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Kanclerz alakowal o,'ro Anglie. iige narodów; "rase świarowCl

in

l
"'raż~Dia
Oddawna zapowiada~ ze' NIECHĘĆ DO PARLAMENTU,
w AgI-:dów polityki wewnętrznej czując się odpowiedzialnym je-

,

Obok prasy największe
DOSTALA LIGA NARODÓW.
Niemey nigdy nie będą naJeżały
do Instytncji, która powstała po
to, aby bronić nletykalnośei pew
nej n1esiychanej krzywdy, przy
czynłonej niektórym narodom.
Kanelerz wytykał lidze, że powinna była wykazae więcej zrozumlenla dla potrzeb Włoch I
mniej przyrzekae Ablsyuil, że
mlala obowiązek doradzać Chinom większą uległość względem
Japonlł. Szydząe z Ilg1 narodów
Hitler wtrąeU, że jeśli ta instytu
cja istnieć będzie do 2036 r., to
łatwo zdarzyć się może, że powstaną nowe potężne państwa,
a potężne również stare państwa
rozpadną się, ale wszystkie te
zjawiska nie zostaną w Genewie
nawet zarejestrowane.
Ten atak na ligę narodów był
CIĘGI

oiasie -ej

IJ,

«OtoWM oddania ko1oob
Niemcom, ale nważaJą, je ale
można tego zrobić, nie wysłuehawszy głosu ludności tych
kolonii. Hitler zap)'tuje, ł!.SJ
pytano o pogl,dy tę 1ndnoś~ w
ehwłJl tworzenia się państw kG
loniaJnyeh, których zamorskie
tereny są przecież nie owocem
jakl~M plebiscytu, a tytko bru
taJnego gwałtu i grableły.
W porównaniu z atakami na
An~Uę niemal blado wypadły
powtórzone
ATAKI NA SOWIETY
i podkreślenie siły przymłerza
antykomi'l1ternowskiego · NiemeJ' - Włochy - Japonia.
Swlat oczekiwał, jak władomo, wynurzeń kanclerza na te·
mat
ZMIAN W REICHSWEHRZE
ł w sPrawie Austrii. Okazało
Aię jednak. te te czrści przemó
wie ni a były na.imnie.i ciekawe.
Usłyszeliśmy wyrazy wdzięczności kanclerza i całego narodu niemleckieJ(o dla B1omber~~ Frłtscha i innych generałów których %asłu"l dla odrodzo~ej RźeSZy są ';Iekopomne,
a którzy odeszli z własne.t woli w głębokim zrozumieniu potrzeby odmłodzenia slly zbrojnej . która stanowi z narodem
ie~ą całOŚć.

I

fJdraezana, a przez cały świat z I dynie przed wielką misją dziewielkim zainteresowanIem ocze- \ iową, jaka została włożona na
kiwana mowa kanclerza Hif'tera jego barki w ostatniej minucie
ua poiedzeniu Reichstagu ZO<iIa- przed IUltastrofą Nlemiee. Przy
lą wreszcie 'Wczoraj wygloSZUDa. tej okazji
I
Zwołani do Berlina poslowie. naj
DOSTAŁO SIĘ KLEROWI,
pierw uczcili przez powstanie
bowiem kanelerz ~wladezył, że
PAMIĘĆ ZMARŁYCH SWOICH w takleh momentach nie ten roa
KOLEGOW,
wla naród, kto z biblią krąży po'
po czym och'azu zabrał głos ge- kraju, ale kło tworzy i daje pra- I
nt>ralny mówca budżetowy i je- eę, będącą jedynym łącznikiem
dyny w ogóle mówca na tym po- między człowiekiem i Bogiem.
5iedzeniu zgromadzenia, które
Następnie rozpoczęło lę półtonosi jeszcze nazwę parlamentu. ragodzinne
Aczkolwiek Hitler w swym · SLAWIENIE REZULTATÓW
TRZYGODZINNYM PRZEMÓGOSPODARKI
WIENIU
hitlerowskiej we wzystklcb dzle
ciągle przeeiwstawial system rzą dzlnach życia. Było to właściwie
dzenia
Niemiec
systemowi I\ekspose premiera, poparte eałą
państw demokratycznych, acz- masą danych statystycznyeh, a
kol wiek ciągle ironizował meto- podlane przy tym obflele sosem
dy demokratycznych mężów sta autopochwały i polemiki.
Już
nu., po raz pierwszy przemówie-/ gdzieś słyszeliśmy te tony uznapośrednio
ide Jego miało przynajmniej ze- nia dla "piatiletki", która dała
ATAKIEM NA ANGLIĘ, •
wnę'rzni~ cbarakter eXlaosc, istny raj na ziemi obywatelom,
której w ogóle dostało się najpraktykowanego przez premie- których miala uszczęśliwić. Nie
więcej przy oświetlaniu polityki
ZDgranleznej Rzeszy. Kanclerz
rÓw w parlamentach demokra- tylko z ust Hitlera słyszeliśmy
ty~znych.
Pomijając bowiem już te tony.· Słyszeliśmy je rów- mówił
fakt, że przytoczone przez nIego nieź wielokrotnie z :l\Ioskwy, w
SP~R,? O .KOLONIACH, •
cyfry nie są udokumeutowane takim samym nasileniu i w laI pOdkrcslaJąc, ze gł~s narodu Ule
tak, że członkowie Reichstagu kim samym kształcie. Może ten
ntieckie~o, domagającego się renic mają możności kontrolowa- fakt właśnie każe się seeptyczrezwoarow surowców, będzie
nia icb wysokości a o ile chodzi nie uśmiecbać pod tą lawiną suk
coraz silnIejszy I eoraz trudniej
o wydatki, ich celowości, Hitler cesów gospodarczych, socjalbędzie przejść nad nim do podwie trzecie swego przemówie- nyeh i kulturalnych? Cyfry do
rządku dziennego. Przy tej 0nia poświęcił sprawozdaniu go- chwili sprawdzenia, mają zawsze
kazJi mówca podkreś1ł1, że gdy- mSLI CHODZI O AUSTRIĘ,
spodarczemu, które miało wyka- moc przekonywującą. Ale wnios
by Wielka Brytania rozpadła się to znowu usłyszeliśmy wyraz,
zać osiągnięcia narodowego so- ki co do epoki wielkiej szczęślipewnego dnia i AngUa była ska- uznania i wdzięczności dla dr.
cjalizmu w ciągu pięciu lat.
wości, .faka jest dzisiaj udziałem
,
zana na siebie bez zaplecza ko- SclJu~bni~~a za zrozumienie
Usłyszeliśmy na wstępie krótki I każdego robotnika, chłopa, pra,
lonialnego i dominialnego, to konieczności
zbli!enla tych
RYS HISTORYCZNY CIEMIĘ-I cownika, chłopca, dziewczyny i
może lepiej zrozumiałaby głos dwóch narodów, które !ją właŻENIA NIEMIEC,
dziecka na terenie Trzecie.' RzeNiemiec. W każdym razie kan- lielwte jednym narodem. Podnajpierw za czasów Napoleona" szy .fakoś dziwnie nie trafia do
clerz uważa, że milczee powinni, kreM ono w związku z tym! że
:t po tym w okresie piętnastu Jat l' przekonania.
, dla tego niezaleźnego głosu opi- ei, którzy maJą wzystkiego pod- jedynie w granicach ObOWląZU
od traktatu wersalskiego do obPrzy okaz.i i sumowania tego nH publicznej. Ona pcha do po-: dostatkiem, a .fednak walczą z j,eyeh w Austrii ustaw i praw
,fęcia wladzy przez hitlerowców. bilansu pow. odzeń
\ różnicn:a narodów, ona będzie nielada trudnościami.
musi być dane równouprawnie
Nie obeszło się bcz dygu w stroOBERWAŁA PORZĄDNIE
\\inowajczynią ewcntualnej woj DOSTAł,O SIĘ RÓWNJiEŻ
nie narodowo - socjalistyczne.l
nę wzorowej rewolucji niemiecZAGRANICA.
uy, jeśli nie zostanie przez rząMIN. EDENOWI,
C7ęŚei ludności Austrii. jeśli.
klej, która nie kosztowała rzeko- ; Kunclel'Z ze zgryźliwą h'ouią dy poszczególnych państw Ul- gdy kanclerz Mwiadczyl, że chodzi o udział w życiu pań
mo ani Jednej kropli krwi i któ- mówił o tych państwach, które kncblowana l położona na oby- Stalin jednak napewno lepiej Itwowym i publicznym. P rzy
l'ej nie towarzyszyły żadne zllisz nigdy Niemcom nie okazały po-; dwie łopatki, lub rzucona na slu- się zna na komuniźmie i jego ukaz.fi kanclerz mówił o 10 miczenia. Na tym porównaniu wy- mocy, a Jedynie mialy do dyspo-I żalcze kolaua, według wzorów, mełodaeh, niż mlnisłer angieł- Ilonach niemców. kłór7y tniezła fatalnie nie tylko rewolucJa zyc.łi l'ady, ilodczas gdy sami. o które tak przecież łatwo w E- ski.
szka.tą w państwach, graniczą·
bolszewicka, ale równicż wielka opływa,1ąc w zloto i surowce, nip ' uropie. Kanclerz tęslml do roz- POD ADRESEM CZLONKÓ~ cyeh z Rzeszą, a o których pl'a
rewolucJa francuska. Przez pięe mo~Ji się ze swoimi kryzysami ciągnięcia na całą kulę ziemską I
IZBY GMIN
.. 8 ł nvobody Rzesza walcZ)Tć
lał, według kanclerza, zg:n~b u~wr~ć.
I"i,1ylli", gdy każdy wladca mo- ' Hitler powiedział, że lepiej by ~e konsekwentnie. Ryb f o
tylko 50 pl'3C~ łll'zeciwD1kiiw hiN~eelłl~ć do innych państw , żc .: obić co mu si~ żywnie podO-\ zrobili, gdyby wtrącali się do KAMłiENTE. RZUCO~E ~O
tleryzmu w sł9sunku d!l liczby ~r:;:e ::e V:Jzy3P.·m (~el'l ,:iraiye:r. ha, nie będąc narażony nic, tyl-, sądownictwa sw~o w Palest)CZECHOSLOóWACKIEGO
hItlerowców, zgładzonych przed n;\'e., n""~w:~l~ s'ę w pr~em;J Iw ua kontrol~ wewnętrzną - , ni~. miast wtrącać się do wyOGR DRA.
~ym przez prze~iwnik6w uarodo \yi('n:u d~ść często . .A.Ie cale
bo tą można łatwo zlikwidować miaru sprawiedłiwMcl na tereNa zakończenie usłyszeHśwego SOC,hllizUlU.
l'HO~?E NIPN/ 'VIŚCI I GNIE- - ale nawet na jakiekolwiek slo I nie Rzeszy.
Mówiąc o koło- my, te naród niemiecki nic
Z .kolei kanclel'z uzasadniał, WU MV ", J(ANCT,ER~ RZES~ wo krytyki po za granicami swe- j nłach, kanclerz wspomniał o
$wOJII
GŁÓWNIE DLA PRASY,
'~o politycznego zasięgu.
tycb anglikach, którZJ' WP"
lOokoóczenie ~ &łzo 2) .

I

I

I

I

I

21.

jC8ł

(Dokończenie)

I

I
al źolnł ki
ie wł~:ll)wn czy, e
e_s ~
NlE CRCE WOJNY, ALE JEJ
SIĘ NIE BOI
•
•

STKICR

ODCINKACH,

n.- .. Gtos

P("ITtANNY· -

1~~8

Nr.

o

PO- Sim NA CZECROSŁOWACJĘ, Sympatfe

GŁĘBIENIE NIENA WISCł DO NIE DWUZNACZNE
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RADY MINISTRÓW

PODKRE~ ezaly s1.ę raczej do ~zasów, gdy na sobotę popołudnIu i zapoLIGI NARODÓW, NASILENIE SLENIE AKTUALNOŚCISPRA Mussolini zdobył' władzę w wiedź, że dalsze obrady w Lon

~IENAWIŚCI 0;0 pnASY WO- WY KOLONII, PODTRZYl\fYGOLE ŁĄCZNIE Z ZAPOWIE-I WANtE
JAPONII W JEJ
liZIĄ OSTREJ REAKCJI NA , W ALCE Z CHINAMI, JAKO
Resumu.iąe całe przcmówłe- ,E l\"ENTUALNE DALSZE ATA ' EKSPOZYTURĄ KOMINTERnie, trzeba podkreśUe
KI ORGANÓW OPINII PU- NU ORAZ DĄtENIE DO UAGUESYWNY TON W STO- RLICZNEJ ZAGRANICĄ, DE- 'fWORZENIA WOLNEJ NARODOWEJ' BISZPANU.
SUNKU 00 ANGLII NA WSZY LIKATNĄ ZAPOWIEDt NACI

