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Przemówienie ·tow. Józefa Cyrankieyvicza na Radzie NaQzelnej PPS
„Idziemy do zjednoczonej partii z rozwiniętymi sztandarami
socjalizmu - oświadczył tow. Józef Cyrankiewicz,
przemawiając na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS w dniu 18 września rb., określając zadania pięciodniowej sesji Rady Naczelnej, tow.
Cyrankiewicz stwierdził:
„Trzeba, ażeby w przededniu zbliźaJącego się zjednoczenia, dokonany został rozrachunek ze wszystkimi tymi tradycjami i ze
wszystkimi fałszywymi teoriami, ze wszystkim tym, co opóźniało
naśzą drogę do jedności".
„Nie chodzi nam o błędy czy odchylenia w stosunku do teorii
marksizmu - leninizmu, chodzi natomiast o błędy i odchylenia w stosunku do linii, która winna była prowadzić partię poprzez zacieśniany jednolity front do jedności klasy robotniczej, opartej na zasadach marksizmu - leninizmu".
U podłoża tych błędów leżało przede wszystkim niezrozumienie
istoty charakteru demokracji ludowej. Tow. Cyrankiewicz mówił
,__
o tym:

rew~lucyjnego

I

tow. prem. J. Cyrankiewicz

I

„Jedynym słusznym założeniem ideologicznym było pr~yjęcie
zasady, że demokracja ludowa jest etapem n a drodze d o socjalizmu,
etapem, w kts)rym toczy się coraz ostrzejsza walka k lasowa i tylko
ta walka może doprowadzić do stopniowego - lecz nie pokojowego
i nie automatycznego - przeobrażenia jej w socjalizm .
Proces ten musi być kierowany przez p artie robotnicze, a po ich
połączeniu, przez Zjednoczoną Partię Polskiej Klasy Robotniczej".
O związku socjalizmu polskiego z r uchem międzynarodowym
powiedział tow. Cyrankiewicz:
„Socjalizm ~st z samej swej istot y ruchem :międzynarodowym.
Ruch odcięty od twórczych źródeł międzynarodowej myśli socjali- •
stycznej i doświadczeń partii bolszewic.kic j, która torowała zwycię
sko drogę największej w dziejach rewolucji socjalistycznej - musi
zginąć".

Pelny tekst przem6wienia tow. Cyrankiewicza druku jemy w
zalączonej wklad~e. '

Jasne stanowisko rzqdu ZSRR
w sprawie sytuacji w Berlinie

Kłamliwe wiad omości
o atak u na samolot arabski
(Z) MOSKWA. (PAP). Agencja
Reutern podała, pow olując si ę na
i..nfw.m cje Foreign Office z Amman u, jukcby myśliwiec, który zestrzelił dnia 23 bm. a!"abski samolot pasai;ers t i Ł vl radzieckiej produkcji
typu , fo • '• ż~ myśllvnec ten znajc! w l się w ręku żydów. Ag cja
'l'-.1ss upoważniona została do zdementowania tei wiac:1.Qmości jako
całkowic·e ldamhw-ej i roZpowszech
nia11e,i m oszczerczych untyradzlec--

