieni światła, ani ja zwał Leibnitz „characteristica universalis" i środka i stwierdza, że wyrazy są tylko sym zwierzę, ciało—kolo wizerunków np. drze
bolami pewnych elementów doświadczenia
kichkolwiek ruchów: poprostu nic. Gdy tak o nim pisał.
myślenia. Te elementy dzieli na wartości wa, konia, tułowia.
by na takiej kuli były jakie istoty — natu
Wartości subjektywne, nie dające się od
Leibnitz nie rozprowadził swego potny objektywne i to postaciowe, czyli rzeczy
ralnie płaskie — małe płytki bez grubości
tworzyć
bezpośrednio, przedstawia się
(np.
kula)
lub
niepostaciowe,
czyli
własno
— to twierdziłyby one o swym świecie, i słu pisma powszechnego, czyli pasigrafji, a
przez
zastosowanie
zasady „obertonów"
ści
rzeczy
(np.
czerwony)
wreszcie
dyna
słusznie, że ma on tylko dwa wymiary. Mo ci, co po nim próbowali stworzyć taki sy
psychicznych.
Te
obertony zawierające
głyby one ułożyć dwa pręty pod kątem stem, nie zyskali szerszego uznania, głów miczne (np. płynie) — i na wartości sub- treść subjektywną, towarzyszącą danemu
jektywne,
będące
produktami
naszego
ja.
prostym; nieinożliwem natomiast byłoby — nie dlatego, że opierali go o słownik i gra
pojęciu, rysuje się jako łuki nad zredukojak to może mieć miejsce w naszym świe niatykę ograniczonej grupy języków, n^e Tu należą wszelkie „formy" gramatyczne, wanemi podkładami objekfywnemi. Oto ojak
liczby,
stopnie,
czasy
i
„wyrazy"
gra
cie — postawienie w punkcie ich przecię troszcząc się o języki, oparte na innem
brazy pojęć: wielki, długi, ciężki, wysoki
cia trzeciego pręta, prostopadłego do obu- „myśleniu". Wymyślone więc przez nich matyczne, jak zaimki, partykuły, słowa po — cenny, otrzymane przez dodanie łuku
siłkowe.
poprzednich, gdyż wystawałby on naze pismo powszechne nie mogło być powszech
Te elementy, odpowiadające wyrazom, nad rysunkami słoń, odcinek prostej, ciężar
wnątrz, co byłoby sprzeczne z naszem za nie stosowane. Mimo to uczeni nie tracili
wieża, pierścień i t. d.
łożeniem. Dla mieszkańców jednak tego nadziei, że komuś uda się stworzyć takie są pod względem budowy proste lub złożo
Jeżeli element, nie dający się bezpośred
ne. W złożonych elementem najstalszym i
świata dwuwymiarowość taka byłaby rze pismo.
nio
odtworzyć, ma nazwę o pniu międzyna
dlatego
kierowniczym
jest
zasadniczo
czą zupełnie zrozumiałą i nie dziwiłaby ich
Jak w zakresie prób stworzenia języka
wc:.le.
sztucznego, któryby był łatwym środkiem człon ostatni. Zasadę tę zastosowuje autor rodowym, to autor używa go za moment
do przedstawienia rozmaitych przyrostków, ideograficzny, pisząc poprositu literami łaCzyż teraz płaskie te istoty mogłyby porozumiewania się całej ludności, palmę zwanych „suffiksami".
cińskiemi np. physic, idealnatio, pasigrapstwierdzić, że przebywają one na powierzch pierwszeństwa zdobył twórca esperanta,
Wartości objektywne — statyczne rysu hie. Tak samo postępuje przy wszystkich
ni kulistej? Z właściwości przestrzennych warszawianin Zamenhof, tak tym, który
jemy
schematycznie niby hieroglify. Ale lo imionach własnych.
rozwiązał
problem
pisma
powszechnego
jeś
kuli bezwarunkowo nie, gdyż w myśl zało
Na oznaczenie rozmaitych stosunków
dotyczy
tylko rzeczowników zmysłowych
Polak
dr.
Edmund
Erdnian.
Po
dwudzte
żenia przez wnętrze kuli nie mogliby się do
między
pojęciami używa prócz znaków
stoletniej
pracy
przedłożył
on
w
listopadzie
Rzeczowniki
zmysłowe
traktujemy,
jako
ele
stać do innego miejsca jej powierzchni. Na
r.
1924
Polskiej
Akademji
Umiejętności
st
.
menty
złożone
i
narysowawr:y
schematycz
j
kreskowych
także liter łacińskich,
tomiast mogliby skonstatować to na podsla
wie własności powierzchni kuliste]. Praw .Ijitiit p. t. „Zasady powszechnej ideojyalji aie element określony, dajemy mu podspo-?
-

n
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Cisza przed burzą.

