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De a ulle zagraża Fr 
Prasa francuska bije na alarm - Wezwanie do 
jedności klasy robotniczej w obronie przed fa
szystowskim zamachem •• dyktatora'' na republikę 
PARYŻ PAP. - J ede·n z 011g·anizato- l <:Jswiadczył. • żd podtrzymuje swój akces. bije na alarm, nazywa·jtJ;c osta.fnie pos.u-

rów grupy ga.u:llrstowskiej we franc1u~- J . \V~d1ług oś:Y·i~dcz:nia. prze,w?dniczią1ce nię~ie de Gaulle'a - z:org.a.niz.owania -~la 
.kim zg'romaclzeniu narod·owym w nast.ę- !?;~ !(ll'.11Y socJa/Tstyczn,eJ L11~s~ ego, ga•u- snei gruipy parla!ITientarne.1 - • PRO BA 

; . 'b k 'la je-i taktykę na ła lisc1 111e )llaJą atl!ere·ntow w JCJ łonie. ROZBICIA PARLAMENTU 1 ZL\'\\A· 
puJąlcy L1:boso tio· ;.esCh ~I st " . .,. - PA"RYZ (obsl. wł.) - Prnsa parY::-ka CłiEM NA PRAWA REPUB! !Kl. 
mac 1 „ 1 era on : w1 owo 0„11.1 ... my • ™·......,_...,._. ·-~--„__,;._ ~„---·-·-

!~~.:r::~ą.k~:n~~e~~·-0j~:=~eg:tr~~~~~:ie::~ R' Olb §,~ez·.· n os' c ,. w lo n dy n ll!I_; e 
zebrać 120 pQSłów zdolnych decydować 
o wi:e,1kszości." 

Na ma-rginesie P'OWYższego oświad,cze- K 
nia d1zisie.ksza „ttumanite" pisze: „Wybi· 0ftfOfeftCj3 W Sprawie łłiemieC Ri8 daje rezultafÓW 
~ godzina zjed11ooze11ia wszystkich sił LONDYN PAP. W niedzielę rano odby Komunikatu o przebiegu posiedzenia 
demokratvcznych kraju we wspólne;i ak· ło si~ ~li~ko .3 g_o~:rinne P?.siedzeni~ '?rzedl nie ogłoszono. W Londynie podkreślają, 
cji - dziś jak w roku 1934 naiskutecz· st~w1c1~h W1elk1eJ Brytami, F~ancj1 ! Sta że konferencja nie zako(iczy się - jak 

nfojszym orężem w obronie republiki now Z.tedno~zo~ych. w s.praw1e p~z~omu przypuszczano _ w połowie bież. tygod-
jest leduość działania". przemysłu 111em1eck1ego 1 przyszłosct Za- . · , „ , . . . 

* głęhia Ruhry. n~a, lee.z yotn\ a pt Z) puszczaln . .i.e .znacz· 
PARYŻ p.~p. - 18 depufowanych N:.isiępne posiedzenie odbędzie się w me dłuzeJ, co wskazuje na istnienie roz· 

Ml~P. którz~· u1przed11io przystąpili do poniedziałek o godz . 15, na które podko· bieżnośd i poważne trudności w uzgod· 1 
Co kryJe się . za de G.ttulbi'm? · 

Najczarniejsza reakcja - faszyzm 

~o·upr gaullistowskiej w parlamencie, - misje przygotowują spra,rnzdanie. nieniu "tanowiska jej uczestników. I „Action" 

;vycoiał-0 się z niej po ogłoszeniu przez 
' ł~p forma/11ego zakaz.u, zabraniaja.ce-

2:~ .iei deputo"'anym przy„te11owania do 
itl/\\yclt ~t'Ull p~}litycznych Z grupy te.I wy 
stą\1i\i m. iu. deputowani Cost~. floret, 
~heviine. 'l.na:ni zwolennicy de GauHe'a. 
Na to miast b. mi.nist-er wofoy M\.chelet 
łllłllllflllffllllllllllllllllllllllllll\11\111\11\llllll\\\\\\llllllllllllllllllllllUlll 

Ariglia z.ac a · 
Zapow dź dal zych drastycznych ograniczeń ·!ywn·ościowych 

- w celu u atowania krytycznej sytuacji gospodarczej 
Obr ad y 87 n ar o dfJ w LONDYN (obsł. wł.) - Konserwatyw- wych o 1 /3 częsc. Ograniczenia dotyczyć miesięcznie. Pras;:t lewicowa nazywa te 

• • • ny .,Sunday Grafie" donosi, że na ponie- be,.dą masła, bekonu, sera j całego szere- ograni.czenia - ,,\\·prowadzenien{ racji w sprawie wyzvw1enia działkowym nadzwyczajnym posiedzeniu gu artykułów SPVŻywczych. Powyższe za ~lodowych" gdyż dntydhcza' 01,·e racje 
t'O\VY JORK PAP. _ Trzeda doro- gabinetu brytyjskiego mdnister Ap.rowi· rządzenia, zmierza;j,ace do ogiraniczenia ży ~;no'ciowe Anglików zasrają już d·a-

zacji John Stracooy przedSitawi Plan dra~ i1mport11 bryty~skieg-0, z1aoszczręd1::'.'1,I Ang:lii Jeko od normalne·g·o J}oziomu. Zd.amiem 
czna konferencja or.ganLzacji dila spraw stycznego zmniejszenia racji żyWnościo- około 15 mHi·onów funtów szterlingów dziennika, zarząd·zenia te \vyjd)" w życie 
wy7,ywienia i rolnictw.a roz'l)ocznie swe· · z -dniem J4 września Zapow· d'ź p · 

:~.:~~ ~~~b~~ ~e:~!f~. 11.30 w gmachu T s a I d a r ·1 s p r o b u 1· e. :;~~!~ s~!:.-~k;~.~e·~ze.s;vfi~<l:~~:~f. p~~&~ 
Zaproszenia wysłane zostały do 67 na · LONDYN PAP. - Poliityczny kores-

t • d f k• . Po·ndent ko·nserwaty\v•nego „Snnday Ti-
rod6w i wielu międz.yna'r.odowyich orga- ' . u worzyc rzą czysto aszystows I . mes." fl'Dtllje poi-do~ki o możliwości Z\\TO-

i . .dza.Cji. Konfere:ncJa · roz.'))atrzy problemy LONDYN PAP. Król Paweł, powierzył greckiego. Przywódca partii liberalnej ła~ia. Par:fame~tu brytyj,ski~go P_rzed 20 
wyżywienia i rofoictwa fta świecie, i roz T ·. kl S . 1. d ~ 1 . pazd?.ienuka t,1. przed zakonczc111em wa 

. ministrowi spraw zagranicznych Tsalda- e1111s-to es ~oru is o rzuci propozycJe kacji Poclob · I t 'k' t . 
pocznie :Prace nad koordynacją progra- . . . . . Tsaldarisa \V,półoracy z partią o ulis· . ·„ · :10 '~l11Solle:. a ·i zos a~ie 
mu żywnDściowegD w różnych kra:i ·eh. nsow1 misję sformowama nowego rządu tó v w nowym rz~dzie P P 1zg.łoszony n~ po.s1edz,enu.1 Izby Lor?·o.w 
11 1111-1111- .a · · <1tore od1b(}clz1e s1·e1 w dmu 5 wrzesni.a 

110-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11 I\orespondent z ' . . kt · . .aznacza. ze PrO'Je wczi 

P Iska w obronie lndonezii ~\~!~;~;a~:~;:;·"· 
Delegat RP sprzeciwia się wyjęciu sprawy zatargu spod !urysdykcji Rady Bezpieczeństwa p~,/c;A P!. ~!!c~:ns!:iw!!:~1nik Prace). 

. NdO'W_Y K~~K PAP. Na piątkowym po nej stolicy republiki indonezyjskie.i we Thitarun, na wschód od Batawii, oraz o si)na grupa banderowcó:w .. operujqca ·~a zbo 
s1e z~mu Raay Bezpieczeństwa delegat wschodniej części Jawy. walkach w Tangerangu, na zachód od czt1ch góry Popov nad Vartna w Tc~l.rach sło 
Polsk_·i .dr. Juliusz Suchy sprzeciwił się Radio slwierdzito ponadto, iż Holen· Balawii i w Krangkeng, na północo'.' za- wackic'h, ustłowala w tych dniach przedrzeć ' 

' się przez zwarty pierścień czechosłowackich 
ptzy1ęcw nowych propozycji Australii i drzy a ta kują drugie lotnisko, położone chód od portu Heridan, zaj~tego przez Ho oddzialóvr wojskowych. w potyczce, jaka się 
Chin zmierzających do oddania mediacji w odległo.ści 7 km. na północ od Bugis. !endrów. Komunikat wspof/lina również przy tym wywiązała, kilku banderowców zo 
w sporze holendersk9 - indonezyjskim w . Komunikat hole_nde:s~! donosi ? oper~ o. a~cji ~~jskowej w środkowej i wschod sl-:iło zabitych, a kilkunaS'tu wzieto do ale· 
ręce ~onsulów państw obcych w Batawii. CJach „oczyszczaJących w delete rzekt nteJ częsc1 Jawy, woli .. Reszt~ wycofała si:ę w gó;y, ścigana 
Delegat Polski oświadczył, że celem tych przez czec::liusłowackie oddziały wojskowe. 

