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PISMO POLSKIEeI PARTit ROBOTNICZE., -

aulle zagraża Fra c·· 
Prasa francuska bije na alarm - Wezwanie do 
jedności klasy robotniczej w obronie przed fa
szyslowskim zamachem ,.dyktalora" na republikę, 
PARYŻ PAP. - J.ede.n z oflg>an,iza:to-lośwjadCZYł., , że podtrzymuje swój a:ki:!CS. birj'e na aJiilrm, ncuzyJw:a.jIa,IC <!'~tąltnJt~ 'Po, ,SIU

rów grupy ga>uilltiJsto·wskiei we. fr>anaus- Według oŚ:?-lli~,dozenia. prZeW?dl1ic'Z1ąIOO nię:~ie ,de Gaulle'a - ~oJ.'llf>a.nI'roW<l1n.t..f1J.;~·a 
him zg'wma·dzeniu nar.odowym w nalStę- ~~ ?,r'~rpy S~CJ,aiI]1sty.clZ11~eJ -Lu~S~€go.' gaiU- sneJ grurpy ' paT,lamenta·rneJ -. ~~!D~ 
pujacy s'po.sób określa jej taktykę na ła- hSCl me ,.,maJą a~heren~qw w Jej fO'nJe. RO~BlCIA PARLAMEN~U II ZiA,MA· 

'h L·Ift.. t' " Ch /ł sł",cujemy PARYZ ('oibsł. wł.) .......... Pra<Sa paryska eHEM NA PRAWA REPił!1rBUJl(I. ma'c "luera 1:on: w.. ()WO "",' . 

!::~i.ą~:n~:ekiroj~::~egO~r;~~~~~ R O Z b 18 

e·z· n o s' C 18 

W L o n· dl y 'Rl': '1-- zebrać 120 posłów zd()lnych decy<lmvac 
o wtjl~ikszości." 

Na marginesie powyższego oświ'a:d-cze-
nia rnzisiej8za "Humanoite" pisze: "Wybi. Konferencja w sprawie Niemiec nie daje rezal,tatów 
la god~ina z;jednoczenia ·wszySittciJch sił LONDYN PAP. W niedzielę rano odby Komunikatu o przebiegu posiedzenia-
demokratycznych kraju we wspólnej ak- lo się blisko 3 godzinne posiedzenie przed nie ogłoszono. W Londynie podkreślają, 
cji - dziś jak w roku 1934 n3ljskutecz- sławicieli Wielkiej Brytanii, Francji i Sta że konferencja nie zakończy się _ jak 
lłi0jszym orężem w obronie republiki nów Zj'ednoczonych w sprawie poziomu d przypuszczano - w połowie biei. tygo I. 
je.'5t jedność działania". przemysłu niemieckiego i przyszłości Za-* głębia Ruhry. nia, lecz potrwa przypuszczalnie zOOcz,; 
PARYŻ PAP. - 18 dep'ulbov:,,:ny,c'h Następne posiedzenie odbędzie się w nie dłużej, co wskazuje l'la istnienie toz-

MRip, którzy uprzednio przystą.rplh dlo poniedziałek o godz. 15, na które podko- bieżności i poważne trudności. w uzgod-I 
gflUPY ganllistowskiej w pa·r1am~)lcie, - misje przygotowują sprawozdanie. nieniu staQ.owiska jej uczestniką)V. 
wycofało się z niej po ogłoszeniu _przez 
MRP formalnego zaka"~u, zabramadące
go jej d,eputowa'llym PTzystwowa,nia do 
innych gl'UI'P 'P()\itycznycb Z ntlPy' tei wy 
stąPili m. in. deputowani Coste, Ploret, 

Co ~IJe się za Cle G.auUe'm? 
Najczamiejsza reakcja: ..;.. faszyzm 

"ActiQn" 

~~~;~~:t ~~<l1~i~~~:~en~~'n~e ~~~~:~:t Zapowiedź dalszych drastycznych ograniczeń !·ywnościowych 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;111111111 _ w celu uratowania krytycznej sytuacji gospodarczej 
O b r a d y 87 n a r o d o W OONiDYN (Qbsł: wł.) - KO'ilserwaJty,w-wwCb o 1;a c~ęś~ p.~cze11lia ~oty~y~ ~esjf!~~i~. Pr.aJs'a łeW1i:co~a r:~ywa t~ 

• ••• ny "SUlndlay GIrabc" donoSi', że na pom"e- '1Jl1liWt m.asła~ bekonu, ser:~ i oaleg~ szere- 1{)t:ra'n!lJ~z:en}a - ~,wrpmwalĆ!lźeJ1lem raCJI 
W sprawie wyzywlenla d;zJi:ał1lrowym na:dmvyczail/1;Y1m posiedzen!iu &lu arty1k1ułów s.P1():zy.Wlc~ch. p~2)e iz;a ;g:'oo'd:o,wy;cih" ~ctr.ż dJo:tyldh/c.zaiSlo'W1e r·aoje 

NOWY JODIK PAP _ Trze,cia dO-T()- ga'bm.etu bry~kiego mlilltist,.ę.r AprOlWli- r:zą:dlrenia" .zmierzajląlee ldio QIg'ra'llic:~elJ1rih. 'Ż:Y1wno'ściowe A'1J,~l:uków 'Ziosta'ją. już d.a-
, ~\, I • zaoii John Strachey przedstaJWi plan dra- itm!PIQIt1~U' b1ry.Mjsklte:t;o. ~oISlZlClzlęldf7łł.1 A1n:gihliJ ~e:j{I() odl rvorma!lineifu poziomu,. Z'c1atnieru 

c~na lro'nferenda ong.<l1nitzacji dQa spraw sły:cznego zmniejS!Zema r.rcił zy;wm,"'o'ścto- o1roło 15 mi[j;onÓ'W f.ulp:tó'W ~tter:I'ilnió\v ,cJlztiennioka, zarząid!i:ęi1ia te WYljrd\:JJ w życie 
wy'żywienia i mInietwa. rozp·oc'znie SWle 'z dniem 14 ,Wlr0e:śu,ia. ZaJ1)owiediź pOWY-L 

o.bmdy 25 bm. o gJO'dz. 11.30 w gma,ch'u T S a I d a r I- S P r o b u .J8 e s.zy;ch ó.grank'zen · 'W'wlfi!c1ziłta. punikr; 
pał,acu ONZ w. Genewie. wsr:ód sZ€l1okkh rzesz Iwd'noiSci. 

DONDYN PAP. - Poł~tyczny kores-
Zap,wsz;enia wysłane zostały do 67 na Qondent ,konlserwaty'wne'gI() "SllI11cLay Ti~ 

r,odó1w i wi,elu mi~dzy!narod:OIWy;ch ol'ga- utworzyć rząd czysto fasz,ystowski mes" no:iluję:P01gvoski o mozl'i-wo:ści Ziwo-
nizaoii. Ko,nferencia r,oZlpaf.rzy problemy L0NDY'N PAP. Król Paweł, powier.zył. greckiego. Er~wó'dca partii liberalnej ł,ania pali:llameIn:tu brytydlś<ki,e g{) przed: 20 
wyżywienia i roJnlictwa na świecie, i r·oz . I d' 'Pai1d'z,iernika tj. pr~ed iZakoruc~eniem wa 

ministrowi spraw zagranicznych Tsalda- TemliSlt~ikl€s SQf.Lr is o' rZUCIł Pl'Opolzy:cje 'kiacji. PodobnI() \Vin1o.sek ' ta:'ki zosta11ie 
pocz,nie prace nad ko-or,dynacją p'r{)lgra-. . -.. f . d Tsaldansa współpracy z partią populis- Izg;łowZlOny na posiedzeniu Iz;by Lord6w, 
mu żY'Wl1ości.o\,,Teg,o w różnych kraia'ch. fiSOWI mIsJę s ormowama nowego rzą u tów w nowym'f~ą'dzi~. Ikltóre odlbęc1i:t.ie sią w dl1iu 5 wr~eSnła. 
11_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111 __ 1111_1111_1111_1I1I_lm_IIII_IIII_IIII_1I Rlore&p..ondent z,wZ'11Iacza, ze Pfomek.t wcze 

Polska . W obronie Indonezii 
Delegat RP sprzeciwia się wyjęciu sprawy zatargu spod jurysdykcji Rady Bezpieczeństwa 
. NO\~Y JORK PAP. Na piątkowym po nej słolicy republiki indonezyjskiej we Thitarun, na wschód od Batawii, oraz o 

sledzenm Rady Bezpieczet'istwa delegat wschodniej części Jawy. walkach w Tangerangu, na zachód od 
Polski dr. Juliusz Suchy . sprzeciwił się Radio stwierdziło ponadto, iż Holen- Batawii i w Krangkeng, na północny za
przyj~ciu . nowych propozycji Australii i drzy atakują drugie lotnisko, polożone chód od portu Heridan, zajętego przez Ho 
Chin zmierzających do oddania mediacji \'li odległo.ści 7 km. n~. p~łnoc o~ B~gis. lendró.~v. ~om~~i~at ;vspomin~. również 
W sporze holendersko - indonezyjskim w . K.0mumkat hole."de,s~ donOSI ? oper~ o. a~cJI 'Y~Jskowej w srodkowej 1 wschod 
ręce konsulów państw obcych w Batawii. cJach "oc~yszczaJących w delcie rzek. mej CZęSCI Jawy. 