Ko spek

lWl2 r., nit do chwll ostatnich, dynie odb~ą się w niedzielę
Tr~ć mowy kanclerza IłIłIe-j po mowie HilIera oraz w pora musiała być w o~ólnych za- nfedzłnłek. Swiaf z naprężoną
rysach mana An/,(Iii już w plą I uwaaą oczekuJe teraz rezullatek wieczorem. Tym się tłnma łów tvch narad gabinetu lonCQ
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Hitler uzasadnił, rłucji ~osp.odarczej, którą Niem eJalislyczne. W ciągu pięciu lat goś wypłacona odpowiada ró- Japonia jest elementem hezpiedlaczego posiedzenia Reichsta- I cy przeszły w ciągu pięciu lat, rdvmu Hitler urzeczywistnił wnowartości produkcji innego czelistwa przeciwko bolszewiz:ezłowieka. Mimo to 1ądanie po IDowi.
gu nie zwołał na 30 stycznia, Hitler przytacza cnłv 8zcreg swój plan
Niemcy mają na Dalekim
jako piątą rocznicę objęcia '\lI·ła
dał 8łatysłyeznych,
stworzenIa armil narodowej, siadfości kolonialnych b~dzip.
dzy. Przesunął termin posiedze z których wynika, te od 1932 i _ miejsce żołdactwa, narzuco coru siIniei&ze.
Wschodzie zainter~wllnla
nia dlatego, te
wz~l. 1933 r . wykres zarówno
nego przez "okM ,,'ersalski.
Pretens.n te,i nie można od NIt>
wyłącznie ~ospodarcze,
chelal poprzednio Drzeprowa- w dziedzinie produkcji, jak l Jlyło to dozbrojenie bczprzy- miee odkulł~ przez ofiarowa- a żadnych terytorialnych. Niem
nie kredytów,
dzł~ Jeszcze Dł'zcsunięcla perso dochodów wykazu fe linię '\l\'r:I10 ,kładne. Nikt w Niemczech ani
cy życzą sobie zwycięstwa Hisz
naJne Z81'Ówno w rządzie, jak I szą.cą się w górę. I tak,
na chwilę nie wątpi, że on ani przez zapewnienIe, te ,.a pnnii narodoweJ. bo to, podo))..
w armi~ oraz doprowadzM do doeb6d narodowy~ wynoszący (Hitler) jest upowa:inionym wo pieniądze mogą sobie wszystko 'tle, jnk reżym MUissolinieg.o we
kupić. Hitler nie ufa konfewyjaśnień na pewnym odcInkIl w 1933. r. 45,2 mm dy marek, dzt'm
(autoririerter FiibTcr)
W1oszech. w łąCZńości l: przyJ)Oliłycznym. (Aułrla).
podnl6sł się w 1936 r. 46,6, a Rzeszy
Z ,s.zczególn~ nacirene,ł9n4
jażllią Niemiec oznacza stab:'H
ZwrotnJ dz.eA
w 1937 roku do 68 millardów skiem wspom!na m:t rszałka które prowadzą rudzkoś~, pl~t '.a(' ję pokoju w Europie.
mnrek.
Blomberga, ktor~,' był jego po- ną nadziei, do rozczarowań.
WZ!I'ost samozaop&!rzenia s.ię, mtlcnikiem i lojalnym wspó Zaczynająe swe wywody, jak
Ad,. la DraSa!
zwykle, od chwili poruczenia Niemiec wzrósł z 75 procent w pracowniklem przy budowie
Ifgi
Między Francją
1 Anglią ł
mu urzPdu kanclerskiego przez 1933 r. na 81 procent w H137 r. nowe.i armii i składa mu poO ile chodzi o ligę narodów jt'dnej strony, a Niemcami &
zmarłego
prezydenta Hinden- Produkcja żywności, surowców dziękowanie. To samo dotyczy Hitler okTeślił :: jako insłytu- drugiej nie ma żadnych punk..
hUifga, ~wiadczył, te nomina- i gotowych fabrykatów wyka- generała v. Fritscha. Po~łoski, cJę bezprawia dla obrony trak- Mw ~pornych . Po odzyskanIU
kursuiace w związku z ich ustą
cja jego miała znaczenie epo- 7.uje stale wzrost, przy czym.
ł~.tu '\lI·er5al~k~ego. DI.a,tego. teź 7.?gfębin Saary wS1.e!kie preteD
materiały zastęncze i zbroj~pieniem, są śmieszne.
kowe, te
Niemcy z mej wystąpIły. Niem Sle teryłorinlnl.' w stosunku do
ulowe wykazufą najwyższy
Pll stworzeniu nowe.i armii
SO stveznia 1933 r. był dnIem
cy są zdecydowane ~ałoź~ć so- rrancji Niemcy uważają la la..
odsetek.
potrzeha bvło silniejszego ze- ble rozumne ogranlczenre w spokojone. Co tę przyjaiil uuuzwrotnym w historii i pozostaDochody Rzeszy wynOSIły w spoJenia politycznego i WQjnie nim po wszystkie esasy.
6,6 miliardów marek, .. kowe~o dowództwa j dlatego swych pretensJach. Jeżeli prU-jun-a i zatruwa, to t. zw. wolTwierdził date.i, że on był osła 1933 r.
wa ich b~ą naruszone, same ilOŚĆ słowa, zwłaszcza w pra"
r.
- 6,8, w 1936 1'. HiLler ohjął osobiście dowódzw
1033
tllim człowiekiem, nawołanym
sobą pomo~ą...
!\Je tych krajów, gd7.i1" szerz"
do urałowania Niemiec, te po H,5, w 1937 ;zo. - U, a w 1938 two nart armią. Zapewniając, Niemcy uzna Ją panstwo 1\130- ·'}!lyd.ne kłamstwa i obell§i odnim jut nikogo nie było, chv- r .. -:- przewidziane są na 17 że Niemcy .są pokoJowo ttspOdżuko,
nnsnit! stosunków w Niem-<
ba ehaos. Co pOJ)rzednio się milIardów marek Tym cyfrom sobieni. Hitler podniósł jednak. mimo, że liga państwa tego do clcer. Dołycłlczas Niemcy trzy.
działo,
było nieudr,!ną
próbq jednak nfe przeciwstawił Hitler że ~d:vby spokój Niemiec zostal twhczas
nie zareiestrowala. mnlv l ilię w rezerwie ale odt,d
i zndłużenia Nie- 7aMócony
rządzenia i nie moglo doprowa wydnłków
Niemcy ani
będą odpowiadały z' narodo...
dzić do czego j'nneA'o, nit boI· miee. Z dumą stwierdził, fe pU' staj J if'l~ b~" ltroaDy Rft'nIe myślą o potvJ'Oefe do l'gI
.soc.lnusl)'CZIlą ciokładnoś~
szy, a Iwfal prze"ona się, • jaszewizmu, bo bra.kownło reży· Stanach Z.iednoczonvch
narod6w9
mowi substancji, predestynowa Nlcm" są krajem na.twł~kszeJ kim fanatyzmem 1UU'6d me- zMaszua od ezasu, kiedy 'VIo
Przviaiń Z Polską
produkcji stall na Iwiecle.
m1edd lH:Id2Se gę bronił.
nej przez krew i związanej z
chy
z
n,ie,i,
wysłąpi!v
.•
Tvm
saJako
oslatni punkt Hi.lJcr •
~o prze~lądlie gosp~arc.zym WSI~'slkłe plotki o bunlaeh
krWIą (blutbestimmłe und blulme
Test
p~w!ed~tane,
te
I
świetlił
stosunek do krajów ....
m.vm
Hitler przeszedł dD pohtJ1kl we wofskowyeh o aresztowania('h
gebundene Substanz:).
Nlemcv wzbr~llIa,,~ .Slf~ ,przed 5ir.rlnich, a rwla!\zcza , łych, w
wot'lrzncj
i
zagranicznej.
oricerów.
~
ucjeez~e
nast~cy
Kiedy obJął rządy, z~rani
,,"Spółpracą z lUnymt pans\ a - których zamieszuJą niemcy, _
tronu i L d. Sil wytworem bujea .sądziła, te w Nicmczech ist·
IctÓTZY gwałtem i wbrew !IIweJ
nej (anł:lZli dziennikarzy w t. mi.
nieje tylko masa arodu i on.
PrZjfgo·owanl
Od.rec!ft.
DreSft
woli zostali odlączeni od Rzezw.
kra,iach
demokratycznych.
ż e wi~ z: nim musi upaść cado•••
ienawiści
"lZY· Z .kraJami tymi RZf'.sza 11"
W iemezech IstnIeJe tylko jeły system_ Była to wielka po• trzymuJe dobre, a nawet
Przede w:szystkim
tlen rodzaj oficerów.
myłka.
Może zapewnić, te re·
Tylko wobce boluewizmu
żym
nie opiera się tylko na rozprawił się z pogloslnnm, lam.
Niemą są nieubłaganymi WIO prZY.faclclskle stosunki. W płef
sownnyml za~ranJ~ :te pMtla
dwóeh ocza.eh i że
gami. A~lia Jekcewaty "obie
wszym rzędzie z Polską.
dopfcro
łeru (4 Jute:!o) łJ1Jano
istnieJe cały szereg wysoce uzamierzenia
bolszewików
w
Mozłiwość
nawiązania dobrych
Przechodzą.c do kwestii koło
zdolnionych ludzi w szeregach wala woJsko ł ministerstwo nialne,i, Hitler poducśla, te
dziedzinie
zatruwania
i
rtlwolu
stosunków
miało swoje tródło
suraw za~ranleznych.
narodowych socjalistów.
Zaprzecza temu, twierdząc, te bez zioła I bez dewl. Niemą t'Ion;zDwania inn}'ch państw. w tym, te w Polsce nie decyZwv~ięstwo Japonii w Chinach dOl'rał parlament demokratyczutrzymcly wartoU mar"';
od c:hw:ili objęcia władzy p'rzez
dokonałv tello przez produk- jest nmie.i szkodUwe, nit lwy- rtY, tylko, ze rządził tam Marniego
wzgl.
partię,
wszystkie
Rewolucja narodowo _ socja.bowiem szalek Piłsudski , który, rozu·
cję, bo każda marka przez ko t'ięsłwo bolszewizmu,
listyczna jest nie podobna do dziedziny były narodowo - 150miejąc sytuację, zawarł pakt I
rewolucJi w innych krajach, o
Rzeszą,
który doprowadził d
ile chodzi o ofiarę krwi. W
przyJaznych sl~tmków,
Francji szalała przez pięć lał
\V łączności ze stosunkieDl
gilotyna, w Rosji, gdzi~ mordo Polski Hitler nadmienił, te
dercy zaJmują wysokie stano.
dzięki lll'ozumieniu
nastrojów
wiska, krew &ię leje do dnia
ludności ~dańskiej i postawiedzisiejs7.ego, a w Hiszpanii
ruu J}rzez ligę odpowiedni.
~: ojna d,omowa trwa .iuź blisko
człowieka na stanowisku komi...
dwa 18'ta. Narodowi socjaliści
~arla,
postępowali
z bezprzykładną
~ I!d8~ska zostaIa
oszczędnością łyda
ł
mienia
ludzkiegO>.. Narodowi socjaliści
WJEDEN. 20 lutego. (pAT.)-jinteresow8nłem omawiano ttstępJjest dodatnie. W ehwUl obecnej Świat ttzna~S~~~1SkO Gdalł'
ma.ią
zapotrzebowanie tylko Wczoraj odbyły się w całej Au· ' z mowy HiUeM dotyczący dzie- moina reakcję włoską na ~owę
I
ska, a
dla ludzi, którzy realną pracą strU Iłeme tlcmonslraeJe naro- ' sięciu milionów nieme6w. rozsia, Hitlera streścić jak następuJe!
chcą współpracować dla wspól dowyeb 80ejallstów w róinycb I nych poza granicami Rzeszy t) W10eby maJ, całkowite zro
Gdańsk umaJ prawa PoJskL
młaśtach. Dziś rano w WiedniU I w Austrii ł Czechosłowaej;.
mmlenle dla $posobu ujmowa.
nego dobra, dla Niemiec.
Na Kiirłnerstrasse, przed nie- nla przez Niemcy spraw gospoen
Nie maJą zapotrzebowania na przepełnione zwykle w niedzielę
ludzi, którzy w Imię Boga, z pociągi i autobusy, świeciły pust mieckim biurem podrózy, w któ danzych ł autar"ieznyeh.
Dość powierzchownie i ogółcytatami biblijnymi, prómu- kami, a od godziny l-ej ustał pra rym wystawiony jest wielki por2) Wiochy uważają ~a słuuoe nikowo
Hitler potraktował
odbyła lilowa repłi~ poświęeone .ta- sprawę ostatnich wypadków "ff
jąe, chodzą po kraJu l kryłyku- wie całkowicie ruchu na ulicach. tret kanclerza Hitlera,
Opustoszały lokole nieposiadają się manlfestaeja narodoW)'eJa . . kom prasy zagranicznej na Niem Austrii. Oświadczy( Że chodzi.ią, zamiast pracowa~.
Czego dokanały, to tylko jest ce radia, kawiarnie i restauracje, cjalisłów. num wznosił okrzyki ey,
lo tylko o to, aby narodowym
3) Wiochy eałkowleie zgadza- soc.ialistom, obywatelom auowocem własnych poczynań, posiadające radio, były przepeł- na cześć Hitlera, jak równiei ozagranica w niczym nie 'p rzy- n:one tłcmami, słuchającymi z krzyki: "Precz z żydami",
j-. się. niemłewm punktem
<wlriackim, udzielić tych saJednocześnie w tym samym dJlenia na ligę narodów,
mych praw, jak wszystkim inezyniła się
do gospodarczego n~pięeicm przemówienia łlilleczasie odbyła się w eenlrum mła
4) W sprawie HiszpanU punkt D}"l11 obywatelom. Jest to 1\o\Vy
wzmoonienia, nie udzieliła ża· ra. _
W parę godzin po mowie, Ou- sta konlrmanlfestacja. BOrguł- widzema Niemiec przedstawio- prz~"ezYJ\ek do pacyfikacji Eu
dnej pomocy, czego uesztą
my narodowych socjalistów usl- zowana przez "Front palriotyez Dy prze. Hitlera, Jest ldentye:z- ropv. W kraJach demokratyczHitler nie oczekiwał.
10lf'aly manlfeslowa~ przed po_I n~. Przed "machem ..Frontu n)" • teZłł włos"...
nych panuje z tego powodu
Tetno 90SDodarcze seIshvem niemieckim. wznosząc patriotycznego" wystawione
i) JeleU ebodzl .. Austrię, to I wściekłość, a to dowodzi, je
Gospodarczy program naro- ,okrzyki na c:z~~ł RUIera. Gęste I słały silne posterunki ko!pusu mlaroda.tne koł~ wloskle .z i,·-, spra.wa .iest do~ra i s1uszna . .
doW'o • sociali.~tyczny nie jest , lwrdony POliCJl dookoła poseł-, szturmowego "Frontu patnolycl .. ym zadowolt'nlcm przYJmują I Hitler zakonczył zapewnIeprogramem' pieni~żllym
ale' stwa niemieckiego, nie dopuści- nego".
wiadomości J(orq.ce słowa u- niem. te Niem~v nie tyczą soprodukcyjnym. Pien!ąd~ jest I ły jednak do manite5tacjl
Przed gmaehem nnf:du lu- I znania
HiQerBt
pDŚWfęroAe bie wo!ny i nie hoją się jej.
tylkD środkiem rozdzielczym.
Jednocześnie odbył si~ duly clerskiego wystawIono wZ1tłoc- SchusebnlggCIWL
DziękUjąc swym współpracowlin więcej dóbr się produkuje wiec kilkutyslęemy uarodowyeb ruone posterunki policji konnej.
Wł.)<!hv są równfeź zdanła, te nikom, Hitler prosi Boga, by.
Łvm więe'ej wzrasta dobrobyt socjalistów, na którym pl'zema- RZYM, 20 lutego. (PAT.) - dobre stosunki Austrii i Nicmll'e pozwolił mu zawsze ma..leić dD
(Teoria starsza,
niż Hitler, wJalo kilku mówców.
Pierw$ze wr~tenie. wywołane sta!,owią zasa~iezy element po- brlt droge.
18..l
\przyp. Red.) . Jako do~ód eWQ _ Ze specjalną ciekawością i za przez mowę H!tlera we Moszech kOJu 'W Europ.e.
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LONDYN, 20 lutego (PAT.) - DYMISJA MINISTRA EDENA