P~.opozyc.ii jest \\ yjęcie sprawy Indone- Masowe stra1·k1· we Włoszech Bankierzy napychają kasy ~Jl spod .1urysdykcji Rady Bezpieczeństwa 
t Orgamzacji Narodów Zjednoczonych. N~WY JOR!< PAP. Dochód 402 spółek 
Polska - zaznaczył dr. Sttchy _ rrotowa akcy!nyc~, ktorych akcje notowane są 

l5 .RZYM PAP. W dniu 22 bm. 60 tysięcy zamkn·1ęte practtj'ą 1'edyn1·e zakłady · y na g1ełdz1 · k' · · ł 
jest poprz_eć j_edynie nroi'el.t komisJ·i śled- • . uz · e nowo1ors 1e1, wzros w ostat 
czo - arbitrazowei·, zło z· onej· z orzedsta- łrobottni~ków w Brescii' i p.rowfocji ogł<lsj. teczności publicznej . W Livorno trwa nich 6 miesiącach o 98 procent w stosun-

. o s raJ generalny, sclidaryzu1·ąc się z k d · · "ł b 
'' 11·c1·e11· ONZ. · · straJ·k praco'vn1·ko'". ban!·o"•vch W pro u 0 pierwszego po rocza u . roku. Zysk 
V\ 2 tysiącami robotników fabryki metal ur- ' "" ' w J • - d · b. · ł 

LOJ:·m.YN PĄP. Radio republika1iskie gicznej „Tempini", którzy już po raz dru wincji Bari zaznacza się ·coraz większe rrze się wrcowk pkrzem~s u stkalowego, że 
donosi, ze oddziały holendei·ski"e„ wspar- · t 1· · . "d b k. aznego o:az o sowm zwię szył się w . gi zos a 1 usunięci z pracy na skutek In- wrzenie wsro ro otni ow rolnych, któ· tym okr 150 d · b 
te. pr.zez 4 czołgi i 2 samoloty, zaJ·ęły lot katitu. ' d e.:.ie O proc, prze się iorstw 

rzy omagają się zawarcia umaw.v zbio· naftowy h 82 ó · ł 
n~sko Bugis w pobliżu Mal<>„,..,, _ da·w· w I · , k c 0 proc. gromme wzrós 

........ „ ca ym m1escie wszyst ·ie skleov sa rowei dochód· fam produkujących maszynY:o 



. Młodzież czci pamięć 
bojownik o wolność I Jednt>ść kia 

Z !nicjaty\\ y Komitetu Wojewódz:kiego oM 
TUFi w Łodzi odbyła się dnia 24 bm. uro ·--y~· 

ta akademia ku czci Stan!slowa Oubo!s, !l:tó· 

reqo plqta rocznica rozstrzelania w Oświt1 · 

cłmiu przypadła na dzllłłi 21 sierpnia. 

Mówca pi ypomniol wyb;tnq tOlEł joką ode 
grat Slanlalaw Dubois w walce 1 1<mactq 
I z lauyzticJq Pnl1ki, jak równie~ w walet o 
l•dnollly front 1H1l1kiej klo11y robotnlc101. 

Wskoz~1nla SłantslawC'l Dubol~ cq wytycz 
nyml działania OM TUR. Jalrn Ciowdd ttqtJ 
mówca pn:ytacza: podpl1ante i1m11wy 0 itd• 
nosci działania między ZWM ::. OM TUR. co 

y r botnlc eJ 
Jo.k stwlord1ll 1tanow! poważny lcrnle naprzód 
w kierunku umóon! nla pod'9t0\V f•dnoliltOO 
!rontu kłosy robotnlozef w Polsa.1. 

W dalBzym c:iqgu l\1.nozystośdl ptz"'tnt1vtlrill 
wtceptHWodn c:zqcy WK PPS - tow. Kata· 
OHW!kl or'a były clowódcct bryqady bojowi! 
lrnl&nia tcxn!1lawo t>ubol1 mjr W11:tyk. 

ly się „.Do„ynkt Wł lkiej !:.ndz!", w których 
Wz!oli udllitH ~ptpodatze z tertnu Wielkiej 
todzi - z :16 9r0tnad w ilości ktlkunttatu tys. 
otób. 

W \lrOc:llysto,ot J„lql udział tl. ~oj wo.da 
16dzki ~ obMl\Y Mlnl•ter Rolnictwa i R11torm 
1'otnych r1b. Jein Dqb • Koc!ol, pre.zydfłnł m. 
U1dzi tow·, SlawHls":I pt~1„ Sc.tmO))ney Chl()ps· 
k!tf Potopo~ult, pn•wodni~7.CJcy Mtsjekiej Na akademię p~zybyly liczne rzesze ml1l· 

dzTeż'Y łćdzktej oraz przedstawiciele ZWM 
i partii robotn!czych. 

Wśród zaproszonych g<'ścT obecne byly 

równ!ez matka i siostra Stanl:slowa Dul:mts. Mołotow odpowiada Marshallowi 
. Rady Nmodowef tow. A11drzejllk l 1zereg in· 

n ych oaobistośoL 

Na &Okoń~nnl11 dotyrt11k odbyla się dert· 
le-da ntąa11lzooji ohlop kioh prucl pr.uó.atcrni 

Utoezyatq akademie zagaił przewodn!czacy H et:opuszczalne szykanowanie domokralOW kor11Ask eh przez władze USA 
Wojewódzkiego Komitetu OM, TUR l)b. K.acz· MOSKWA PAP: - Ogloswnu LU otlpu- wlmfzr, rJllll'!rykanskie prześlodowrme, co jest 
marek, po czym przewodniczac_v Kom:tetu I wiprJz ministra spraw zagranicznych ZSRR -- sprzeczne z zasadami demokratycznymi i po

Ctntralrrego OM TUR poseł Lucian Mo yko Mołotowa na list ąl~krelarza stanu USA '\\,u· ~lnnowieniumi konferencji mosJd1 w kl /. 
nakrdltł sylwetkę Stants\awa Dubois, J?olovl shalla z 12 hm. dolyri1FY prni:: lwt11i.•i' ru· Rtqci rnd7it'cki uważa, it ta ki §tan r7.N"ZY 

cielc1mi władz. 4."! 
, / - , 
t ; ,,Lataf ące talerze" 

nad Austrl 
ntka o ntepod!Eglość Polskl I sprawiedliwość <lzicclrn • rrm •rykcul.1kle/ r/o 8/1tcrw /\nn~J. jc~I nft•rlofJU'ztwlny i unltw1ożliwlr1 wy1<nnt1-
~J)Ołncr.ną. I W odl)owicclzl Wej mlnisler Mołnlow ""(! nit• Uchwal kanfcrencji 111oakll'w~ltlt!j w ~/lttl-

WTEDl!Ń PA!1. - Dziennik au tr1ack1 

kreśln, l?. m)d radi!ccki nie może sil z\jouz!t'· w/P l\1uei. 
,, W11lt prp~~t"" pndllje oświMlruiniP piU.rta 
t111~LrlatklflqO l-!Pt'l'l'Ykn Mav!'rll, który twt 1· 
dzi, 7.e witłz!.et 5 „latająr·ych loleny" nad 
~e1llmt1rł-ngiem, fl"d<lalonym o 70 km. od Wle
clniil. 

Komunikat 
Dula 25 ~ier1>nia l9H r. o ~{lrlzi

nie t 6-ej w sali konfOrencyJucj Ko
mitetu Łódzkiego odbęd:r.le się łacz
ne posiedzenie fgzekutywy Komite
tu Łódzkiego i Klub11 Radnych PPR. 

na kon~ulta<:JQ z urąanl1nc1nml ko1·net\Hld1m, Milll~ler Mololow wyraził wte~zclt' w i
wchodz,\cyml w sklntl l. 1w, l(omi-l lu ; wtl.1· u1innl1t .vt•{lo tr.r1du zgtlcił). hy kotnl~jn Lin 
cz;:rnia uchwał kon!erl'!ncji moskiewski J w spraw Korei zlozyła sprawozdanie o slanie 
sprawie Korei. s1•!ych pra.c, umo~liwiając tym samym obu 

olotow ws"azuj0 dai1,j, ii pnrth t tir\fu· rz,!tluln ro1.p11lrze11le kr!J<ków, jakie llAlllżalo· 
ni7acjo w l orel połudnlówci, i;l.ująte ba plal-1 by podjtle telf'm wykonanlt\ uchwrtl konf!.'ren· 
formie uchwał moskiew~kich, s~ JBtatrt io przel!ó tji moski('wsklr.j. "J: Program radiowy na dzl 

Przedmi<1te111 obrad b~d1.le 1>l1t11 in 
we!'tycy.it1Y Zar:1, du Ml .lskłO!l<> nn 
rok 1948. 