.Delegat Polski ośwIadczył, że celem tych 
propozycji jest wyjęcie sprawy Indone
lji spod jurysdyk~ji Rady Bezpieczeństwa 
i Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
~olska - zaznaczył dr. Suchy - gotowa 
Jest poprzeć jedynie nrojekt komisji śled
czo - arbitrażowej, złożonej z orzedsfa-
wicieli ONZ. • 

LONDYN PAP. Radio republikańskie 
donosi, że oddziały holendersk,ie, wspar
te przez 4 czołgi i 2 samoloty, zajęły lot 
niSko Bugis w pobliżu Mala~u - daw-

Masowe strajki we Wloszech 
RZYM PAP. W dniu 22 bm. 60 tysięcy 

fobotl1'i'ków w Biescii i prowincji ogłosi
ło strajk generalny, solidaryzując się z 
2 tysiącami robotników fabryki metalur
gicznej "Tcmpini", którzy już po raz dru 
6i zostali usunięci z prac;- na skutek lo
kautu. 

W całym mieście wszystkie sklepy są 

zamknięte, pracują jedynie zakłady uży
teczności publicznej. W . Livorno trwa 
strajk pracowników bankowych. W pro
wincji Bari zaznacza się coraz większe 
wrzenie wśród robotników rolnych, któ
rzy domaga.ia się zawarcia ur.lawy zbio
rowej. 

śniejszego zwołania ses.U IJarlamootu na
p-otyka na sp!fzemw c~s,ci minis,trów • 

Walka z banderowcami 
w Czechosłowacji 

PRAGA PAP. Jak donos! dziennik "Prace' 
silna grupa banderowców, operują;ca na zbo 
czach góry Popov nad Vadna w Talrach slo 
wackidh, usIłowała w tych dniach przedrzeć 
się przez zwarly pierścień czechosłowackich 
oddziałów WOjskowych. W polyczce, jak~ sią 
przy tym wywiązała, kilku banderowciw ze 
st.trło zabitych, cm kilkunastu wzięto do =~e. 
woli. Reszta wycofa1a: się w góry, ścigana 
przez czechosłowackie oddziały wojsJtowe • 

Bankierzy napychają kasy 
NOWY JORK PAP. Dochód 402 spółek 

akcyjnyc~, których akcje notowane są 
na gIełdZie nowojorskiej, wzrósł w ostat 
nich 6 miesiącach o 98 procent w stosun
ku do pierwszego półrocza ub. roku. Zysk 
przedsiębiorców przemysłu stalowego, że 
laznego o~az koksowni zwiększył się w 
tym okre~le o 150 proc, przedsiębiorstw 
naftowych o 82 proc. Ogromnie wzrósł 
dochód firm produkujących rriaszyny.. 
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i Qt S t a n i s ł a a D II b i S IIl~Żd!l~~L,!!!I"~~~~'''~~~db~ 
..... •• ly się "Dożynkt Wielkiej Łod1.!", w k~6r\[~~ 

i Jednosć' klasy robotn~czeJ . wzięli udzicr,l g:JSpOdOlZ: z tlT nu Wl",llc'I": 

ł dzież czci pa 
bojownika o wolność 

Z Init:llo:\ywV Komitetu Wojewódzkiego OM 
1'Ur. w 1',0 d III i odbyła się dnia 24 bm, urou~ys' 
ł'O' akrrdl'lrnler lm czci Stanisława Dubois, któ
Il'IqO płqła frJC7Ilica rozstrzelanIa 'IV Oświę-

1'1ówca przypomniał wybitną rolę jaką ode 
gral Stall-isł!:lw Dubois w ".,a-lce z sanacjq 
i z faszyzacjq Pol~ki, l·ak rówllleż w walce o 
jednolity Iro!)t polskiej klasy robotniczej. 

Wskazania StanIsława Dubols są wytycz 
nymi dzialania OM TUR. Jako dowód tego 
lllówca przytacza podpisanie umowy O 'jed
ności działania. między ZWM a OM TUR, co 

., _. . .1 Łodzi - z 36 gromcrd w Ilości klllc\J~H1.11J Iy-
j.ak slwler,dzlł StallOWl po,vazny krok lwpr,zoa l ób . ' 
w kięn-1.nJłt umocn!9nia podstaw jednolitego os , .,'" 
f tu l l ..' b t t 'Pol . VI uroczyS10Sc!1 wz,Jął uazwl b. WnjlłWClclr.l ron • ~ asy ro o n cze] w sce. . . , . , 

W dalszym cią:gu uroczystości przemawiali lodzkl - obecny MlnlSler Rolniclwa l, n '111 Ol !11 

w!ceprzewodni'czacy WK PPS - tow, Kara- Rolnych ob, JOD: Dqb - Kocioł, }:)l's?yd nt 1"1 

czewsk'i oraz były dowódca brygady bojowej ł.~d,7,i tow. StawIński pre?, ~"'m')Poc;y ~hlr.!~:, 
l"iłl;'l prllyprJdla na dzień ZJ sierpnia. 

N'r! nJ\'(,.dlll~tę przybyły liczne rzesze mjr>' 
dde:ily 16dzlctej oraz przedstawiciele ZWM 
i \'IM1·ii rnbotll!Cllych, 

Mołotow 

imienia StanIsława Dubois mjr. Wężyk. kle] POlapczuk, przewodn!Ov.ncy MI"j k,l-J 
____ Rady Narodowej tow, Ancin:ejl1k l u JRq 111' 

Odpowiada Marshallowi 
nych osopislOści. 

W'ród za:pro,,,,onyc::h gOAc1 obeone były 
16wnlAiI mo:tlw t /lla~lfCl Stani lilowa Dubo!s. 

Na ;!okońc?'9n!. doi:yn .. k odbylr.l ~I., til".!1 
lado: mqcmizGcjl ohlop~kic:h prz('frl pt~\łc.l~Ic:n'! 

nf('\e!~y.{q al,ademię 'Zagaił przewodn!czqcy 

Wn!lłw6d.lIklegn Komllelu OM TUl'! ob, Kao1l-
1!torek, pn ozym pIzewodn~czqcy Kpmitetu 
C:"''/ltrt:rJn.ego OM TUR poseJ Lucjan Molyka 
l'lrIltr .lt1 sylwetkIł Slcm'lslawa Duboi6, I:!ojow 
nike! (') nr podlaqlo~6 PolllkJ 1 Iprawiad!iwo:\ć 
lI"nJ~ł'J1.ną· 

szykanowanie deQlokratów koreańskich pu:ez władz~ USA cielami '.vladz. 

MOSKWA }lAP, - Ogłoszoll1o lu oclpo' I " lor/ze wHcry!rQ11skie prześlndol'"une, co jest 
wiedż ministra spraw za9Ianicznych ZSRR - sprzeczne z zasadami demokratycznymi i po
Mołotowa na list sekretarza stalnll.l USA Mar- stanowieniami ]wnfeIencji D1os1dp.w.~]deJ. 
shalla z 12 bm, dotyczący prac komisji rel- R7.ąd n\dr.ifllki uważa, ii laki 8(an n:vw'IY 
dziecko - allll!ryJ((I1\,~Jdej tlo spraw Korei. jfl,ą/ llkdolJlIszczalny i lllliCll101,Jiwlo wykona-

"'" o,dpowiedzi swej OljlulHter Molo,low pod nio !/chwa! JwnfC'Tcncji mo.~ld(1w,~JdF'j w >~fJra' 
kreśla, iż rZl1d radziecki nl(1 może gl~ z'qodzlć wJ.' KOlCi. 

"latahlce talerzeH ~r 
nad Austria 

WlliIJTIŃ PI\P, - Dziennik i\\I~tn/J.c,kl 
"vVl'lt presqt>" porlaje oświlldclIf\l1i.. pi~U1i 
ilustrlacklogo Henryka MaY(JI8, kiory twlf!T 
d'li, że wi(1:I:lol .~ "latających IHleny" 11 liC 
Semm..rlngiclll, ncirlalonym o 70 km. nil WIr'· Komunikat 

Dnia 2:) sierp.nia 1!J47 r. o godzi· 
n!e !fi-ej w sali konlerenc~ri<l1e.i Ko
mitetu Łó-,:lZlkiegQ Odibęd1.ii~ się łącz
ne pOSiedzenie Ei!ze:kutywy Komite
tu Lci,oz;ldętgrO i Klubu RRdl1yoh PPR. 

Przedm~otelll nhrad IHI~;r,ie 1,la'll In 
węstYCyjt1Y Za,r,z~d'u MlejRikieg;o 11.11 
rok 1948. 

Oboono<śĆ W!olZ"st.k<ich Raduy,ch (}-
bo"riąZlkowa. 

Prc7.ydlum Klphll 
Radny-ch PPR. 

u 

Zj,ednOCZ91~ie Energetym:.me 
Okręgu :L6dzkiego 

.J\óclrł, 1d. Das7,pń.$ktcgo 58 

zatrudni 

na konsllltację z orql:i1l176cj~rml koreańskimi, MiJlI~ter Mololow wyrązi! wr(l~zcll' w j

wchod2ącymi w ~rkli1d t. 'I,w. Komtl!'trll zwal· mlo,nin sweflo rządu zgodą, by komi~ji\ do 
I czania uchwał 1..0nrerencJi moskiewskioj w spraw Korei złożyła sprawozdanie o stanie 
! sprawie Korei. swych prac, nmożliwiając tym 5ilOlym obu 
I Mołotow wskill\njl' dalej, iż partie \ orga" rządom roz.putT7.enie krolków, jcull;ie DolIC'Zillo-

nlzucje w Korei poludniowej, s-lojące na PlaJt- / by po(.ljqć celem wyk0!10111a uchwał konftHen
forr~ię uchwał moskieWllkich, sq 011 t Qtl'tl o przez cji moslir:'wsklej. 