Liga dojrzała do rozwiązania.—Smutny bilans
kilkuletniej egzystencji extra klasy.
Było
/lo to na przełomie 1926 i• 1927 I
roku. Kilkanaście klubów w imię osooso
bistych interesów rozbiło jedność pUkarstwa polskiego, rozbiło silną dotąd
organizację. Nastała anarchja. Już wów
czas przemawiałem na licznych zebra
niach i pisywałem, że Liga musi przy
nieść z sobą szereg zgubnych następstw
podkopujących fundamenty gmachu pił
karskiego. Dzisiaj jesteśmy świadkami
ziszczenia się tej przepowiedni. Przy
toczę dla ilustracji k*lka wyimlków z
łamów rozmaitych czasopism, które w
dosadny sposób scharakteryzują sytu
acje:
„Liga jest ropiejącym produktem sta
nu chorobowego naszego piłkarstwa".
„Rozpoczęła się demoralizacja graczy 1
klubów, szacherki klubowe, licytacja,
ordynarny targ płatnych atletów • gla
diatorów".
„Liga straciła prawa godności człon
ka ogólnej społeczność), straciła cechy
obywatelskie, zaczęła
produkować
swych płatnych gladiatorów za pienią
dze".
„Do czego doszliśmy, Jeśli dziś zwy
cięstwo można kupić — ba nawet ilość
bramek?". „Co sądzić o pogłoskach na
temat zawodów Czarni — Ruch i Legia
— Polonia. „To iuż n'e demoralizacja,
to — Jeśli to wszystko prawda — ordy
narne szachrajstwo, to oszustwo, za
które idzie się za kratki 1 za które win
nych powinno się pociągnąć do suro
wej odpowiedzialności". „Ostatnie po
ciągnięcia macherów klubowych sta
wiają Ligę poza nawias tego, co Anglik
nazywa „fair play"- „Rok 1932 brze
miennym jest w wypadki o takim po
kroju i charakterze iż z urzędu powin
na władza wkroczyć ' taką sportową
instytucję zamknąć".
Czy trzeba trafniejszego określenia
zgnilizny, trafniejszej djagnozy na to
czącą niby rak chorobę polskiego or
ganizmu piłkarskiego?
Kiedy o tem wszystkiem, może w
innych słowach, mówiłem na walnem
zgromadzeniu P. Z- P . N. w lipcu b. r.
i domagałem s'ę natychmiastowego zli
kwidowania obecnych stosunków, ławą
przeciwko mnie wystąpili delegaci Ligi,
uszczypliwie naigrawal się ze rrmie
„Przegląd Sportowy" wytykając m'
wrogi jakoby stosunek do Ligi. To je
dnak nie przeszkadza dopiero dzisiaj
niektórym działaczom Ligi, rozdzierać
szat i twierdzić z patosem: „Prestiż Li
gi bardzo ucierpiał, opinja publiczna jest
oburzona
przebiegiem ukartowanych
zgóry zaw°dów".
Pan ten domaga się od zarządu Ligi
ukarania winnych, gdyż w przeciwnym
razie „nie widziałby dla siebie możno
ści dla dalszej współpracy i musiałby
zrezygnować ze wszelkiej działalności
sportowej". O le wiem zarząd Ligi ni
kogo nie ukarał mimo, iż skandalicznych
afer było kilka. Jakoś włos z głowy ni
komu nie spadł- A jednak rezygnacja
nie nastąpiła i nie nastąpi. O to jestem
spoikojny.
Po walnem zebraniu P. Z. P. N. od
bytem w lipcu br. „Przegląd Sporto
wy" zaatakował okręgi z powodu wal
ki jaką rzekomo one miały wypowie
dzieć Lidze. Zapowiadał rozłam w pił
ka rstw'e pocieszając się, że na tej wal
ce lepiej wyjdzie Liga gdyż „finansowo
i sportowo ekstra klasa piłkarska da so
bie prędzej radę niż okręgi". Kierował
również ironiczne, na szczęście nie
szkodliwe, pocisk' w moją stronę'"
A dzisiaj? Omawiając przebieg nad
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ligi, odbytego w ubiegłym miesiącu, pi
sze ten sam „Przegląd Sportowy":
Skutek (ma na myśli błąd powstania Li
gi) — to upadek poziomu sportowego
piłkarstwa to korupcja wśród graczy,
to szantażowanie przez piłkarzy swych
kierowników, to potworna
wprost
j