1 W 10-tą rocznicą strajku chłoP.skiego 
Uroczystości we· wsiach „spacyf kowanych„ nrzei sanac·ą 

12.06 Wlad. połudn. 12,10 Plośn! ludriwe, 
12,25 Aud. dla wsi, 12.35 Słuchamy pieśni i 
m1J1-ykt za Sl!\Nka, 13.00 ,,Z mlkiofonem 1)0 
ktaju, 13.10 Muzyka rlbiadówa, 14,10 {L) Kro-
1\lk.<1 I komunikaty, 14.0.5 (t) •• ~al" kln.11 Hel 
W~t:W" 11ogadan kil l(ry5ł yn y Leszczyr-. 14.15 
(L) l warlrilns mnzvki op<lrowl'lj t płyt, 14.30 
Przt!rWa, !5.rlO Muzvh ta11cczn!\, 15,:m Aud. 
~ł .. rnu't. dla dzieci, ·15 40 Arie i 11iotnl, tB.00 
Ot.lMnlk, 16,20 „Ml,lodle rilro.owe", 16.40 
Skrzynkn ggólna, 16.50 Pog. sport. 11.00 Kon
cert, 17.35 Radiowy kalcntlarzvk. kult.-hls'or. 
17.45 Alld. dla mltidlłeży, 18,00 (Ł) P . ..1'tmow~ 
z r11ctl0Khtcha inml prwprow11dzl rE!!. Ka.rol 
Turkiewicz, 18.10 (Ł) Muzyka z płyt, 15,20 (Ł) 

Obecno~ć '"szyi;tkl h Hadt1vch n
bowłązkowa. 

Pr t..1dh1tn l\luhu 
R<tdlłych PPR. 

Zjerlnoczenie Enet'$.ret,· zne 
kręgu liódzkiego · 

l:.ódt, 111. D szul\skłego 58 

IVtlSZ W (PAP). Przy \lrltl1tl11 pru~t:1~.i. 
NI\\'\' Strotrnictw!l L\1clt>'Sl'!1TI, min, Bnri\110W· 
~kit>go oni1 wlrt'llllt1. sprawlNlll\voścl • Rekn , 
odllyły sit~ uericty loSc\ lO· lcd1l roctnlcy stu1 

CENTRALA TEKSTYLNA 
zakupi dla świetlicy 

J.. u tliłopskle110 w (lttimnclt.le Slorlll~kn, pg,w. 
Przewflrsk Pru•mówlt•nie o ttlt:hu lndowyhl 
I ,ltlgo po~lqµowych trndycjac\\ orni n eelnch 
i nmil'ri~11l~rh na ptzys'lłość wygłosili: min. 
Barannwski, wicemin. Rek, wicr''"ojewoda rze 

znwsk! fll't.u~kl, uct.t'~lnflc slral!tu thlor
;;kl1•go 1l1uf]i ,ektPtatt. KW PPR Gtyglul i 
lun!. 

Vlf rezolucji, tichwalonej po przemówie- R~}lor\112; z G11zow111 Mlejslti j w opr. Anto-

z trudni 
3 wykwallł k wanych ks1ępwych 

oraz maszynlatk•. 
111 dobrgm . tanie. 

OforttJ należy składać do ''ru dzif1h1 

Gospodartzt'go C. T. ł.ódt, ul, 

niach, ucze5tniry obchodu :ttll!cydow11nil! oJ)o- 11lego Kasl)rowlcta, 1B 30 (Ł) Kone n\ .-ycz&ń 
Wied:dell llę H j dnojd- I IO)Utut\ID robot~ (CZ~ŚĆ I•sza), 19.00 Z Zartlldnl~t\ śwa.l prll.ty, 

I nlczo-<'hłopskl.rn. Hl.IO „V MRZY<'h przyjn.ctól", 19 30 Chopin -
Drttgim tnotnl!lllem UTocty8to~cl był po· Trio g.moll, 20.00 n.ozrywk. aud. littlrecka.. 

chód pod potnnlk k.~. StQjałow8kl!!Qo - wiei 20.15 Melodie wló~kl~. 21.00 Dziłmnik, 21,30 
ldt1go dtlał11cza h1doweQo o~az złot.e11ie wleń Mu:tyka, 21,M Kwadr11ns prozy, 22,10 Wiat!. 
ców 1 uczczenie pami„d imarłyeh uczestnl· sportowe, 22.15 Aud. rozrywkowa, 23.00 OslM
k6w Mtnllnt, W uroczy~tośttach w Sltl111~cic nie wiadomości dziennika rndlow~go, 23,20 (Ł) 
wzięło ud7iał 6.000 chłopów, wśród nici\ wie Koncert życzeń (część lI-ga), 23 „)5 Program , 

Wteckowskte~o Nr. '-'· • Ońłlltt!J p. 79 lf p, 

Warunkt dn l}ffiÓIUienlft:J 
Zgłoszenia przujmU).· e \Y ydz, Per-

.:=:============~ 
DYREKCJA 11 GIMHAZIUM PAitSTWOWEGO 

Państwowych Zakładów Prttmvsłu Wełnianego 
Łódź, 1tl, Pabi&nłcka N~ 2 . 

Prz y)m.ui Z P f S Y hndnth11(fu• (łfk) na wydział nrzodzalniczy 
do ltłuy plerwueJ 11 I{ 

wyrnagAnel śwtll.d~ctwo uk'.ońcMnll\ 1 
kl Sikoly Pows:tethnej, metryka 11r.l

dtenl11 oftlt 11Iepr11t>kruczony wiek 111 l. 

Nauka bezpl11tna. pnnlldto uctrii e>trzv
llill t\t> n1łlum: w kl. I - l.OOO.·- ł. 
w kl. lI _, 1.200,- 'I.I, w kl. II -

1..'iOO,- 1ł b1 I !i ę<'rn hi. 

Zapl~y priyfm11f~ k111'1rel11ri11 S•ll:oly 
l:'Odzlennlp W !}ndt. od lfi-111 dn dnia 

:27 l rpnla bt. 

lu uczestników &trajku i ofiar pa.cyflhcjL lokalny ht1 jutro. 
~~-,;~\.:-:';='.~J„~:t' .~:lt=·~:;·~~~-~ ~ -~~~r~·.r:~?~~~~lt'·;. ·.·tł.. ·.:l :·s~ · : -~ .. ~. . :::it~.:· · : .-~~~fr~·;~.'! · ~ '·=":·-.·. --~ftf··-}':.;.:-· ~!l~ ·~:~~~„·~·1 

Dzlł Premiera \\' pięknym filmie miło nym 1 
Now f Amtrykańskłej Produkcit .J \ 

:~ w Klnit ,,WlOKRIARZ" ł 

\ tRAlłlESIOYH Zl9l WRGlA ;_) 
0 • 
;{~ PAUUTTl QOODAID t Raty r: Ml'rOHELL LElSEN 

OLIYlA E HAYILLAllD ·wytwórnia: PARAMOUNT 

łiksploat11cj&: Pthn Polaki 
Wła ność: MOTION PICTURE 

E POl\1' ASSOCIATION 

µodnló~I OC1.Y t>atrlł\C ~ niebo. 7. poczf\t Deu. W'P&lrywał Si w pnelatUjl\~ 
39 k11 nie do\\iierzó.ł sRm &o1Ji~. ale wkrótce bombowce. 

wsr;ellde w tpli\>v~1ścl otrnściły sto. - To Ini,;1izl - rzek\. 

- Ci \\'łosi. to rl 'ClY\\'i~cic straszne I sit; na wy:iokki gt'irze. klórn 11au1).\\'0la 
śpiochy - pom~· 'lnł Q11cl1. - Ale czujni, 11ad okol kwa doltnn. Quell l~iał na zie
do dlahln <;\1:iki '~o! $lysz:1 11tt.i11111icjszr ttti. Zclccydo\nł sh' r.d.if\ć bandaże z 
szmer.„ twnrzy i obmyć twarz wodft z manierki. 

W tym sn.111y111 1110111ettci(' rozl-t)(ły >:ię llc;r,~'ni,ł to. D0 11s zajad::it ~awał~k cllle· 
jeden za drn)tl111 trzy sfrznb'.„ . bu, kton1 \\'~1 1.kis~ał z k~c .ze111 wcK? 

I nie śwlsndy prnwie nnd ud1em An· ~lns7.czn, spoglądaJl',<C uwaznie un Angl1-
~likn. -t-logl~ Deus zerwał gir z nilt>jsc:t. ka. . • . 
f'chwrdł wielki b1111c1'1 i o siły midi - \V'alc 111~ poclohn~' cl.o c1c]alrn z.a 
~6 w krtnki. decydo.wał Dcn • zwt'ncnJqC Sl() do Nt-

- Artsalcl-0! - :t.nów znwołał wlo11ld. trnlcb: a. • . , 
wartownik. Ro;>:k1:;ły gj'I i;\frzały, Di.>11~ . - Sa111 111e Po.dohrts'. ho, J~st b.~rd;:o 
pohicgł 11apr;.ód. Qu•c ll l Nitr:tll.'k b poś· !<l'.11v. Ale twa,rz J~~o, gd~' llle ie~t sl r~\·n 
pic~i:~·li za ni111, 1. trudcrnr hal::i11s1dnc IW w~oną'. Zll!1~lnie :i~lc u cielaka. - oclpo· 

l k . . f D 1 t ł k l w1cdz1al N1traleks1s 
r11-0krYC 1 a1111c111nc J, O U y\\'U l'lY < •• • • • ' 
\\'!<)chow Oucll 11ii1tto wnli uś111kcli11nl \\ 1 c~1~ 1 ak n:;tntccJ1nnł <;lę do Q11c1l::i. N~ 

• . r „ : ~ . J . cl 1 . • Ji'go rnzo\\'ych pnltct.knch nic hrlo f\111 et.; \\ ;~~ .. tko. lt\ 1>~! 0 _ll,Ulnhn~ •• 0 1.
1
::1.;.i_ śl.1d11 :t.arn~t11. Rrt leslcz~ .zupełnie 11110· 