STAŁA SIĘ FAKTEM DOKONANYM. O godz. 7.30 zebl'ała się ponownie rada ministrów, ale w składzie niekompletnym.
Minister Eden, który wyszedł z Foreign OUice, udał się do mieszkania premicra, któremu DORĘ
CZYŁ LIST, WYJAŚNIAJJ\CY POWODY SWEGO USTĄPIENIA. Następnie, po krótkim pobycIe w Foreign Office, minister Edcn odjcchał do domu swym prywatuym, a nie służbowym,
samochodem.
W międzyczasie, narada mini trów pod pl'zewodnictwem premiera Chamberlaina trwała
dalej. Na godzinę lO-tą wieczOl'cm wyznaczono ponowne posiedzenie gabinetu brytyjskiego w
pełnym składzie, ale już BEZ ~IINISTRA EDENA.
Gabinet, który zebrał się o godz. lO-ej, jak twierdzą w kołach politycznycb, omawiał przc ·
de wszystkim przyszłą poliłyl~ę rządu bl'yty,iskiego, w Idórym MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH BĘDZIE NAJPRA WDOPODOBNIEJ LORD HALI FAX.
LONDYN, 20 lutego. (PAT.) - Oficjalnie komuuikują, iż DO
MISJI PODALI SIĘ:
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH EDEN ORAZ PARLAMENTARNY
PODSEKRETARZ
SPRAW ZAGRANICZNYCH LORD CRANBORNE.
Rezygnacja lorda Cl'anborna została natychmiast przyjęta przez premiera, natomiast REZYGNACJA MIN. EDENA MUSI BYĆ NAJPRZÓD PRZEDSTAWIONA KRÓLOWI I PRZEZ
NIEGO ZAAKCEPTOWANA.
Lord Halifax
Jutro min. Eden złoży oświadczenie w izbie gmin, po czym premier Chamberlain ze swej
toNDYN. 20 lutego (PAT.)- strony również złoży ' odpowiednie oświadczenie i zgłosi wniosek o odroczenie posiedzenia Izby., że P3lI1 postanowił 'lstąpić z tePópołudD.iowe posiedzenie gabigo ważnego urzędu, k.t órym
neta trwało p!'Zeszło 3 godziny.
Pan tak znakomicie kierował
N. DoW1ling Street naprzecIwko Edena, tłum zaczął ' wznosić 0- \ Dlaczego Eden
sprawę ~ tego" a wiem ze row- przez cały czas, kiedy go' Pan
dOlB. - premiera. mimo zimna, krzyki: "Niech ż-yje minister
LONDYN 20 lutego (PAT)- 'nież i Pan zdawał sobie 6pra- plastowaL
WJaeklwallłam pnesdo 500. ~: Eden! Nie chcemy paktu z Wło- I Kores onde~t Pt\T'a ·est w ~nż wę z różnicy zapatrywań, jaka
Zal ten jest tym większy, p()
l6'b. Silny posterunek palleJl chami!" Stopniowo wychodzić I , . p ;
. ' .• ,
J- h '
' nas dzieliła w stosooku do mię aiewat roinice. jakie powstały
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zaga len pomiędzy nami ' pod żadnym
,st r~. porzą u. o~a ~.m " 0- zaczęlI mlH mJl1Istrowle, ale l1le! ~ólów co do rz cz n które do- zynar owyc
beeDo~ć o~oło .1~~ dZle~Dlk~rzy wszyscy członkowie gabinetu 0- prowadziły d~ r:zy~n~cji brytyj dnia, ,;akrównież co ~o. metod WZRlędem me dotyczą naszy<,-h
prasy anglelskle~ l obcej śW1!ld- puścili dom p~emjera,
skiego mln. spraw zagranicz- za pom?cą !,-tórych mlehbyśmy ostatecznych celów, lub pod.
czyta o tym. ze 1Hl DOWDlDg(
,
"
'
h
.te rOZWlązac,
stawowych zasad naszej poliŁy
Słftet , deqdoW'aly się ważne ,Wkrotc~, po tym WIadomym nye •
'
.
'
Nie może to być , w interesie ki. Dec,"''''. której pan nie mo
spraWT.
, SH~ stało, lZ nadgod~. ,?30 z:,"oła- do~~r;ll~~eZ;b~~o~~l p~=~:~ kraJu, aby ci, ktÓrzy powołani że zaakceptować, dotyczyła te.
.
'ł
' 'I no uową uara ę mlOlstr ó \1.
.
'
•
~ą do kIerowania jego sprawa- go, czy chwila obecna &t080WPlerw.uy opUŚCI dom premleJak to określił szef prasowy Chamberlama, szef rządu bry: l·
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en w owarzy s WJe premiera nie było to kompletne yJ lego oręczy mu w o u y"
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k · ar, na Jest do rozpoczęcia rozmów
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d
mO'l1lJnym
zespo
e, f'a 'OWICIe angielsko • włoskich, Miałem
"
t
t
l
swego par amen arnego prywa - , posiedzenie ctabinehl t ' zn że s USJI sz e e arac.l, ,~a tl, z a
'd"""
t
k t
l Th
I
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•
SWla oml rozmc w zapa rywa- nadzieip, iź nie będzie Pan u·
nego se re, ar~a ~os ~
~~asa'l pewni. członkowie rządu nie byli :~~~ ~~::;.~r~ł:~h;JSdl~~~m'::~i: Iliach, a mimo to ma.ią;c nadzie ważał tego za tak doniosłe, by
Przy, pOJaWIemu SIę mmJstra , obecDl. ,
. W • B ry tann
•. rozpoczęCIa
. I .lę , r.e one się n:e
wi eOla
. Dowt6rZą
,
, , ' Do, zJnusiło Pana do tak bolesne!!o
.
I formalnych l'okowań angielsko- t v,CZY to w s.zczego,lnos<:1 .wspol dla nas wszystkich ustąpien i a.
włoskicb o POl'ozumienic.
płacy preml~ra z mllllstrem
ł.ączyła nas W tak z,n aeznej
W tym projekcie deklaracji spraw .zagran:czIn"ch, Dla łr:-ch mierze z~oda, nie tylko co do
Włochy miały ; oświadczyć swo- j ~ow o,dow z bar~zo gł :: bo]~':'~ podst.aw~w.vch ~praw. politVłti,
KINO
Ją zasadniczą gotowość pełnego I z~lem . po<s_~an?wlłel~l .~pl~C , ~ al.e rowmez ,C? d? ~Ielu pra~
współdziałania ,w , komitecie nie_lIana ! Pa , s,k ch kole,,?"", z t~C2'~y:I~, mozh~oscl za ~ tosowa
ill~erwencji na po:dstawie planu l\~Órvml ,w, CUlQU
w:cl~lch ~l.Ia, .leI, lZ ~? ?ledawna l~[ałem,
brytyjskiego w, d;,iale wrCOfan.i:'llll .~dnOŚCI l napr<;7.elllu byłem lZ~ ,zanne rOZDlce ?oglą~,o\Y, ~o
obcych ochotmkow z HISZpanll, zł•. czony,
k,~ry(!h, ~a~ czym aluz,! c, U1,e
l'ocz. 4. 6. H. 10
Mln. Eden deklaracji tej nie
Pragnął~~m
z,al.:onc~yć na 1 umemozhw.Ją na.m,dalsz eJ .,," s poł
zaaprobował. Mimo .jego sprze- t nU,l: osob.stą,. NIgdy me, hędę pracy, Pon~e,:'az ledn~k IIsl Pa
eiwów, premie'r Chamberlain I mo"t zapo~n:eć pomocy l rad, ?'l uo,:"odzl. ze .I ak mes Lety. ~le
N ajpot~żniej8zy film egzotyczno-sensacyjny
przekazał ją jednak ambasado- klóry~h m: Pan zawsze tak ,!est, nIe ,m;tm lI~nego wY.lSC1,a,
ostatnich 10 lat
, rowl Grandiemn. ,
('i~ęlll1c udZielał, lUr?WnO !a-l.1ak Dr7:· · "C Panską decyzJ~.
Min. Eden sprzeciwił się rów- nim .P~n. zost~~ ~rem ! er:m, .Jak I Przed łozę przeto ~e7:" "nacJ~
przewy78zal!\cy niezapomniane arcydzieła
c
nieź deklaracji na sobotnim po- 1 ~6zmel: Ro~n,lce, Ido're .na,~ i Pana J~rt~ KrólewskIeJ :VIO ~Cl
.Pogan:n i "Białe Cienieli
I siedzeniu gabinetu i
WOBEC dZ,leJą. n!czalez'llle od lego, JakI do orzYJęcla.
~ASADNICZEJ ROZBIEŻNO- tnl są, n.le, mog,ą wymaz~ć tych Pragnąlbym podzitKOwać Pa
SCI }UĘDZY NIM A PREMIE-I wspon~m:n',!łm wpłynąc na na nu gorąco za łaskawą lojalną i
RE}I CHAMBERLAINEM, JA- "1.1ł p,rzy,.raźll,
pomooną koleżeńską współprai ~.:\ SIĘ PRZY TEJ SPOSOBNO- PanskI na laWS1.e
cę w ciągu całe~o tego' czasu,
' SeI l.TJAWNILA, POSTANOWIŁ
(r-) ANTONI EDEN.
~dy pracowaliśmy razem oraz
USTĄPIĆ.
Premier Chamherlain odpo· zapewnić Pana. ź-e nic co zaVI'.
lisł6w
wiedział na ten list w uastępu- szło•. nie podw~vł? mojego \II. , Ją~y sposób:
znanIa dla Pansklch talen·tów
LONDYN, 20 2. (PAT). MInIi moich serdecznvch uezuć dla
ster Eden , wy,~tosow~ł do pre-'
Dro!iO Antoni!
Pan.. osobikie. Szczerze odda.
lUIP-r::I. nastę'PuJące pIsmO, uzaZ naj,głęhszym talel'!" podzie
sadnia:iąc swoje wystąpienie z lanym pr~ez wszys~lch kot~- ny.
I rzą,du:
~ów, ,przYJąłem do WIadomOŚCI. f-l NEVlLLE CHAMBERLAIN

,.'n. Eden
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paru
dni stwierdziły, że pomiędzy
I nami istnieją różnice na temat
d.~r.vz.ii o wielkim znaczeniu i
(hł~ko.jdącej w swych konsekwencjach, Nie mogę zalecać
parlamentowi polityki, z którą
SIl, Ule zgadzam.
Poza tym co
raz bardziei zdawałem ~obje
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Gnębienie

nowoc&esna Venus,
dżungli'"

pami ę tna
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JON HALL

no\\e odkrycie H)rvwoo ~l'u
BUNT IWZl'Ę I'A~YLJH ~y ,v .uŁó ',V r
Sceny huraganu. jakich dotąl oko ludzkie nie
ogl f} rlało

!

LONDYN~

o

slużg radą ...

bez ustawodawstwa

20 2. ,~Dai!y Tef'onosi z Wiednia, że
w czasie sweJ wzyty w BerBnie min. SeyslS Int:mal't omówił
z szefem S. S. i Gestapo, Himmlerem także sprawę t .. aktowa
nfa żydów w Austrii. Według
i.ofOi·m:!c.łi
korespomtenla
c:'a:cnnika Il)ndyJiskie~o, Seyss
~nqllart i Himmler mieli dojść
(I!) wniosku, że "czas ,jeszcze
nie doJrzał do usławoda ,, 'siwa
antyżYdowskiego w Austrii, ale
na innej drollze uczynione b~le~i'aQh'·

seanse

IW

ABS"

Gigantyczna realizacj',t J G H NA FOIł!r A
W r. 6ł. DO R OTHY I. A M., 11 R

na pozostałe

antyżydowskiego

dzie wszystko możliwe. Niemiecka ta.ina polic,fa zebrała w
ci~u
czteroletnich doświadczeń dość s)}osobów
dla pozauslawowego łrald!owwa pńeciwnłków politycznych I będzie
slużvła radą w tym zakresie".

centrali telefonicznej w Wieanlu ł kontroluje wszystkie r ozmowy za granicą, a podobno na wet rozmowy kanclerza Scbuscb
nJgga z placówkami zagranicznymi AUltrii, III podsłuchiwane.
_ •

(:farn, gabrnet telefa- ZamknieCie konsulaiów
nfelnv
R~YM, 20 lutego (~AT.). -~WIEDEŃ 20 luledO. _

W

Ij_

gcncJa Stefani donOSI z Wledma,

słatnie.i ch~iIi nadchodzi sensa-, iż k?Dsulaty au~triackie w ..MacyJne doniesienie, że tajna polł- drycle, Barcelorue i WalencjI zocja niemiecka urzęduje już w stały M-knl.ee.
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wa małżeństwa

}Ira",ki tygodnik .,Sobota." w
związku z wydarzeniamI z 4 llJti'gc w Rzeszy Niemieckiej
prz>=!prowadza analogię między
małz(>ńatwem
króla Edwarda
VUI & małżeostwem marr.za.lka
v. Blomberga.
Już upłynęło więcej Jak rok od
thwili, gdy król Edward VIII zrezygnował z O.lJpotęinlejszego tronu świata, aby się móc ożenić z p.
Simpson, a teraz znów zgorzkniały
miesiące miodowe marszałka von
Blomberg~ który odjech~ ze swoją młodą zoną w. podró;& poślubną
jako minister l WIelka osoblstośc,
a w kiJka dni później dostał dyml-
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IJożret Aus"ie
SpraWIIY. kt:6re pa.,onu,. dzlsleJsz
.WlliBt:

DIaczellO daia Niemcom

W ramach akcji ..Unlwtrsyteta Powszechnego", zorganillowa- ły się rentowa6, a na domiar złego przrstrzf'nł ot;tatnirh atu lat 'fi
nego przez Federację obroue6w ojayzny, onegdaj, w lokala Zw. władzę objęli socJa! - demokracI, Hiszpanii wybuchaly
rewolucje
żydów, uaeslników walk o niepodległość Polski. wygłosił e1e"'~ wrogowie kapitalu.
,I uif'mal ro roku. J:li$711an jest zmit"D
prelekcję p. L "A.ktualia poJ:fyezne" p. dyr. Allguslyniak.
~I
PonUej podajemy w obszernym auócie wywody prelegelJta.
I wówezas to wielki kapitał pod. ny, jak k'łbiel.", i rzą.:I, czy par1&(DEDAK:ClA)
jął wi( Iki plan.~ Plan, polegający ,I uumt, ktiry miesiąc temu wybrał,
na unikaniu wlzp.lkieh wstr:z~{.w dziś jul mu się :tic fodoba, a II&Omtwię - za.czyna prelegent
Austrii ustawił działa pad Brenue- I!plJłeezuycb, a jednocześnie na I ~tf;rny nie Lędzi mu się podobał 1&
N;tat.uie. ,,:ydarzenia. polityczne. 0- rCllI, a ~raz, g~y grozi mu ws~l. p~zy~rlcenhl dawnej świetności ~it'l"iąe_ Hiszpan Jest typem Wf.
m~ WIt! .Je Jedu.ak . Ole pod. kr;tem Da gramca z H.~eszą, DlO rol,i ~!:' wll'lk1E~~" przemyt'llI. Delegat kon·1 bitnie anarchicznym. Częste rewoVvHlzt'wa kawlarmanyc.h poln.ykćw, aby przeszkodZIĆ "AnscblussOWI? cemuł ezy trustu, wyjechał dł Iur.je - to nJędly innymi wynik
kliny bez pardonu dzielą świat i
O.lpowiedzi na to pytanie trzeba I Ameryki I tu zaczął studiować me- warltnków etnicznych.
6ję.
I gbS7ą wojnę, al? z. punktu ..Mw- UI.ÓW _ 6zukaC: dat~ko .!)OJ8 ~an!ca., tody walki przemysłu z robotnika·
Ale nie tylko. folą przyczyuy po.
ZnaJazloby ,Ię jeszcze kilka ID- I nin Daukowtlgo J bletoryczneg? r\ I nu \'\ loch:. w AltIS?·WI. ~VoJna l o- i o.,. Bo pneciet Ameryka, przy ea wainiejsze: struktura gospodareza.
Dyrb podobnycb wypadków, Ale na ' wtcdy w ionym świetlc ujrz~my ~'cn~ akCJa pacyfl~acYJua kosztu· Iym sWltim u"taIWodawstwie FOCja1- I Grandowif', wjt>lcy posiadaCie Ii~.
specjalną uwagę zasługują te dwa, ct-tatnie ~1'darzenia, elektryluJące Ją WIcIe, bardzo .wlele. ~lussollni nym, jednak rządzona jest pT1.ez ~cy, nie zajnlują Mię sami ~I!podar·
pozostające :& sobą w łełSły1n ol ·illię publiczną..
ma armaty. ale ole ma złota. Szu· wMki przcmysł, kUry doskonale ką. Za pośrednictwem klasztoróW'
ZW!ązku. Wlac2omo, te podczas lonZa~zllij~y od sprawy o&tatnicj, ka so~uszów pien~~dzy. Zaa~at(). \ da~ sl)l-.ie ratl~ I robotnikami.
koścloł6w wypuszczają ziemlt
c!yuskich wyJarzeń stali niemcy ••ajuMszej, o<l spraw-y
wał 811~ w lłJazl'anlJ l 8pod%lew~
Dyrektor trulItu wrócił do Nie- I chłopom w dzieriawę_ Ten łańcueh
na stanowisku, że krtl może się
WYDARlEN W AUSTRII.
f'lę, że teraz za .wyc.>f8łlie oehotm· , miee. Mial jut proj<,kt. Wielki prze- . p~lśrednMwa. podwyższa. oczywiśożenić I kim mu się zywnie podoba
Nie ulega '\\"ątpliwobci, że fakt. k(w coś d~tanJc. Zerwać I Hiłle- I mysi Igromadził kapitały niemiec- I cie tt'nutę dziutawną. A wynik:
ł źe małżeństwo Jest wyłącznie je. ił w rzą!lzie austriackim zasiedli rem nie Dloze, bo jest zbyt słabS kle l zagraniczne l ~acząl flnanso- ' przy pierwsze} okazli c\ltopi palt(
go sprawą prywatną. Nie mówili minir.trowi" hitlorowscy, jest J>O-, finansowo, naszt!' m~ie wie,rzy~ wać •.• ~cJeków. Wynik: Noske stłu- , kościoły i mordują księży. Nie
oczy.wiśl'le o tym, że pani Simpson walnym krokiem na drodze do I choć. byJab~ to na~wnosć, w pewną mil ru<,z komuni .. tyczny_ A terał. graJIdów, ktlrt.y sierlzą w !itolicy i
byla częstym gościem w niemiec- ,,Anschlu8l!u··.
Dlaczego Jednak I wrrtJlnotę uteCJlogtcznlł 11\. dyktn.to- kto da .oble radę z socjalistami? politykl1j!h ale sW~'ch bezpośred.
kieJ ambasadzie w Londynie, że Ją Europa czeka spoltoJnie z zalo!o- I rem Iłzeszy i spodzh'wa Sl~, że I» ~zukano ooruwip\iniego człowieka., ' nich zwierzchllikćw - ducbowle6)l. v. Ribbentrop dzisiejszy mł- nymi rękoma? Dlacze,ro nie robI tf,tue państwu nielulecko·ausłrao- znaleziono Ritlpra."
!>two. Or:mdhwic, ktlrvm pnypa-uister spraw zagranicznych - do- ł1)<" aby przeszkodzió Hitlerowi 'fi kie moi6 el'Okoj~j9 i8tnil'~. u boku
Hitler dOtltał pieniąd7.f' pa pro- d3ją w udziale wszy~t.kie za'3zczykładnie wtajemniczył co do plan6\T jago polityce austriarkicj?
potęŹDego inlperluru wJo:sklego_
J1nrrnndę, nn. mundury, na brOI\. Ale ty, naratają sie ł:urżuazji, nIle!.
t:iemieeklch. W Jakim celu? K.ud1
Odpowiedzi na to pyutrJe naleły
lEC
10 w5zyi!tko mało. aby rlll'l1.yć z po· I rzaflgtwu i wolnym zawodom. Za
łatwo się domy~li. Ta okoliczn08ć szukać poza kontynentem, w AnA wraz inne wyda.rzeniA niemiec- !'ad "i('lki, naprawdę wielki prze- I czasów Icrćles{wa król Rilrazif Hi ło, że pani SlmpSOlll była rozwód-I glii, która nie przestała być domi- kie: Jlrzcsuni~cla I
1T.~!ł wojenny. l IUał.l!go Hitler ".. I bie szlachtę, mianując dyktatorem
ką stała się przyr'o/D' energiczne- ' nantą łyda. politycznE.'go. Jeet pn.
DYI\~IS~E W ARMII RZESZY. .
trzymał program: wstrząsnąć trak- I zwyldego generała. Sam, nie będąe
go sprzeciwu angielskiego premie· \ \~lIlizną tn.jenlOieą, te Ribbentrop
A~~ Jest w kllŻ'lym. państWli! tatem wersalskim. Wynik: zbrojt!- ' n ig-Ilv nast~rc.'ą tronu, nie przel'hora Baldwlnaj król musiał wybierać I uzyskał w Loddynie cichą zgodę
eZyJlmkicRl I<t.'.'ym, Ił Wlęc kooeer- nia Nif'mioo. Anglii, Francji, a po dząc twardej szkol Y życia i panomiędzy ukochaną kobietą a tronem zapewnienie, ze rząd brytyJsld po- wat1"'0YOl. NIe luhi ek$perymen- tym Wioch, Ameryki.. Przemyr.ł wa nia, byl za slaby, aby opanowa6
l1ajpotęin;eJszego państwa '''latL' kryje mUczeniem wiedeńskie za-I Uw, ceni bardziej 're~nlqo r. wc.jf!nny m3 utmdnienie. olb",y- 1\ ntchawki. Sk.)mpromitował liI2
Ku wielkiemu zmart1Fienlu Niemiec: kusy Hitlera. OczywiScie Anglia. c:bowca od wojaczki, nfz W)"bftne- lM> lat.ryki if\ą Jlełft:ł ' parll...
wreszrie s\vymi llociągnil)cinmi w
kr O, rozstrzygnął sprilw, na ko, nie milczy darmo. Wzamlan ofny· go eyw~nego mę!a .tanu. WywoCzy hitlerowskie- Ni~mcy OIiiągną cza!:>ie wojny mawk:ulf!kiej. Stradł
rzyść 'Wtgo Zytla prywatnego, n~ maJa iune, niezwykle dla nicJ wat- (1z~cy srę I a'rstokratye1.D,.~h do· mC)('af8tqoow~ i pierwsze SbnOwi., :l1ltorytt't. W tyl'h warnnkach, gdy
{~ykował I pogrzebał 'młale nadzfe.. ne, zarów-no ze względów polityez· · !~Cw o!iceff)~Je armii nfnmree.kieJ tolu, w E'urupft'P
raikt z nikogo nie był zadowolonJ.
je Berlina.
nycb, jak J prestiłowych, zapewnl.- rugdy Dle byb zachwycell' HltleAn:lJogie bi~wrycme l1'tSwią, to I rewolur'e musiały wybuchać Jedna
Teraz pl'ZY'z1a ko1eJ na mOIlł- J.Jt", te Rzesza _niecha wwzelklch rem, zawsze krzywo patrzeli Iła je- racz..] tak, choć nfe prędko. Nie po dru,rJej.
berga. Ołenił się ze swolą llekre- zbroJet\ morskich. Bowiem Wielka go wyczyny w wewlu:t.ntHIJ pono prędko ockn, alę Niemcy z woJen- \ A be'!:pf.sredlli powld wojny I
tarkę. ~władkłem na ślubie by1 \nryt:Lnia. drly o s"·oją hegemonię tyee. Do~ki partia llit.lern~-!ka nie nego traMu, ale prędko ~;ę odbu- \ interwencji
7.bro\nel moearetwt
sam kanclerz Hitler ale to mar- na mort.u... Drly ł gotowa dla nlei D\lala jeS'tC'le ab6ullltnyc.h ,"",y. dul.. Niemcy ll\ulI Austria dat\7.ą Zn6w natla. Lewicowy rząd , ....
szalkowi nie nie po~og10. Dla ar poświęcić bard 'tO wiele.• Drty o ko- wów na wojsk., I politykę ~a, w lumie potęgę. Ale potęgę Bit. ' ebr13t oddać monorolu naftowege
mil niemieckiej nadarzyła się spo- lonie i won oczywiście, aby Niem- aianą, najbardzhlj. anll~ obebo- nUlt.crialnl\, tylko rządzącą tsiQ eks- . wielkiemu kapitałowi, lecz Ro!fI
sobność rozbyeia się nielubianego cy staly ..tę bodaJ potęine na 1,- dl~ byto ei~bo. Gdy jetlnak ("y~cją, podnieceniem. Niemcy re- I Sowieckiej. Wielki kapitał P?c7.ął
zwierzchnika' małżeństwo mlni8tra I dzle, bo 11\ nimi nie graniczy, nit tikonstatowano p,~rws'&e IlłkllS,....
aguJ,. na krzywdy traktatu wersal- . się upomiaać o prawa. WielkI kawojny sprze;hvlało .tę zas:u!om I miałyby za".wro~i6 jej na morz".
I tu n&8Dwa .~ analogla w WJ aklf'go l dlatego przeja.\Vi:lj~ naj- pltat !~("zął walczy~. I walczy po
"Ehrenkodexu" ł musiał ode1śt.1 Ale dlaczego mncz, Wlochy! ~adkamł. w RotłJ1 SowłeekłeJ. Sta wif:ksq aktyWll~ć. w EuropIe. Ta dziś dZIeL
Nie pomógł mu nawet potężny Dlaczego lłussolini, ktlry w mo ho rówrueł ubawi.l tfę .piska on. aktywnoś~ przCł1UD1e_
JóZEF ....
świadek
nu,'oeie pne'l:u hit1orowl!kiego w ctr(.w. Dla~go zgłn,,1 Tuchaezcw.
en' grozi I ic:b stronT Diebezpie. - - - - - - - - - - - - •
Iti I inni. Armill s01ll'jecka ebeiala, t.7f'n~two wojny'
Arc"o!ekawy program
to jest pewne, wyt.wony6 jakiA
Gmeza
Jłitl~ra i hitleryzmu ... I S Z FI A N I A
:uch, bodaj wywolać wojnę, wszyst i Jncez,. tym obawom. Hitler, Jak I (WALENCJA i GRAf\AOA)
I ko jedno 11\ kim, aby tylko Junga- I Mussolini ma armaty, ale nie ma
wyŚWIetllInII dziś
Dziś i dni
I żowae zainteresl)w:tnia p:'IDstwa '!'" ztotL Bez złota nie moina wygrae I
Ił
innym kierunku, abyoderwać:re woJny. To wie każdy, ",ie Hitler i " I I
MONIUSZKI 2.
na8t~pnych !
I od strasznych ekpperymtntów Stil. wie MUlIl!olini._
Bnety ~5 ,r.. dla mł. szkolnej 15
I lina.. MlwiJo f tę po (";cha Dawet o
lIC
nll'dyeie ogrnna.
ULUBIENrCA WSZYSTKICH, bonaferia flImv .PENNY·
l na.wrocie do taryznln.~
Dlacrego
f - -._- ~
Am,ła kałdego państwa owiana
NARÓD HtSZPA~K
. BlLE~Y ULGOWE.
'eeł ,Juchem ryt~f'I,ek'm. 20łnlerze • '
,
I _.
Bibhot.aka 1m. B:>fOcnowa, 'la,.
J
ora. sł,nn, dYl'fge ..t LEOPOLD STOKOWSKI w rew8Iac,jn,m
I
Jut Gd • ,~.
roku tOCZY krwawe MJ9 I Chod'
"-!łd
I rzadko umieJ, potlt~'koW'ae, nlłog!.ł I
Dla 59 (toL 15150)
•
... "'t filmie rei. H. Kosterht,.
I b ł
t d k rd
f l 11,rlltoboJcze. I dlaczego ",alczą. w piątek dnia 25 lute"'o r b w T&<
· o ee ł:'
q melodv) t on I en('~lona - tam :lolni~r7.c innych narodlw? W atrze P~lskim n\eodw"'olal~i~ OEtato
Ityczne.
:l ego ("ywI e ?
•
<
'
II no-po
Stalin i Hitler _ ot~..,ni a"l.'nt.a- UIlI!! ez('"o.
nie ulgowe pncdst:lwicnie sztuki
mi O. P. U., ("zv Gestapo, wł;dzieJl
Przyczyn. j01lt wiele. Pierwszej I p, t . "Dr. Bergbof przy.jmuje ol
I wez~n1e
co im ze strony armłł' szukać nalezy w p~ychice hiszpana, 2 do 4".
: grozł med:zif'1i weJ~nie I zarea- nil' pOOobrej byn:tjmnit'j do psy. \ Biblioteka c'Eynns eodziennie (I4J
W Ilozosfllłvc:h roIlIch!
!!"owftii. Stalin mnenłej, mt1er sb- ~biki innycb euroloejezyk~w. Na. , 10- 2 i od 4 - 10 wiecz.
IDOLF MEKIOU - lUCE BUDY
1.jpj,
lIle obaj skntec"me_
Orkiestra Symfon:cf:ftll Filedelfff.
W reDert.afze: Mozart. Llazt.
Cza;kowald, Verdi I 'nnl.
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lON D l' N wYcieczka od 22/11 - 8/lIl Ił. 275.p A Ił l' Ż codzienne, indywidualne wyjazdy
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wycieczki i wyjazdy indywidualne
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SKĄD S1Ę WZIĄł.

'RJTL8W'

W jaki !poelb ten prosty człowiek
mote kierowa~ olbnymim pdstWf:'m o wysokiej kultwu i wielkich trtv.lyc.i3Ch?
łlyliJby się, kto li,. nultał przy("ryn reli,rijnych, mistycznych. kte
by nlówił o ł1aWT~ie do pog:tń
I!twa, czy jakiejt\ wyjll-tbwf!j aUe
~J!'f'Stywnej. Nif'dawno wep:tniaJ.
r·uhlika('ja. angit"Jilka dała wlUeiwy pOt!lą.d ns tę sprawę ł odpowie.
(biała na dl'f!!t?l!t'e pył;3.nłe: sk~d
!!i~ wziltł

mue1'?

•
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ldł.mv Z3 t.,kfPm mV!i1f f Jlrg"I!~-nll'T,tów alitem ·tf'; publiTtft('if.
I
Wolna e1trotteJska rorlJ.. dowata
Wrdeczkl do:
SAN REMO 14 dniowa, wyj. ~o/II zł. 375. ci"
~('j nłemłeetd
IUDAPES11U H·dnio\\·a,
,. ;:!6/11 zł. 190.ł'rzemysł metalowy ł ~lmłezml. \
na RIWIUI
23 dniowa,
" 5/lll zł. 575.I Po tvm ytrzyszedl pok6J. Stanęły
Załatwia wS%eJkie formalności, bilety, informaeje, Prlv,i wielkie fabryki. OThnymłe budowle
wuje zapisy: Polslde Biuro Podr6ty "AH.GOS" w Łodzj,
!lały pustklł, wil"lkie bpHały !Ił~
Piotrkowska
60,
tajef.:
104·~0
i
101-i6.
mieekie
i z:1f.\'Tankzne,
zMng:tto~J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... nt .... przemyśle
wolc!l!!yMt
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DY!URY APTEK. - Nocy dz{·
&leJszeJ dyżuruJ, następujące apteId: Sado\vskleJ - Danc:eroweJ, Zgier
ska 63, W. Oros!.kow.kiego, 11 LIsto ada U T. KarlIna, PiłsudskieP54 R. R' e blelłńsklego Andrze
go,
m
,
ja 28, J. ChądzyńsJde,l. Plotrkow·
ska 165, E. Millera, Piotrkowska 46
G. Antoniewicza, Pabianicka 56,
J. Unieszowskiego Dąbrowska 2"'.
'
-------
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PODWIECZORKI TANECZNE

szkodliwy dla funkejonowa·nia
szkolnictwa średnic~o w Lodli,
podobno
~ntralne
władze
szkolne rozwa:łaJII plaJI pllnow
De~n utworZenJa karatorI um w

Tec n,·c, I

la ektem fZa dO

1
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50

,m
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przyznającym

-

przy zbiegu ulic Drewnowskiej '
Le!nej wskutek pobicia. doznał zlama
b
nia ręki 44-letni Bolesław Kubiaczyk
wy ra- (Drewnowska 101).
no komItet straJkowy, "kłada
- Przy zbiegu ulic Lutomierskiej i
.
I
80
'b
Wróbla w czasie rozprawy nożowej
Jący s.ę z
oso.
f'ld ciężko ranni zosiali: Wacław Dzięgie.
Strajk rozpoczął 8ię o g Z. lewski. lakiernik (Marysin III) i U-lei.
t2-ej w~:r.·oll'ajslZej nocy.
ni Edward Kowalczyk (Lulomierska
•
.r:!..~rzy uL Kochanowskiego nr. 8

do złagodzenta zaognionej sył
..
. d ł
II tó
uacJI, me a a rezu a w .wuhec niewstę,pliwego. ~tanowI.Slk~
s-!ron, to t~z na dZlen wczoraJszy zwołah ~elegacl .rabrycz~!
od
• ol1.ólne zebrante kolomany l !'u
Przemysłowcy, w
. powle-, pomocniczych.
W dniu dzisieJS' zym w łn.
i
l t
b t kó
d
lU
z. na p~tu a ~ ro o m . W 0Na zebranie, któremu prr"- spektoracie pracy odbędzie się
śWlad~zyh, że. nIC lylk.o nte go· wodnicz"ł p. lLaubsz, przybyło dec~'dująca konferencja w spra
dziennikarskie- dZIł SIę na JakąkolwIek pod- około 2 tys. osób. Po przemó- wie robotników, zatrudnionych
Z obo wi"zku
..
wyi.kę płac ale zamierzają ob. I
h k
ł
d
go zanotować musimy wersJe,'
,
i'
wieniach zebrani pOWZlę i re- na maszy.nac o rąg ych. G y.
jakoby w I.odzł mlalo znów po nlży~ sławki w najbl zszym zolucję: niezwłocznego przyId" by konferencja ta nie dała rewstać kuratorium okręgu ukOi ezasle.
plenia do strajku we wszyst. zuUalu, robolnicy przystąpili
ki-I. f b kaAh
rzemyslu ko- d
ł
'k koloniar y (l')
•
I
r
K
nello lód.zk eJrO.
oa erencJtl
&I. a ry '"
p
osra} u
z. .
J-ak wiadomo, pnt!d kilkn la
CODZIENNI E o g. 5.30 pp.
ty ze wz .. t"dów """le Z"dllO.l "'l' O,
.....
""
""
:t..zowych,
kuratorium
łódzkie
•
sIało włqczone do ok rc:gu warz pełnym programem artysto
szawskieRo. Obecnie, na skuW dni powJzednie konsumcia zł.
tek licznych głosów, te .s.tu.n obecnv J'est wysoce ueiqttiwy J

KUrCIlo,I·um • ladz·.

dnIU wczoraJSzym odbyło SIę o
d
3
I' An . I k' .
RO z. ~. O w. sa l
gle s. lej
zebranIe kotoniarzy, w :E,,:Jązkn II podjętą niedawno akcJq o
podwyżkę plae o 18 prtle.

I

Wczora"
gdy.___w
__t ___d_z_i._......

prawo do dyplomo' w l·nz· ynl·ersk.·ch

ł..odzl.

pobito 3O-letnią Mariannę Rysiakównę
- przy ul. Suwalskiej 17 w czasie
manipulowania przy straszaku, po.
strzelił się ci~ko w rękę 21-lelni Hen.
ryk Rajski (l\nędzalniana 36).
- Przy ulir.y Tokarzewskiego 8a po.
bito zamieszkałego lam U.letniego S.
Litm:ulskiego.
- Na dworcu Lódź . Kaliska, jadą·
cy tramwajem muzyk z \Varszawy, 28letni Stanisław Lenkiewicll (Złota 27)
przy wychyleniu ~ię z wagonu, ~ost~
uderzony przez Jadący z przecIwneJ
Ist.ro.ny tramw.aJ·. Lenkiewicz doznał roz
bacaa czaszka.
_ przy ulicy Lipowej 63 50.letnia
Stanisława BarteJ. poślizgnąwszy się,
Illamała nogę.