I W 10 tą rocznicą strajku chłopskiego 
Uroczystości we wsiach "spacyf.lkowanychu przez 'sallację 

R'lESZOW (PAP) . Przy lld.ziale prezesa 
NKW Stron'Tjirlwa Ludowp,q.o, . mln. Baranow
skiego O'fI\Z wicr,\mln, r;prawlpclllwollci • Raka, 
(Jdhyh' ~iG \Iror.~y.toAd 10·lpc!a rocznicy straj 

dnia, ' 
~lIIIlIGJII"'-' _"'i~"~$Z~",,!!!I&1!I!6łm!lml.Illa;_IIIIiMII!!;"" 

Program radiowy na dz·ii 
12.0(J WiliJ, połtlcln, 12,10' PillBni llltlllwe, 

12,25 And. ella wsi, 12,35 Słuchamy pieśni j 

muz\rld Z/J S14Rk~, 13,00 "Z m!kl'oloncm pn 
kraju, 13,10 Muzyka obiadowi.l. 14,10 (L) Krn
l1ika I komunikaty, 14,05 !L) " aln kln<l Hel 
WSGW" pOHaclanka Kry~tyny Le~7czyc. 14,15 
(ł .. ] Kwaclrans m\1zyki operowej z pły\., 1<1.,30 
Pnerwa, 15 .01l Muzyku taneczna. 15,20 Aud, 
sł.-mm. (lIa d7,IC1"cf. 15 40 Ari~ f pIN;ni, lli,OO 
Dzle1ll1fk, lrl ,20 "M,·Jorile fIlmuw!;''', 16,4(1 

Skrzynka o\lólna, ln.:;O POR. sport. 17,00 Kun 
cert, 17.35 Halliowy kij.lendŁlrzyk knlt.-hi~ttH 
l t.1'i J\ ucl, dla mlod,.ioży, J 8,00 (L] R07.Ll1o,~'~ 
z l'c1cnoslucJwc't.!1mi przoprowadzl ret! KArol I· Q CENTRALA TEKSTYLNA 

zal,upi dlfl świetlicy 

• • pianino 

l,u chłopsklogo w gromadzie Siedliska. pow, 
Pl'7.ewor~k. PrzemówienIe o ruchu ludowym 
i jello poslępowych tradycjach oraz D cel"cn 
I zamierzeniach na przyszłość wY9łosllt: mln. 
Jlaranowski, wicemin. Rek, wicewoiewoda rzc 
szowski Br7.11Ski, uczeslnlk. slraJkp chłop
sldego drugi sekretąrz KW PPR. GrygJel i 
inni. Turldf'wicz, 18.10 (Ł] MllZyk~ z plyl, 1R,:W (lu 

W rezolucji, uchwalonej pu przemOWle- R~porjaż z G<lI:owl1i Miejskiej w npr. Anto 
niach, uczeRtnicy obcbod~l zc11'cyrfowanip. opo- I niego KasprowJc7.u, 18:l0 (T:..) ~ollrerl, ;1;F\lf'r~ 
wlłJclltr.U się .za JednOŚCią i sollł~zem roboto, (rl,ęś(' Jc57a), Hl,OO Z lŁ1!-Jl1dnieI1 śWRla pr/lrv, 

ł 
ł 3 wykwallfikOłłanych kSiQgowych 
I oraz maszynistkq. 

ID cloln'ym ~tanje. I niczo.c)1łopskJDI. lln'lo "IJ nu~zych jJr?Yli\riól", 1930 Chopin _ . 
• DfllHim mO~tenl(lm _ ur,łlcZy~t()~Cj hył ~()- Trio U·moll" 20,00 Rozrywko il~ld, JI.ll'r<'lcl;" 

rhod pod pumnIk ks. Sto.1ałowskJf'go - wIPI 20.15 MI'lorll(' włoskte, 21.00 DZlf'I1IlIK.. 11.:10 
kic9D 1l7ilłlilc7.a ludow'"HO nr<l7 zlozenip wl~l't I Muzykn. 21,5:; Kwadrans pro'/.y. 23.10 Wi,'!'1 

L 
Warunki rio omówienia. 

Zgłonenia przyjmuje Wydz, rer~ 
"OJlIl]nll p. 79 II p. 

'~ ...... r- ' • 

Ofert!l JlHlpź!I skJadać do Wydzlafn 
Gospodarczego C. T. Lńdź, ul. 

-~ .... 'd' ""-'DYREKCJA II GIMNAZJUM PA~STWOWEGO 
Państwowych Zakładów Przemysiu WełnianeK' 

Łódź, ul. Pabianicka Nr 2 

P r Z V j tu U i e z a p i s y cl~II~t'ś(~ąt:~r~:~~j na wydział plZądzalnlczy 
Wlmilgl'lne: Fwladeclwo llkoóc~enJa 7 
kl. Szkoły Pl1w,zechnej, metryka mo.: 
o:tf'nla I1fI!.Z niE'przekroczony wiek 18 l. 
N'auka bf'zpłatna, ponadto uczeń otrzy. 
tT1a ~typendium: w kI. I - 1.000,.,.... zł, 
w kI. II -, 1.200,- zł, w kL :U -

1.500,- zł miesięcznie. 

ZapIsy przyjmuj~ kdftr:elar!a S~koły 
codziennie w godz, od 16-18 do dnIa 

21 sierpnia br, 

~~-------- ,------------------~~~, ~~=--~------------~~------~ _e : 

ców i uC7c1enle pami<;cl 7nlllrlyr.h llt::zeSłlll-1 sportowe. 22. t ~ Aud. rozrywkowI!, 2:-l,On O~till 
kliw draJku. VI! urOCZVSlll.tici1\ch.,~ Sit:dlrr7,~p nie wiadomościc dł-iennlka radinw~[I~ 2:l,:~O IłJI 
wzięło lldział 6.noo chlorowo wsrnrl nIcb WiC Koncert zyczcn (część lI-ga], 23.5" Proqriilll 
lu uC7.e~tnikriw strajku i ofial ])ilr'yfikacji. JokDlov na jlltro. 

Dziś Premiera 
w Kleie ,.WŁOiUlIARZ" 

Cł\ARU.S BOnR 

PAULUJE GODDARD 

OLIVIA DE HAVILLANP 

Eksploatacja: Film Polski 

W piekoYITl filmlf' miłmlnlllll 
Nowej Amer).1kańsk1cj Produkcji 

ZlOT 
Re~yser: MITOHKLL LEISEN 

'Vytwórnia: PARA MOUNT 

Własność; MOTION PICTURE 
EXPORT ASSOCIA TrON 

, 4 

l)oJn i ós! oczy 1)11 trząc \V llie<\)n. Z począt nellS \V jl::l tryw:1 ł si~ w prlela tujące 
39 ku llio dowierzał sam sohie, ;l1,e wkrótce bomhn\\'Ce. 

\vs'hellde wąfpliw'ości opll'ścil" go. - To lng]jzi - r7.e1<1. 
- CQ tQ jest? - za,pyta! podniecony. - Nie. to Niemcy, odpo\\iedlial 
- Aeroplanos - odpo\\'iedzial Nitr::tle Nitnleksil'l. . 

ksiR, - Tak! Acroplano1'1! ...:... Oni też walcz8! z. nami? - zap~r-
PatrzYli z wytęż,eniem 'w ~ór('. SZI.1"rt tał wieśniak. 

motorów wzrastał z każdą cl i \I,,j 1 <l,. Na - Tak. Teraz ,iuż walcz.ą. Trz.eba śpi", 
h'Oryz.ollcie jesl.c·ze lIic nie llvł,o widać. sZy.c llÓki nie zd!i1IŻą tli przyjść. 

- Nieclh pan 'J)r'(rzy! - n3,l{le zawoła'l - Kiedy dohruien1y do ~rreckich 
NitralekRis. wska~alc n~l północn3-/ wojsk') 
w<1'1c1J6d. - Pr,awdoJ)ou{)hnie jutro wieczorem. 

Teraz i QIJell również 'l.all\i·:aivf liczną Ale mllsirny być ost rożni. 
eskadrę samolot(·)\\', która z:bli7,ała się z '- MIlsimy trafić do Jallin}T. nim ~Hcm 

-- Ci \\'łos i. to rzcovwiści" sfra,~zn<: I się na \\'ysokicj 5!'ÓI'ze, która pallowDla bżda chwilą. Samoloty l'7.h· lls7.~ckol.· CI" cy tam przyjdą -- lJowiedzial NitraJeks18 
spiochy - P()lilv~jal Qllcll. - Alechu:i.ni, nRd okolkzn,\ dolin;.'!. QllcH leŻRł na zie- ne w trzech szeregach. trzymajRc Się Deusowj. 
d{'l dialbła ci(),ikicgo! Sh"szą J1f1;irnnie,,isz.y mi. Zdecydował .,itp. zdj;.'!ć baHd.aże z na wl,'sokości około 10.000 stóP. - Nioże byc, lida siy jutro 'v\"jec'zor~i11 
"{'mer... twarzY i o,hmvć twarz \\,0<111, z manierki. \V każdym szeregu byh') cona.imnii)j;)O prze,ślizgnać sie pomiędzy \Vłnchami. 