Odbyte na początku wrześn ia w
MOSKWA {PAP). Agencja TASS 'likaty W: danej sprawie, jakie poja-1 <iza1a w błąd opinię publiczną.
do opublikowa- wiły się w prasie anglo - ameryRząd radziecki w swej nocie do Berlinie rozmowy między 4 guber.
n!a komunikatu· w sprawie sytuacji kańskieJ i francuskiej, Jak ról'l-'Jllei rządów USA. Wielki<!j Brytanii i natorami nie zostały zakończone :?: uw Berlinie i pertraktacji, jakie od- o§wlad~ia osobistości oficjalnych, Francji 14 lipca rb. oświadczył, iż wagi na to, iż rząd USA, Wjelkic'j
były się w tej kwestii między rzą wląll'Lll.Jąc w to przcmówiPnie p. B•- sytuacja. 'aka wytworzyła się w Ber Brytanii i Francji prz niosły pewne
dami ZSSR, USA, Wielkiej Brytanii vtna w lzbl11 Gmin z 2~ września, linie, powstała w wyniku naruszenia sprawy, w któr3·ch zarysowały się
i Francji w ciągu :i:ierpnia i wrze- niA dają wbściwego pojęcia o SY• przez rządy: USA, Wielkiej Bryta- rozbieżności mi~dzy gubernatoram·,
p:>wZ!ętych upr:::ednio do _Mosk:wy, celem ws ólne o · zt1a"
śnia rb. J est to 'tYłll ba.rdz.iej kop' cz ~ac i w Berlinie i o w;spom ianycll
' ~
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Ws1>0mniane wy:f;ej rozbieżności
oraz porozumienia 4 mocarstw o me.Jo
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st~przy czym
zacr.idnleń,
dotycz:\ 3rządu
kontrolnYm w Niemczech nowlsko
chaniźmie
odnośnie
radzieckiego
i w Ber!Jnie.
Mię dzynarodoweg o Banku
Wyrazem tego naruszenia było tych ngadnień jest następujące:
.
1) RZĄD RADZ!ECKI domaga się
przeprowadzenie przez trzy mocarN Oyrt_ JORK (PAP). D_ziś roz•
kontroli dowództwa
•,Nie Jest zadaniem tej Raay Na- I kresach ~miły' zepchnięciem na ma- stwa seperatystycznej reformy wa- rozciągnięcia
lutowej,/ wprowadzenie odrębnych radzieckiego nad przewozem ładun- p oczme się W W~szyngtome doroczelnej mówió o dorobku i osiągnlę. nowce prawicowości.
W ostatecznym wyniku te fałszy_ znaków pienię-źnych dla zachodnich ków towarowych i pasażerów dro~ą czna konfer€ncp g u bernatorów
ciach. Mówiliśmy o tym niejednókrotnie. Będziemy mówić o błr,dai:h, we teorie i poglądy zostały przezwy_ sektorów Berlina oraz polityka roz- lotniczą między BerliJ\rm a strefa- Międzynarodowego · B anku OdbuMiędzynarodowego
cięione i Partia. znajduje się dziś na człl'lnkowania Niemiec. co oznacza, mi zachodnimi podobnie jak to się dowy oraz
wahania.ch i odchylenia.eh".
Te słowa Sekretarza Generalnego etapie przedzjednoczeniowym. Ale l~ trzy rządy nie poprzestają na wy- dzieje z transportem kolej/Jwym, F unduszu Monetarr\ego z udziałem
delegacji 47 państw.
PPS, tow. Józefa Cyrankiewicza, wY- przezwyciężanie ich szlo opornie, lacznej. a.dminlstracji Z3;chodnic~ wodnym) kołowym.
'
2) RZĄD RADZIECKI uważa za
znac"Lyły od razu kierunek i charak- kierownictwo partyjne nie zawsze sP--ef N1em1ec. lecz pragną 3ednoczes
ter prac Rady Namelnej PPS, która WYkazywało tn dostateczną energię i nie adminl.$trować pod względem konieczne ściśle przestrzegać osią
radziecką gniętego w Moskwie porozumienia
obra.dmvał& w Warszawie pnez pięć stanowczość, samo zresztą nie za.wsze walutowo - finansowym
między 4 rządami odnośnie 4 było wolne od reprezentantów tych strefę okupacyjną.
dni, od 18 do 22 września rb.
obraduje na Węqrzech
Rada Naczelna zebrała się w prze. teorii i od ulegania tym teoriom. Okoliczność powyższ.a zmusiła do- 11tronnej komis.ii finansowej i jej