- przy wyskakhmnln z tramwaju
na uL Pomorskiej upadl i dozna.
zwichnit:cia nogi 51-letni Leon Slltrajsenberg (Ansztadta 5}.
50-letnia Anna Bryi (Fredry 22) wska
tek poślizgnięcia złamała nogę·
- Przy ulicy Grzybowej 2 uderzony 105lał kamieniem w głowę ta.letnl
Zygrryd Brzeziński.
- Przy ul. Wierzbowej został napadnił:ly i ciężko zraniony 22·1etDi
Jan Rzymo"'ski (Sukiennicza 1b).
_ Przed [Iosesją przy Al. KośeiuSl'
ki 27 najecbany zoslał przez samochód 3-letni ~tcnasze Kurc (Mielczarskiego 10). Dziecko zostało ei~żko raD
ne w głowę.
(I)

Naczelna orga'nizacja stowa· całym Za-chodzie, w Anglii, rządowemu, powodu'ac sIę eAo
Nie trzeba dodawa~. te plan rzvszenia technik6w R. P. zwo FrancJi i l\iemczedl.
gdzie Izmem l wz~lc:daml kOnkuren'
d
k
J i
.
~l'"
fen spotkaliby się z całkwowi- łała na wczoraj do sali obrad
fC{'hnika stOI bar zo wyso 0, ey nym, umemOL lWJają.C wytym uz.nanip.m apolcczeństwa rady miejskiej wszystkich lech wszystkie
szkoły techniczne kwalifikowanym
technikom
łóclzkie~o.
ników z terenu województwa I mają uprawnienia. do wydawa wzi~ie szerokie~o udziału w
,
••
ł
I ·
ł·
łódzkie~o, celem zamanJfesto· I nla . dyplomów lnż~'n crsk ch. - orgamwwa.niu życia tec MllCZ'
DZIS \V F1UIARMONlI- AKAO&\IIA wania siły ł .ied omyślnośei po- ! Szkoły polskie stoją również nego kraju.
Z vnZIALEM DELEGATÓW VN.WER
Po przemówieniach zebrani
'YTETU HEBRAJSKIEGO W .IERo- glqdńw na projekt cstawy o ty i na wysokim poziomie, niema
ZOLUI1E
tule Inżyniera,
który b~dzip' więc powodów, dla k!6rych jednogłoŚJnie uchwalili wy-".toDziś, CI ,odz.. ł.38 przybywaj, do Lo· wkró·! ce tematem obrad cial u- 'miałyby być
tego przywileju sować depeszę
na ręce pana
dzi. delegaci uni""ersylelu hebrajskie- sta.wodawczych.
pozbawiOlIle.
marszałka sejmu, aby izba pOO swych bolączkach
go wJerololimie. prof, llllrry Torczył1.~awa o tytule inżyniera Organizacje inżynierskie wy· parła w całej rozdągłoścł rząW siedzibie związku inwaU..
Der , dyr. Abraham Lewinson.
wywołała bll- ętępu.ią p.rzeciwko projektowi ~owy. proJekt ustawy. o tytule dów wojennych, przy ul. Gdań.
W z",iązku 8 puwyinym odb~d&ie jak wiadomo się o g. 8.30 w sali filharmonii, aka· rzę protestów ze strony dyplo.
mżyn1erskim, przyzna.lą~y pra- I !-kiej 33 odbyła się wczoraj kon demia. poświęcona U. Ił. Na program mowanych Inżynierów, a MtuSZCZAW~CKA
J~~EFINA.
wo do dyplomu absolwentom ferencja prasowa. Na konferen.
akademii złot, lię przemówienia i rec,ii cztonkowie zarządu zwiąTku
(fOra/y, wyglunone pnu delegato'W.- zjazm w~ród technik6w 1.1) ~re· usuwa chrypkę a zaflegmIenie w grypae średnich szkół technicznych.
Prof. Turezyner je_t ueluoym sla.,y e- dnim wykształceniem.
przedstawili
zgromadzonym
uropejskiej I ma za lubtt cały zereg
Na wczora.isze zebranie przy
I dziennikarzom najakL.alniejsze
poważnyeh prae telologieznych. Dyr.
Il,oląCZki. obrazując jednocześnie
Lewinsoa (b. puseł na sejm) jelt do- było około 200 os6b z Łodzi i
Krwawe zaIłcłe przy ul. Targowej 67
ciężkie położenie inwalidów, o.
brze znany 'W Lodzl. jako znakomity województwa.
W kilku kotejlnycli referaDom przy ulicy Targowe) 67 stal wiózł Ulrłcha do szpitala ubezple- l raz wdów i sierot po inwolidaeli
mówca I lilerat. Akademia la wy_oIala uzasadnione zainteresowanie.
hlt!h m6wcv ,,'skazywali, źe na filę terenem krwawego zaj§cla.
czai ni spoleczneJ w stanie bezna· wojennych.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Edp"'1nt Lal1ge i Jegn wuj, 59. dziejnym.
\ Szczegóły om5wimy w juŁrzejletni ...!gIlGt Ulrleh (Targowa 15)
Lange został are<iztowarty. (I) • szym numerze.
po wspólnej libacji ~cn() podchmieleni udali się do mieszkania
walczy o zdrowie ogółu
Langego.
Mamy cały azerec cbotlb. ktlte' nych, szkołacb, warszt:ltach, fabry~a lJatc.e schodowC'!j między
.
•
9VyDikaj:t I warunk.i. w prac". t. z~. \ kacb, o zaprowadzenie lU"ządzeń <> • ft·ęzczyznm- ..,~wst~la. r,przeezka, protestują przeCiwko nowej ordynacji samorządo we
~hQroby IAwroowe, ora.z takie, chronnych lJrzy mnszynach, w pew- I kfóna wn.c
1cdz"a Stę w bóJk~.
W sali Filharmonii odbyło się tYcznego, dr. \Vięckowski.
których powl!tawaniu i szerzeniu I nych zawodach, o iz"laeję :lhm-ych \ Gdy Ulnch Uderzy! ~rat:Cl~a w \ wczoraj z~romadzenie politycz. . Mówcy poddali nowy projekt
~iQ sprzYlltją Bzczt'głlne warunki zakaźnycb ete., etc.
twarz, .ten dobył no za z~ a wg. I ue zwoła:e przez OI{R.PPS., a ordynacji wyborczej do 6 miast
higieniczne, zdrowotne, np. eiollUle,
Wszystkie te środki zapobiegaw- jowi J{ilk~ str~sz1iwycb ~IOSÓW w Ipo~więcone akcji protestacyjnej Gsłrej krytyce.
wilgotne mieszkania, przt!ludnienie, cze dctyczl\ milior..Ów ludzi. J'l13ną brzuch,. tak, ze UlricboWl wypJY·1 ~rzeciwko projektowi nowej or.
Po referatach, zgromadzeni po
brak urządzcń eanitarnych, brud r \\'.!ęe j€f,t rzeczą. iż tam, g\lzje w • uęJy jehta.
.'
ł dynacji samorządowej. W zgro- wzięli rezolucję protestacyjną,
etc. Gruźlica, reumatyzm, jaglica, grę wchodzą. olbrzymia rwsz€', I Le~arz pogotowia po nalozenłtt madzeniu wziął takie udział no- która, przesłana zostanie czynni
rachityzm, róine odmiany eltorc.b lecznictwo spoleczne ma przelI so· I p::-owlzoryc:mych opatrunków prze. wopowsłały Klub Demokralycz- kom rządowym w Warszawie.
skłrnycb, ołowianka, skn:ywJenie bą inne zupełnie zadania, niż lecz·
ny. _
Ostatni ustęp rezolucji zapokręgosłupa l t. d. - wszystkie te nictwo rrywatne. Możnaby p:.lwie·
•
W sprawie ordynacji zabrali wiada. że świat pracy i demoeierpienia. powstaj, na tle i w ra.- d7.ieć, iż wrn, gdzie lekarz prywatgłos z ramienia PPS'u pp. pot-I kracja polska walczyć będzie o
JIl.:tch ujemnych wanmkłw pracy t ny końezy swojo zadanie u łoża.
wczoraj w Łodzi
ttański, Wachowicz i Sławiński. utrzymanie wyborów demokrażycia.
pacjenta, tal'} lekarz i Jecznit-two
zaś z ramienia Klubu Demokra· tycznych,
Choroby, ł) jakich tu mówimy, t'JlOltC7.De
dopiero je zaczyna.! Wczoraj o g'ldzinie 9.30 wieeza.I.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,
NlJei~ do .ro:d~ tych, kttre dają !Się Gdy~, aby podolać za.daniu stwo.! rem powstal poiar na terenie po
we loIlak.i naJszerszym. warstwom lZe~w: zd.rowotnych w~runk~w pra · sesji fabrycznej G. Oarbet-a, S. O- I
5poł~zeństwa. praeo1',-nikom fi ..yez c~ l ~ycla, ~by zap~blegać 8?A!r~e· . dlr.aka ł M. Marguliesa przy alley I
Opowieś6 syber)'jska
Dym l uruysłGwym.
mu SJę ehorob zakaznyeh, oagmm- I
Prawda, te dzisiaj praeowm'k il nych, medycyna społ~zna musi I SIt"rakowsldego 25.
Juliusza Vernego
betp;eczony, fizycwy czy umysło- Uezyó na wsp:łpra.eę p&istwa I ko- I Wskutek wlWtiweJ kO!18łrnkeJł
wy, OtrzYDluje pomoc lekatsq ł rzysta.e I niej w post!teł inspekcji, komIna zapalR ~ sułłt w p r _ .
środki apteozne w każdym wypad. pracy, nMZOrtl sanitarnego, inter· rzoneJ dla roboinik6w Jadałnł. PłG
ku, prawda, te leczenie się I kura.- w6bCji admluistracyjnoJ. Instytucji
t te tmerzudly sf~ na d_eh. 1"0eja tych kategorii chorych nio jest łti~eny og{lnej i t. d. Mieszkanie, I m en ~ł
bkl
tr .
- jak to ongi bywało - zależne szkoła, Muro, Wafł!ł~ta.t, fa.bryka.1 żar If
EZy
m rozprza Je
od etanu materialnego, od pol!iadar kopalnia - wszędzie tu sięgać mu- nieniem się.
OBSADA:
rua nie,,~rlnycb kilkunastu zło- si ramię medycyny społecznej, sk"
Zaalarmowano straż ogniową,
tych na oplacenie lck2.rza japteki. ro chodzi o zdrowie wielkich mas kt6ra po ~ocIzir:ie pożar apsUa.
jako Michał Strogow
Ro'Z.szerzenie opieki ldlmrskiej na i o zwalczenie plagi cborlb.
Wysokoś~ strat nleu5talona.
jako
zdrajca kpt. Ogarow
milionowe zast~py ubezpieczonych
Nie umniejg~aj:}c I'rzeto ani rui,
11=
jE'8t ogromnym postępem spolecz.. jotę warto§ei lec'P!rJC'twa prywatne.
WnoraJ po południu paUlo tlłę
Elżbieta
Nadzia Fedor::>wa
tlym.
go, tr7eba uzn:tć, Iż lecz~ictwo!pO' 6 ł'
d
Stanisława Ka"-I
Lara, kobieŁa-szpieg
To duto. Ale to jeszcze nie łeezne ma do wykonarun. prace Vi' r wn ez w omu
wnystKo. Drngim, dalszym, wieI- zakree-ie nieporównanie większym ł ft"J przy ul. SIedleckieJ 6. Od roz·
kim zadanlcm medycyny społecz· 6 znnczeniu ogł.lno - społecznym palonego pleea zajęła się podłoga I
!lt'; jest nie tylko leczenie chorEgo, Choć w pracy tt'j mogą być dzisiaj w mieszkaniu Ireny (jotfryd. Strat
ale walka preweneyjll3. z ohor.)ba,. J~7.('ze rozmsita niedoei:łgni~e~ ogniowa szybko pobr apsłIa. (I)
mi, utuwanie warunklw, ktore I brr.ki - ogt'ł jednak powinien
b.
l1przy.iają pow8tawaniu
pe\V1łych wać sobie sprawę ~ tet:O, te llOlep.
OD REDAXat
ohorćb ł szerzeniu się ieb l'al!Mm-: "zenie warunki w zdrowot!'lyeb w
Waorajszy artykuł W' »Głosie
nemu. Tutaj clIodzi O uSllni~eie ano I kraju. wśrćd mas rra.eująoyeb, jest Porannym" dr. SL Więekowskle
tysaniwrnych warunklw trJO:;Ua.-! jl-rlnym , głównyoh warunków do- !go stanowił repr~ukcj~ jeg~
niowycb, () zspobi9ganłe pr~elud- brobytn f rozwoju apołeozoego w ł przemówienia na tnauguraejl
nieniu izb i mieszkall,
o przestne·
Klubu De.mokratYCJ!le8o - Lo-- :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - vanie
w miejsca.oh
publicz.. i Polsce
cizi..
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Polska zachodnia 4:0

.BrakPrzykra
porażka w Lill.e
t:baotuc:zna era
nalzeeo pjlliars••a
ambit:ił i

prz~kreślćłj .. dDbrą opllli~

2e piłkarze tylko z 'trudem mu· myśli.
Polacy nie pob'nfiJi I riiku, ale ich napastnik nie tragli się na tym terenie poruszać . przeprowadzić ani jcdncj ro~ fiu do bramki. W 36-ej minuRzecz rzeczywista, o zwycię- zumllc.t akcji, któraby odciąży- de węgier ,_ Kolocsai znajduje
Itra:ncji pótnoonej i PolSIki za- stwie
musiała ' zadccydować la nasze linie obronnc.
Gra si~ znowu pod bramką polską
cbodni.ej. Zwyciężyła Franc.ia' kondycja fizyczna, a poniewaz wskutek tego toczyła się wciąż i :i('go strzał z 5-ciu metrów mi
północna w stosunku 4:0 (1:0).! francuzi żnajdują si~ w pełnej pod bramką tmlaków. Z całego ja słupek o centymetry, Franprzeprowadzają jeszcze,
Mecz wywołał olbrzymie za-, formie, odnieśli tei zdecydo- zesnuło można wyróżnić tylko rouzi
~ute~owanie, publiczność za- ~'ane zwycięstwo, Trzeba za- Made,iskiego w bramce i Nytz.a wiele innych groiIlych akcji,
lICłnlła stadion do ostatniego znaczyć, że francuzi grali 'nil'- na środku I)()mocy, W ataku ale na szczęście nie udało im
miejsca, co mimo wszystko by zwykle ambitnie, z wielką 0- nailellSzym był Pionłek, ale się poowyższyć wyniku i pierlo niespodzia'llką dla organiza-I fial'u ości ą i wolą zwycięstwa, maiąc słabych partner6w, nie wsza połowa kOI1czy się tylko
t~ró"Y' Dochód z meczu wyno- i dążąc widocznie za wszelIką ee potrafił sobie poradzić z ataka- przewagą jedneJ bramki.
sił WIJ 130,000 frank~w: Jest to ną do zrewanżowania się pOla- \ mi przeciwnika.
Po zmianie pól w 6-ej mitlu..ekord na terenie LIlie.
kom za poprzedme porażki. -~ ,
Drużyna fra,net~ska nie uHa- cie Bif'ot stq:ela dla francuzów
, Mecz r:ozegrany został w bar Polacy wprost przcciwnie,. ~ru- la żadnych, słabych punktów. drugą J:>ramkę. Na,stęlpuje ohec
(ho niekorzystn~ch warunkach li bardzo . słabo, bez ambleji i Prowadze.nie zdobyła ona w! nie krótlki okres przewagi noterenowycb. BOISko, nn kto- tak chaotycznie, że trudno b,'- 18-ej mj~1Udc przez węgra Si-Ilaków. :\V 8-ej min\lJCie Wostal
tym - leżał od kilkn dni śnieg, lo sł~ doszukać w posunięciach klo, 'W chwil~ potym fr'al1cuzi przedo.s,taje się pod bramkę
byłO 'rozmokłe i błotniste, tak Jlaszego napadu jakiejkolwiek I mają okazjI': podwyższenia wy- fran1:uzów , podaje piłkę Pieco
Rozegrany
został w Lilie
międzynarodowy mecz piłkar~kj pomiędzy
reprezentacjami