jaką zdobyły sobie ostatnio mi
wyciąga sądnego dnia mogłoby
opinja jalką
mi-1 PZPN. „Przegląd Sportowy" wyciąga
mog
ją zdyskredyto
Porów ramiona
strzostwa naszej ekstra klasy". Porów-1
ramiona ii błaga
blaga go
go o
o przeprowadzenie 1 wać
wać do
do reszty,
reszty. mogłoby jej oddać
nanie zaś stosunków w Lidze i szczero radykalnych reform. Co za dziwaczna ostatnią przysługę... pogrzebową. Na
ści ł ó w wypowiadanych przez delega-' metamorfoza pojęć. A ja twierdzę, że kazano milczenie- Ucichła szczególnie
tów klubów ligowych do „dziewczyny to bicie się „Przeglądu" w piersi, to bardzo głośna dotąd i krzykliwa „Po
ulicznej", twierdzenie, że kierownictwa nagłe zerwanie z przeszłością i trakto lonia warszawska". Składa natomiast
klubów są tym rajfurem", który „uwiódł wanie PZPN, jako ostatniej deski ra oświadczenia, zaprzeczenia,
słowem
biedną nieświadomą ongiś dziewczynę i tunku, jest najlepszem potwierdzeniem sielska idylla, zwłaszcza, skoro komisja
potem zapchnął ją na dno nędzy morał, już dawno głoszonej przeze mnie praw PZPN proponuje podział Ligi na dwie
nej", tego rodzaju epitety (pomijam kwe dy, że Liga w jej obecnej strukturze grupy. Oczywiście broń Boże, nie bez
stję wychowawczej lektury dla tej mło organizacyjnej nie może być pod' ża „najstarszego klubu w stolicy, wielce
dzieży szkolnej, która czytuje ten or dnym względem utrzymaną.
zasłużonej... Polonji.
gan sportowy) — stanowią najklasyczNie chcę analizować bliżej przesła
Poco robić krzyk i rwetes. Wszak
niejszy przykład istotnej wartości e- nek, któremi kierowano się przy za n'e na darmo odbyto w zeszłym tygo
tycznej tej „ekstra klasy piłkarskiej", kładaniu Ligi. Zycie i doświadczenie dniu w Krakowie specjalną k°nferencję
którą jeszcze w lipcu br. ten sam „Prze sześciu lat przykładnie je osądziły- Na pewnych klubów ligowych przy „ła
gląd Sportowy" z takiem zapamięta jeden.moment pragnę zwrócić uwagę: skawym"
współudziale
delegatów
niem bronił- Dzisiaj „Przegląd Sporto liczono na finansowe wzbogacenie się „Lwiego Grodu", której przebieg spo
wy" domaga s ę „prawdziwej reformy klubów. Tymczasem są kluby ligowe, wito gęstą mgłą tajemnicy, a na której
od podstaw" i twierdz", że „operacji u- które pracują dzisiaj z deficytami prze to konferencji ponoć nie brakło przed
suwającej źródło zła w sposób rady kraczającymi 100-000 złotych. „Działa stawiciela .zdeterminowanej" Polonji
kalny Liga we własnym zakresie prze cze kilku klubów oplatani pajęczyną warszawskiej.
prowadzić nie jest już w stanie" i że przeróżnych weksli i zobowiązań ma
Tylko ciekawe. Dlaczego nie mówio
„klucz do rozwiązania sprawy leży je ją niemal codziennie w swych prywat no nic o podziale na dwie grupy wów
dynie w rękach PZPN."
nych mieszkaniach wizytę komornika". czas, gdy do A klasy bezapelacyjnie
Pomijam kwestję bardzo ważną, iż
...Oto bilans finansowego podniesie spady wały: Jutrzenka, T. K« S., Hagłównym orędownikiem i patronem nia się klubów. O upadku piłkarstwa smonea, Śląsk, Turyści i. F. C , L« T.
powstania w roku 1927 Ligi był „Prze polskiego, demoralizacji i innych błogo S. G. i Lechja ci biedni, wolni od pro
gląd Sportowy" i że on walnie przy sławionych skutkach tolerowania Ligi tekcji wpływowych ' wysoko postawio
czynił się do zmobilizowani opinji za już niejednokrotnie pisałem. Tylko, czy nych „mecenasów" sportu. Dlaczego
dokonaniem rozłamu w piłkarstwie, ale znajdzie s'ę ktoś, ktoby przeprowadził wówczas nie ratowano żadnego z nich
nastręcza się pytanie dlaczego to je dokładną kontrolę w tych klubach i przed zagładą i uwiądem starczym?
szcze w lipcu br- nie widział on przed stwierdził na co zużyto te dziesiątki ty
Ale o tem pomówimy obszernie ze
sobą tej czarnej rzeczywistości, nad sięcy złotych, składanych drogą pu statutem w ręku na walnem zgroma
którą dopiero dzisiaj roni łzy krokody bliczną? W jak' sposób te pieniądze dzeniu PZPN w lutym 1933 roku!
lowe? Dlaczego dzisiaj w'dzi w PZPN wydano? Czy aby tylko na martwy in
Czy jednak w samej istocie rzeczy
tę jedyną ostoję w ręce której oddaje wentarz, inwestycje i t. d ? A za „Ży podz'ał na dwie grupy spowoduje na
„Klucz do rozwiązania sprawy", skoro wy inwentarz" nie płacono nic? A za prawę stosunków i w czemkolw'ek
w lipcu przestrzegał ten sam PZPN kaperowanie graczy, za rozmaite luk przeszkodzi staczaniu s ę piłkarstwa w
przed walką z Ligą. Groził wówczas że susowe przejażdżki kom'wojażerskie nie przepaść? Nie! Ta sama gangrena bę
PZPN „nie będzie miał graczy do re których kierowników sekcyj piłkar dzie toczyć nadal już poważnie chory
prezentacji, nie będzie miał środków fi skich, prezentujących słone a niekiedy organizm piłkarstwa. Kaperowanie gra
nansowych", szerzył dywersję pisząc: fikcyjne rachunki, czy za to wszystko czy, handel wymienny jeszcze bardziej
..Zacznie się znów dobrowolne przecho nie płacono bajońskich sum?
się wzmogą. Nie czas więc na półśrod
dzenie klubów PZPN do Ligi, powstaną
Zbliża s'ę termin walnych zgroma kidwa związki: jeden legalny i słaby, dzeń okręgów i PZPN. Zbliża się są
Wrzód ropiejący trzeba wyciąć grun
drugi nielegalny i mocny. Więc jakto? dny dzień.
townie.
Trzeba czemprędzej znieść Li
W lipcu PZPN był słabym, anemicz
I jakoś wszystko obecnie ucichło- N'e gę i przywrócić przedrozłamowy sy
nym związeczkiem a Liga tym wszech mówi s>ę już o sensacyjnych aferach,
potężnym taranem rozbijającym w puch przekupstwach i szachrajstwach. Liga stem rozgrywek z pewnemi kon'ecznenii zmianami. O szczegóły w tej chwi
wszystkie kluby.
się spostrzegła. Wyciąganie brudnych li n'e chodzi. Trzeba ponadto wprowa
Dzis'aj zaś do tego „dychawicznego" spraw na światło dzienne w przededniu dzić 3-letnią kadencję dla graczy a to
celem zupełnego oczyszczenia atmo
sfery. Albo ogłosić oficjalne zawodow
stwo. Inaczej n'c się nie zmieni.
Tak tedy jesteśmy w stadjum przyKatowice wystąpiły w osłabionym przerywa akcje podbramkowe Arlta, pominającem ciszę przed burzą, która
składzie bez Malinowskiego. Cracov'a Całki lub Lorka. W tej fazie gry sędzia gromadzona w poszczególnych okrę
gach, wybuchnie z całą gwałtownością
w pełnym składzie z olimpijczykami wyraźnie krzywdzi ślązaków.
Marczewczykiem, Nowakiem i Kowal
Ostatnia, tercja stoi pod znakiem na walnem zgromadzeniu PZPN w lu-.
skim. Gra stała pod znakiem technicz ostrej gry obu drużyn. Miejscowi zde tym 1933 roku.
nej przewagi gości, którzy grali sku nerwowani grają bezplanowo. Gośc'e
Atoli, jeśli okręgi na swoich walnych
tecznie, wykorzystując każdą sytuację. niepotrzebnie faulują. Katowiczan'e od zgromadzeniach w sposób zdecydowa
Lotne skrzydła, precyzja w podaniu powiednio się rewanżują ' gra staje się ny n'e wypowiedzą się za powyźszem'
krążka, szybki start — to były atuty brzydka. Na kilka m'nut przed końcem tezami i pod osobistą odpowiedzialno
biało - czerwonych, przed którym' Nowak uzyskuje dla gości ostatnią bram ścią n*e zwiążą ścisłem' dyrektywami
miejscowi musieli skapitulowaćkę nie bez winy bramkarzaswych delegatów na walne zgromadze
U miejscowych rezerwowa obrona
Sędziował p. Sokołowski z Krakowa nie PZPN, tak aby ci n'e głosował'
nie stała na wysokość' zadania i w do b- słabo. Publiczności 1000 osób.
wbrew ich żywotnym interesom — to
datku sędz'a krzywdził zespół kato
może się zdarzyć, że z tei wielkiej
wicki. Pierwsza tercja przynosi już w
chmury, spadnie mały, nic n'e znaczący
trzeciej minucie sukces gościom- Źle
deszcz>..
obstawiony Nowak pięknie przejeżdża
A wtedy będziemy znowu „wsty
w turnieju gier sportowych
i celnym strzałem z 5 metrów lokuje
dzić się za ludz", których ogół me do
krążek w bramce Katowic. Już w 5
klubów robotniczych
rósł do wysokości zadania, wstydzić za
minut później goście tanim kosztem uWdniu wczorajszym odbył się w sa ich metody pracy, walki, wstydzić za
zyskują dalszą bramkę. Mikuła odbija li ŁTSG ogólnopolski turniej klubów ro małe mózgi, które nie potraifły przez
slaby strzał Marchewczyka i beck Ka botniczych o puhar prezesa Rady Miej tyle lat wyjrzeć nigdy poza podwórko
towic, Podleska, pakuje krążek do wła skiej m. Łodzi, w którym wzięły udział własnych, chwilowych przeważnie in
snej bramki. W drugiej tercji miejsco drużyny Turu z Łodzi i Pabjanic, Skry teresów-"
wi dochodzą do głosu, lecz sędzia stale
z Warszawy oraz Widzewa, Szternu i
Będziemy nadal „wybierać królów
Jutrzenki z Łodzi. W finałach Tur piłkarzy polskich"... Będziemy dalej tak
(Łódź) zwyciężył po zażartej walce długo deklamować o potrzebie apliko
Skrę (Warszawa) w koszykówce 30:24 wania radykalnych zabiegów lekarskich,
(15J2) i siatkówce 30:24 (15:12).
aż pacjent skona. Nakoniec wspólnem'
Pozostałe drużyny wykazały niewy siłami: zarówno nowomianowana „Izba
lordów", jak i jej przyjaciele wybudu
zwyciężają we Lwowie
soki poziom gry.
ją piłkarstwu polskiemu panteon chwa
Po
dwuch
latach
rozgrywek
o
pu
We Lwowie rozegrany został mecz
szermierczy między drużyną CIWF har prowadzi w tabeli Tur (Łódź) ma ły i sławy ku wiecznej pamięci tych, co
jąc zdobytych 16 p- przed Skrą (Warsza w imię własnych interesów nie chcieli
(Warszawa) a reprezentacją Lwowa.
poświęcić dobra sportowego.
Zwyciężyła drużyna stołeczna w wa) 8 p. i Widzewem 3 p.
stosunku 8 i pół do 7 i pół.
Maksymilian Stattei,
s