\\ ~ d;:.tcc111t1eJ. I I.li t111 1c. l:Wnltcnl \\ 111 dy. 011cll hył cały ohros111~ty i dlntego 
nr1ll k1cr1111k11 aby ml\\ ro..:11! uwag- od ~\i: \\'rdawnł sie c1C\rt1\·111, 

- C<l to Jest? - r.ap~'hlł p-Oclniecony. - Nic. to N7emcy, - ndpowłedził.ł 
- Aeroplano!i - odpowiedział Nitr'.lle Nitrnl k is. 

k~i~. ~ T:ikl Aero1)Ja110$! Oni ~et ri\k l>'\I z nami? -: zapy-
Patnyli z w. ·tężeni{lln w góri', $i11 1r1 tnł wie ni k. • 

motorów wzrt1sbł z ka.td 4 chwllll,. Na - tuk. Tera,; Int \'\-akza. Ttt.e-ba śp1e 
Jw1·:vz\l11l!ie jeim:'ze nic 11ie bl·ło wldl.lć. s:ty~ pÓkt nie '-G"'ft.a tu prt.~1Jść. „ Nieoh pan pntrzyl - nagle znwo!R·I ~ Kiedy dtibr11ic11ry do rreddch 
Nitralek I , w kn7.łl•J:uc na Półuocny wo~k? 
"""chód. - Pra ~1dopodQbn~e fotro wł~M!'em. 

Teraz i Quel\ również zauważvł licz;1;i. Ale musimy być o trożni. 
eskadrę samoloiów, która z•bliżałl <;ię z - M11si111y trafić do Janiny. nim Ni m 
lrnzdo chwlln. ~nmoloty 11zły 11szykow::i- c~r !3111 prz ·jcll\ ~ tlowkdział Nitraleksis 
ne W trz,edJ zereP:tlCM. (l'ZYt111lJąc ~ię 11~11~0\Vi. 
na wvsokości o koto 10.000 r1tóp. - M-0że byc: uda , ie jutro w1ec'zotern 

V/ każdym szereg-u było cona.imniej 30 prześlizgnl\Ć Aię Pomiędzy Włochami. 
111a'lz~·11. - Nie trnćmr ctn~ul - przerwrtł im 

- Boże tttóJ - w~·krzrk11ąl Qlle!I. - Quel!. - Co on mówi? - w,1ikatał na 
Prz'dt}i, tu u s !kil Deu~m. 

Wtem eskadra zhlizrłn si„ 0 11·1~. h· - Powiada, że j11trn wkcz.orem :tbli-
1notnn hyło roZJ)o~nać tyn ~a1t1olotl)w tynu· Ili!' do l!recki~h Pon·c.l'i. 
Q11.ell 1twnl.111c pJ'l\'Palr~·wnł się lecf.\ ~.' 1t1 - Dohrze. Rusiajrtnr. Chciałbym ~·le
w µrlćst\nmrnch nrn~1.yłtóm. t 1rng1e uo dzicć, ki€d~· Niemcy wtargnęli - P-Owie· 
zumiał, co ro były tn ~n111olotr. drlal Qne11. 

· Pn~l cnlv dd.eń sły~teli nad ~towll 
- To Ni<:mcy I - powietlllflł Nltr;tlc- wtHkot prze lu lttJ"cyclt bombowców. B~1Ji 

ksisowi. - to są niemieckie samoloty '1 
J 

typn ,,Dornier _ li". to it\~lc Ni~111cJ·· CtUAetrJ dn\\'Rł się ~ty-
1\ze~ od~łos dalekiej kn nona dy, Qu.e-11 

Pier\\'~t.j' szereg przelćd:\ł Md 1drtii. 11rznrn<;zc;i:al, ie 1m wt<rntnięc\u Niem-
7.hliża 1 się dru~i. Q11l'11 111 tt\\ ·11 hrł '" te.I CO\\. do (J trcji. \Vtnr-1i pra\\'dbpńdobnie 
gr11ni11 .,.1ui1ki.er>:ó\\' - RG" i .. f-Li11~!(1-,, ' rrt.~ '.'t~·uin do o!'ltre;i ofensywy. Przyj
- J 11 ". L.ccia ł:v ś ieśniollj 11'1, Z\\ a rt~·n1 dz1e wiec brnać \\"prost Pt zez szerezi 
szeregiem. · l 1. \\':t Ct.łl, j'Crl„. 

J1otl1 r:dl' - To .znRcz:.,', ;e m t11Y j11ż Nie111ctj,v Pod koniec tla~tępnel!;o drtla sp11~clli 
- zapj'· - m 'la11d1olljni 1n11wRfrt Nitrnlck. ls. sie z p:ór i \\.:'{Szli na niewielka takt',., t 

hi!.', ,.N:~h '7.piccz~thtwn nie ,jl.''lt ta!dc - A czy lnglizl tta fJC\\·tłci 
~trns111c - po111yslnl I do tc~n 11101.11 :1 nti ~,,·ji ·11uow11r l'C\\'O\wct'i' 

sio Pr1~·1."·rc1.:il~!" tnł 0"11<1. 
Biegli c.or::ir. 11rrd1.c.ł. Oloo;y \\'.locht'1\\' - Co powicdr.iat T11.i;rlir.i 1 to 11111r. 1.ro, 

pn;vnll 'c1cltnh-. l?~·li .1117 d;ikko .~ Z\\ ol- 7.i1111ia110? On 11fa lnhk, a ty nwż~sz 11111 
11111 kr<iklł, zni:-l~·h1a,l1\ńlc w l·~ ·11n g~· ~ntiato wlt!l'L.YĆ· 
~h' ir1"• Deus poważnie skin::il -;;Io\\·•~· 

- Ciekaw i<>stc1r1. kiedy oni "'tanrn~li. kl\\rc,i niozna l)ylo z~u\\·nirć znajdujące 
- Hcdde tn z nimi kn~za - rt kl Ni · sie w A>'ł·sicdll\\'ie wtn~kie r<'!z rwy. O· 

•ralck. i~. hok hil',qł;i 1111n~a, 11rowatl iĄcn ;; Tepela-
- Tr zcl;a foil"szrć· pr'OSle ia11~·L1ć 11! do KH·11rr. Od!lćś !'IP południu hr-

Sło1ke S''\\'iedlo nad niml. Znajdowall Nazle coś zahuczalo w ·g:órze. 1 
De11M1 kiedy nHe~zc1e lH:O~brniwn I c.hae by!ri strzela.nine, a po szosie mk11ę-

Q~1e:1 orzez włosJ.:ie pozycj~ ty włoskie ciężarówki. 

, . \ 



t<Jr. 233 

~~"'=>~.,.,,,.,,,,,,=-..... ....,,..,,. ........................................................................ _,, ............ ,,,,. ..... -.,,.,., .... --"""""""~ 

11 
CENTRALA TEKSTYLNA WYDZIAŁ GOSI'ODARCl'\' 

w Łodzi, ul. Wi!;ckowskiego 35. 

PllZETA G 
Ptz„n1y l Clii<;n'Wzi'I \'. „rJor•.1ta'~ pcd Zarzą~ 

dem Pal't;h,-('!"·ym \" lgi rzu, l'>rfł'H" przetarg 
ni r)r~ 1 lmtuo1"' Pil roh".JIV ti"m11 - przy roi bu
do i" totó\ J;0unicy krili>il'l„!ej na t!r~nia 
fabn ki. 

TEATa KO mon MUZYCZNEJ „ll.J'ł'N1A" 

„Polskr.i Krew". Dziś o yodz. 19-ei pi ekn li I 
llP retl\a ~-c:h ak.lar.h w 01Hatnwanlu mu. 
:yc:zn 111 Oi;'·tna 'edbale. „POLSKA K E\ ". 

Udr.fllł ·bierr.e cały <Mpói 11rlyslyctny, cll6r, 
'&.lE!l 1 wielka ork! sha. „Lutni" pl'>Cl dyr. z. 

iehleni. BllH wczl'lśn!e.i dll Mhyc:ia w !(się 
tarni ul. Pittrkowska 10211, & l'.1cl godz. 11,30 
~ ka~ie teatru. 

'OFIA GRASOWSK. 
i ALEKSA '0 R C:Z\'N~l\l 

w Tc>atr:rt> ameralnym 
ł 

N11 ::;ceme "f'1,>ahu Kameralnego Domn i!it'Jł 
Merza w Lodzi, odnieś!J niezwykły suk~s 
znakomita arly5tka Zofia Grabo' ska i ulubiP
niec publiczności teatralnej i kino'A·ej Alek
ander Zabc:t.yński, któreąo publ icznntć· lódz
k& <'g\;i,da po ra1 pierw$zy po nicctawnyni pn-

tode z Anolii do kr&j\1-. Artvśc1 cl11i11 praw
dliwy konrert _gry w pełnej naprzemie.n hu 
moru 1 sentymE'ntu komedii fran cuski J nrh 

wości repertuaru paryskiego 'H.lSTORJA DWU 
<;ERC 1'.1arcalla D\1Uuda ,,. rfltyserii Janusza 

arnetkiego. 