dedniu zjednoczenia p-01skiego ruchu Przezwyciężenie tych fałszywych te. wództwo radzieckie w Niemczech do funkcji, dotycz ących realizacji za(Z) BUDAPESZT. (PAP. W soborobotniczego. Obradowała. w atmosfe erił do konea. a przede wszystk:bn wydania zarządzeń w zakresle ogra- rządzeń fmansowych, związanych z tę ro zpo:::zęła s;ę J·onferen cja Wę
ne odpowiedzia.lncści nle tylko za wyeliminowanie ich ze świadomości niczenia -komunikacji między Berli- wprowadzeniem i obiegiem jednoli- gierskiej Partii Pracujący ch , PoPolska, Partię Socjalistyczn~. ale i za szerokich mas C'Uonków PPS, wyma- uem. a zachodnimi strefami okupa- tei waluty w Berlinie.
ś'więcona zagadnieniom al~cj i poli•
3) RZĄD &ADZIECKI zgodził się tyczno -oświatowPj wśród mas roprzyszłą, Zjednoe-,i;oną Partię pol- gało, by zostały one w pełni ujaw. ej! Niemiec.
W wyniku rozmów, jakie w ciągu na życzenie rządów: USA, Wielkiej b~ tn '.czych.
sklej klasy robotniczej. Zdaniem jej nlone, by określone zostały ich źródstało się przeprowatlzenie generalne. la, by udowodniona była w pełni ich sierpnia odbyły sie w Moskwie mię- Brytanii i Francji, aby wprowadzoW pracRch konferencji, na której
go rozrachunku z przesz!ością, nie fałszYWość i błędność, szkodliwość i dzy czterema rządami, uzgodniono, na została kontrola 4 mocarstw nad
że następujące kroki zostaną podjęte handlem· Berlina ze strefami zacho- obccnyoh jest 450 delęgntów, biorą
tylko tą dawną. przedwojenną prze- wsteczność,
Po raz pierwszy chyba w historii jednoczefole pod warunkiem osią- dnill).i i innymi krajami, włączając i; dział członkowie Biura Polityczszłością reformistycznej i nacjonalL
styC'l.Dej PPS, ale i z tą bliższą. wo- PPS pneprowadzona. została na Ra- gnlęcia porozumienia między cztere- w to również wydawanie odpowied-. n €'go Węgierskiej Partii Pracują
jenną i zupełnie niedawną, powojen. dzie Naczelnej tak gruntowna ana- ma dowództwami naczelnymi w Ber nich licencjL wskutek czego usunlę cych oraz se1·rc+arze okręgowycll,
ną przeszłością odrodzonej, rewolu- liza ideologicznego dobytku Partii. linie w sprawie ich praktycznej rea- ta została różnica poglądów, ist niP- miejskich. pow·2~owych i fabryc-inych organizac:i partyjnych.
jąca w tej sprawie.
I po raz pierwszy zastosowano tu li.zacji.
ilyjnej PPS.
Z po-wyższego wynika jasno, jakie
a) ZNTESTONE zostaną wprowa.
Oblicze ideologiczne odrodzonej metodę marksistowskiej krytyki i sa
PPS ustalone zostało wyraźnie wte: mokrytyki. Jawnie i otwarcie wiąza- dzone ostatnio ograniczenia w dzie- jest istotne stanowisko rządu rady, gdy Partia przyjęła rewolucyjne, no błędy z ich ·winowajcami, fałszy_ dzinie transpartu I handlu między dzieckiego w kwestii uregulowr.nia
lewicowo-socjalistyczne i jednollto- we teorie ż 1ch twórcami i szerz3 cie Berlinem a sti:efami zachodnimi o- sytuacji w Berlinie na wzajemnie
Wło" iej Port i 'ommt"stycznej
frontowe założenia.. Oblicze to nabra la.ml. Odnuc.a.jąc stare przesądy po- raz w zakresie przewozu łddunków możli wej do przyj~cia podstawi€'.
Podczas obrad KC Włoskiej Partii
W tych warunkach od rządów:
Io wyrazu ściśle określonego gdy Par lit~·czne z reformistycznego okresu do stre!y radzieckiej Niemiec i z poUSA, Wielkiej Brytanii i Francji KomuniStyt'Znc-j w Rzymie, liczni
tia stanęła oficjalnie na gruncie naszej Pa.rtli, przyjęliśmy zasadę wrotem.
niemiecka zależy, czy pertraktacje we wspom- m ówcy z z astępcą sekretarza wło
b) JEDNOCZESNIE