\V fym >1:1.111:,'111 nwmcncip· rozle,g!r, :;:ię Uczvnił t,o. DCIIS zajadał ~awał~k chl,e- nIaS7.~ l!. -- Nie traćmy czasI!! - przen,vał im 
Jeden za drlJ~il11 trzy strzały,.. ha, który wyd~)'s~a'ł z kte~zem S\l;rcgo - Boże 1116,i - \\'ykrzyknąJ QllcH. Qucll. - Co on mówi? wskazał nil 

Kule świsl1ę!y prawie 'IWc] uchem I\n- ~tasz.cza, spogląda .J ,IJ,IC 1lważn Ie na Angli- Przecież tll sa setki! Detlsa, 
glika Nag'le Deus zerwal' sip 7. Illicjsca. ka. \VI,cm ęs'liadra zhl il,yła ~f' () Iyle, ;;10' - Pow.iada, że Jutro wi'eczorex1.'] zbli-
Sc'h\\;vcit wielki lal11ień i ,co "ily ~'zllcil - Weak Ilie podohny d·o cieli'lkn -- za 1l10Żlltl bYło' rozpot.lIać typ Ramolof:ów. ź,YI11Y si?" do greckiC'l1 P07,ycj~. 
gO w krzaki. d,e,q'clowal' Del1s, zwracając się do l'\i- QII,el' IJważl1ie pr,zvratrvw;:lł się le-cąc~lm - Dobrze. T\IIS7.C:ł,irny. CJlcia,łbnw wie-

- Ans;l1do! _ znów zawołał V\:ło.,ki tralekRj!'(3. IV fHI.Cshx,·or%ach maszynom. T nngle no clzieć, kiedy Niemcy wi'a1'lgllr,li - pOWJe 
S . J h - t 1 I . l t 1 ł 1 t dział One1!. \, artnwJlijc J~o/kd~' sic Rlrz.ał:v. D<':lls -, am Ille POlO IlV. ho Jes l itr, 7'0 zlll(11a. CO () lY V za 'latl1'o O y. 

• ł 'd Q 11' N't 1 k . . SiIIIY· Me tW"fZ jego. g-dy nie jest i'ikr\Va - To Nielllc'.r[ _ [lowiedzial Nitr;lle- Przez cal.\' dr,ień !'ił~"szelj nad głOWB,' 
Jobleg l1aprl.o .. :I'e J l ra c' .c;lS pos' .1 "'arkot l1rz elattl.iąc'./-cl! bom'boll'co·\". 0,1,1' . l' . t 'd 1 1 ~. \,"iona . 'ZI1PcJ!1ie j~)k u cielaka. - odpo- ksiso\\'i . - to są niemieckie sal!1olot" ., " I)J pJeszv I za 111m, 7. ru em Ja al1,'II]<\C tl~\ .' • . > to ci<Ht'1e Niemcy, . Czasem da,,'ał l'li.ę !'ll','-

1 k . . l n I l k l \\'l~dziat Nltri11ek,ns. t~·pu .. Oomier - 17". .~ " mokryc 1 <11111CI11(1CII. o,aty,,';'] rz:--, \ S7eć od>;'łos dalekiej kanonady. Que-11 
\Ut J' Q II' I" , 1 ! \Vie.~lli::lk lJśmiec!tJli\1 "iI; do Ql!ella, N>1 Pierws!.," S/CI'e" tll'helcel','I! Il,od Ilitlli. 
'I' flCWW. Ile Itllt110 wo I 1~l1i1CC Ii1 iI .1 ,,- n ])1'7..)"1)1I87,czał, że po' \\'tarp;nięciu Nien1-. -- .i,e,:;!'n l·r\i.OW',lcli "olic"-.k<lch n1'e- h" lo arii '/IJll";'lł SI'" dr!I"'; (\llell ' "\'\ \ j' sie. WS,zys!'ko to było podnlJnc do zn!J,l- " I' 1- ,... ..,. ,.. .. "t' 1.(\11\\,;,7., v~) CÓ\\I do (irec.ii. Włosi ' prawdnpodohnic 

,~Iaclll 7<lrnstu, Rył ieszcze lLtPelni-e mto- R'rJlllie ."JI!nkiersów - RH" i "Jicinkl(nv . 
~ y dÓeóJ;Jnej. J~wcal1ie kalnielli w jn- cl~-, . Q,llcll 11' .. :J c"ł',- O'l)I',o'n 1'''t',7 l' dlato.rro J 11" T" przysra'plą do <lstrej ofens.y\!,"v. Przvl' 

-- , "., ' ... ,l '-'" - . '. ,cc l ;:)!-,' Ś leŚJl'ioIlV,-m, zwad".·;]11 d' . l .. -•. 
nym k;PI''1llkll ahr odwrr)cić \lwng',~ od sic wydawał sir, czarny'm. szereg-iem. ,l ., 'Zje WIęc ll'Iląć wprO-Rt przez szeregi 
bie. "Niehr7.'picL:7.,el'lsl\"(l nie jeR t takie walczfI,qr'cll...·· 

- A czy lng'lizi 11<a. pewno po<Jqrlde - To 7.ll(łCZY, że ll1<IIllY ;jll7; Niemców p'o,d kOr/iec n:1stępl1c9,'rJ dnia SllllściH 
~~r(lsz'l1e - pOlr!;}i~!al - l do tc'go '107,n~ mi sw(ii ct1c.1~)wny re,wo,lwcr? - lapy- - mclnllcliąli.il1ie l.HIIWal-rl ·Nitr:Jlek;;;is. sie: z.~ór i wys:t.li na Iliewiellką lakp", z 
SIę prZ~'7,\Ą·)'C7.;l1l:. fał Dells, - Ciekaw iestem. kicd\' oni wtargnęli k.torCJ 11l0~lIa byhl Za.l1\Hl.~YĆ znajdujące 

Biegli cori'lz Nr,d'zei. GIORI' Wloch(lw - Co powiedzbt Tnglizi, to 111111'. Zm- - ReLlzie t;i z n'imi kasza - rze1<ł Ni- .<;le w. Sr8Rledztwic włn~kie rezerwy. 0-
powr)1i ~cicJJal~·. BY!i in?; daleJ,,) i 7.wol- zl1mia1Jo? On nfa t<Joie. (ł tv możesz Tlili trale'ksis. hok b1el!:Ja swsa, 11rowatlz,]ca z Te-peJ<1-
nili . kroku. 7(lG;l<;hii1JiI,C się w' leślii! !;c;-j śl11ialo \\,jerz~·ć.. .' I - Tn:cl,lJ <;picszyć. Pl'nszl' 7c.p~ Ll': ui do JGisltry. Qdzie,~ ua południu sły-
S t \V1tj p , De w:; 110\\ ai.1111' "kllpl ;:J0\\,::1, . I nelll-l.1. kH'dy II,He~'!L'JC lJr'~thrnicJ11~ I 011<1"; był~ strzelaninę, a po SU)5ie. lUku'c-

Słońce śwlecllo JJad llimi. Zn:1.idow,!li Nazle coś zabuczało \V gl)rze. Que·[i przez \y{o<:kie DQZV'l.j" ty wloskle cieżarówki. 



ik • 
Ponied7ialck, 25 sierpnh I P47 
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Dyź 

r 
Jlod. la \'1 \\\;1\ \\ Il l!ia \I. Pol ('~ h lo I że jllH!cZ,iS ()~Irydl Illrozlh· I obfilY!.'!1 ",ln'l\\' ~ 2:.\111(1):1 rb, I'O;':S/.I fza.l'!Ca 1." te .. 

D) żur n{J{~ll 

Sp'Jza" pl t.y ul. 

Z.:1\\ 'I,e zb ).~c. Clih'n. 1I1.JI'n I b":il w )fI- ! !:ll i l'."'W d l--[nw\, zboin do Illiast wmi('j ?zi.alania Funduszu Aprowi/ilr.yjllcgo, 
"nlgr ;jfopi 'Ic ['lI zecl 'hICL'lJ .( 7.1,\\\,'(\1 fi !}/';!cy ~~\ h -iI' 1:1' p.J\"11'II'(', l, \ lu( bu b~ 10 !dory olh'jl11!lj<' olw<'lilc pl ckz l.Hkllp6·; 

!'cpr<:'zclltuj;,l pro' \\'iC' p( !OWI;' W:lI'tl ści ~<.- .. Drzt']"C'r'" 'I prr; \ ;"lzi0 prz) - na 7.il(Jpn!l'zt'lllc' 1'{'''·!HllICnlo\\''II10. 111'1no-

T 
tri17. Pożarna 

PPR ~I'. ::313 
PS Tr.71 

nv 
10 

SL:lCJil I 'l1<,Io", jlI l". ;=, 

Sf,lro h l) Po" jn1(l" e 
P. U, B. P. Nr: 11 
Pol~kie Radio') 1 r, 15, 

i' r fj 1, 

2. 
lory~/11 .i ca/c.>q'o Jlo}ywicnia, 'Jit wiec '\11) 71 )7) II kllPC lh\' zbożo· ~ci 01'111. \\'oj;.;ka I or~~II(I\\' b-ezpi0czC"ll-
dzi\\'nro'(l, że f1a 1'[\\'(, tnk \\ ir 1!;n pi'7.~ - Illh 11:wh. r, '11il11 l dlli\'cr '.'o'y. ~l \\ a, f(jwlllcż zal'up I ::-pj'z<.'d;l7. arh·ku. 