TEATR 11SY.RENA" T~AUCUTTA 1 
Dziś 2 przedstawienia o godz. 16.30 ł 19 ,~0 

·o edh !Oo de Benedetti ego pt. „SZ.I\ !<. 
ł.i TNE ROZ8" z udzi~łt-m. ?'OllJ;.01'11!t~qo komi. 
ka KliziniiP.r<o Stul'J rlo., .11\dwiqi :S.i.rÓnń'>''lW i 
Bol~sława Mierze_jewskiecro. · . 

Kas1ł Te11tru „SyrPna" c:tyMa od g<'ld2:iny 
0- t3 1 nd 16-tej, 

ADRIA - „Złota m4ska" 

B<\.JKA - S~ren4da w donie łońe 

8 f-1TYK - .,.'l11d Narodów„ 

GDYNIA - „Ukochtu:ty" 
HEL - Miłość na lekarstwo 

11 JZA - Goal. 

POLONT - Ch~nle Przes2łr>fol 

PRZEDWJOśNIE - „Sztześliwa V ' 
ROBOTNIK - 5-ciu Zuchów 

ROMA - Mały dżentelmen 

REro'RD - Ojczyzna 
ST~'LOWY - „Konik Garbu ak„. 
S' '11: - Piotr I (pier z ~ria) 
TĘCZA - „Koni1l: Garbusek'\ 
TATRY - „Bolek i Lol k" 
V\.'OL O C -· My :o: KtMsztadtu 
1.'i,301 li,~, ~o.oo w Dlfl!dz. l.ny seans 1S,15 
WŁOI<NIA~'l. - HWl!kł m.orlllde" 
WISŁA - Dtl~wct~la 1 b l 'tll 
ZACHĘTA - „Ckh(! wł'~elP." 

QśWI TOW.li - Po\()w,nie na głońce i Syła 
sohie dziew~c1ka. 

WIELKA ZN! KA CENI 
NA SEZON ZIMOWY 
PŁAstCZ:t 

dtt111akl :zimowe oCł 8400.-
z koln\umerri futncinym I MOo ...... 
futra da.msld , ł'tllay t kOłl'\ierzem 

futunnym 24~00.-
blarn y (łpody futri:an•) 1aco.-
palter m-•kit od 81(00.- 19200.
reglany dawnł I 10.SOtl ob•o~ie SO(),_. 

GA NITURY 
mEtskie l!OOO.- U500.--
bryoi: y. 1pod11.ł t:lU 4 yrn wybor1 
Z1~itki dla członków Związ\c6w Zowo· 

dowyeh .za oknzanlt'lm le;lt·/l'l\llojt 

JOze:r STANKI!WICZ 
Piotrkowaka 18 (sklO w po4wórzul 

Firma eqtystub od roku 1922 

PllZ TARO I OG~ANl .Zl'l 1 ' 

11a t~nlbl'l ka.pltalny i 11r1tthom! .~ 11i 
turb tespoł1t Syttem.n AEG 1300 KW 
PZP\v Nr 4 za laflanHa, te wvn,.ie• 

nlony Ptt targ odhędti~ eiq w dniu 1~ 
wr tośnia hr. o !lod~. 12 w fahry:;:\n. ni 
l:limu Ruthu w L<'ldti rm:y l1l 1<l\tnl'f 
19. O(l'!rly nal~ży skłacie6 w zal'\kuwa. 
nv<:h kopertiH~h. Potlkładkl otorluws 
ninztJa otr1vm11ć 111\ mic>I cu. 

ZMlrz~qn.11'ly 11•,hl1> prawo nrer•11t4 
bez względu na c811P., oraz un ie vC1.?nit1· 
nie przetargu bez podania przy1 zyn l 

onoszenia ·aki!".hkolwiek kosztów. \..-.... _ 

na wykonutt I 
Prz et arą 1lleo ąra le zoną 
d.tmawę 31276 ~llł\lk 8zllblo nów 1 0,.4 M~. bl&l"hy ey~kOW•l 

pod!nego ?:hl,1 ··i~"l"~ 
126 ~~tuk r> 
126 sztuk o 
!26 ltll!Uk n 
125 ~ll'.tuk o 
1~6 !litl:Uk "' 
l~G !wtuk o 
l 2fi S'-tUk O 
126 s7,!uk o 
llfi 8ttllk (I 

br:!mil'!niu 
brzmieniu 
bnmltrniu 
hrz1t1it11l1.1 
hrt!l\\Qniu 
brzmieniu 
brzmieniu 
hrzmieniu 
hrtl'l'liMlU 

Cenllala T@kstylna Hurt. Woj, 
Bielsko 
l'in~nowi o 
Bv tom -Cl1wic!> 
Wrndaw 
PozMń 
Kalisz 
WM~zav.'a Nr 1. 
W11r~tl'ł ~ Nr 2. 
Rarlóm 

wg nlUJ 
51.-pe k~o;zto1y. y s~ rlo pócljęcla · B;urze 

Techniri1P1m „B, uly' y• Zrp<>Jlll _„ god:tiaach 
! nd 8 dn t4:ri 
I Oferh ,,. 1.1!"1kow~11yth koMrta~h z napi• 

•em „Oftirt,J 1n 1r1zhurlnwt~ bt'Jt'Znicy" kie• 
rl'.J'•1tć n11l2ży do Przem. C11.em. „Boruta" -
Z~1ierz, Wyclzla! Zakupów, rln dnia '1 września 

. rh w kl•'iryrn Ir. dJ1ln o qodz. 10.00 na5tapi 
i ot,11'l1c1I' l'tfe1 I w <•tJN·trnśC: zDin1ernsowanych 
i ,Js0h i iHlr C:"li'I'' ii i"li firmy .,Bąru!a" 

1~6 sztnk o brzmieniu 
12r sztuk n hrzmieniu 
126 s7.t\lk o hrtnii<>.l'liu 
l~~ sztuk n hmnil'riiu 
1?.li sztuk o br1l'l'li nlu ' 
!W nt11k o l'rzmiPniu 
12f: r.?tnk n hr1miPniu 
!Jli ~1htk o hmnl~niu 

Kl~lc:e 
, Czt;stochows 

~yrl(4M:Łć2 
Tónl1~ 

I Dn ofetl · 1H1lciv dnłacz"'Ć kwit na wpla· 

\

; rnn" -, ~rli111n "' w '~·~knki. I pror. od afero• 
1 "'ani!f ·„u111y. I F'·!'n~ 11'1~trt:>qa ~oble prawo nieprtvj~cia 
t ,.,f.od h"z pnrl~ni~ pi·ty< tyri orai: ":yhór of&< 

I 211 ~ hJk ń t-rtt1'lii"1il\I 
12F ~7tl1k (I htYl1'\li!fti\I 
1'.lfi ~rt.t1k o 11r1Ml"nłu 
t?ti 11111< "' hrimi1'rd11 
1 '.!~ ~1t11\.: ń ht'~Wii"1'1\1.J • \ 
J 21' ~7.tnk o hr'n'll'nlu 
1'.'.lA t~fnk r. hr~r,ll'!'lit1 

17 ~111.tk r. M'111\11nlu 
20 •·1tnk ń brt11'1il'ni11 
J.'i ~7.hlk c hrtt1'1r'~l\l 
7 sztllk o hrżmll'ni\J 

t6 ~tt\Jk ri hninh~ńl\l 
:'ll :h1k n hr~1"l~nh1 
20 ~zh1k "' hr~mif>!\!11 . • 

Ol aż tyn 
S7tz~cin 
KniMlln 
Lublin 
~titłv~tok 
t"M~t\~k 
t<rakóv. 
Rieu6w 

, .lelenia Oón 
, Nt 

V. Nr. 
:e. lf, 

, J. O. Nr 
L. Nt. 

• n. Nr. 
K Nt. 
Prz .. Nr. 

126 Kl'lmp!Mńw r:vh ,.,~ \ da I'\. 
\. 'ysllkń~t. llti'lt ~11t.vr:h A cm. cvfr IO em. Pl~ino bil!uM wyr&~M. 
r"lff'rtv w .~l-'1l.:t'l\1•11n,·r.b \l:ó~MtMh 7 hll pt~em: „Ottrt11 11a. w"Jkl'll\Atit~ r dor.t.:n ę 

~Mt~\n1,ńw;", tit'll~}y $kłacla~ ~· Mim~ Wi'd lału Oo~~odart:tt!~o C.T. ul. Więckow~kle. 
lfó Nr. ~.~. dl'J dnia ;-q wr!eśnlA f1'., w któr)l'li:'I to dnl\1 o god~. i~·ei nattąpl komieyjn~ 
kl\ OtWłlrC:il!!. 