ma1·ksłzmu-leninizmu. Ale na te,j dro wykrywania błędów u źródła I oddze, ja.ką Partia przebyła od wyzwo. słania.ni.a tego źródła przed Partią. marka &trety radzieckiej wprowa- nianej wyżej kwestii zostaną zerwadz-0na zostanie jako jedyna waluta ne, czy też osiągnięte zostanie zada- skiej partli komuni~tycznej, Longa
lenia. po dzień dzisie,iE'l.y, jej Unia dotrzeć do sedna rzeczy.
porozumienie między na czele wzywali do energicznego
Tą drogą ustalony został hezspor- dla Berlina, a marka zachodnia „b" walntające
rozwojowa uległa rmmaitym wyglę_
clom i odchyleniom. Na te wygięola. i nie cały szereg najważniejszych ob- I zostanie wycofana z. obiegu w Ber- ZSRR. USA, Wielką Brytanią i przeciwstaw'enia si ę wz r.-~tające1
Francją.
odchylenia złożył się szereg błędów, ciążeń ideologicznych i politycznych, linie.
ak cji partii burżu-izyj nych.
które wpływały które zos~y już wvrawdzie przez
pomyłek i wahań,
Poruszono rfrw ;eż sprawę udziału
zarówno na bieżącą politykę Partii Pa.rtłę potępione, ale które do chwili
Berlino Intelektualistów w pracy partii, któ
jak i na Jej przeobrażenia ideologicz- ich dokładnej analizy nie mogły być Mocarstwa zochodn:e wnoszą sprawę
w pełni przezwycię-i:one. Przyjdzie
"
ne.
ry jest n iewystarc-za j ą cy oraz przeBezp:eczeńsłwa
Nie były to jednak tylko pomyłki, nam o tych sprawach obszernie i wy
str7.egano pr-ied przenikaniem do sze
mm1
PARYŻ (PAP). Wczoraj w po- półtoragodzinna konferencja
błędy i wahania, które wYstępuJą w czerpująco pisać. Wiele n:eczy wyja _
regów parti i wpływów oportunistów
każdej w krańcowej postaci przybłe- śni ogłoszenie tekstów referatów, u- ludnie odbyła się na Quai d'Orsay strów spraw zagranicz~ych trzech
mocarstw zachodnich _ Marshal- i wrogów pnrtii.
raJą formę odchyleń od linii zasad. chwał l przemówień z Rady Naczelh
l
niczej. Były to pomyłki, błędy l wa- neJ, co nastąpi w najbliższym czaPodkreślano kierowni czą rol ę Zw.
a, Bevina i Sc umana, na której
bania., zi·odzone między innymi l na sie.
w międzynarod owym
Radz!ccklego
rozpatrywano odpowiedź radziecł
•
ł
Ra.da NaeŁelna nie odbywała. się
tle tego, że Partia, przyjmując ogólką na wspólną notę państw zachod ruch u robotniczym.
ne założenia. lewicowo-socjalistyczne, w atmosferze tradyc.-yjne~o ,.kochaj_
nich w sprawie Berlina.
Donini nawoływał do demaskowaf,fJ Jłte DOC fi
nie potrafiła od razu znaleźć drogi my się". W ślad za dyskusją i uW konferencji prócz doradców nia roli Kościoła katol'ckkgo .i un!do nowoczesnej teorii naukowego so- chwałami POS'Zły przesunięcia persoPRAGA (PAP). Agencja Tele- wzięła również udział delegacja
.
cjallzmu - jlo marl;sizmu-leniniz- nalne..
kri.nia wpływów eg.zystencj alizmu,
Zarowno bieg obrad Ja~ ł te prze- press donosi z Aten że policja gre rzeczoznawców niemieckich.
,
mu.
·· sprzy~a1ącego brako~111 w'rory w czlo_
k f
O brl
'
Stąd w okresie tych kilku lat po- sunłęoia miały na celu Jedno: by
?n erencJJ wieka.
wojennych powstał w nasze.i Partii Partia ideologicznie i organlzacy!nie eka dokonała ostatnio rewizji w k pu .~ rnwany. ~o
.
cały szereg falS?:ywycb teorii i po. dojnała w pełni do połączenia uę z dzielnicach robotniczych Aten a- omum at stw~er za, ze moc~rpostanowiły j Stw erd'zono wreszcie kon1E"czność
zachodnre
stwa
'
•
glądów, które niejednokrotnie clą- Polską Partią Robotniczą w Zjed.no.
romiędzy
wspńlpracy
1.,ie'Pśnienia
żyły na polityce Partii, hamowały jej czon:\ Partię pol&kieJ kla.sy robotni- r~sztuJąc 630 osób, w tym 100 ko- wnieść sprawę Berlina na rozpabotnikami a chłopami.
ltrzenie Rady Bezpieczeństwa.
b1et.
poch6d ku jedności. a w pewnych o- czeJ.
upoważniona została