j

j

Cracovia-Sląskie Tow. Łyżw. 3:0 (2:0,0:0,1:0)

TUR (Łódź) zwycięża

Szermierze
warszawscy

I

Walne zebranie
Polskiego

Związku Tenisowego

W dniu wczorajszym odbyło się w
Warszawie doroczne Walne Zebranie
Polskiego Związku Lawn. Tenisowego.
Przeprowadzono wybory nowego zarżą
du. Prezesem został p. minister Szumlakowski, wiceprezesami pp. Miller i pułk.
Stejfcr.
Uchwalonowydać zarządzenie, b y
gracz występujący w jednym klubie,
nie miał prawa w tym samym roku wy
stępować w barwach innego klubu.
Pozatem sprawę przygotowań do
najbliższych rozgrywek o puhar Davisa
i sprawę zaangażowania nowego trene
ra przekazano do załatwienia nowemu
zarządowi.
W terminarzu przyszłorocznych za
wodów, zarezerwowano termin 29. V —
3. VI na mistrzostwa Warszawy, 14 do
20 VIII na mistrzostwa Polski w Kato
wicach, 4 do 10 IX na międzyklubowe
zawody Legji i 12 do 17 IX na turniej
Łódzkiego Klubu Lawn Tenisowego.
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H. K. S. zdobywa puhar Triumphu
zwyciężając w finale turnieju gier sportowych

Finał siatkówki o puhar „Triumphu" brzmiał 2:0 (15:5 i 15:6) na korzyść II.
wykazał zdecydowaną przewagę mi K. S. byl następujący: W pierwszej par
strzowskiego zespołu żeńskiego HKS-u tji gra przez dłuższy czas jest niecieka
nad ambitną i obiecującą drużyną Trium wa, gdyż punkty padają szybko bez
phu- To też puhar w grach żeńskich zu ładniejszych kombinacja
Dopiero pod koniec, kiedy I1KS pro
pełnie słusznie przypadł w udziale zes
połowi najbardziej zaawansowanemu z wadzi wysoko.'..Triumph" broni się he
roicznie i piłka krąży po kilkanaście ra
pośród drużyny turnieju.
Harcerki obok opanowania technicz zy nim zostanie „wykończona". Lecz
nego wykazały również duże zgranie i harcerki w ..wykończemu" piłek są sta
umiejętność wyzyskania słabych punk nowczo lepsze i dlatego kończą przy sta
nie 15:5.
tów przeciwniczek.
Druga partja jest emocjouuiącą. HKS
Najbardziej uwidacznia sję ta ostattnia zaleta w doskonafem biciu ..szczu gra nada! spokojnie i b- celowo i po kilpaków" w nreisca najmniej przez kumiuotowym okresie-.gry równei zdo
„Triumph" strzeżone — tak że zawod bywa przewagę i szybko zgarnia punk
niczki tego ostatniego nie były w stame ty. Sędziował naogół dobrze p. Koścelski
w porę interweniować.
Po meczu przedstawiciel „Triumphu"
„Trkimph" grał bardzo nierówno
Po krótkich okresach ładnych zagrań i p. Bekcr wręczył HKS-owi przechodni
ratowania sytuacji zdawałoby się bez puhar.
Pozatem w ramach zawodów odbył
nadziejnych, następowały chwile zupeł
nej słabości i popełniania rażących błę się mecz towarzyski w koszykówkę
Igrzyskami Zimoweml
męską miedzy „triumphem" a Repre
dów.
W związku ze zbliżaiącemi s ę końPrzeb eg meczu, którego wynik zentacją Niem cekiego Gimnazium. Zwy
cowemi pracami przygotowawczemi ba
wij w Zakopanem członek komitetu dr.
Kirschenbaum, który odbył konferencję
z czołowymi działaczami sportowymi
na terenie podhalańskim.
Nowy sukces piłkarzy austrjackich
Kierownicy organizacyj sportowych
w Zakopanem z płk. Wagnerem na cze
Mimo osłabienia składu austrjacy
W Brukseli rozegrany został w dniu
le, przyrzekli daleko idące poparcie, zaj
zademonstrowali wspaniałą klasę i zwy
mując w każdej sprawie bardzo przy wczorajszym międzypaństwowy mecz
ciężyli belgów w stosunku 6:1 (3:0).
piłkarski
4ustrja
—
Bclgja.
chylne stanowisko. Prace około toru sa
neczkowego zostały już ukończone.
Reprezentacja Austrjl zademonstro
Drużyna austriacka zmuszona była
Tor został gruntownie przebudowa wystąpić do gry bez swego najlepszego wała wspaniałą grę.
ny, a z nastaniem zimy zostanie na nim zawodnika Sindleara, którego na po
Meczowi przyglądało się 15 tysięcy
ułożona spectalna nawierzclńa z t- zwzycji
kierownika
napadu
zastąpi!
Gewidzów
papki lodowej. Prace około stadjonu ho
kejowego zostaną podjęte w najbliż schweldel.
szych dniach.