Wadium flt'il'ltAtćft'IWe. -;;q~t'lt'lil!! t r>br'JWi!!\ :m.fąeymi ptzl'lpl am!, w wysokości ~ proc. 
M hfetr>waMj ~mny naJdy wpłacić do Nuod. B&nku Polskiego - Oddtiał w t.odzi~ 
na kt'Jnto Nr. -402. 

v\Tvdział Grispodarćzy c:r. zMtrzega i; obie prawo wyboru oferenta bez względu 
na ceńę, A laki.~ uznania, że przetar~ nie dał wyrtłku. 

t!NT .ł..LA Tl'lkSTYlNA - WY Dl.tA.Ł GOS\IC>OAlCZY W tODZI 
tli. Wl~kowskiago Nr 35 , 

oqł.ałtlł 
PJtZ.li1'A.RG NISOG.RANtCtONV 

M •yk.oMnl@ ~.t a1yld6w dla l~dt10st~k C~nlrall 'rekiltVIMJ. Tt'ket, rotmlary nraz bll.t· 
'~ ltJst lł~łi>ll'l'll\ ii\& W!lty~tldch ~kładok l HllrtownJ w fl'dl'l.ak:1JWyCh ro2tnt.ar11el'l rmv 

f.\tM !•1flil\ M~H~pUiatyth u~~~~6l6w 1 
1) tło szyl(l11 willno hyć czerwon~. na.to miast obwódka tak I lit ry - ble.łl'!, 
2) 1·mit\rV- P"dMe na wiou~ 60 cm/32 cm, nl'll@~y tra Iowa~ fako tMrniall:rn-

wiltt~ rtla ' rVstkkb u;yldów, tale dla Hurtowni jl\k. l ładnit:, 
3) szvldv winny być wykonf\M na blas~ł! wypukłej, pokrytej emAllą bet ptyty 

.tkl8Mj. 
Wzór na niniejszy s2'yld j~łt do dokłl'ldMgo ohe]r:tMlł )W \ yddale Gos!'IOdarctym 

C ntttli Tek tyl~j Lodti pny uli Wl~ckowskiego Nr 35 )'lrawa ofiryna II piętrl'l 
w godżinach od 8 do 10-~j k td~Qo dnla. 

Wadium wysoko~c:i ~ proc. od !IUi:rly oferowanej nAleży wpłlelć na konto Cem-
' li Telt$•YIM1 Nr 4\'12 Nflt_odMv'{ft\ Banku Polskim w Łod:!l, kwit dół~cty~ fil'.l l"lhuty. 

Olwarctti of~r• nfl~t~fl1 w W~d~lal!!> Go ~podarczym CT. przy ut Wt~ekow~kl~t:10 
• Nr 3/5 ptaWA bf. n pię\ro, w drtlll g wttt\8nia br. o godz. Hh~j. 

t'eiHrtlltll T~kś~ 'ltte. ta!!tt~~ga lloble prawo dowolnego wyboru or~rty, ora! nnle
wM.lii~fiia pnetM·1tn heJI flotlal'lla 1mytzy11. 

SJ)ółdad ln.ia Prac nG azdau 

lłdi, ltdtdił:dir"~i łt1. t 24-73 Oełaszaicie 
Podt\j* stę do wllldomośct S~~n. Kli~flt@li 1 si•ą 

it ńa A~!óń 
}tg\~llM•MMuwv o Nl!lYLIAMV CENY 

M rtihMti óri~tAlU!'!kt'lw~ t po vi~~onego m.a. \ Gł • 
i~t~~\l~U!y~i~ ubm1i~ m.~~klel'!ć Ml 4.Mt'l d . w OSI e . 

• 2. „ 1• rima m~kkl~~ei ód .\.SM zł. R b 
4. „ „ fltlt.t dalhsk. je11. od 3.5ótJ d. -----~-· _" _.; _fll\l-ta-d.8-fl\5-ki~-go--od-5.c-oo-tł. _.I 0 ~tni·cz· ym 

Wykl'lnafii~ fat':Mwe i &ólldft@!. 

PR G 
Spółdzielnia Wydliwnicza. „Ksi~.ke" ce nttltla w \VarsżtWi~. ogłasza sprzedaż sa

mochM6w OMbbwyth ' terrnini!l eid dnia 25 ~ierpnia br. do dnia 4 wtześnia br. 
Sa1t1bchody mo~na 09\ądać w garaŻAtl1 ~p . WwJ. „YSiZ\tka'· ul. Skierniewicka 19 , 

w godz. od 15 do Hl. . 
Of~rty te wskażaną sumą wpłaty ń.!ll~t) ~kładai· w Tapieczętowanych kopertach w 

Wydz. Gosp. Spółdz, 'Nyd. „Książka" Wnrs za wa, ul. :i>molna 13, p. 22 - do dnia 6 wrze 
śni11 hr. 

Komi yfne otwarci~ i'.>Cert nastąpi w dniu 8 wrześni&. !}odz 12 
Spńłdz. Wyd. „l<si!t •· ~lł.strz~!'.f1' ~obi~ pra •o llówolMgo Wl;:boru oferimta n1eza

leżmt> el t'.lfgrowan~j S\ll'!\y I praw l.l.!t~hi&, ~ł! przetarcr 111• rlał ryniku bez podania 
powodów l rion.oszeniA Jaklchkolwl k rt!ii kodć' "•lń. 

p , I' ł , . 

I rent/I bez \'!r1lęclu n11 cen•1. 

l
i flRZ~T -Rr. NlBOGRANTCZON~ 

1111 bt•1how11rtlf> koo;tką gnmitow11 
poclwrkta. fahryc7n\!go 

PZPl."I Nr 4 1awl..r'larnia. że wymi•
liiony p1·zptarci ndbęrlz!e ~le: w dnlu 1 
1nteAtii~ o <:jodz. !?-ei w fah!ycznym 
tittrz~ R11ch1_1 w .J',orl;;I przy ul KRt::t'!j 
l'ł. Ofertr Mlt>zy skład~"' w tal:'!kow'l
nvch k.opl'lrtc1eh. f\idkładkl of~ttoWl.'l 
można otrzvmać na miejscu. 

Zastrzega11ty sobie prawo oferr;onta 
bez wzglqdu na cenę, oraz 11nieważni<;0-
nle przelaI~JU hez tioclania pr1ytzyn l 
ponoszenia itlkit hi<olwlck kM1tńw. 

l~karze 
DR. RATAJ ZURA-
KOWSKA, wene1ytzne 

. sk{lrfl~ kobiet, knsme· 
tyka, Piotrkowska 33, 
12 - 6. 

DR, a ŻURAl{OWSKl, 
spec!aliattt - choroby 
wenery(!itne, 11kórt\!!1 1 

moęJzoplc!oWe, Piotrka 
wsktt 3!1, Hl - 6„ 

~ ZOl"IA KOŁSUT 
choroby kobiece akusze
ria n1•. tńl'lla I przyj• 
muje óbec11lc l1irlż 1 111. 
Piotrkow ka Nr 70 m. 8 
lei. 21-222 codżfcnnie go 
~zina 3-o pp. z wyjąt· 
kietn sobót, nicdr.icl i 
Ś\\'ią t. 

Zaofiarowani• pra y 
AKWIZYTOR zd1itny' 
na korzystnych warun· 
kach poszukiwany. Zgła 
szać się dp Biura Oglo 
szeń „PRASA", ŁórH, 

Piotrkowska 55. 

I BUKIECIARKI poszu
kuje kwiaciarnia ,.Złó· 
cień" ul. Piotrkowska 
116. 

SZWALNIA bielizny try 
kólm\'tj postukuje od 
zatol.. krojczynię - a 
runkl od umowy, .siłę fa
cho\\·ą na 2-!glówkę, ce 
rówactkę ~ ył<::1!1ttarkę 
na dzianinę. Swiadectwa 
końieczne. Zgt1111zac. się 
\awrot 82. 

PA111srwowA- f:ioryka 
Mebli Stalo\vvth Ló.H, 
111. Targowa -,d 9a, ;;a
"'ngnźuj~: majstra 'lu
sar ·!.;iego ot·;tz woźnego 
Zgłoszenia należy I.dero 
wać do W:rdzialu Perso
nalnego Lódź, ul. Tar· 
ttowa Nr Oa. 

DYREKCJA Przemysłu 
Wełnianógo poszukuje 
lechnika 11łóklenniczego 
- farhiarzn z praktyką 
w przemys!e włókienni
czym na . lano\.\'isko re• 
fercnta w Wydziale Za
opatrzenia. Oferty kiera• 
wać do \Vydzialu Persa~ 
na!ne~o Dyrekcji Przz• 
rnyslu We!nianęgo Lódi 
AL Kościuszki 3. 

R6!ne 
WYKONU.li,: \\'fltV t
ldc robol v w rai r·e~ie 
parkicci11r~l11 li Bedna
rek ~lenrl'k \\'rześnień· 
ska 98. · 

---
DO PRACY zawodowej 
przygnfowuJą szybko, 
gruntownie Kur· ' Admi 
nl~tracyjnn Hilndlo\l·e 
pr7.y Pań~hvowym Lice~ 
urn Admlnisfracy jnym; 
Piotrkowska 125 . 

Ko~ no• Sprzedaż 
KUPIĘ domek - willę 
zrujnowaną niezotniesz
kałą nadającą ślę do re• 
111cntu. Dnjazd tran1'\a· 
jem łód zkim. Oferty pod 
„Inżynier S". PAP Biu~ 
ro Óglo<zeń Pintrkow• 
ska 133. 

z 111hlontt dokumenty 
_ SKRADZIONO hartę 
Rt<U-b.ód7 i legltytna
cję PPS na nazwisko 
Góra Tadeusz. Tum i:iow 
Łęczyca, 

ZAGUBIONO leg. tt~~ 
wajową nieparzy~tą na 
nazwisko Cheba Kaa!· 
ml!'rz ul. Krzywa 2. 