Po

·RADZIE NACZELNEJ

Doroczna konfe rencia

Partia Procu· qcych

0

Obrady KC

do .Rady

•
Aresz owon·o robo n·"kow

ONZ

Str. 2

KURIER POPULARNY

Nr 26'7 (1051'

MILIÓNY
PROSTYCH
LUDZI
o200 IUS. dzieli DDISkJlb z. illftłll
·· d
.
w
n1e

opuszczq do nowe1'

'
•
'
·
Doko nczen1e
przemow enia
na Z g roma dze-.n·u
Ogo' Inym
\;.

Jak wlado~o,. rząd Stanów Zjedno-1
czony~ ~l"'JJW:. z rząd&~ Wielkil"j
Bry. La.rui 1 Fra..ncJl zórgamz_ow2ł blo_It
WOJSltowo.polityczny 5 pan&tw, które1p celem nie jest zl.pob:cżenie
agresji niem1eckiej I za.pewnienla
·wzajei~neJ· pomocy przeciwko takieJ·
agresji,
ZrCE"->ll nie mO'Le on pos!a.wić przed
sobą ta.kiego celu, ponieważ nle jest
.
. k
, b
.
o.:i s k icrowany przeciw o n.e ~pieczef.stwu powtórzenia się agresji nie
mieckiej, a na.wet PrLmviduje włą,reenie d~ń zachadniej częjci Nlemlec któ
b la •·--ti
.. •
ra z~w~ .Y
~ _onem
mditary.zmu mem1eckiego ~ kł-0ra j.~
s~ze med.a.wno była o.stoJą acrcsJI
hitlerowskiej.
J es t rzeczą zupełni e zrozumiałą, ie
orir.a.ńlwwa.nle takich scJuszów pozo.
staje w jaskrawej spr:tecznoś~ z intcresami umacnia.ni.a pokoju i bez-

upo no.Q si Połccy

WO]ny

de:ega
I
f
ZL- R
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Zll>torów, niedawno za.kończonej drur:-iej wojny światowej nie mog-ą dopus·c1c· do po~to·rzen;~ si·ę nowej WOJ.
·•
ny, która niesie
całej ludzkości stra._
szliwe nleszcLęścia. i niedole.

1

,,Z-,..yWszy, te do•y.:...H•s ni• uczy~e~
O \;U~~
niono
praktyczn'e nic dla wykonania
-echwał Zgromadzenia Generalnego z dnia
2ł stycznia 19łi r. w apra•vie ener.:11 atomowej l z dnia 14 grudnia 1946 r. w spra.
• tw
d'
wle &1t11ad reglamentacji i redukcji zbro- Zgromadzenie Generalne zaleca ut'lvorzepieczen~. a naro ow.
jeń;
nie w ramach Rady B~'r,Jlleruń.•1:t<•a mięPowzięta w roku ubiegłym na druUznaJąc, te powszechna istotna re- llzyna~odowe.I tnst:vtuc.1! ltontr'>mej w cegicj sesji Zgram~cnia. Generalne. nta energl.t atomowej do cel6w woJen- lu nad~orowanla l kontroli w;vkonan'a zago r~ucj:, potępiają.ca propa:au- :!~os:~~l~wi zadanie pierwszorzędnej rządzeń w 1h;iedzlnie rednkrll 7broie6 I
dę na rzecz nowej wojny i dcmagają
uzn•ll!c. te powszecllna Istot· u re- ~~j~~roJnycb oraz zakazu broni atomo-

p •. s m o , ·p re .a.„ yd e n ta Rp
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iepodległosc

Wczoraj w sali OKZZ we Wrocła
wiu odbyło się uroczyste otwarcie
połączeniowego zjazdu Z. U. W. Z.
o Niepodległość i Demokrację i Zw.
Osadników Wojskowych z udziałem
ok. 1.200 delegatów o.bu or.~aniza.cj.i.
N
b d
b l
dst
a o ra Y _przy Y l prze a.~1c1~
le _władz panstwowych, orgamzac31
pohty~ych •. ~wodow:ych, s~olecznych i m~odZiezowy~~ oraz ~1~d.z_YnarodoweJ FederacJ1 b. W1ęzmow
Politycznych (FIAPP) z sekretarzem
generalnym FIAPP, wicemin. Balic
kim na czele.
Pojawienie się na sali del~cji
radzieckiej :z gen. Litwinowem na
czele wywołało dłu.!l;otrwałe owacje
i okrzyki na cześć Zw. RadzieckieDzwiękarni hymnu narodowego i
owacjami na cześć odrodzonego Woj
ska Polskiego witany był minister
obrony na<odowej, marszałek Polski

zb;:J~e~rz1.yospzrya~~wym~„a~aelponlayno~wyśa~~~
cji wojennej.