Zakopane przed
:

:

Auslria--Belgf n 6:1

Kanadyjczycy
odnoszą
dalsze sukcesy w Anglji
Bawiąca w Anglji drużyna hokejowa
Kanady rozegrała ostatni mecz z repre
zentacją Anglji. Kanada odniosła nowe
zwycięstwo w stosunku 6:0.

Unja—Siła 15:6
W dniu wczorajszym odbył się w lo
kalu ..Siły" mecz o drużynowe mistrzo
stwo okręgu w zapaiiach nrędzy ..Unją"
a „Siłą", który zakończył się ogólnym
zwycięstwem zespołu Unji w stosunku
15:6.
Zwycięstwo odnieśli w poszczegól
nych wagach następujący zawodnicy:
, w wadze koguciej — Rajski (Siła), w
wadze piórkowej — Kałużny (Unja). w
wadze lekkiej — Ekert (Unja). w wa
dze półśredniei — Piotrowski (Unja). w
wadze średniej — Jagodziński (Unja), w
wadze półciężkiej — Jakubowski (Unją)
i w wadze ciężkiej — Turek (SUa).

Nowe władze
sekcji kolarskiej ŁKS
Walne zebranie sekcji kolarskiej Ł.
K. S. wybrało następujący nowy zarząd
przewodniczący: p- Józef Pfeiffer, wi
ceprzewodniczący p. Stefan Wieruck',
sekretarz p. F. Michalski, kapitan sport.
K. Urbanowicz i F. Mikołajczyk, refe
rent sportowy p. S. Szostakicwicz, go
spodarz p. H« Szymczyk i zastępcy
czonków zarządu pp. Szymański i Grajwoda.

Dwie porażki
zapaśników wiedeńskich
w Warszawie
W meczu zapaśniczym rozegranym
w sobotę w Warszawie między repre
zentacją Warszawy a drużyną wiedeń
skiego Hokoahu (mistrzem drużynowym
Austrii) zwycięstwo odniosła reprezen
tacja Warszawy w stosunku 10:9.
W drużynie wiedeńskiej najlepiej za
prezentował się zawodnik wagi ciężkiej
który już w 2-ej minucie pokonał b. mi
strza Polski — Puciatę.
W niedzielę goście austrjaccy poko
nani zostali przez drużynę Y. M. C. A.
w stosunku 13:7»

(3:0)

Nowe władze Polskiego Zw. Tenisa Stołowego

W dniu wczorajszym odbyło się w
Łodzi w lokalu YMCA roczne walne ze
branie Polskiego Związku Tenisu Sto
łowego Przy udziale następujących de
legatów: red- Przybylski ze Lwowa dr.
Hoinung z Krakowa, Kłos z Pomorza,
Żamejć z Wilna. Twardo z Warszawy,
Kaufman i Cygler z Łodzi- Przeprowa
dzone wybory nowych władz dały wy
niki następujące: prezes dr. Kancnberg
z Pabianic, wiceprezesi pp. Tadeusie
wicz i Daocygier, sekretarz mrg- Jacob
son, skarbmk p. Rogoziński, kpt. zw.
p. Apsel z Krakowa, członkowie zarzą
du: pp. red- Katuszyner i Twardo. Wy
dział gier i dyscypliny przewodniczą
cy: red- Lipszyc, członkowie pp. Adam
kiewicz. Szapiro, Passierman i Urszulak. Dejcgaci na' zebranie Związku Zw.

pp.

ciężył „Trumph" 38:31 (18:12). Mecz
ciekawy ze względu na zawrotne tem
po i błyskawiczne przerzucanie się pił
ki z jednego końca wyznaczonego te
renu na drugi.
O zwycięstwie „Triumphu" zadecy
dowała większa rutyna, większe zgra
nie i większa celność w rzutacn do ko
sza- Gimnazjum wykazało olbrzymią
ambicję, dzięki której wytrzymało sza
lone chwilami tempo i uzyskało stosun
kowo zaszczytny wynik- Wyróżnili się
w „Triumphie" Pile, Liskc i Neuman,
zaś w Gimnazjum obrońca i prawy w
ataku. Sędziował b. uważnie p. Wieczór
kiewicz.
Wyznaczony mecz o mistrzostwo w
koszykówkę żeńską Sztern - Hakoah
uje doszedł do skutku gdyż Hakoah się
nie stawił i sędzia odgwizdał walko
wer na korzyść SzturmuOrganizacja imprezy sobotn'ej, po
zostawiała tym razem wiele do życze
nia. Prócz półgodzinnego opóźnienia
parokrotnie następowały długie zbyte
czne przerwy, które wywoływały u nie
licznych widzów uczucie nudy i znuże
nia.

Piłka nożna
na boiskach krajowych
W dniu wczorajszym odbyły się w
kraju następujące mecze piłkarskie:
W Poznaniu: Legja — Warta łb 4:0
i Warta (kombinowana) — Olimpja 3:3.
W Krakowie: Garbarnia — Wawel
2:0 (1:0). Garbarnia miała lekką prze
wagę przez większą część meczu przy
czem bramki dla niej zdobyli: Smoczek
i Bator po 1.
Robotnicza Repr. Krakowa — Robo
tnicza reprezentacja Śląska 5:1 (1:0).
Zdecydowane zwycięstwo odniosła lep
sza technicznie i szybsza reprezentacja
Krakowa, mając w drugiej połowie zna
czną przewagę.
Na Śląsku: Orzeł (Wełnowiec) — 06
Katowice 3:2 (3:0), Slavia (Ruda) — Po-,
goń (Nowy Bytom) 3:1 (2:1). 1FC — Ko
lejowe P. W. 4:0 (2:0), Slovian (Kat.)—
BBSV (Bielsko) 6:1 (3:1), AKS-Czarni
3:1, Śląsk — Ruch 4:2 (1:2).

Przybylski i Hornung.
Z ważniejszych uchwal, powziętych
na zebraniu należy wymienić decyzję
wzięcia udziału polskich zawodników
w najbliższych mistrzostwach świata,
które odbędą się w miejscowości Ba
dem Postanowiono również doprowa
dzić do skutku (.spotkanie międzypań
stwowe Polska-Czechosłowacia.
Pozatem postanowiono również uje
dnostajnić przepisy gry oraz zorgani
zować indywidualne i drużynowe mi
strzostwa Polski dla panów na rok 1933
w dniach 26 i 27 lutego 1933 r. we Lwo
Warta poznańska założyła protest
wie.
Co do mistrzostw żeńskich to po do PZB, co do wyznaczenia zawodów
stanowiono rozegrać je w konkuren finałowych o tytuł mistrza drużynowe
go Polski w boksie na niedzielę dnia 18
cjach indywidualnych w Łodzi.
b. ra. i prosi o przełożenie terminu.