I

I

l

wi, ten ostatni strzela, ale da
Rui brawurowo broni. Przewa,
ga polaków trwa bardzo krót,
ko i po 5-du minutach francu,
zi przejmują znowu inicjatywę
i już do końca meczu nie schoelzą z połowy naszego boiska,
Ostatnie dwie
bramki
dIn
francuzów zdobył, walczący w
drużynie ligi 'Północnej Fran,
cji, polak S,t allis.
Dziś, w poniedziałek, w Lerl~
odbę.dzie się mecz rewanzowy .
Boisko w Lells jes-t znacznie
le.ps.ze i jest nadzieja, te , wy~
nik tam będzie można uzyskać
lepszy, na,strój w d,rużynie polskiej po ''<''CzoraJszei porakf
jest jednak podły,

, Da mpromit cj-
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RE\VELACYJNA GRA...
lświęciła .,hypcrkombinacja". - do uboju. To b"ło widocll1c Jla
Analiza trudna nie będzie, - Postanowiono dać drużynie od- każdego, Walezono tak, jak\ly
Polska wygrała pierwszy mecz z poczynek .,puszczając mecz" cal proszono szwedów o .,eio ' litoLitwą 8:1, a drugi z Rumunią kowieie. WysIano w bój bezwar IŚci". Siedem szwajcarskich bl'a3:0, :'Jie były to mecze najlepsze, tościowe rezerwy, któI'e opano- mek wisiało ~aźdemu kulą u ,noale \.... idać było, że forma drnży- ł wane tremą i przerażone własną gi. Nawet koncow~', rozpacz1t,,~·
ny konsoliduje się powoli Po bezradnością, zalamały się z zryw mial charakteJ' tylko dzłc
tJ"m przyszedł wspanIały mecz z 'miejsca najzuJlełniej. Szwajca- cinnej złości. Straszliwe zdener·
'Węgrami, wygrany lł' solIdnym l'zy bIli, Jak w bęben. Nie porno- wowanie opauowało wszystkich
stosunku 3:0. Gra polaków była 'Kły nawet posilki. Wołkowski u- gracży. Przejawiło się wreszcie
dla wszystkich rewelacją. Cała legI nastrojowi kolegów j sam za ... ,~~osób nie,..]yebany. Jeden ze
\l~asa nie s1.c'l.~d'l.i'.a S.'?'\~ ~~n~, \gral grubo \loniżej formy, Druży sfaulowanych. napa~(ui~ów ,polma, ws.'l.ys~y OC'l.eK\Wa\\, lesh n\e \ na \lo\ska 'l.os\ala s\unu\,'rou'\\\o- ~k\e." ude'r'l.~ul.e\'\'\ \,l.~ŚCl w ~warz
sen<;;acli, to w każdym razie ~,i wana, z(lru'l.@,o\ana, niemal mo- znokautował szwedzkiego o.
na znakomitą wal\lu~ w meczu ze I rainie spoliczkowana. 7:1 m - brońcę. To była końcowa ,.})oinSzwajcarią.
A mogło być równie dobrze 10:0. la"....
,

l
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CHYBIONA KOMBINACJA

Druż~ni~,

mi~ła pOd-I

KO:~lPROj\'nT!\CJA

która
trzymac pIękne tradyCje Ada••
I Tutaj nastąpIł komec, Tryumf , mowskich i Tupals1.icll, nie wol Fatalne w skutkach "puszcuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~_ I no sobie poz wolić fi to p oz:w o lić II i e" meczu z e Szwajcarią było
NIEMCY POKONALI W MECZU I z peł~ą świa?omoś~,ią) na tego nu ~u~nieju wypadkien1 najzuZAPAŚNICZYM POLSI<E 20:3. W rodzajU klęskI P!eshzowe.
p~łllleJ odosobnlOUpll, Nikomu
Fragment z meczu PoIl'lka.
Szwajcaria, przegr:1nego wY50ko Chor1:cwie, odbył się nliędzypań./
,
me ~rzy~zło na mysI, ~~y się ,,';
1 :7, wskutek eksp€rymcntu nasze go "fachowego kierownictwa".
\ stwowy mecz zapaśniczy polska-'I BEZ .łMBICJI WYGRANIA
I !en sposob "oszcz~dz~ć ,.naraza
Niem('v. któr' zakończ ,I się Z "
T'
ł
.
.ląc Sl~ l!a kompronut~cJę w 0, .
• •
_'
,...~.. •
:)
•
~
'IV) "
o Ole p~zosta o bez wpływu_ czach kt1kunasłu tYSIęcy wio
\'\icz.oraJ rano wroclła do kra- i Nad tą blstorIą mc mozna \:!ęstwem Nlemc(lw w stosunIw Z1llknęła wIara we własne siły. d '
kt6
.
"' r' l d ć
ju polska reprezentacja hokejo· przejść do porządku. Trzeba ją' 20:3. Niemcy wygrali wsz~'stkie Polacy wyszli na mecz ze Szwc- ziOWt ' ,t ~zy ~P~:Z~t1SZ !,?g ą ~ k-t'
, spor t O-I\ zana l'Izowac,
. a b y na przyszłosc
" I wa łk'I w t ym t rzy na p. lin kty. WcJą
' w pe ł nym składzie ale wol" ID S rzosd wa S"'J8 a'.t. 'leDlC),
o
wa, 'v f ach owej. praSIe
h
'l'
.
k
'
.
d"
t
.
'
k
"
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ćl ' 'l"
•
•t
J"
. ,
.. l'zy po WU Z"VCICS wac mle l
. weJ, u azą su~ ZIS repor aze 0- UDl nąc występow tak przy- wauze jl crę- ue,/ WI~elll1" rz o lm- zwycIęstwa - pozostawili już w '-, 'H' ł
'l
\,tro krytykujące kierownictwo krych, tak kompromitujących p:j~'d Scbweikert zwycięży! w 5 domu. Każdy z graczy wyglądał i~~
po :\ ng
m~, za~c" l~lOn), .~,a c~Yk
1
~kspedycji, na którą spada od- ; cały sport polski.
minuCi(' łodzianina Jakubowskiego. ' Jak wół, prowadzony na sznurku 1 , 1 ~ - v ~ą ~ _z 'd~ler~ q" fali
ilówiedzialność za kompromitu..
\\ y l , .0 u ~')' pa ac zo~ a .
"ącc
'k' O
ł
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pokonam dopIero po straszlIwej
I,
poraz 'I.
,,8 vnnym
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Kanada m-i st rzem s., \V I- ata \:~~~'d~stw~e!l

'czrynnym
ze Sz,~vajcatą:
-! ni~mniej
ze z", e.c~ą,
pIsze.

-;

,

s~let'efn~~

tr:!c1h
.. 8
0;:
l ciężkich meczach.
stro popularny 'VoJClech TrOJa'
'
.i1owski z Pragi:
'
.
Wszyscy. wszyscy w~lczyli dO
, Takiej gry, ja1k na przegranym
• ł
t'
upadłego. To bardzo proste. Na
, meczu ze Szwecją (0:1) nie wipO WSpanla ym ZWyClęS WIe w lna e
ng ią:
mistrzostwach świata trzeba p'"
dzieliśmy jeszcze nigdy, Nawet Wczoraj wieczorem zakończyI~' nas:ępujące:
'za przesądzone, zwalniają tempo
k.azać nie tylko dobrą grę, ale I
, wtedy, gdy na olimpiadzie w 5ię w Pradze CzesldeJ' zawody ho- W tym meczu KANADA PO R~. Z
. • . d kt
j
siłę -narodowego charakteru• .:Garmisch-Partenkirchen. dru.Ly-,
°tc:roubnrlCoZnaJ.ą Się o a ywne zresz- . Chcieli wygrać nawet norwegana polska brała straszhwe Cll~gl helowe o m!strzostwo świata. W fi- PIERWSZY DOPIERO WYKAZA~ c~W
tYt .• t .. d '.
. wie, nawet rumuni, ba! nawet Ił·
IHlło,,"v.m rueczu,_ rozegrany. m wc· ŁA SWĄ- PRA WD'Z'WĄ KLASP.
O" a mej
ercJI rQzvna an
•
i l
od wspaniałej' podówczas KanaL(
• 1 k"
ł
l ..
•
. - twini, którzy potrafdi przec wn
bec 12.000 widzów KA~ADA PO- W pi~rwszej fazie gry GRA ST A- gIe s a za ama a SIę I GDYBY trA
dy. Wtedy doprawdy różni<';a sil KONALA ANGLIE 3'1 (3'1 0'0 LA. ' NA N\JWYŻSZYM POZIO- NADYJCZYCY CHCIE'LI l\'OG~LI: ~o~, o dwi,e klasy lep~zym od
·' lk
b
," •
.'
.,.,.
i~
•
,
"
sleblc strzehć 3 bramki
b ya
ł zb y t '''le
a, a y Wlmc na- 0:0).
I MIE. Kanadyjczy<,y od pierwsze} BY UZYSKAĆ CYFROWO Wyt '
'
szych chłopcó,;'
.'
\ W WALCE O TRZECIE MIEJ- sekundy lozpoczęli gwałtowny a- SZY SUKCES. Przebieg tego me- ' • 'Yięk~~ość drużyn walczyła ~f)
Ale za to w srodę Wl'azeme by ~CE CZECHOSŁOWACJA WY- tak na bramkę ,angli1t6w, którzy czu wykazał, że KANADA JEST plC~, !1~z J~ .na to P?zwaJały ich
lo ko~zmar!1e, bo po~ac.y -:- nic GRAŁA Z NIEMCAMI 3:0 (1:0, zostali :zepchnięci do ob!'O~y. _ W JEDNAK LEPSZĄ ZDECYDOWA- umleJętnosCl. JedDJ tylko pola~
chcieli grac. RuszalI SIę, Ja~y 2:0, <':0).
picrwsZYl'h minutach padaJą dwie NIE OD WSZYSTKICH DRUtYN cy, któr.zy. na meczu.z .węgrami
pod chloroformem, a wszelkie
PIER.WSZE MIEJSCE l TYTUŁ bramki ze strzalów Chipmana '. EU!łOPEJSKICH.
pokaza~l, ze ~rać umIeją doskoprzebłyski zapału gasły przy MISTRZA śWIATA ZDOBYł.A Mac RC:lwy. Anglicy przypuSZCLaWołka «) trzecie miejsce I"rz,Vllio- nale, Ule chCIeli tego pokazać,
p!er,!s~m zet~nięciu się z prze- I ZATYM KANADA.,
ją I{onrata,k, u~feilczony pewnym bla Czechosłowacji ZDECYDOWA- po raz drugi. ~oddali się tak, jak
tnvmkwJU••Kazdy atak był roz-I DRUGIE MIEJSCE, WICE!\lIS- ' s~kcesem. Anghk Dawey przebija NE ZWYCIĘSTWO nad Niemcami to robi chłopIec o ~Iaby~ chapoc~yn~ny. Ja~by tylko dl:- pl'Z~- ł 1 RZOSTWO śWIATA I MISTRZO- się f.rzez obronę I.an,ndyjczyl,ów i · 3:0. NIEMCY GRALI WYJĄTKO- r~kterze podczas bijatyki z za·
zwoltosci I n!e ~yło w. Dll1l WI- , STWO EUROPY UZYSKAŁA AN- E'tl'zela z kilku metrów w bramlię WO SŁABO, jak gdyby rezygnu- .\\ zl~tym kolegą.
da~ choćby CJem3 w~sIlku, dYk- GtLIA.
! nie do ·obrony. Ale to był ostatni jąc ze zwyci'ęstwa. Prowadzenie
Oto i morał całej historii łowanego wolą zwycIęstwa.
THZECIE MIEJSCE I WICE-, sukces anglików. Kanad~'j('Z)'cy re-. zdobył Cetkowsky, po utt'3cie tej drużyny, która walczy za graniPolscy gracze stawali w miej- 1 lVIISTRZOSTWO EUROPY ZOO- wa~iują się natychmiast prz.ez bramki. w~.pienvsze~ tercji Niemcy cą z Bialym Orłem na piersiach.
Aeu na widok szwedzkiego obroń BYłA CZECHOSŁOWACJA.
i Geufrey'a
z. .selowego .• przeb'l,lu. zt1łamuJą "tę zupełme ł w dalszycl nie wolno celowo przygotowyey i oddawali krążek prawie bez I Na cz~v~rt~m miejscu sklas;vfi- Tlzech anghk:w n.an l'ozno usiło- raz~c~ gry ograniczaj.ą się pr~e wać do pora~ki. To się mści, To
walki. Nie potrafili dojrzeć na- kowały SIę NIemcy.
wało zatrzymac krą'1,~k.
wa"lme do obrol1Y· CzesI w drugIej kompromituje nasz sport ł de"'et terro, że drużyna szwedzl,a I Piątą łolLatę uzyskała Szwecja. ~ W I'ierwszej tercji został już u· tercji zdobywają dwie dalsze bram- 'moralizuje drużynę. To jest ..tak
r1rała "hezwzalędnie najsłabszv
Szćstą z kolei hvła Szwajcaria. !ótałony wynik meczu. •
ki przez Malet':i:ka ł Trojaka.
tyka", która w końcowym elek·
~wój mecz w.~ turnieju i że
Dopiero na sFd:UYI1l miejscll
Druga tercja ma juz przeble~
Kontrataki niemieckie w ostał- cie wyrobić musi obydn,
jąc uczciwie, mogli j~ pOkotlnać 7n~hzra się Jmeryl{a.
I mało , interes~jąI"Y, g~yż kanady)· I"ich minutach nie zmieniły Już jkompleks niższości.
bez trudu.
Szczegóły finałowego meczu są (zyc;y uwaiaJąc ZWYCIę~t"'o swoje wyniku.
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popisywali sit: wczoraj z powodzeniem w parku Im. Poniatowskiego

telo

Mai(abi do PZSS

w

dniu wczorajszym odbył się
'Vulny zjazd delegat6w polskiego
rnlązku strzelectwa sportowego o·
t..lęgU łódzkiego przy udziale 21
Po raz pierwszy w Lodzi, od- nie dobry.
c!elegatów.
była się wczoraj jazda na nar·
P

'd

ł'

Ibyła tylko połowę konkureneji, mowski) , 6) Słowikowski - 4:48
d f tak, że nie zosłała sklasyfikowa. (leaderzy: Wolpert i Libsch).