\ i;!zllj~ wagę do ~pr;I\\'ilC'gn [pl]I;,jDll r1 - "iil\(,'I' (1(';II"I!11 'lnr) \;Z''''\ jn. g'n, nie il' !ri\\ Ż)'\\Il()~cio\\ ch IV ~du utlz\n:ania 
\ ,lni:1 S \':-; klll li (l'rol11;1dzt>nin za~obci\\' d .. <() :-:;~' unii WC' p.'\"') ('1 ',,·)n1l'lik':·:.ii \\' \\ !;l'~i\\'r'g() p.JziOl11l1 celi. opiniu\\ anie \' 
7b,)ża n~ zaojlnh:~eni(' r('glam~nt()\\ 1111<' Zl\()'; ;ll'ze' Iill ]!ld'1o~ '; \ (,11'cb !:<lrl:.:O\\'y, "llial\'llch z Z\\'tllC'li na handel zbożt'm 

,1l1rlno.'ci. ! 11; 11Ir',\\ i J(' lliŹ o h m, źc e('IIV zlnża po ; \\ yhJlI\'I\'llTlie 1H.'..:jnln\·ch zad lń, zale
I Od (":\ 'ili ZJli0..::i:n!;1 ~\\'i<ld('7.C'll rz p C7,n I \\'dŻ':i..' \l/,'cl"I\; ('O n 'lI'n;ti I ~)H(l hl'!') liR COllycli prz>c1. Radc' Mini-;f;'ó\':, 'IV r<l7ie 

;\ \'('1) .wrl Y.i1:·nl zwllrm Q'rn~l(lrlz{,"l,l I d.dkll\\,(' :tr~I\,: . .. po I'I.C'hy FUlliill';z j\pr(l\\"zacyjny rt1 źe 
I~ch za.q,no\\, b) 1.\ 7:d,upy 71lfl7:t, dnl\r0- Din 111111 nl\' lfl r1tCJ{lrd'tl~ ,It l Olll )Ir!,ncjl t\\'III'ZyC wla, Ile pun"tv zakuPlI (Irnz n"
ll\",rall() 11<1 \\'('rll1.\'111 r.\·n"lI na 7J;rCt>ni(' I w pl'/~;-;zl().>'i i I1nlr/nlC"'ln1"llin ;1pnratll I !~rrl1ili1'\ I.\'fJjc\\'lldzl,ir.' j)()WI:1t(I\\C j l Jo· 
Fl!n~1l.';ZU ~fJr.(l\:·!7.~C"JJl{,p.:o: Do~\\ Ifl~' ilpl'~)\\'lzn~\·."lC'r,·~) nd ':\\'('lltllnlllt'/J ~al~u. Ilf)',n~. Nilidy c!o(hć, Ż<l rozprl1CrH\ any 

• rZ{'!Wl 7 uhwulr,i 71T1l~ <10\\"<111\, ZC' nt(" P('1l 1,[)nll1nklllr(11n\'(~n Ila r .'nkl! '1''()z0-17.('~t'lł f) hl do ~\'.:'kfl1 znl'upriw \\ olno-
K i n 11l1(1~."a. p(lk'~;,J{o "'.' k11'Z~1!.(1 nn ,(h. lilW<l~'h I \\'~ III, (lllkOJ:~"f', z~ l :1:'" ~h\:iI P~r 1~l1k. in, l ~YI!,10\~'\ ,·IJ.Z\\·i'I~;lll\·cll Z" ~prztd<l7,! a· 

1ieJ"'C)\ kino "Woino'{ClI \\ :,j"jJ;:jI~-::ad('J IHl \\1)1110.1 p(ld,I~~,~"",~:~~:,: Się, ,T<'IJl\Jll Z I11rb Il,t 11~,::~1.:...fł,~\ ·\\:':I,ra.,~c\''l~):'h din ('/Jlopa i1rl..-h!I?w rrz~-
film pr dl1kcjl pnI I lej p' t, "AcIa to nie I K )I-.r A\. T ·11l~\·I(J\' "h. D, k.Jllan~ \V. te) fOI'i111e 

. d" 11 " '!'1 .' " \' !..J l .In').I4.\. P 7('7, Fund!!.'! ! pl'()\VllllCV f1V tr,tn7nk-
, p, a. ocz.! 1: ~·~:m 0\, o gO\!7. , Cjl' \\') k<17I1h. ?oc DrZ\' nnl '7\ t\'ll1 n ort 
17 l J~l. Tbltr MI 'j~ki w f:lkll pr:Zf'jclo ostatnio Iw, ZIlslrlni (' ztlLką SZ 1~Il'W r~;) ,,1'opychildJo" . I n'.('III'i{ fO\\'!Ij'()\\, (~pl'n\\ [1\'111 I('h ro/'~ro 

In tirnmiłlyr7!1C Zv 1'171411 \V/llki Mlorlvch. Po 11 ." 11 1 \' 1" . t 1 l • I' 

Adre. R('(lf1k~ji j Admillir;lrj,J~jj: ulka 
{'o dL! /1 i Nr. 13, Godziny Pl'7.yj~ć 10-
14, Tel. Nr. 12. 

. k . . . . . . . ' \;1 ZtlllIU, mnzlla l) (r()rYi) 11Z)_ (ac po-
'lI'dnr[~zr)W,l1I1U 4 l~worfowvrh R lorow [H:t)- Tr>il!.r Mlf).ls>I w.r,nl:'~n1n, p.n~osl~'(lr". rOdl m\'~ln(' l'('t,lIlifdr. 
st,wiono rll) Pl'oryqolowrlnl,L rrl)) rl\1flTll, w ·Ió· dyrf'kr:.lą N1iny łnc!zlf)'Ow,hol.S7C'7Ilf!-..I"WL·. . , . 
r m uW/ql 'rTnlone 11Iic1i1 pol I'ir s7tllki 1l1do- ('701\' .j, WI'!;I~Wlij nil inClllfjlllt1cją ~Cl"lilll Dru~.ra ~J()JllOSr(ł zminn:} W f,\'~femje 
WI'. Poz" nnrl11>llnvml PTlf'rls!Bwj('nIRmi nrIT1\' JI}47/AA R/lllkFl j(nl'znniow'kinql1 .,slcH\' Mcj;;.·· .. 'I"'lIlndz·'nia zb-oźn na z'l'Op;:'ltr70ni-e- r€
nlzow>lnf' hr:d'l por'lnkl mll7.yc7.l\c:' dla młorlw;)· W l1bi"gj"n~ sc>znnl,.. TrnLr da! ogóll?ffi 150, r']amt"!1fnwe ludności jest llrh\\'alenie --- 7;\' szkoln"'j, te"IT~lny 01wRrty pr7 P r1slaWII'J1 l l lItwMOW, . 

1111~11I1_11J1 1111_.'~1J1J 1111 1111 II ' "";;:,,~ Rade Mini."tró", cz~';ciow go pn-
I horu po(latku gruntoweR'O w l.i('f11if"lpło
~ dach, Rr~lrOrz,)dzt~nie oparte na us <lwi. 
I o nad~(l;-:" nad \vymi<1rel11 i Jjo!'ore:TJ po 
datku O'C'lll[OW{'g'0 i na w\ Jl1i~njone.i u
chwale, d<ł je pod.' I Cl \\'ę. c!0 uzysbnb 80-

\'\·a:i.ny{'h ilości zboż<ł. które pokr;ją 

DOlli{)sl wilczenie w życiu kllJlural- i }\'hiZf'II!11 Narodm\'c przC'd'ta\ 'ia ponad.to pI'Ze<1sl<l\\ i(łj~~e \vnętrza kośch)j('iw \';ar 7.~ll1(::IH) cz~5ć islni{'j~~cg() ~apohzeho. 
\1. Dl r:z ~toch()\\'y po iada ZIlPT<JlIlzo\\'a· ,~\\ ńj nnjll()\\'~Z~' willi !rk "Szkic <lo Go.l- • 7:Awsl i~h, Z rzpźh ,:a}p{'ci~ll1<1 uwagę I \, ~ntd, N,al~zy ~lod(lć" ze. zboze ~ ~ ~t~ł~ 
na ln \\ frltllach W)st,\\'y 'polcezno-go- Gol) II Sir.l1liri1<1zkiego. B{'7,cCI1JlIJ !<o!r!.cJę z(lsłllgup "n'z~' l\\nrlc II. J 11[1\. te,..o ~od<tlkl1 \\ plj'nąc \"mno fl.'l]pnlnleJ 
~pod(lrczc.i przcz Muz"um Tarodo\\'c w dopdniają dzif'la \Vyaólko\\'sklcgo z Wystawa ci{'--z' f1if~, dl1tym zainŁ-erc· d? l !l lop~da rb., cn II llh')Żli wi ut", orze· 
, Tarszav ic \\ ~.s[a \'(\ maiar:-oka. Dai-e Olla cyklll "SI f1rhicc WawcL II", dlIŻ<' płfdno I O\\'ani<'nl. ,Czas tr\\,al,lla \\ )sta\\'y u.::ta· 111{: n~0zhędnych rel-Cf\\' zboża na za pa 
mi zl alJ'om min-ta oraz 11IJllO:ci przy pt. ;;Chry. III ", pnnad[o olcine obrn7.Y !ono d() IOllea wrzcsnlil hr. tr%<,nl(, kartkowe przed zimą. 
b~ \\ l1j;)cej do Cz~.';:to-ch), y 1'7.a<l1-;[ oka- ----------------------....;----.---~-- ...... '..,." .. _ ... 
zję obcjrzt:nin arcydziC'j 111<11ar h\ u pol- ((}) 

_"l\iego. W hallu budynku w,-..t;wo\\ego 
umieszczono ,3 ourazy Bacciarclkgo, ....... ,e;.~ 
ścianę f!;ló\\'nlą hallu zapclniąji,l 3 szlfl\:o 
ak\\'arelo\v~ Jana Matejki "Glowil Anio
ła", ;;Aniolowic" i ;;Anioł - Fides" sta
no" i1icC kartollY poIHlfo1l1ii ko~dola 
.M riackinJzo" Krn! o\\'k. W ;lIi aj()\\ nej 

ta" 'hlrlo dal ze 3 \)\'ac~ Mal iki. jak 

Lato stę kończy, czas pomyśleć o zbiorze 
ziół, które mogq l1am za.tąpfć drogą chińsktt 
herbalę. 