UNIE.WAŻNIAM zagUJ 
bioną kart rl'jestracy j• 
.ną. f(l\U. leg PPR na 
naiw. 'Pytel Jeny. lód& 
Lifzna l., 

·-D'll!-l.lllll!lllPai!!lll:m:miml!llmmlllEC!• - iii 
fJ§nr.iechnij liię 

·ma.„ . 
- ' .-

ł.ódżkl Z.iedntit:Unl@ Prl!~ft'ysłu nzi~wiat- 10·!!>.i rśM w F-l'l.1.ie „Stolper" Łódź, Wólczań· 
skiego ogłt18U 1met.arg n.lMgraniczony M M· Aka !1~ 
łożenie ln~ł !!lat fi Iły l ~wlatht w sali P-k „B. 
st.oll)er" pod Zartiid m P6ń8twl'lWym, Ł!'idt ul. 
W6lr~e6. a M. l~py kMttory~ orat Mlht@ 
informacje otuyrnać możM. w Wyd7i<tle Ru• 
chu Lódzkieg!l ZJ d.nocMnla Przem . słu Dzi~-

Wadium prz~l.argo 1> w wygoko8d I prl'!e. 
ótl MlnW t'lłeti'I \le.nej hal t t!ot·yć ' k.ailie 
Lód~kle\'10 l.J~dl'locze11la Przem stu bziewiar
'kl go, a k,,;it dołąc~yć 1in t'lferty. 

'Viarskiego, Łódź, ullt~ Curil!-Skłodoivskiej 6, Ł.6dzkie Z.iednnrze1tle l'Tzt-My&łu Dzle, ·iar. 
w godz. 8~13-ej. śk!ego iastrzega sohie prawo dośtarczenili cai 

o IA~Y Oferty pl~mienne l'ldpowladaJĄr~ treści ko- k~ lt~go. ~sl~dnu~ tz~~N t\\nt~riidu potm!l'l 
Zamiast kwiatów z ol<.azjl im! 111n dyre sztorysu ślepegei, w itllaltowllMJ kop@rc!I!> t n gei di\ t'rt~prowadtel\1a h111ti1laćJl, wyboru 

tora naczelnego PZPB Nr 8, Ludwika Grossa, napisem „?ferta n;;„ 7ałoi?nie instalacji i si· I ó'.erenta be:t '111\'Jlędu 1\t\ e~n~. ors.ż urt .le.wat~ 
. ty w F-mie Stolpet nalezy skłlłdt\e do dnlii menie przetargl1 bez podarua przyczyny i po-

biuro wypłat i planowania skład11. sun1fl tło- i 30. 8. 47 r. godz, 9.ta tdtlO. noszenia jaki chkolwi~k kOHtó '! l@l'!fl ty-

ty•:h 1.650,- na Rodzinkę Radiową. Otwl\rcie ofttt IHl811\l)l tegot tinl!l o !ffitfa. tulu. · 

- Panie 'vBtl~11. chtial€ni t 1·lko spr~w. 
dz1ć, czy sznur dosięga dil ziemi. 

~--------_....,...,_. __________ ....,„..,. ... ._,_.,_._.._,.....,,_.._„..__,...,""'"'°'_._. .............. ,_.BIM ................. ~,.-..-...-...-...... -.0-.1,,......,,,,....,......_,,,..,...._....._.~--....,....,,,.,,_......,..._. 

Wydawca: Woj Kornftet PPR w t.od~i. f<OMltet liMt\kCyjflł/. Red. I Adń'i. Md~. flfottk6W~kA M. 'r~lt§kifl')I: ~~daktOf Na~elov 216-14. Sek r~tatl'at ~4-21, ReC!akcja hotM in.31 
Dział 09łoszeń: Piotrkowska 55 tel. I 1 I .50. Konto PKO VII - 1505. Zakł. Graf. R. Sp. W. „Prasa" D Ol'J'817 
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PRZYGODY 
pięciu typków z 8an'aluki 

168. Wódz Gromni;;:a, :v·raz z-e świtą. 
Uroczyśde ich powitał, 
I Jl-Oprosił. by ze.::hcieli 
Miasto zwiedzić orzy niedzieli. 

GE'OS ROBOTNICZ't Nr. 233 

Ze !iiportu - ' 

Siedem bramek Cracovii 
ZZK w odmłodzonym skła dzte . nie potraf ł staw · ć czoto swym przeclwn ~kom 

Mecz o "!eJEcie do Klasy Pa1i.5twowe,j · Cracovia 
rnkim z1•1vciP.stwen' Cracovii 7:0 (3:0) . · 

ZZK (ł.ódi) za·konczył się wy-

CRACóVl \ 

R} bic'·d, Gęd'cr1. Glimas, Jabło1iski I, Parptln, Mazur. 
żan.kowski. Sz,0 liga. Robula. 

Jc:tblol'!ski U. Szewczyk, Ró· 

Z. Z. K. 

Pinrczyk, Gwożdziliski, Pisarrzyk IL Kor1)orowicz, 
rnn'tqJd, ~Jach 1, Kmin, KolodziejcŻyk 

k·hll~r , Jóźwiak. Kopecki, Trusz-

i· jedna samobójcza. 

jedneg0 obroncę, gdyż Gwoździt1ski po do 
raźnym zabiegu (porządnym „wytrzą&nil')cm' 
przez Jedneqo z kolegów) powróci\ na boisko, 
Vv krótkim czr1sie Cracovia gra w dziesiątkę. 

W Tr mi nucie nastąpiło krótkie >pięcie po· 
między jednym z napastników Cracovii ft 
Gwo.~dzińskim, w wyniku którego sędzia dyk· 
tujf' karny przeciwko gospod:uzom. Egzek· 
wuje go Bobula. Pis'lrczyk pilkę odbija, ale 
Bobula dostajf' ją na nogę i mom•ntalnie do· 
bi ja. :l·O dla Cracovii\ 

W 40 minucie Jabłoński pąwn'>cil na bo· 
isko, ale wyniku ju:l Cracovia n;P zmienia do 

!\·liny ~olejarzy, strzegącyc.h wejścia n'l cent ic.h nie t.ra.E-iło do bramki l ajlcpszymi przerwy. 
tadion LKS-u nie ·wróżyly nic dobrego. Był nfr boi3ku bvlJ Parpan, SZl"\"r:zyk i l3obu1;; KO 1TUZJA SZELf(';T 

Bramki dla Cracovii zdobyli: Babula 3. Szewczyk 3 
MRc-r. sędzi-0wal słabo l:.azarew;cz (War sza wa). 

ponure i zniechęcone„. CrnMvrn przyjechała U ŁODZIAN TYLKO Ai 'IBICJA W pierwszej' mmucie po przerwir Craco· 
do l:.odzi w swym najlepszym „mistrzowskim" · Goscie grali w--zoraj syslemt>m dalekim od vi1t znów w dziesiątkę poi::ootaie na boisku. 
skhdzie, a I u gosnodarze mn::zą obejść: się s·ystemu 'W. Hołduią oni nadal szkole krakn.:111- Szeltga ukga kontuzji tF'1sady nosa, dostaje 

. be:' Lewand01 skiego i Kor.r.ewskieqo. ze st'I- ski'!j, lo je~t gra,ją systemem otwartym. Par· krwotoku i przez długi ''Zas leży na boi!tkU, 
rf'J dru7.yny doliczylismy się lyll.;o 6 graczy, pama zawsze wid.zielismy wysuniętego do Wynik na 4:0 podwyższył w 4 minucie 
reszta, to młodzież, z której dopiero za kilka przodu, a nie cofnietcgo na linię nhrońców. Szewczyk, strzelając bramkę z bardzo nie· 
lat. mo.gą. wyrosnąć piłkarze, mający pl'dWO U. łodzian nie można było dostrzec żadnego wir>lkiej odległości. Piąta bramka padła już 
ubiegac się o Klasę Państwową. Na razie z te- stylu. Byli zbyt przyciskani „do muru", aby z wyraźnej winy Pisarczyka, który ził wcze· 
go zasz;;zytu ZZK musi zrezygnować. Nie ma mogli stosować jil·kieś systemy, czy kombini}- śnie wybiegł z bramki. Strzelit ją. Bol:Jula w 

I P:i Io, v" tej chwili, zdaje się, żo;dnej rady„. cje. Grali' tak, jak umieli, a najw'ecej w tym 15 minucie. Szóstą bramkę w bardzo ładnyrr 
NIE ·wsZYSTKlE OKAZ.JE WYKORZYSTAŁA wszvstkim hyle ambicji i chęci do„. utratv stylu zdobvl Szewczyk w W p1inude. a ostat 

CRACOVIA jaR najm!'liejszej ilości bramek. Przed sied- nią w 38 minucie. 
Craco\ia, .iak ju:l wspomnieliśmy, przyje-1 ~fama jednak ustw~r. się nie udało. CRACOVIA NIE WYKORZYSTlf.JF K.\R EGO 

chała rlo Lodzi w składzie najlepszym z Gędł- . DO PRZERWY 3 : O W 42 minucie Crncovia nic wyzyskała 
J..:iem, brać.mi Jablońs-kimi, Szewczykiem, Bo· Już. w 2 minucie gry Cr~rnvia prowadziła rzntu karnego. Strzał Sze,wczyk;i ,1dbił się od 
bulc1, nn i Pa·rpanem na czeie, pomimo tego 1 :O. Pierwszym strzelcem hyt Babula. Od razu pn,:irzecki. 
jednak nie pokazała wczoraj gry takiej, i1a uwidacznia się duża przewaga gosci, którzy Prz~z cale 90 minut gry Craco;;ia miała 

ih jaką ją nie\~ątpliwie stać'. Przede wszystkim nie schodzą prawie z poł?WY. boisk.a. kolejarzy: przyqąiataiącą pr.ze~a.gę. Atak ~oleiarzy tył· 
J/j~~~ ~ Mak Cra<:OVJ,1 w pierwszej poło,.vie gry nie Drugą bramkę w 13 mmuc1e goscie zdobyli ko od czasu mogł Slę przedostac na pole g~~ 
lfl'li' I~~~ wyk?rzystał \~ielu. sytuacji, .które w za,l>adzi.e 

1 

ze strz.ału s.tlmobójC"ZP.go .lod~ia~. W 17 minu-

1 

ści,. °:ie. stwarzając jedn~k a.ni razu sytuaCJI 
jJj ~ pow1~my zakonczyc su~ po•rcJą trzech przynaj· cie kontuz]t uległ Gwozdzmsk1, a~e bramka zagia~aJ~Cych bramce ~Jlało-czerwonych. 
~ ~ mmei bramek Zawodziły strzały. Duży pro· kolejarzy krótko tylko była bromonu przez W1dzow około 5 tys1ęcy. 