Z. Zs~~i,:I~I::!~~eg~~:::ob;i lach za prowadzeniem t. zw. 13 ~~1~~:mt;~~':;y~~ I ~a~y~ nllW'-k k
••
6
Poza tym odbyły się pokazó,
skijoring. Powodzenie tej impre- ..::zepką przy czym suma ezasów '.' ł 'Lon hureneJlkPtóan W '. IW
ki. W jeździe za koniem Barto·
p. mjr. Stawarz, przewodl1iczył zy było pełne, do czego w p i e r w '
.
r..ęzy
RC man,
ry tez us a•
• ł
3'44
••
I). por. Nakielski.
slym rzędzie przyczyniła się wzo byla dodawana. Każdy WIęC 13- I nowił rekord trasy _ 1:40,5. _ ~Z~WICZ ~Hl czaS " .' k"! J~Zj
.
I
rowa organizacJ'a, J·ak i spraw. wodnik musiał startować w obu, L h
'
d
P
zle za au em WlęCIC l mla
Po złozeniu sprawozdan a przez
konkurencjaeh na dystansie po ~e man prowa. zony przez
czas 1.31. Leaderem był p. Jerzy
hstępulący zarząd, wywiązała sit tle informowanie publiczności 1-400 mtr. N~rciarze wykazali ~,~lasa a. nasl(pme przez ~załkle , Rosenblalt. Wreszcie odbył się
dyskusja w tlIakcie którei m. in.. nit trasie. Warunki śnieine były
ół d o b re opanowame
.•
wlcza mIał ezas łączny 3.23.
mecz" między kłusakiem a mo
'. b d
d b
l
tla og
Jaz- D
. b ł P h k' l d
,.
~aintcrpelowano
dotychczasowe r Ówmez ar lO o re, or w pal' dy, gdyż mimo dużej szybkości,
ruglm y
tlC ,!-c~, e~ ero- torem. Narciarz za sójką miał
"ł~dze związku o powód Ilie przy. ku im. ks. Poniatowskiego wy- bł' b
dkó
w.any przez Szałklewlcza l Po- czas 2:42 a Ul motorem - 2:36.
j~eia w poczet członków sekcji równany, jednym słowem - im- o y o su~ ez wypa
w.
pIelasa z czasem o 3,l) sek. sor-,
'
W konkurencji pań, zwycięży- ~zym. Pachucki był bezkonkuKomandorem tej nadzwyczaj
strzeleckie} t. K. S. .,MAKAIW'- p1eza bez mankamentów, cieka
LGdź! Czym też naJeży wy-tłuma. wa i o dużych wartościach sporo, la Gruszczyńska, prowadzona w rencyjny w jeździe za motorem, udanej imprezy, której przyglą
czyć fakt że zgłoszenie selecji te- tuwych. Dość powiedzieć, źe naj s(,Iówkach przel p. Bandlera a! z przyczepką· Trzecie miejsce za dało się ponad tysiąc widzów,
goż klub~ wystosowane przed bU- I lepszy wynik dnia: 1 m. 31 sek. z przyczepką przez Szałkiewicza I jął Święcicki l czasem łącznym I był nacz. dr. Wrona, kierownisko 5 mi:siąoamJ, mimo ze ollpo- I na dystan.sie 1:400 mtr .•o~powia- z łąc~nym cz~s~m 4:33.5 przed: 3:31, który p~owa?zony był I ki.em technicz~Y.r:n p ..Grętk!e:
władało wszeJJdm wymogom 5tatu ~Q przeCIętnej szybkoS<.'l ok.olo JadWigą \VaJ.s?wną (leaderzy: , pr~~z ~rcndlera I Mrowkę.. 4) lla WIC.Z..
komIsJI sędZIOwskIej
towym, zostafn odmownie załatwio-I ',lO kl~. na godz., ~by zrozu.~lC.Ć, pp. DerkowskI l Kostrzewa) z !ą ::lsmskl -:- 4:13 /leader 'Ylc~ław zasladah ~p. Klek, mgr. ~łoda
ue dopiero na -4 dni przed termi- 'lP. pozIOm wc~oraJszcgo slu~orlO ł c-tnym . czasem 5:~1.5. TrzeCia I rymowskJ), 5) Chorodyns~l rek, dyr. rad. Rosenblatt l CzeIlem walnego zjazdu delegatów?
był rówOlcż nadspodZlewa- 7awodmczka Bronlakówna od-, ·t: 16,5 (leaderzy: Brendler 1 Ty- <.'Zot.
W odpowiec!zi na to, ~dstawl~
ciel ust~pujących wladz ośwIad· !
('zyJ, że zanąd okręgu P. Z. S. ~ I
zmUlizony był w sprawie 1eo) zalą&!
stanowisko ne:atywne, wobec kategorycznego
sprzeciwu niektórych Jego członków, którzy wprost
zagrozill._ ustąpieniem z P. Z. S. S.
łodzian
pozostałych
"wypac!ku przyjęica doń "Makabi".
Tenże przedstawiciel dla azasadniema sluszo9ścf powzl~teJ uchwllDrużynowy mecz bokserski mię-I czwarty występ w ringu.
·
I dewszystkhn przedwnłł{ nfe pczwo- g:ej rundy, w wyniku sporo JuJ
Iy wywodził dalej, że woli ICIStać dzy IKP a Kallskinł KS-em przyW drużynie lódzkiej wystąpił Iił na poliaz boksu, to tez w pa. zainl{asownnych ciosów, dwa na..
przy obecnym stanie posiadania, I nló51 spodziewane wysokłe zwycię· też. po powrocie z W.lfszawy, Ta- mięci naszej z oSlatniego meczu ~ stępne, czyste, na CJzczękę, zwalają
miast pn:yjąć w miej~ce ustępują· 'stwo gospodarzom w stos. 12:4. borele, znacząc swój come-back mistrza Europy w jego rodzinnym Zimniaka z nóg, który zostaje- wytych sekcji klubu iydowskiego. ' Mimo wysokiej porażki, kali~zanie zwycięstwem przez k. o. Wogóle miEście, pozostaje walka Jedno· liczony.
Zdaniem jego "lepiej jest - bodaJ. daU się poznać jako interesująca I zwycięstwem przez k. o. zal,ończ y ,! stronna. a przez to ł niecickawa. ł W pulśredniej Taborel{ (IKp) p.
Te - uciąć chorą rękę dla orato- ósemka, która w rękach dobrego ,I la się polowa walI{. Rozpocząl Ją
W mltSzej Kilian (K) I Szwed minucie walid bije k. o. Glapę, kteS-wania całego organizmu". Ogólnie trenera i " ogniu częstszych walk !{owalewski, potwierdzaj!!e orfnję &toczyli bardzo żywą \vmU'ę. Czyś- ,ry, jak się okazuje byt równieł
spodzi~wano się oś\viadezenla dele- wyro§nle z pewnością na wartoś-, o swej potę'lnej prawej, po trut by' I ciel trariał łodzianin, przewaga Je· lżejszy.
gata zarządu głównego" tel
r cłowego przeciwnika. Material (I. Taborek, Chmielewski ł wreszcie I go Jednak była minimalna. W po- W średniej Chmieleviskl (IKP)
wie, a wobec nie wypowiedzenia I zyczny - doskonały, zaawansowa- Pietf'Zl3.k, który znajduje się obec- I łowie drugiej rundy I{ilian rozcl· bawi się z Wielgoszem, Ictól'y 1~
elę Jego odniosło ~ię wraienie, ł.e nie tecbnlczne w niejednym ~yp:td nie w swej szczytowej formie. P're- II na brew Szwedowi ł sędzia prze-' srcze przed meczem był psyclilcz.
w P. Z. S. S. me ma miejsca dla l' ku - spore, ambicja - prZYkład-I! trza I, nabrał dużej szybko~ci, ude- I rywa walltę, ogłaszając zwycięstwo I nie znokautowany. K. o. zresztą
~Iubu żydowskiego.
na.
rzenie jego Jest celniejsze i prze- kaliszanma przez t. k. o.
! wisiało od pierwszej chwili w po·
8rra"a oprze aię o "1ŹIH I.
W pierwszych czterech walkach, ko"ywa:jące, co też z przyjemnośW koguciej walka SzpaJter (K) '\\ictrzu. \V połowie drugiej rundy
Mancje.
katlszanłe byli też r6wnGrzęcJnym cią notujemy, chłopak ma bowlen, I - Popielaty miała charakter regu- : Wielgosz został wyliczony.
••
zupelnie przeciwnikiem, w pozosla- wy;ątkowe warunki na boksera. Ilarnej bitwy. Tempo wspatliałe,
\V półcię~ldej Pietrza - (WP) na·
łycb przegrali przedwczdnie, ale Reszta łodzian, a "Ięc w kolej· przebieg bardzo zacięty ł lntersu· trafił na tardego Dę· Ul) --l. jego,
ZWYCIĘtY~Y pamiętać trzeba, fe napotkali Id ności, od muszej, Szwed, Popielaty, Jący. Niestety, ringowy przeszka- ; ale miał nad nilU kolosalną prze.
KATO\'iICE
ŁÓD~ W MECZU SlERi\llF.R- najmocniejsze punkty łodzian, któ-I Ces'awskl I Bartniak spelniła s"e: droll często zawodnikom zwłaszcza I wagę. Na 90 t:ek. przed końcem sę
CZYM we not'e«ie 9'7' w
ad'złe rycb doświadczenie ringowe l prze- i zadanie naogół
mdawalnlaJlłco, Szrajterowi I dal mu nawet napom- clzia z powodu nier.)\\l1Iiści su,
10,5:5,5 i w :;mbti
~ązaCY waga fizyczna byly rażą~. !\toże I l'hoć tałeJ ezwórce daleko od wy-' nienie, Bćg raczy wiedzieć za co. przerwał wallię, ogla~;w.jąl· l >yclę
wykaza" dosłtollall\ form, Zamle- \ obecnie przez przyłączenie Kalisza maganeJ formy, dotyczy to w pler- Mimo napomnienia walkę wygrywa! lWO przez t. k. o, Pletl'zaka. I. deresowanic meczem olbrzy~ie.
do okręgu bokserskiego pozna6-! wszym rzędzie Czesławskiego ł SzraJter.
•
~~zJą sędZiego ~udr1o się pog()o
BOKSERZY KRUSCHENDFRA sklego, KI{S znajdzie się na dro- I Bartniaka.
W piórkowej Kępski (K) I Cze- d:!Jc, bo albo nulezało walkę pl'zerW ALCZYLI w Gdyni i rze r.aJJ z dze do pelnego rozwoju. Drużynie I W zespole kaliskim cala czw6r· sławski wałczyli przeważnie w; WłlĆ dtdo wcześniej, ahJO też poBałtykiem 6'10
•
11 g
bral{uje w pierwszym rzędzie C7.ęst- ka lżejszych, w I{olejno~cl: Ki1l~lR. I zwarciu. Jnfalling ten nic był jed· :twolić Dębowsldemu na ho:tOrowa
•
•
I szych
spotkań. Taki Szrajter, o: Szrajter, I<ęsrd l Falender zapre- .....'k zupełnie ~zysty. Nieznal'znie porażkę punk1ową, t mbardzie,!, Ż~
BIEGI NARCIARS~IE W ~A pozyskanie którego biją się dziś zentowała się hantzo korzystnie. 'więceJ punktów zebrał CzesłatVsld uit: był ani razu na deskach i jeG1EWNłKACH. W dnau wC'ZOfaJ. dwa Jduby, w swej trzyletniej ka-I Osobny rozdział " sprawozdaniu f i wygrywa zasłużenie. W drugiej : szcze dość miał sił, aby doh walC
- ~zym odbyły się w ~agiewnlk3th \. rierze miał wszystkiego !tie więcel narcZy się CItmiełewskienlU, który parze piórkowców Falender (K) i do końca. Decyzję ~ędzi(>!!o przy·
pod Łodzią biegi narCIarskie o CJd- Jak 20 walk. Dyr. Teodora Millera, : ostatecznie skończył swą karłarę Bartniak stoczytl bardzo żywą i in· ~1ł Oęhewsl.i z płaczem!
lDakę dla pad i panów.. W bhgu! opiekuna klubu, należy zachęcić I amatorsl,ą i czeka tylko na pa-: tercsującą walkę, której przebieg
Sędzia p. Twardowski (ringuw~
db pa6 przy 10 ltartuJących za. do dalszej pracy, bowiem "rzed rancję hipoteczną Cyganiewicza, a- I był zupełnie wyrównany. Minimal- nie nadaje się zupełnie na to stano·
wodniczkach pierwsze miejsce mo-' drużyną Jego wyłaniają się obiecu.! by pożegnać się z krajem i wyje- ne zwyeięstwo odniósł Bartniak_ I ",isko i w interesie porzą.dku, na.
b?,la Nosldewłcrowna (LKS) w cza- ląee horoskopy
"hać do Ameryki. Niestety, ten
W lekkiej Kowalewsld (IKP) leży unikać wyzm\czania ~o. Punk·
s!e 56 minut 10 sekund przed KwieWystęp kaliszan obud7.l1 w todzł pożegnalny wyst~p nie wyp~dł tak, młał przewagę fizyczną nad lie J-', towi ndeli łatwe zadanie i błędó',
eińrk, (SNPTT, t.ódt) 56,2~ I Ciu- I duże 'Zuinteresowanle, w każdym jak to sobie wyobraialiśmy. Prze·; szym Zimniakiem. W połowie dru-, ża~nych nie zrob!li.
pakówn, (AZS, LwówJ 59 min_ 50 I bądt rade większe nlź ~ościna stosek. Bieg dla pań ndbył się Jta łeczneJ Potonit Ale to zainteres(l.
•
riystal\ełe 8 'dm. W biegu dla pa- wanie wypłynęło z okazji pożegoal·
nów startowało 68 za~odnikówt nego starta Chmielewskiego" barprzyezym pierwsze mie;ssee zaJął , wach macierzystego 1.lubu. Było
(bIeg odbył się na dystan.~e 12 tu moh wlęcel sentymentu nl! zaW drużynowych
khn.) Bak (HKS) ,.. ezasie t goltz. łnteresowania b"k~erskiego, gdy!
15 Irin. 10 sek.. przed Buiwiczt'm Wiełgou, przeciwnik mistrza Eu
w pMśrednieJ Waloszek (R) w W półśredniej Wa~iak (F) 'EVIY~
(Geyer) 1 godz. -~ mbt. 15 lek., f topy był pned meezem wielką nI&WCZOIaJ wieczorem w Wiełkłch ttaJladnieJszeJ walce wieczoru wy~ dęzył na punkty Błas:z:czyka.
Juraszem (Geyer), Hagent (nłeflto-/' wiadomą, a p6tnłe.ł nkazał gę ft!lJ- Hajdukach rozegrany został mea grał ntespodzłewlUJ1e z Jarecklnt.
W srednieJ Szulczyń~ld w.:gra'
warzyszony) I Korczakiem (SNPTT słabszym z ósemki, nic zresztą boksersld o druZyno"e mistnoW 'rednłeJ Wideman (R) wy. na punkty z dobrym Piechockłm
Lódi).
dzłwnego, był to bowiem Jego' &two Polski pomiędzy mistrzem pqnJdował FIorysiaka.
(F!cta).
Polski poznańskll Wart, ł ł1ąskłm
W półciężkiej Kolonko (R) pt'ft- I W półciężkiej Klimecki w 'gr<;.
Ruchem. Spotkanie to zakończyło grał z Szymurq.
na punkty z KarnIakiem (F).
się sensacyjnym zwycięstwem KuW ~ięzkieJ Wrazidło (R) odnM 1
W ciwldej Sadowski (F) wygrał
chu " sto~!!nka 10:6.
zwycięstwo nad Bialkowskim.
na pcr:kty z Adamczykiem.
Mecz rozegrany został w nłelW'1'
Walki ciełtawe I na dobrym JKI '
kle gorącej atmosrerze.
z!"mle. Sędziował w ringu p. SIaW muszej JasidsJd (R) nokauW meczu., drułydo'l'f'e młstrzo- I blcki z Warszawy. na punkty
Ż•
Ił.
tował w trzecim atarda Szanwł· siwo Pelsld w Poznaniu H. C. P. P. Kordasz zLodzi.
Łódź.
eR (Warta).
pOkonał Flot, gdy4sq w stosunku
W koguciej KraweJ)-k (R) 11e- 10:'.
Po wczorajszych zawodach o
.,cleczł{ dosłłłDna
mlNłwa! z Bycernym..
W ftłuqeJ nleznaezne zwrcłęstwo mlstrZOJtwo Polski w boksie pierWSZ 51
W pi6rkoweJ ~taaeckł (R) , , . . - Ił. punkty uzysJW Jwdskł (P) nad "sze ml~j~ zajmują Warta ł
grał z I{ozlołklelft. Orzeczenie to W.ławem.
RLcb z lówną ilością punktów.
krzywdzi Maneekie~o, kt617 11)'1
W koguciej Uszka po ehaetycz- Warta ma Jednak lepszy 9tosuneJ;
lepSZ!". Publleznołc, qromadlOlla -'oj walce pokonał Gwardzłka (f). l:W3' clęstw.
w IIczhle ponad 1f1OO reapwała . .
W pl6rko'l'f'eJ Walkowlalt poket·
1) Warta
ł
6:2 ..12:22
wyjazd 25 lutego 1938 r.
Cena zł. 350.t~ decyzję Hrdze osł.ro.
,al tta ,"",kły Pa~tmeu.ka (F).
2) Ruch
' 6 : 2 34:30
Zapisy przyjmuje tylko: POLTOUR.
ł W lekkiej Blenl. (Ił)"'--' W łe~J PIuelIt (F) praegrał . . 3) H. C. P. 4 4:4 31:33
aJ. RatajeMk.....
JWBkt7. S~ld_ .
., .a) Flota
.. 0:8 21:013
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Równa walka w pierwszych czterech wagach, przewaga
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Nr. 51

Teatr.