To samo robiq! inn narrdy, zamIast hero 
baly c'h i ll!'kiej. pIja ziola. W. Francif nr j . 
de, Polak -prld!67ujClcy inalazł .ie w 1aktel 

eyl\lC1cji ki ody prosI! O herbRtę· Francuz zaraz 
zatT) kany zapytał sio. czy pOił chory? Fran
cuzY ptjq bo liem helbC'llę - p1ZE'Ważnte jako 
I"'ko.r ·lwo. "lla nas brl'.m{ '''pros t ""l1ującn, że 
c'vńj rumiallek, lub kw!al lipowy wysyłamy 
~a; tonie picniod;;-;e ZIlg.anlcę, natomiast z:a 

a" w a re 18 ,,' .... i , • a (' l a w" . o b r a z ol c j 11 Y 1II11I11\11\\lI\I\1IIII\I\łI11I\1\lI\ł\\\\II1\I\I\łI\łI\I\\I\\\\lIł\\l\łlll\lIlI\łIl\III11li\IIII1lI\\\\III\\I1l\l\nU\I\I!\1l\i!II1!\11\11111!lł\i\\11IIillllll!i\\ll1\\\lIHII1\\lUiI\I\łIl:'I\II'II11I1\łlll\111l1U1\1\111111111111\I1\II11I\l\ 
na drzewic "Zmart" ych ::,Ianic" i ak" a 

I Ć' L .He Woje\\ ó,/zki Pełnomocnik Rządo 'Y re a >,::::>w, COllaru. 
do Svraw Podatku Grunfo 'ego 

Łódź, dl1ia 16 si l'.Puia 1947 r. 

Gló\\ ny trzon \\'~sta\\.r slano\\ i~ dzic-
Ja I11l'darzy p{)1 kich z drtwioj polo\\' y u
bi€o'lcgo ,lulecia oraz dzie/n wspókzcs
l1e. Z'nnjdujcl11y tu mir;clzy 'innymi M. Za 
l€"kicg'r(J wnętrza k-ośdolów warszaw
skich, Sł1chodoL ki€gO ,,I" onkdl IUI mu
rach <=:Zr;tocllO\\~ i" obrazek obyczajo
wy Jl1liu::,zrJ Kosstlka "Wyprawa na \,\,0, 

iaczkp" i kill'n dzj·cl SicmiradzkieQ'r(J. Ta 
Ściani' S7.('zyto\\{~i sali g-IÓ\\'IlCj umiesz
czon() dre\vnianv ołtarz Malki Bo'kiej 
Zielnej, dlllt<l .T, SzczepkO\ :kic~o. Opra
wę oltllrza .c;tano\\'ji} dwa \\·itrażc Józefa 
Meh'Offer<ł oraz 2 tryptyki Sichulskie-go. 

Z dep')Z\ lów Muzeum Nnrooo\\'C'go \V 

'Var,:,zH\\'ie \\ ys[awiol1Q Illir;clzv innymi 
'3 płótna Chclmnl'iskiego "Krz\ ż", Modli 
twa ko<.yni<.'rów" i "P0d Twoja obronę". 
1.1.1 I l I , 11111111 I 11·1 I 'I il' I· .... I I l I I I I l'! IIII I I I I III ' 

oeik g spodarcza 
Zarząd Zwi'J,zku Samopomocy hłopsh.iej 

we vVrorl'lwln plZ '. tąpil na terenic DO]TJcqo 

Slaska do akr.ji kontr:iUowania wśrórl rolni
kow rzr.pal, li dla Zrzes?'enia O]e!jarski~go. Ak· 

cją ti! ohj~te bp,d7.:e 2 l pól lysiąca ha. Zrze· 
~zeniE rlo~,jiJrrZil H'lnikom 
llyrh i nasIon rzepaku. 

* * 

Dd '?OZÓW S7tllCl', 

'" 
Vroclawska llha Przcllly~lowo·]lallrllowił 

pTzvcląplla do przydziału sloisk w Domu 'vV'o

rów prodl1krJi Doll1""o Sląska. a razie prZe!
widuI'" się ur1lrhoJ11i"'nie 300 sloisk. ZcHlrll1icm 
DOJn'l 'vVlOrów bęrlz e ulatwieniC' odbiorcom 
prz('ml~łu d(Jlno~ląsh.ieqo zOj'ient(1w~nia się 

w prOd1i1(cjl z rownOCZZSI1"lTI wskazal1if'1n źró
deł nabyciu. W Domu Wzorów odbywać się 

będą I'ń\mie~ pokazy. WySlilwy sczonowo itp. 

o ul lczaniu podatku l{rUf1towe~o w ~i miol,!or!nCtt, 
Ma;A.c !1(l lIwad,ze (lrt. 10 I1Maw,r 7.: dnia 3.\T J!')ii l'. o nadzorze nao wy

mt.areil1 i ])()hol'em podatk1l g'l'untowe.!!:o Dz, U. R. P. J fI' 43, 110,1;. 22.4, ROl:p. Rady 
Min;!iltrów ustalające calk~)\\'ite lub częściowc Iii lczcnie p{)datkll grl1ntowego w 
zicmicrplodach, potla.i~ do wiarJo1110·ści, co nastp,plde: 

Ta) Go»\'!od<lrst\\'a rolne o przccip,tuej l)r7,ychodo\\'o~ci d() .:10 k"'intali żyta 
roczBic. są zwolnione od oho,,-il/l,Q;ku llir;;l'czani;l podatku ~TII'nt{)\\'cgo za rok 1047 
IV ziemiopłodach i uiszczaj'l ten podatck IV calośc·i \1- zotówcc. 

h) G{Jspodal's!\, a roJ'ne przy prze clę!nd pl'Z~ cJlOclo,,'o~ci od 40 d·f) fiO kwin 
tali ~~ ta, uiszczają naki,no~ć poda.tku gr I1ntowcg-{) za rok hieżn'cy 'Po potrąceniu 
zaliczki w11!ncoll1-cj l1a T),od.Rtek grlll1towY - \V poło\\'ie ~. ziemio'P!od:1ch, a w PO
lowie gotów}{1f\', 

c) Gos'podarst\\',l roln<?' przy lnzeciGtne.i ]}rzychod.Q\\'()~cl pon::ld fiO kwin
tali ż~-ta, niszcz,aj" należność r;odatkn Q.'flllltO\\C,e:O za role bieżący PO potrąceniu 
zaliczki - całkowicie w zie1l1iorłodach, 

TJ. Gospodar~tw·a ro·lne. które nie Ull'zczą. podat'kll zrunto'\ycQ,'() z.a rok 194!i 
1f1-1G ". tcr1l1ini~ do dnia J wrzdnia 1f1·fi r, Illh nie ,,"Ptay1 za1i::zki 11(1 ]}Oda

t::k ::;runtm 'V na rok hie;;c.c~' ,y feTlninie do dnia ];; \"rzcśnia 1!)..!7 r. - lIi!'zcz,a.ią 
podatek g'rnntowy w ziepiirpłoclach na;;tGllnjaC{l: 

a) )11'1.)' l)rzeci·'.',tne,i prrchodo\,'ości gospodi1r;:t\Yil do 40 kwintali ż) rC1 - po
łowę ll:1leż'ności H-cdej raty ]10d,atkn .c:rul1towe',),·o, 'PO potl'<\ccnin zaliczki, \\'pl,aco
nej na 'Poda (ek i\'rtlll !ow~'; 

h) ))1'7.)' 'PJ'zecictne,i prz~ chodo\"0~Li g-ospodnrsh 'n od -10 elD GO kwintal'l żyta 
- caJ<l dl'lIg:a rMę ]10dat'kll ,e:rlllltO\\'ego, po )1otr.:l.ccllill zaliL.7ki, \Vrc~LJcie -

c) pl'zy przccic;tllej 11 i'7ycho d,oWo ści g-O"iJ dmst\\'rt Ipo.nad fiO kwintali ży
la - cal'.' podatek zl'llntowv za rok 19 t7 (zaliczki nie pelraca si!'). 

\\' interesie zatell1 "'sz\, tkich }){)siadaczy l!l'lIlltów leży: 
1) niezwłoczne uiS7..c7enic tak za1cl!Jości podatkI! g-rlJi1t()\\'c~o za rok 104.3 

i .l!)Jf" ja·k j \\ płaccni€' 7.81iCi':ki na Doda tek gnl1lt'l\\'Y 1 a rok hieżac~r, 
:!) ui~zCZCJ1ic z~ndllie z lIa,k;Jzcrn 1)1(1ll1ic7.) 111 llnleżl1G~ci podatku p:J'un[{)",c

.l!.'O, gd~ i po IIPr:;.: \,'ie II s \,;'! \ '0\\ c~o lcrl11i 1111, Iwela toso" (ł Ile ~r('\dki prZ~'1ll11"{)\Ve, 

ZazllaCZ'Lilt1. ;~C I.godn;c z v. w. za~adall1i, ohn\\ i,' ,d\Owi uiszczania podatku 
.l':rlll1tO\I ego \\ ZiC111ioplnd:H:h. podlegają bez \V~ j·'.'tkH \\ ,>zystkie {l'hiekty wlne 
tak palI 'jwo\Vc ja'k i ]1ry\Yatl/e. 