na zjazd polaczeniOWY

ZO

~

Jednoczc8nie podejmowane są kro
kl celem rozszerzenia i umocnienia
baz ·wojskowych przewainie lotni.
.
czych, ~ wszelkie~o rodzaJU awan.
tur \\'OJennych.
ST. ZJEDNOCZONE DOZBRAJAJĄ
INNE PAŃSTWA
Wiceminister WJszyński '\vskazuje
w !Io.Iszym cią.,,."U swego przemówien!a, iż Stany Zjednoczone dozbrajajfł cały S7.ereg ~>aństw zachodnio-eu_
rąpejskich.

TAKA JEST SYTUACJA l.'twierdza wiceminister Wyszyński .- w Michał Żymierski.
chwili obecnej w dziedzinie stosunPo odczytaniu uchwal połączeków międzynairodowych.
niowych i wyborre prezydium przewodniczący gen. Witold · odczytał na
Z taką sytuacją nie mogą się pogo. deslane do prezydium pismo prezychić miliony prostych ludzi, kt6rzy denta RP tow. Bolesława Bieruta,
krwią własną zapłacili za :t.brodnie w którym m. in. prezydent stwierfasr:ystowskich inicJa.to-rów i orga.ni- dza, że „zadaniem naszego pok<)Je- - - - - - - - - - - - - - - . nia bojowników o Polskę Ludową
W Y D A W N I C T W O LU K
jest nie tylko odbudowa kraiu ze
zniszczeń ~jennych, nie tylko uWlll"l!.za.wa.
macnianie władzy ludowej, ale rów
T. MAf<'KOWSKI
nież zabezpieczenie- masom pracująGENEALOGIA S~~ IATYZUU
Obra.z kultury polakiiej
Cena 280.-

Płon inwesłycii

C. NORWID

LUDZKOSć

-

OJO,t;YZNA -

SZTUKA.
Wybór i

oprac. \V.

Borowego
Oen& 350. -

W 2LOBili:LE2Y •••
Wybór kolęd I pastorałek
z drneworytami A. J&kltnow lcza
Cena. 230.-
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no NABYCIA
WE WSZYSTKICH KSlt:GAR'ilACH
Skhlrl 1 t>k•nc-lycJa: .,w IE D z A"
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Aa ro1' 1949

'w przemyśle włókienniczym

I

W dniu wczorajszym w lokalu

1NOT

(Naczelna Organizacja Tech-

1niczna) odbyło się zebranie Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników
j Włokienniczych, na którym szero-

k

.
l
.
ty ..
o omawiano pan mwes CJl
w
przemyśle włókienniczym na rok

1

1949.

~2Sł
"' ~~"'111':::PJ'Y§"1-~~.

~~l~~~li~l~i~-ill-::;:-~t

w

i

DemokrcC:ę

Przeciwko

wystapi
'

wprowadzić

Młodzież, należqca do elity towarzyskiej, założyłl
klub, zwany „Now and Then" (Teraz i potem). Nie
była to stała instytucja z własnym lokalem i służbą,
tylko każdy, kto był zapisany do tego klubu, mógł
obią<: obowią?:ki gospodarza albo gospodyni zabawy
i zaprosić członków klubu na obiad lub tańce we wła
snym domu:
Wydało się więc Sondrze zupełnie naturalnym, że
by ktoś inny, ona nie, urządził taką zabawę i zaprosił
Clyda. Taka Jill na przykład mogłaby wydać obiad
z tańcami pod egidą klubu i wtedy Clyde mógłby
być zaproszony. Nazywałoby się, że zabawa odbywa
się na neutralnym gruncie, Sandra będzie mogła
w6w się z nim zobaczyć i przekonać, czy Clyde pot'.·1.fi z-:i.chować się przyzwoicie i czy podoba się wszys-.ltim.
Jill zgodziła się. Obiad miał się odbyć u Trumbul-

ł

.