Warta nie chce wal
czyć w niedzielę

Pierwsze zawody

ŁKS zwycięża w Pabianicach

lekkoatletyczne w hall
poznańskiej

• w iurnlefu gier sportowych
W dniu wczorajszym odbyły się w
Pabjanicach mecze w grach sportowych
pomiędzy zespołami ŁKS-u a tamtej
szego Sokoła.
W koszykówce męskiej zwyciężył
ŁKS drużynę Sokoła w stosunku 40:34
(16:12).
Gra naogół równa. Tempo żywe,
przyczem Sokół grał niezwykle ambit
nie, uzyskując b . zaszczytny wynik,
nad lepiej dysponowanym strzałowo
zespołem łódzkim. Koszykówka żeńska:
LKS — Sokół 16:10 (8:4). Wszystkie
niemal kosze dla pabjanlczanek zdobyła
doskonała Jadzia Wajsówna.

W Poznaniu odbyły się w dniu wczo
Pozatem w innych grach w koszy- rajszym pierwsze zawody lckkoatlekówce męskiej Sokół II Pokonał Orle.
^
j
,
,
18:16 i Kruszeender uległ Pabj. S t o w . L ,
,
^ k i ,
, .
Uimn.
! nowicic: rzut kulą: Hcljasz 14.4d m.,
W koszykówce żeńskiej Pabj. S t o w . . :
.
Zakrzewski 3.,% m.,
Gmm. pokonało młodziutki . początku,.
jacy zespół Kruszeendcra 20:2, zaś dru wdał: Balcer 6.69 m., bieg 3 kim.
Jagi zespół tego Towarzystwa pokonał kubowski 9.34 m.
KE II 14.10.
W sobotę odbędzie się w Pabjanł-I
cach błyskawiczny turniej w koszyków
kę męską z udziałem łódzkich: Union—
W Warszawie odbyły się w dniu
Touringu, Triumfu, S. U. S.-u oraz Pa wczorajszym międzyklubowe zawody
bianickiego Tow. Gimnastycznego,
bokserskie, które stały na niskim pozio
mie 1 były nieciekawe. Z ważniejszych
wyników należy zanotować remis Kazi
mierskiego (Pol) z Andersem (Al) oraz
łodzianina Pisarskiego z Pilnikiem (Wil
no).
krotny mistrz Polski i Czechosłowacji
w narciarstwie, mistrz Francji w sa
neczkarstwie, zwycięzca w dziesiąt
kach konkursów w kraju i zagranicą —
W niedzielę w zawodach ligowych o
jest wspaniałym asem, który od szere mistrzostwo Gdańska, Gedanja Dobiła
gu lat bawi zagranicą.
Policyjny Klub Schupo, 3:0 (3:0).
Przebywa stale w Szwajcarii, w
głośnych ośrodkach sportowych, znaj
duje się w doskonalej formie i stanie na
prezesem WOZLA
starcie w Zakopanem.
Start jego jest jedną z największych
W Warszawie odbyło się walne ze
atrakcyj Igrzysk Zimowych „MaJcka- branie Okręgowego Związku Atletycz
bi".
nego, które obrało ponownie prezesem
radcę Forysia.
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Boks w stolicy

Miickenbrunn startuje na igrzyskach Zimowych

Ostatnie dni przynoszą coraz bar
dziej seusacyine wiadomości, świadczą
ce, iż Igrzyska Zimowe „Makkabi" w
Zakopanem będą imprezą stojącą na
wysokim poziomie. Coraz to nowsze
zgłoszenia zwiększają listę uczestników
którzy walczyć będą w ciągu czterech
dni w ZakopanemJak się dowiadujemy, zostały ostat
nio znacznie wzmocnione szeregi repre
zentacji Związku „Makkabi" w Polsce,
przez udział Henryka Miicknebruna.
Mtickiiebrun — to nazwisko znane
doskonale w sferach sportowych. Dwu
(

Gedanfa zwycięża
Radca Foryś
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Całkowite zniesienie
prohibicji w Flniandji