„:: · Miłych gości spodziewamy się w Łodzi 

100. Za Gromnicą szli ulicłł 
Cnłą pokapan~ świecą, 
A za nimi tłum miejscowy. 
Same za·p(llone głowy. 

z &&MZ 

i.JWAGA CZŁONKOWIE PPR DZIELNICY 
ŚRÓDMIEŚCIA 

Wydział Propdgandy przy Kom. dziel. 
przyjmuje jeszcze do dnii:I 1-go września za
p.isy na' kursy ogólnokszlalcące. Zapisy od· 
bywaj4 się w lokalu dz.ie1nic:y przy ul. Piotr· 
kowskiej 63 w poniedziałki i piątki o godz. 
16 - 18-tej. · 

ZEBRANIA KÓŁ PPR . 
W dniu dtisiejszym odbywają się zebrdJilia 

kół PPR w 1.iastępującvch fabrykach i instytu
cjach: 

RUDA PABIANICKA 
O godz. 13-tej przędz-a.Inia f .. „Horak". O 

godz. ·7-ej ·robotnicy podwórzowi. 

Piłkarze szwajcarscy grać będq u nas 10 września 
\<\7 r. ub. podczas pobytu w Szwajcr.:~;; Ro· 'j polskiej naiwiązało kontakt z Arbeiter Sport· 

botnlczej Reprezentacji Polski na święcie club „Base!". celem przyjazdu tego klubu w 
sportowym „Satusa", kierownictwo drnżyny I rb. do Polski dla rozegrania .kilku spotkań. 

"'"'"'"'""""'""""'"•11•11•1t•uuu!11u111ntt•1111n111u """"""""" Sz.wajcarzy r-0zegra.ją \'f Po]sce 3 spotkania, 

Z boisk piłkarskich Polski a to: 
6-go wrze.5nin w Warszawie, gdzie przeciw o wejście do Klas Państwowej ~~~~a~~~ będzie Reprezentat:ja Robotnicza/ 

'Nczorajsze spotkania o wejście do Kla· 10 września w Łodzi z Reprezentacją Ro· 
sy PaństwowC!i p·~yniosły •n3 ~t;o[.:l'jace wy- botniczą Łodzi i 
niki: 14 września w Kalowicach - spobkaią ,;ię 

Tarnovia-I>a!'tyzanl 3:1 {1:1) z Reprezentacją Śląska. 
Il ch--Satmac}a 2:1> Drużyna szwajcarska pn:yhędzie go {'olskl 

. Płast-Victoria 3:1 (2:11 w· dniu S września rano, aby iui: następnego 
• HCP-WMKS 1:1 dnia rozegrać 1-szy mecz w Warsza.wie. Gp-

Legia-Mazur "'· o. 3:0 ście. szwajcarscy podczas pobytu w Vvn·rsza· 
'VKS-Sokl)ł 1:1 wie mieszkać będą w hotelu „Terminus", w 
KKS-Polonia fBylom) ł:O (2:0) którym tradycyjnie> zatrzymują s,ię wszystkie t 

Wisła-Ognisko 21:0 (8:0 drużyny zagraniczne. Po.zatem gospodar7e I 
AKS-Pomorzanin 3:1 {1:1) prz1'.goto>Wali dla nich. auto~ar, klórytn zwie· 
KKU-Grochów 5:0 dzac będa Warszawę, i okolice. Trzeba dodać, 
Radomiak-OrLeł 3:2 (2:1) że drużyna. „Basel" przybywa do Polski auto- j 
Lublinianka-Tęcza 5:0 karem, a me jak to było dotychczas, że wszy· . 
Wuta-WMKS (Kalo' ice) 2:1 (1:0} slide drużyny przyjeżdżały koleją względn.ie; 

samolotem. 

Dzisiaj o godz. 18 A. s. c. „Basel" jest jednym z najstarszych 
klubów robotniczych Szwajcarii o bogatych 

Zjednoczeni (Bydgoszcz) - ŁKS tradycjach sportowych. Klub ten został zało· 
Zapowiedziany na wczoraj to.warzyski żony jesz.cze w roku 1914 w Bazylei. Jest on 

me9z bo·kserski pomiędzy Zjedn1oczonymi (Byd członkiem Szrwajca.rskiego Ro,botniczego Związ 
goszcz) a ŁKS z powodu ulewnego deszczu ku Sportowo-Gimnastyc:z.nego (S. A. T. U. S.), I 
jaki spadł rano, został przełożony na dzień który jest odpowiednikiem na t~renie Polski 

Zawodnicy tego klubu niejedno.krotnie repre· 
zentowali barwy swego Okręgu , jak te'..: bar· 
wy narodowe. 

Żegnaj Ligo I -

dzisiejszy. Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sporto· , 
Mecz Zjednoąeni - ŁKS odbędzie się za· wych (Z. R. S. S.). I Rozgrywki o wejście do Klasy Pa1istwo,wej 

tem dzisiaj na boisku ŁKS-u o godzinie 18-ej. Ostatnio A. S. C. „Ba:;el" osiągnął kilka dobiegają kob.ca. Z dwóch łódzkich kandyda· 
Kasy dla publiczności otwarte będą już od go- sukcesów sportowych, jak np. w 1945/46 za- tów, przez wrota ligowe przec;isnie się jedynie 
dziny 16-ej. stał mistrlem Okręgu Pólnocnego, a wicemi· LKS. ZZK będzie musiał pozqstać w A klasie, 

Wejścia na miejsca siedzące od Alei Unii, strzem robotniczym S7'.\'a k-.uii. W r. 1946/47 Kolejarze wejdą do Ligi „może kiedyś innym 
na miejsca stojące od· ul. Karolewskiej. zajął drugie mieisce w tabeli swego Okręgu. ' razem, !Mę dzisiaj nie„." 
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WIDZEW 
O godz. 17-tej 

Nr 5. 
straż przemy~lowa 

PZPB Juia 
LEWA GÓRNA 

P~z~m.g~a;~i;:j~~o;:~n~~.~~i~4~~jł~: z~~:~~~ w,. ~ r [ ·1~1· ~I J 
ma. - z·m1ana I, Oddział „6 ,ff. Earcmsk1 -1 
zmiana I . · . 

PRAWA GÓRNA • 
O godz. 13,30 PZPB Nr 6 „B" - koło l i Il. 

a godz. 15-tej PZPW Nr 4, koło I i II. ,O go-
dzinie 15,30 f. „Werner", f. „Nykiel". 

GÓRNA. 
O godz. 15-tej f. „Akerman". O godz. 16-tej 

'. „Reisner". O godz. 14-tej f. „Cewa:k". O go
dzi.nic 19-tej cegielnia „,szturm". 

$RóDMIEJSKA LEW A 
O godz. 16-tej Fabrvka Papy, C~ntr. Kraj. 

„ 

Ma chłopak 
szczęście 

Przesiądź się, 
Kaj tuś! 

Teraz 
zobaczymyt 

Sur. Włók„ f. „Johanson", Fabrykacja Filmu I b:ryka Maszyn Rolniczych, Fabryka Obuwia Pol. Wych. MO, Wydział Gosp, .ZM. o godi. 
A. O godz. 17-tej h.-oło Sądowników i Adwo· Nr 2, O godz. 13-·tej „Cewka". 17-tej Wydział Zdrowia ZM, 
katów. O godz. 15,30 Centr. Film. 

ŚRÓDMIEŚCIE STAROMIEJSKA 
SRÓDM!EJSKA PRAWA O godz, 13.30 PZPB Nr 20 - kolo Nr 1. O godz. 13.3.0 f. „Profosorski°'t 

O go,dz. 1~·.tej · ze?ranlt t~enowegó koła. Cl ,9odz. 16-tej Ośr~~ek .Konf. Nr 4 - oddział f 
O gedz. 14.tej f. „Kini;Ierman - zrµ.i~a II. „D , f. „Podstolsk1 , Zjed!l'l.. Przem. Guzik-ar· J BAŁUTY 
O godz. 16.30 Fabr. N.r 23. O crorl:z. 16-tej Fa· skiego. O godz, 16.30 . .Ro.zhtu:l<>.,wa". Wvrb.iał O ~. 19-tai .Julianów". 

I 