PdnOll1DCnik \Voj·ewódz,ki 
(T. Rnz})ędek) 

• _ot F p • b • 

drogi p!enYqdr.e kupujemy herbatę t Il1aJw 
I poco? Z przyzwyczaJenia! na· zk'Jde dla 
naszego orgfll1izmu, bo herbot!'T chińska po. 
\"lnna być nie napojem codziennym, 1 r: la
Idem. Herbata zawtera b'lwie:l1 t in , kIć a w 
rzadl,ich razach lest -pnlrz'.lbna, a o.z- "G • 

11'9 zbyteczna i szkodliwa dla 90 pr~c, pljq. 
cych. 

A wiec poco mamy sobie sami' zk d-te; 
Możemy się lah'lO bez lego .pec:jalu obejść 
zbierojac Obecn{p nasze ldolal Rumla119k, 
IcwiQt lipowy Już tylko w aptece mnz my o
Irzymać, nalomtast l!ście JagOdy czamo' 11'
cie poziomld, liście lruskawki, '.l;yI1, iiś::fe 
~a.linowe, t~ jeszcJ;ę możemy VI dostalscZl1sj 
llosc! 2!ebrac na zimę i ususzyć, 

Po ususzeniu dok!odnym. zap0kow .:: Clo 
blaszanego pudelka i w miarę potrzeby za. 
parzać. 

Picie zió; krajowych zcrOSl:czędza nam po; 
kaźnie wydaiki, oraz leczy z pewnych dolegli< 
"~o ścł, o czym nap!szemy innym razem, 

Dr. J. F. 
II"'" 'IU'UlItUI I ""lOnuI"'" "'I "" lilIIIIIItI '1tllłlłlHlIlłl III 11lłlll"l:!'! ~ 

ANALFABETYZM W ANGLII 

Na łamach Daily Herald ukazała się no' 
tatka. obrazująca szkody, .iakie poczyniła woj
na w dziedzinie wychowania m1odzieży. Pe· 
wien mIody Anglik przebywający w "\;'o}sku 

I krót~i okres czasu pisze, że chwile wolne od 
zajęć spędza na pisaniu listów dla kolegow 
przebywających 7. nim razem w jednym a· 

raku. Z pośród ośmiu żołnierzy, pięciu me u. 
mie pisać. 

Dodaje on. że nie jest to zjawisko ,. :ąt . 
kowe, podczas wn jny dzieci w ",ieku z:~ol. 

nym l1ie miały nalezytej opield, ojciec 0'.1 o
gól przebywał na froncie, malka pracował' 

w fabryce, synek zaś "wagarował" dowol!. 

WvdClwca: Wol, Komll~1 Pi-'R w ŁodzI. Kom'tel Redoł:cvirlv Red i Adm. Łódź. P'wtrkowsko 86 lęieiony: Redaktor NoaelllY 216-14, Sekl'ełt!dat 254-2). ~ DOCQa 172-31 
~ol egło&zeń: P1ofr~"Vlska 85 tel. 11t·5O Konto PKO vn - 1505. ~okł. Graf. Sp. Wyd. "Łódzki In,sf',ttuf Wydawniczy", . ! . /' D Ul}Bll 
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C;·j'JNllC OC" OS?E~ Wydawnictwa "Głosu Robotnicngo" w Łodrl _ W t!>1r:ścłe: od 1-100 mm. zł. 50, 101-200 mm. 'lł SO, powyżej :;J 7lJ. 
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p:>,md:iWOlli. ~mq Ił. 10. 'SIi a1ri1ńe~ t twi?&a W,.,h ~ 
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PRZYGODY 
,ięciu typków z 8anialuki 

1&8. Wódz Gromnica, wraz ze świtą, 
Uł'4}czyścje ich powital, 
I Poprosił, by zechcieli 
Ali4StO z.wiedzić urzy niedzieli, 

1.89. Za Grtl)mnicą szli ulicą 
C.ałl\ pOkapaną. świecą, 
A za nimi tłum miejsCQwy. 
Same zapałone głowy, 

UWAGA CZŁONKOWIE PPR DZIELNley 
. .i:,ÓDMIEScfIA 

Wydział Pro.pagall1dy pmy Kom. dz~el. 
piJ'Zyjmuje jeszcze do dnia l-go W'l'Ześnia za· 
pisy na kursy ogólnokształcące. Zapi·sy od· 
by.wa'ją się IW lokalu dzielnicy przy ul. Pioltr· 
kOiwskiej 63 w pOlni e.dzi ałki li piątkQ o godz. 
16 - 18-tej. 

ZEBRANIA KÓŁ P.PR 
W dniu dzisiejszym odbywają się zebraJIlia 

kqj. PPR w następujących falbrykach i instytu· 
oja'th: 

RUDA PABIANIC:~A 
O godz. 13..tej przęd~aa.llia f. "Horak". (!) 

go~z .. 7-ej roboltmilcy pó,dwórzowi. 

~Nr. 233 

Ze 16portu 

Si br r 
ZZK W odmłodzonym skła dzie l1Ie potrafIł stawić czoło swym przeciwnikom 

Mecz o wejście do 1(·lasy Państwowej Cracovia - ZZK (Łódź) zakończył się wy
sok,im zwycięsLwem Cracovii 7:0 (3:0). 

CRACOVIA 

Rybicki, Gędłeg, Gli.mas, Jabłoński l, Parpdll, Mazur, Jabłoński II, Szewczyk, Ró-
żal1kowski, S7.eliga, Bobula. .. 

z. Z. K. 

jednego obroilcę, gdyż Gwożdziński po do, 
raźnym zabiegu (porządnym "wytrząśnięciu" 
przez jednego z kolegów) powrócił na boisko. 
W krótkim czasie Cracovia gra w dziesiątkę. 

Pisarczyk, Gwożdz:illski , Pisarczyk II, Korporowicz, Miller, Jóźwiak, Kopecki, 
czyński, Jach I Kmin, KołodziejczY'k. 

Bramki dła Cracovii zdobyli: Bobula 3, Szewczyk 3 i jedna samobójcza. 
Mecz sędziował słabo ŁaZ'arewilcz (\Nar szawa), 

W 37 minucie nastąpiło krótkie spięcie po
między jednym z napastników Cracovii a 
Gwożdzińskim, w . wyniku którego sędzia dyk' 
tuje karny przeciwko gospodarzom. Egzek-

Trusz' wuje go Babula. Pisarczyk piłkę odbija, ale 
Bobula dostaje ją na nogę i mom~talnie do
bija. 3:0 dla Cracovii! 

W 40 minucie Jabłoński powrócił na bo
isko, ale wyniku juź Cracovia nie zmienia do 

M~ny kolejarzy, strzegących wejścia na cent ich nie trafiało clo bramki. Najlepszymi przerwy, 
stadion tKS-u nie wróżyły nic dobrego. Były na boisku byli Parpan, Szewczyik i Bobula. KONTUZJA SZELIGI 

'

I ponure i zniechęcone ... Cracovia przyjechała U ŁODZIAN TYLKO AMBICJA W pierwszej minucie po przerwie Craco. 
· do Łodrzl w swym najlepszym "mistrzowskim" Goście grali wczoraj systemem dalekim od v:ia znów w dziesiątkę pozostaje na boisku, 

I składzie, a tu gospodilrze muszą obejść się systemu W. Hołdują oni nadal szkole krakow- Szeliga ule!Ja kontuzji nasady nosa, dostaje 
bez Lewandowskiego i Koczewskiego. Ze sta- skiej, to jest grają systemem otwartym. Par- kTW'o.toku i przez długi czas leży na boisku. 

· rej drużyny doliczyliśmy się tylko 6 graczy, pall1C1 za<W'sze widzieliśmy wysuniętego do Wynik na 4:0 podwyźszył w 4 minucie 
reszta, to młodzip..ż, z MÓrE!'j dopiero za kilka p.rzodu, a nie cofnietego na linię obrońców. Szewczyk, strzelając bramkę z bardzo nie· 
lat. mo.gą. wyrosnąć piłkarze, mający prawo U łodzian nie można było dostrzec żadnego wielkiej odległości. Piąta bramka padła już 
ub.egac Się o Klasę Państwową. Na razie z te- , tylu. ByH zbyt przyoiskani "do muru", aby z wyraźnej winy Pisarczyka, który za wcze· 

· go zaszczytu ZZK musi zrezygnować. Nie ma mogli stosować jakieś systemy, czy kombina- śnie wybiegł z bramki. Strzelił ją Bo·bula w 
ha to , w tej chwiH, 2ldaje Siię, żadnej rady... cje. Gr>ali tak, jak umieli, a najwięcej w tym 15 miI)ucie. Szóstą bramkę w bardzo ładnym 
NIE WSZYSTKIE OKAZJE WYKORZYSTAŁA wszystkim było ambicji i chęci do ... utraty stylu zdoibył Szewczyk w 26 minucie, a ostat-

CRACOVIA jak najmniejsze.j ilości bramek. Przed sied- nią w 38 minucie. 