Helsingfors, 11 grudnia.
tfamohóica
ucieka
przed
tekarzenw
Nigdy jeszcze moda nie rozwijała
. (t) Rząd postanowił wprowadzić sze
tylu możliwości, co teraz. Niema oso
W dniu wczorajszym około godziny sów, krzycząc przytem, „że nie chce reg nowych ulg w ograniczeniach prohi
by, niema sylwetki, któraby nie mogła 11 przed południem lekarz miejskiego by go ratowano, gdyż chce umrzeć".
wynaleźć dla siebie coś w niej korzyst pogotowia ratunkowego zaalarmowany
Lekarz pogotowia ratunkowego po bicyjnych. Między innemi zniesione ma
nego. Bo są niby zasadnicze kanony: został wieścią, iż na polach obok szpita przybyciu na miejsce dowiedział się od ją być t. zw. czarne dni, podczas któ
frnja, rękawy, ale tyle w tem rozmaito la dla gruźliczno - chorych w Chojnach zebranych, że denat zdążył w między rych sprzedaż alkoholu była zupełnie
ści i odchyleń, że jest w czem wybie jakiś młody człowiek w zamiarze samo czasie „zdezerterować". Ponieważ miej zabroniona. Należy zaznaczyć, że ilość
skie pogotowie ratunkowe wyjeżdża je tych czarnych dni dochodziła w roku
rać.
Naprzykład: modne są buf ki na bójczym napił się karbolu.
Niezwłocznie tedy na miejsce zama dynie w obrębie miasta, a denat zbiegł do 150.
rękawach.
Ale w którem miejscu je
umieścić, to już zależy od gustu i ży chy samobójczego skierowano karetkę do lasu położonego już w powiecie,
przeto polecił szoferowi zawrócić do
czenia pani. Jeśli pani ma wąskie, spa pogotowia ratunkowego.
Sowiety nakładają
Denat w międzyczasie dowiedziaw ambulatorjum pogotowia.
dziste ramiona, należy je poszerzyć, upodatki na jadłodajnie
O niezwykłym zbiegu powiadomio
mieszczając bufy wysoko na ramionach- szy się, iż za chwilę przybędzie lekarz
Moskwa, 11 grudnia,
Moda wymaga szerokich pleców i wąs pogotowia ratunkowego, porwał się z no posterunek policji w Chojnach, który
(t)
Rząd
sowietów
postanowił wpro
ziemi
i
odepchnąwszy
zebranych
rzucił
zajął
się
odszukaniem
zbiega
i
ustale
kich bioder, co jednak nie zmniejsza
wadzić nowy podatek, który pobierany
się do ucieczki w kierunku pobliskich la niem jego nazwiska.
wcale kobiecości sylwetki.
będzie od restauracji i jadłodajni. Re
Jeśli ktoś nie chce wogóle bufek,
stauracje i jadłodajnie związkowe pła
może zrobić pelerynkę, albo sterczące
cić będą 2 proc. od obrotu, natomiast
epolety na ramionach — to ostatnie w
prywatne restauracje będą opodatko
sukniach wełnianych. Suknie, wieczo
wane znaczniej więcej.
rowe można dowolnie przerabiać z ze
szłorocznych: do ciemnych dodać jasne
bufiaste rękawy, albo aksamitną pele
niesnaskami rodzinnemi. Po dokonaniu
Essen, 1 lgrudnia.
13 hitlerowców przed
rynkę z długiemi końcami, skrzyżowa
(t) Wczoraj w jednym z kanałów Re te] strasznej zbrodni, miała ona zamiar
sądem
nemu na piersi i związanemi z tylu w nu znaleziono zwłoki dziecka. Jedno popełnić samobójstwo, nie starczyło jed
wielką kokardę. Można dodać rękawy cześnie w tym samym czasie do prezy nak jej odwagi. Zarówno matka jak 1 oj
za rzucanie bomb
z koronki; wszelkie ażury są ultra mo djum policji w Essen zgłosiła się kobie ciec zostali aresztowani 1 osadzeni w
Berlin, 11 grudnia,
dne.
Można zarzudć pelerynkę, _ a;lbo ta, która oświadczyła, że rzuciła do ka więzieniu. Zbrodnia ta wywołała wiel
(t) W miejscowości Osterrhode roz
związać krawat z futra, lub jego imita nału troje dzieci. Krok swój motywuje kie poruszenie w całem mieście.
począł się wczoraj proces przeciwko 13
cji.
Wszystko można.
Trz.eba tylko
lllllllllllllliiillllllllllllllllll!''!,,
narodowym socjalistom, którzy w sierp
przedtem wystudjować swoją figurę i
niu
r. b. rzucali bomby do mieszkań
przejrzeć dobrze żurnale, z których O O O O O O C X X X X X X X X ) O O C X X X X X X > 0 0 0 0 0 0 ^
przeciwników politycznych. Wszyscy
przekonać się można o niesłychanej roz
oskarżeni odpowiadają za naruszenie
maitości modeli. Jednego tylko nie wol
przepisów o zachowaniu spokoju i po
no:
wracać do mody przeszło rocznej.
że solidne księgi handlowe i dzienniki wielorubrykowe po bardzo zniżonych
cenach
rządku publicznego. Grożą im surowe
To też niech żadna pani broń Boże nie
1 w wielkim wyborze posiada na s k ł a d z i e specjalna fabryka ksiąg
kary.
robi sobie bolerka. a jeśli je ma, prze
robi na co innego.
A . J .O S T R O W S K I
S CY
W linji nastąpiła mała, malutka, ale
Katastrofa górnicza
dość ważna zmiana. Oto klosz zaczy
ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 55. TELEFON 203-54
w Ameryce
na się wyżej, niż w zeszłym roku- W
UWAGA. Już w y s z t a uproszczona księga handlowa zatwierdzona przez
Ministerstwo
Skarbu dla mniejszych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych.
40—5
modzie ostatnich paru lat suknia obcis
25 robotników zasypanych
kała biodra i klosz zaczynał się nisko, O O O O O O A C O O C X X X X X X X O C O O O O O C < X > J O C < X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X »
Nowy Jork, 11 grudnia.
niemal przy kolanach. Było to zmart
MLIII
IIIILI.ILIIIL
LILLLLL
LLLLL'
wieniem niejednej z pań, która, pomimo
(t) Wczoraj miała miejsce straszna
masaży, ziółek i djety nie mogła osiąg
JAN ZUK zgubit książeczkę wojskowa eksplozja górnicza w Aynce, stan Ken
wydaną przez P.K.U. Siedlce.
Ruda- tucky. 25 górników zostało zasypanych.
nąć wymarzonej wagi 50 kilo. Dziś ta
Pabjanicka. Staszica 40.
sprawa przedstawia się trochę pomyśl
Do tej pory zdołano wydobyć zwłoki 4
^ • >A" G U M . . ?
• A . U ,
robotników.
Prace ratunkowe trwają
niej. Klosz usprawiedliwia swoją naz
JEST
do wynajęcia
lokal farbiarni
wę.
Sylwetka istotnie zbliża się do
składający się z jednej dużej saii, pa dzień i w nocy. I s t n i e j e nadzieja urato
kowni, kotłowni,
kantorku
i stajni. wania pozostałych pod ziemią.
NIE PREZERWATYWY! —
dzwonu, ljnja rozszerza się bowiem za
Wiadomość
ul. Leszno 34, u gospo
1
raz pod biodrami, zato fałdy są mniej
darza.
.• " i
« v"
PREZERWATYWY OLLA
sute.
w i n i e n P a n ż ą d a ć , wszystko inne zaś rzekomo
Gabinet belgijski
POKÓJ frontowy, umeblowany z te
Teraz kolor. I tu szerokie możliwo
tak samo dobre N A Ś L A D O W N I C T W A jak najelefonem. Tylko solidnemu panu do w y 
poda się Jutro do dymisji
nergiczniej odrzucać
ści.
Modny jest fiolet, niezbyt przez
najęcia. Piotrkowska 83, front m. 10
ogół pań lubiany, jako rzekomo posta
9—10. 2—4. 7 . 8 wiecz.
TylUo
Bruksela, 11 grudnia.
prawdziwe
rzający. Ale to kategoria myślenia na
Znakiem
POKÓJ
umeblowany
z
telefonem
dla
(t)
Premjer
hr.
de Broqueville jutro,
z nazwą
szych babek- Wówczas to kolory biały,
światowej sławy
soliYncgo pana do wynajęcia. Skwero a najpóźniej we wtorek, ma złożyć na
różowy i niebieski przenaczone były
na każdej
wa 6, m. 12. od godz. 10 rano do 4
„OLLA"
kopercie
po poł.
\ ręce króla dymisję całego, gabinetu. Uwyłącznie dla młodych panienek, mę
i marką
waga wszystkich zwrócona jest na kon
GLOBUSA
żatki w niebezpiecznym wieku balzagres liberałów, na którym mają zapaść
kowskim, czyli około trzydziestki, wy
uchwały w sprawie współpracy z kato
HI
G
W
I
A
Z
D
K
Ę
!
stępowały Już w fioletach- Dziś do
LEKARZ-DENTYSTA
likami. Od uchwał tego kongresu zależ
trzydziestoletniej kobiety mówi się z uBiuwairy
ny
jest skład przyszłego rządu belgij
śmiechem pobłażania: „Z pani to jesz
(podkładki na biurka) skiego.
cze taki dzieciak — co pani wie o ży
150 wzorów zę skóry
<u
ciu!" A fiolet przestał być symbolem przyjmuje codziennie od 11—2 i pól
i dermatoidu
rezygnacji. Zresztą samych odcieni fio
Granat znaleziono
S CS
O AIS
OD
2 XL. w pociągu Paryż—Monachjum
letu, od blado do lila, do ciemno śliwko
Ł) C N .
wego, jest chyba ze dwadzieścia. Nie
HM
tel. 232-55.
Paryż, 11 grudnia,
które z nich są urocze i bardzo twarzo
U5 "*«*CS— C| ">gN <"os
we.
Anita.
(t).W pociągu pośpiesznym Mona
Rozmaite
>i M o n
chjum — Paryż po przybyciu do StrassGrodno burga, znaleziono w przedziale trzeciej
u U (H U5
(Nagrodzona złotym medalem)
klasy pod ławkami granat. Zawiadomio
Elektrownia spłonęła ZŁOTO, BlZUTERJE. kwity lombardo U
S k l e p w Ł o d z i , P i o t r k o w s k a 4 9 no pryrotechników, którzy przy zacho
w e kupuje
i płaci n a j w y ż s z e ceny,
telefon 106-33
50—2
w Anglji
N oO
waniu wszelkiej ostrożności zabrali go
u.
Zakład jubilerski 1. Fijałko, Piotrkow
ska 7.
00
do składów amunicyjnych. Policja wdro
Londyn, 11 grudniaPOSZUKUJE 2 pokoi z kuchnia i w y 
(0 Wczoraj wybuchł groźny pożar
godami z podaniem
komornego sub: żyła energiczne dochodzenie celem uję
ogłoszenia w ..Republice"
,.Lux''.
§ cia sprawców. Prawdopodobnie chodzi
w centrali elektrycznej arsenału mary DROBNE
są najlepszym ł najtańszym środkiem
POKÓJ
umeblowany,
słoneczny ze ło o wywołanie wybuchu w pociągu,
narki w Chathamzetknięcia
zainteresowanych
stron.
wszelkiemi wygodami z niekrępującem
Pożar rozszerzał się z gwałtowną Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sub
wejściem z utrzymaniem lub bez do
lokatora. 2 ) znaleźć
mieszkanie lub
szybkością i objął wkrótce cały gmach pojedynczy pokój, 3) sprzedać nieru
wynajęcia. Lipowa 20. m. 5, front, II Regent Wągier
elektrowni. Dzięki energji straży ognio chomość lub rzecz, 4) kupić cośkol
Dietro.
:
zachorował
„DIANA''. Czekam poniedziałek godz,
wej,
dopiero po kilkunastu godzinach wiek okazyjnie, 5) dostać posadę, 6)
wyszukać pracownika — niechaj po
8.30 wiecz. róg Zjęlonej j Gdańskiej.
ogień zlokalizowano- Również zdołano da
Budapeszt,
11 grudnia.
drobne ogłoszenie d o „Republiki''
PRZYBLAKAŁ się w y ż e ł czarny i si
uratować od ognia znajdujące się w
(0 Półurzędowo donoszą, że regent
w e plamy. Odebrać za zwrotem k o s z 
pobliżu koszary marynarki.
tów. Sikorski. Wólczańska 72.
32 węgierski zachorował Ubiegłej nocy go
DUDKIEWICZ
BRONISŁAWA,
Pia
seczna 23. zgubiła książeczkę
Kasy
JEŻYKA
polskiego i rachunkowości .rączka dochodziła do ,10 stopni. Obawia
Chorych, dawód osobisty, akt ślubny
szybko i gruntownie wyucza
rutyno ją się, że Horty zaraził się i chory jest
oraz legitymacje zapomogową, w y d .
w a n y nauczyciel. Starszych i zapóż- na tyfus. Lekarze nie mogli jednak jesz
przez P . U. P . P . w Łodzi.
nionych
specjalną skróconą
metodn.
cze postawić ostatecznej djagnozy.
Wólczańska 29 m. 1, .front, parter.
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Piotrkowska 49. — Godziny przyjęć Redakcji od godz. 17 do 19, — Telefony: Administracja: 122-14. Redakcja: Sekretariat
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127-24;
136-44; referat gospodarczy i sekretariat nocny: 136-43.
Tłocznia — 180-80.
Konto P . K. O. W y d a w n i c t w o
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68-148.