Obowiązki i uprawnienia powołanych do przyspo-

i radio

I

sobienia

_. TEATR POLSKI
DZISIEJSZY PROGRAM
tepianowy Cis-moll Korsakowa
DZIs o godz. 19.30 "Gałązka rozmaKarnawał Schumana
Rana ~inistrów uchwaliła roz., dlegają następującym karom
rynu". Passe-partout nieważne.
Ił..
RADI?WY
WIEDEŃ (WI)
~rządzente. O obowiązkach i pra- rządkwym: nagana ustna, nagana
6.20 Gl1U~astyk~. I m.~zYka z płyt
18.55 "Potęga przeznaczenia" - oper.
Verdiego
wach wymkających z odbywania pisemna naga a
d f
t..
" TEATR KAMERALNY
\11.15. "Wieś. chmsk~ - po.gadanka
• k ń
i
. •
..!
n
prze
rOli em,
DZIS o godz. 19.30 "Papa~·.
z orygmalną Ilustracją muzyczną
KALUNDBORG (t25O)
I U. ~ cze!, a .przysposObl~ma. do obmzemc stopnia - słu.i:bowego.
_
11.40 Reportaż z pracowni bieliiniar
21.00 Symfonia Nr. 1 Holmboe, Kon.
Powołani do służby otrzymuJ.,
TEATR POPULARNY
skiej
WOjskowej słuzby pomocOlczeJ.
c~rt na flet Nielsena i Utwory Hen.
Służba prz~'sposobienia polcg,a bezpłatnie
umundurowanie. Udo,
Dziś o godz. 20.15 "Mecz małżeilski"
12.03 Audycja południowa
rlquesa
113. 'odbywaniu ćwiczeń kursów i..
ćwiczenia przekraczill'ą okres l~
11~'00 ł,Fluzyka salonowa. (płyly)
KOENIGSWUSTERRAUSEN (11)71)
b' ó
"
.
TEATR W FILRAR1\fONII
;,.00 'rngment z "Lalki" Bolesława
21.10 Symfonia I Brahmsa
?Z l\'. POdl egaJą. powołaniu Ject~dm, powołani mają prawo do żołDziś i jutro przedstawienia zawie. Prusa
HAMBURG (332)
nt~ obywatele polscy o odpowiE:d· du szeregowca. Otrzymują zakwate S7.onc. 'W środę i czwartek ostatnie
15.10 Spiewa Józef Schmidt (pł\lty)
20.00 Symfonia H-moll Szuberta Konł1t~ poziOmie moralnym, oraz któ· rowanic i komunikację do ntiejs~a I dw~ spe~ta~l.c "Komedianta" z P. Bur
1 ~.30 Wi~d.o~ości gospodarczecert fortepianowy A-dur Mo;arta j
~'ch lojalność w stosunku cło pań- powoła' _ b
ł t .
slelUem I Llhaną Lux na czele.
to.4~ Z pl~S/llą po kraju - audycja
Uwertura "Leonora Nr. 3"-Beetho,
_. .
ma
ezp a me.
16.1;, MIniatury kwartetowe
~'ena
~t!Va me nasuwa zadnych zastrze·
W razie wypadków w czasie ćwit 6.50 Pogadanka aktualna
SZTUTGART (523)
zen.
.
ezeli, spowodowanych w związki l
17.00 "Dzieje pieniądza" - odczyt
'Powołani otrzymują z chwilą ze służbą, powołani mają prawo d3
_
. 17.1~ Iren~ Cyw:ińska (śpiew) i Ma- 00.00 Serenada D·dur Mozarta Wada
cje symfoniczne Francka, Symfollia
wćielenia stopień i tyłuł służbowy, renty inwaHcHdej
p A A K E A A . r1a18Mll;Skp~
~t~rtefPlan)
.
Nr. 3 Brucknera
.~
•
. a lesm
rancuskle odśpiewa
•
,
k ~4Jry następnie w mhrę warunPracodawcy nie wf)lno rozwiąHA RATY OD ZL 5.- MIESllCZllIE.
Korwin - Szymanowska
kow, wyróżni~ń i p03tępÓW, mo'ic zać umowy najmu z pracownil,iem.
18.40 Wiersle Marii Pawlikowskiej
KONCERT N~ ~OMOC ~DlO,,!Ą
być podwyższony.
powołanym do służhv przysposo: I "
Tel. 163 65 19.0 Aqdycja żoł~i~rska .
PO~;~~:!ie:~~a~IZ~gJ~:aOpl~~~k'
Radklo ~
9 30 "Spór o opmlę publiczną" _
Prowad z eni e Ja
. k'lej·kol w iek d'
1.
Im jeden
OMI7,la· b'"
lema.
dialog
telem pomocy zimowej jeszcze
1a'ności politycznej na terenie jedUkończenie przysposobienia do
19.50 Pogadanka aktualną.
k,?ncert.w Teatrze Wielkim w Warau
lIostek organizacyjnych przysposo· ,,'ojskowej służby pomocniczej jest
•
~O.OO "Kalejdoskop" _ lekka audy- . tWle. _\vkle~zórbten przyniesie dwa ..
b' . d
• k
• ł'b .
.
Stow• nR
III U I I U
LI- g II eja<i0""
mUllycz:na
wory, tore ęda wykonane po raz
lema o wOJs owej s uz y pomoc, J'ownoznaCZllt> z ukończeniem dru·
•
P d k - k
pierwszy. Beda
Jerzego I<'itelber"a
l' , • • t
.
.
' .
. .
d ' t k 2b
- .'M oga an a a tuaTna
"
.
"
'~CZ~J!~ wZlJrOmolle.
g/ego stopnta przysposoblellla woj- ul'Ill za w. Pl,\ e .)-go . m. '0 godz.
21.00 Polska kapela ludowa
rr Koncert
skrzypcowy, utwór, który
Wtnnt narttszenia dyscypliny po· skowego.
(j)
8.30 Wlecs w Teatrze Polskim
21.40 Nowoki literackie
wyko.J)any na tegorocznym festivalu ...
ostatnie
22.00 Koncert symfoniczny
Paryzu zdobył powszechne uznanie,
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Otwarcie w,staw, morskieJ-

łlroczystojci

Wzwiązku z rocznicą

Ulgowe Prledłła.~enie 23.00 Muzyka taneczna z płyt
świetne; sztuki p"
fi I"DYCJE ZAGRANICZNE
odzyskania morza D
B ,I
h
l
.
.
.
.
.., (3C)
.
r.
e r g
o .. '-' LONDYN

~::c!:a;~tfe~~~z~~;:'iakt~;~::

torem belgijskIm współczesnego k?lenia. Kon~ert ten v:: wykonaniu ~ktestry Polskiego Radia pod dYl'. Gne
goru Fitelberga oraz skrzypaezld " cuskieł Colette F:r~ntz transmito~
;~~~me dla radIOsłuchaczy od pck.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

W związku Z rocznicą od'ZY~ka·17.ał (lo . otwartej w Lodzi wystawy oraz we ..tore" dn t . , o .
d 20J~!Wr~~r!lmyczkowc Haydna ;da mor%a, odbyły się wc~oraJ w m()rskieJ.
Akademię zakończyła 8.30 wi~cz. w' T~.tr.e ~!~:r~I~Ov~' :!1.30 Uwertura Chabriera, Koncert fOf
Łodzi . uroc~~t?ŚCI, zo~~amzow~l1e' ('zę~ć arty~tyczlla. .
st~rantem LigI j~tor kieJ l Kolomał·
. Następme, w sali Instytutu Pro· Biletr iuż do nabycia w Stow.• Kultur.
_."
l"l~andy Sztt:J{! w ?!lr~u SienkieLiga', Zachodnia. 68, tel. 191·15
W zwiąZk~ ~J!!~!~:'I!iennikarską
Doktór Med c n
neJ
• .
o godzInie rano !Jdbyło się u wlcza,_ odbyło Slę otwlarCle wystawy
•
p. t. "Robotnicy okupują szpital", jay y y ,
f~zyste mbozeństwo w obecnMcł morsklej z udziałem przedstawicieli
ka ukazą.ła się w numerze 49 "Głosu
vrJedstawicieli wladz oraz człon- władz z p. wojewodą Hauke·NowaDR. MED.
Pora!lnego·'. z dnia 19 lutego r .. b. u~·ów wycieczki, przybyłej wskla· kiem na c~ele.
Ił
~e!~leczalnJa spo~eczna w Lodu wy- I
Jasllla co następuJe:
(tue 165 .i1sób z Gdailska.. .
.Po. Ol'~hczn.osclowych przemó.•
...,
.1) zatarg.na tle wypłaty wynagrodze
epaelalleta
O gOdZłOłe 11 ra?o \v salt 1 eatr\ł i w/entach I poswięcenin wy!>tawy
Spee in lista chorób
ma r?botn.lkom zatrudnionym przy h db k
.
Pc.Jsldego odbyła Slę aJ{auemia mor \ p. wojewoda Hauke-Nowak przt= sk6rn~ch wenerycanych wy~onczelllu ~owego. skrzydła g~achu I nr
oblBCJch lakoliBiI
ska.
.
,.
ciął sym~ollcz~ą wstęgę.
.
i s';ksualnych
I ~~h~~~i\::~z~le~~~~\~~:~::n~I~Z Piłsudskiego
teJ. 170-08
Akademię zagatl w/cprezes zaPo z\\led7e:\lU wystawy w [PSle,
p O W R Ó C I ł..
I rej powierzono wykonanie odnośnych Przyimuie 8-10 i f-8 ".
t~ądu L. M. K. - dyr. Wolczyński, przedstawiciele władz udali się do fi
f I
Y II
f f robót, a nie między robotnikami i u•
który powitał gości z; Gdańska. 'domu przy ul. Piotrkowskiej 113
P.,
bez~ieczalnią, Efdyi ta ostatnia nie ~oNastępnie wygłosił '1rzemówienie gdzie została umieszczcna częśJ
Tel. 128-98
I :~~I~?~ał:Zi!lęu~ :tosu~~u do h~Dr. med.
~en. Kwaśnie"ski, p i'ezes zarządu eksponatów w~'stawy.
prerlmule ~d g-f i 5--9 wiec...
\vypłaty r~botnikom~ ecznJa a za Ulą
1"Ołko"'YSklgłównego L. M. 1<.. ;~tóry nawią-!
2) Dyrekcja ubezpieczalni nie brała
IV
w osobie swego delegata udziału w
.
DOKTOR
J-onferencji między stronami, jaka,
Sp_c. chorób wenerycanyoh,
zgodnie z treścią notatki, odbyła się
Mksua\n'i ch \ *6'ftJc"
~
w inspektoracie pracy XII obwodu,
72LWI
gdyż ubezpieczalnia społeczna nie jest
~
t 11'1. " " ' ' '
Przechodnie cudem wyszli z wypadku bez szwanku
wtej sprawie stroną.
P,.,Jmule od &-12. 4 -g w.
Wcwraj przed południem przy l ci, wpadł na słup pr~'stanku tram· spec. chor.: WENERYCZNYCH,
:}l Robotnicy nie. okup.ują pawil~:>nu ..., nIed.. i św\etll od 9 do 1 po po ł.
:..bieiu IIlic Piotrkowskiej i Żwirki I wejowego i wreszcie zatrzyma! ~il! ~EKSVALN':CH _{ SKóRN'Y CH ~zpltal~ego, lecz cIUra fIrmy, znaJdu·
h d
u
~
Jące Się na pat:terze w nowowybudo·
nOKTOR
wydanył się wypadek samo c o o- lIla samym rogu, tuz przed buJką
(włosów)
wallym skrzydle szpitala i okupacja ta
wy, który tylko szczęśliwym zbie· I z )lapierosami.
II
nie stanowi żadnych przeszkód w nor·
gitm okoliczności nie pociągnął ZOl' Auto zostało lIsz1.odzone. Ittż.
~,
ma~nym . fu~kcjollowalli.u ?ddziałó~v
"oibą ofiar w ludziach
Sfefań"kl' wv~zedł z wypadkl/ bez
I I d 9 f
. d
,5z"'tala, ,kIC znalazły pomleszczente
~
.
"
." .
' Bf mu e?
-:-.1
!ano I o 6-8 w w wyżej wsnomnianym skrzydle gma. Specjalista chorób wenerycznych
' Ulicą Piotrkowską "N stronę Pla· @zwankv.
(I)
, W niedZlel~ I swu:;te od 1 0-t2 ~ chu szpitala.
.
skórnych i seksualnych
Ctl Reymo"ta podążała karetka po- r--::~-:-'-:"'~:-:-:~-~~----~---->n--~~-----"';'-------gótowia latunkowego Czerwonego
Tow. PrzyJadół Uniw. Rebr. II Jerozolimie
11 -' Sala Filharllnonii
Krzyża. Za nią jechał w szybkhn
tddzlał II lodzl.
Narufow:cza 20
praVlmuie od 8-11 i od 6-9 w
tempie samochód osobowy, prowa
D
.. nied •.. §wi~tll od 9-12.30 pp.
dzony przez właściciela inż. R~in·· i
ziś, w !- oniedziałe k. dn. 21 lutego,
holda Stefańskiego .Piotrkowska
o godz. t) 30 wie cz. pUD łt t. od bęc1zie się
3 'P OKOJoWE komfortowe, uopoświęconn UNIWER,S YTETOWi HEBRAJSKll!;MU w JEROZOLIMIE
'?1}9).
Program: l) D H .M. B ramlSt··atter - zaga]emo
. .
wocześnie urządzone mies~ka
W pewnym momencie karetka"
-nia
z centralnym ogrzewaniem
skręciła do bramy Jlrzy ul. Piotr· :
2) Harry TORCZYHER, Prof. UniwersvŁetu Hebr. wygłosi w języku ·bebr. i niem.
.
do
wynajęcia od zara.~ w noko~skieJ 190, gdzie mieoEci się ,;łe.Referat n. t. "KRAJ i JEGO JĘZYk"
G7iba pogotowia. Inz. Stefański za3 Dyr. Abram LEWINSON (b. poseł na Seim R. P.) wygłosi (w jęz. zJd.) \ wym domu przy ul. OegielniaI nej 65. Informac]e - dozorca
Referat n. t ...Palestyna i Uniwersytet Hebr. w chwili obecne;".
tlważył to w ostatniej chwili. Pll'
Biletv od "'odr 5-!?1 Drzv ka~ie filhermon ii
domu lub tel. 134-07 i 134·1•.
śd! w rtllh hamulce, które jednak.
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Samochód na chodniku

ran -

t.l III
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KLInGE

C"g,-eln,-ana· II "(

I

nn drZBII• ,. te.I ,1l2-28

HENRY10WSKI

I'
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----------------~.~------------------------~,----------------------------------•

odmówiły posłuszeństwa.
Celem uniknięcia zderzenia, Inz.
Stefański skręcił gwałtownie w
bok. Rozpędzone auto wpadło na
thodnik. W śród pneehodnłów powstała panika.
Samochód zawadził o słup tram,,"'lljOWY, odrywając kosz od śmte·

WYCIECZKA DO BERLINA I LIPSKA
odjazd dn. 5 marca.

Zapisy i informacje:

Paszporty indywidualne. .

"8110DI-ll_58(00"_

•

•

l

Ceny m~ejsc ód 54 gr.
.
u
CI. Anons! NaiSt~pny program: "Yoshiwa.ra

..nt"""""

UR I

Cegielniana 2
Dziś

pocz. o 4 pp.

3

't _

,.~.,...tC;til!t'-i'~· ~'"

Oslatnfe 2' dni!

~t'l~~Ż,!:~~~~a
II.

N~e

W roli

gł.

ufii meiczJźn!e
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cal ,owiły
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Ponadto
reportaż

1Arr.ąc:zenia

rN rolach

i"ilmowy z

N astępny program:
. . . .I,...,....~.,
.
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U

urocżvstości.

lł6 .... nych:

KAY FRAHCIS
"Ksiaie i Żebrak·'

oraz

~....

'en

N A S

która się orlbyła 15 b. m.

Wojsku P O I Si k'i e n i u

_~

można - zobaczyć
Vf Le~ionowie.

balonu

obserwac,jnego,' sDadochrlnOw i nam_olOw
'przez

RADĘ NAI>Z01łCZĄ.

i

ZARZĄ.D

Widze""skie. Manu"aktury S. A. "'" Lodzi.
N,astępn,

lean Crawford I (Iarlc Gable

, Bnumerat;a datkamI wynosI Porannego"-160u lav;szystkimi.
do·
P
odnoszenie fO groszy
przesylkl\ !>uczlow:t w kraju - zl. 6.-, za
- zl. 9.---

tel. 170..70.

Nlljw.panialsz, film fwiat.
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68,

: tl i a .k oś", i ( i ~

w filmie p. t.

KINO - TEATR

miejsc ograniczona.

'ai Dzi. DOraz oslatni!
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