Cracovia, jak już wspomnieliśmy, przYje-I mioma jednak ustrzec się nie udało. CRACOVIA NIE WYKORZYSTUJE KARNEGO 

chała do Łodzi w składzie najlepszym z Gędł- DO PRZERWY 3 : O W 42 minucie Cracovia nie wyzyskała 
kliem, braćmi Jabłońskimi, Szewczykiem, Bo- Już w 2 minucie gry Cracovia prowadziła rzutu kar.nego. Strzał Szewczyka odbił się od 
~lUlą, no .i Pa·rpanem na czele, pomimo tego 1 :0. Pierwszym strzelcem był Bobula. Od Ta'lU poprzecki. • 
JeW1ak me pokazała wczoraj gry taJkiej, na uwidacznia się duża przewaga gości, którzy Przez całe 90 minut gry Cracovia mLą.ła 
Jaką ją niewątpliwie stać. Przede wszystkim nie schodzą praI\v;ie z połowy boiska kolejarzy. przygniatającą przewćlJg~. Atak kolejarzy tyl
altak Cra.covii w pierwszej połowie gry nie Drugą bramkę w 13 mi'Ilucie goście zdobyli ko od czasu mógł się przedostać na pole go' 
wykorzystał wJelu sY'tuaoji, k.tóre w zasadzie I ze strzału samobójczego łodzian. W 17 minu-I ści, nie stwarzając jedna.k ani razu sytuacI 
pow.i:nny zakońw.yć się pO!l'cją trzech prrzynaj- cie kontuzji uległ Gwoździński, ale bramka zagrażających bramce bialo-czerIWonych. 
mn.iej bramek. Zawodziły strzały. Duźy pro- kolejarzy krótko ty1ko była brooioJla przez Widzów około S tysięcy. 

Miłych gości spodziew m s·q W • O ZI 
Piłkarze szwajcarscy grać będq u nas 10 września 

W r. ub. podczas pobytu w SZiWiiJjca:!~; Re-' polskiej niiJwiązało konta:kit z Arbeiter Sport
botniczej Repre;ze!lltacji Poh;ki na Ś'lvjęcie, club "Basel", cEtlem przyjazdu tego klubu w 
sportOlWym "Satusa", kierownklJ\ .... o drużyny rb. do PolskQ dla rozegrania kilklu spolikań. 
... ,".I) .. ltlIII ... III.Ilł1III1 ...... IIIłI.IIIII .... IIIIII ...... IIIIII. 1.,l1l1ll1nl"'U Sz"\vajcarZy rozegrają w Polsce 3 sp o1ika!Ili a, 

a to: 
B-go września w Warszawie, gdzie' przeciw 

Z boisk piłkarskich Polski 

O weiściedo Klasy Państwowej ~~=a~~~ będzie Repreze'Iltacja Robotnicza 

Wczoraj~e spotkania. o wejście do 
sy Państwowei p'1oytliosły 'las!E:plljące 
niki: 

Tamovia-Partyzanl 3:1 (1:1) 
Ruch-Sarmacja 2:0 
Piast-Victoria 3:1 (2:1) 
HCP-WMKS 1:1 
Legia-Mazur w. o, 3:0 
WKS-Sokół 1:1 
KKS-Polonia (Bytom) 4:0 (2:0) 
Wisła-Ognisko 21:0 (8:0 
AKS-Pomorzanin 3:1 (1:1) 
KKU-Grochów 5:0 
Radomiak-Orzeł 3:2 (2:1~ 
Lublinianka-Tęcza 5:0 
Warta-WMKS (Katowice) 2:1 (1:0) 

~a. 10 wrz~śnia w Łodzi z Reprezentacją Ro· 
wy_ bo.1lIliczą Ł:adzi i 

14 września w KatowIcach - spolJka,ją się 
oz Reprezentacją Sląska. 

Drużyna sz'wajcarska pnybęthie go Poll;ki 
w dniu 5 wnześnia rano, aby już następnego 
dnia rozegrać l-szy mecz w Warszawie. Go
śc~e sz.wajca:scy podczas pobytu w Wa'l'sza
wI,e mles~kac ~ędą w hotelu "Terminus", w 
kio:ym trooycyJnię ~trzymują się wszy>stkie 
druzyny zagraniczne. Porzatem gospodarze 
prz~gotolwa1i dla nich autokar, kJ!:órym zwie· I 
dzac będą Warsz1lJwę i okolice. Trzeba dodać 
że cIruży!lla "Ba5el" przybywa do Polski auto: 
kar.ean, a ~e jak to było dotychczas, że wszy
stlne druzyny przyjeżdżały ~oleją względnie 
samolotem. 

Dzisiaj o godz. 18 A: S. C;. "Ba~el" jest jednym z na:jstarszych 

ZJ"ednoczeol" (Bydgoszcz) _ ŁKS klubow robotnliCzych Szwajcarii o bogatych 1 
tradycjach sportowych. Klub ten został zało. 

Zapowiedziany na wczoraj to,warz'ijSki źo:ny jeszcze w roku 1914 w Bazyłei. Jest on I 

Zawodnicy tego klubu niejednokrotnie repre
zentowali ban .... y swego Okręgu, jak też bar
wy narodowe . 

Żegnaj Liao I 
~ 

mecz bokserski pomiędzy Zjecl!noczonym.i (Ęyd członkiem SZJWajcarskiego Robotniczego Zwiaz I 
goszcz) a ŁKS z po.wodu ulewnego des~czu ku, Spo.rtowo.Gimnastycwego (S. A. T. U. S:), 
jaik.i · spadł raJIlO, został przełoźoilly na dzień ktory Jest odpowiednikiem na terenie Polski J --"""' ~~ ... " .... a;.,_ii!ió:~ 
dzisiejszy. Związku Robotniczych StowalJZyszeń SpO!lto- l --. _., 

Mecz Zjednoczeni - ŁKS odbędzie się za- wych (z .. R. S. S.), ". . I R<lZg~Y'wkl, o wejś~e. do KlalSy Państwolwej 
tem dzisiiiJj na boisku ŁKS·u o godzi!llie lS-ej. . Ost~lO A.- S. C. ,.'Basel oSIągnął kilka d?blegaoJą konca. ~ uwoch łódzkich kandyda
Kasy dla publiczno·ści o·Lw·arte będą już o.d go- sukces~w spOItowych, J~ np. w 1945/~6 z~- to w, przez wrota ligowe pnzeciśnie się jedynie 
dzi!lly ~~.~j . '" ... stał mIstrzem. Okręgu Po~oc:I:'-ego, a WI'ceml- ŁKS. ZZK będzie musiilł pozostać w A klasie. 

W~J?cla na .ffile-Jsca SIedzące od ~-I~I Una, s,tx:zem ro~01lll1~zym SzwaJcar:l. W r. 1946/47 ! Kolejarze wejdą do tigi "może kiedyś innym 
na mle'Jsca stojące od mI. Karolewsklej. zajął drugie mIejSCe w tabel! swego Okręgu. I r>azem, ale dzisiaj nie. .. " 
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Prn[~~J 
WIDZEW 

O godz. 17 .. tej 
°r 5. 

LEWA GÓRNA 

straż 
on.my,lawa PZPB J a ~ i a 

O godz. 16.tej Wykońc~rInia BQala, Zjedn. 

;S:: ?=rÓ~d~'1 g:,t~: :"·~~'~':"·I li er [ i J i ~ t J 
PRAWA GORNA 

O godz. 13,3fl PZ'PB Nr 6 "B" - kolo I i II. 
O godz. 15-Itej PZ:PW Nr 4, koło I i II. O go
dzime 15,30 f, "Werner", f. "Nykiel". 

GÓRNA 
O godz. lS·tej f. "Akerman". O godz. 16-tej 

f. "Reisner". O godz. 14-tej r. "CewaJk". O go
dzinie !fi·tej cegielnia "Sztur.m", 

Ma chłopak 
, szczęście 

Przesiądź się, 
_ Kajtuś! 

Teraz 
zobaczymyl 

A niech gol 

Swr, Włók., f. "Johanson", FabrY'kacja Filmu I bryka Maszyn ROI1niczy.:h, FabrY;ka Obuwia Pol. Wych, MO Wydział Gosp. 
A. O godz. l'i'-tej kQło Sądowników i Adwo· Nr 2. O godz. 13-tej "Cewka". I 17-tej Wydział 'Zdrowia ZM. ZM, O godz 
ka·tów. O godz. 15,30 Centr. FJ.1m. 

ŚRÓDMIESCIE STAROMIEJSKA 
SRÓDMJEJSKA P~A WA . O godz. 13.30 PZPB Nr 20 - koło Nr 1. O odz. 13.30 

O godz. l~-teJ zebranIe tereno 'Vego koła. O g:Jdz. 16-tej Os!odek Konf. Nr 4 _ oddział I g f . "Profesorski", . 
SRODMIEJSKA LEWA O godz. 14-teJ f. "Kinderman" - zmiana II. "D", f. "Podstoiski", Zjedn. Przem, Guzikar- BAŁUTY 

O godz. 16-tej Fabryka Papy, C:entr. Kraj. O godz 1630 Fabr Nr 23 O dz 16 .. ~. F ki O " . . go , -"",J a· s ego. aodz. 16.30 "Rozbudowa". Wvdział O godz. 19..tei .. Julianów". 