referaty:

miejski

„Republiki"

Powierzchnia stronicy 420 mmX280 mm.
Stronica
tekstowa
dzieli się na Słuszne reklamacje
będą uwzględniane, o ile
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń z w y k ł y c h dzieli s i ę na 10 szpalt po 28 mm.
wniesione będą najpóźniej
w ciągu
tygodnia
CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście _ 50 gr. za wiersz mjri. Na od ukazania
się pierwszego ogłoszenia, lub
stronie I - zl 2 za wiersz mm. Nekrologi - 40 gr. za wiersz mm.
Zaręczynowe . zaślubi- niezwłocznie po ukazaniu s i e drugiego z rzędu
w Lodzi zl. 4.— za odnoszenie d o domu 40 gr. nowe w tekście zł 10. - Adwokackie ryczałtem zł. 2 5 . - Drobne za słowo
15 gr najmniej ogłoszenia
tej samej treści
co pierwsze. —
miesięcznie;
z przesyłką pocztową w Polsce
z\ l *Z poszukiwanie pracy za s ł o w o 10 gr. najmniej zł. 1.20. Opisowe w tekście redakcyl- Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają
treści
zł, 5.50. zagranicą
zl. 10.— „Republika"' I S L Z L 2 « M S
dopłata
20 proc
Ogłoszenia
zagraniczne ogłoszenia nie upoważniają do żądania
zwrotu
,.l:.\press' w Łodzi z odnoszeniem d o domu 100 proc drożej- Ogłoszenia fantazyjne i tabelaryczne 50 proc. drożej. Za terminowy
druk
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.
zł. 7 miesięcznie.
ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
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