Wlocb w biokacb

Z OW

Ikulturalnego
cym pełnych możliwości rozwoju
I najwyższego poziomu
dobrobytu ·
Warunkiem skutecZ;Ilego w)rpełnienia tego zadania - stwierdza da
l~ prezydent - jest oczyszczenie
Związku z elementów obcych ideatom ludowym usprawnienie jego
ON

•-1

' •
""
nizacji w jej praktycznej pracy do
mas ludowych".
0

•

k

I..

WDJS OWVC!'

piełro Nenn1• w parIamenc1e
•

W tolku dyskusjl w Izbie p~słów nad projektem
prelirrfnarza. ł>udźet~g'Q. .Pietro
Nennt w t:.m!~m'U
parmnie:ntarnej
grupy socjal.ist~j wystąpił z.
krytyką. polityik.i zagranicznej ~du de Gasperlego.
Nennl zaznaczył, te podeza..tJ gdy
opozycja demokratyewa. Wl'.łuje rozw1ąza-ć zagadil':iende reW'.zji tra.kta·
t
k .
""
d
u po o1owe0 o przy pomocy wustronnych umów z pańsfJwwm.i zaintler~wanymi, rzą.d sto.su.je m~todę
przeo.'Wlllą i pr.ziy tym niebezp;-eczną., all:JO'W!Lem stara się uezyn';ć z
uga.dnienia rewlz:lti traktatu kwesmę m'.ędzymarodową.
Metoda ta okazała; się oa.tltowlio!e

""'"'
lliepn:yd!Łtna za.równo j„._
o Tri.est, jak 1 () kolonie.

-'""'"-'
~

W sprawd-e kololllil'. :t-."~nnl wyi-azdł
~ sta.now•iisko zajęte
przez ZWię.aek. Racbleelti jest Oila.
hrtere.96w wł<l8kich najba.rdz'iej koprz.e.konałlie,

reyane.

Neim! W)"PO'-vi.edz;at Sę J>l'De~wko Uillli europej&kiiej, której propaga.
torun na terme Włoch j.est mm.
Sfor
m..

Kończąc Nennl J>?dkreślił zdecydow.:ull:.e, t;e

opozy~~~~~==

na jest stanoWC7.0 ya·...,.,."·~
.owi Włoch w jal!Jchkohv".ek bloJalch, które pośrednlo, C'ZY. ~poś ednd
•
~
k
r
o ma.Ją znaczeme WOJS owe.
-

INTELIGENCJA TECHNICZNA
przystępuje

do

Akcja współzawodnictwa pracy
za.tac.za coraz szersze kręgi, obejmując coraz więcej dziedzin naszej gospodar'ki. Kon.kTetae korz.yści, jakie
daje w wyniku ta rywalizacja jednostek i zespołów s;irawiły, że do
współzawodnictwa pracy przystępuje
coraz więcej placówek produkcyjnych.
Kai.dy wie, że inaczej zupełnie
przedstawia się sprawa gdy mamy
d~
czynienia z wyprodukowanymi
metrami, czy kilogramami fabrykatów, a inac.z:?j gdy terenem wspólza_
wodn.:ctwa ma być praca umysłowa.
Dzi.ed'Zina pracy umysłowej wymaga
zastosowania odrębnych norm, we_
dług których moina: by kwalifikować
i porównywać wysiłki poszczególnych. jednostek, czy grup ludzi. Wyt;yp"1.vanie norm tych wymaga wielu
obserwacji i doświadczeń. Z prawd.t.i.wą satysfakcją witamy więc każ.
dy te.go rodzaju ailtt przystąpienia
pracowników umysłowych do współ
zawodnictwa pracy. Aktem takim
jest właśnie podpisańle umawy przez
łn)' najwiękse Biura KoostnakcyJne w Pclsee. Jes.t to pierwszy wypa _
dek, że mtelLgcncja technicuia przy

współzawodnictwa

stępuje do szlachel.'Ilej współrywaUzacji.
Biuro Konstrukcyjne przy Central
nym Biurze Technicznym ZjednoC'Len1a Pr.r.emysłu Bud«m>y Maszyn Włó_
klenni02ych :w Łodzi „rzuciło ręka_
wicę" w Ładzi uroczyste podpisanie
umów współzawodnictwa pracy pomiędzy wyżej wymienionytb biurem,
a Centralnym Biw:em Konstrukcyjnym Maszyn Papierniczych i Apara.tury Celul02J0wej w Jeleniej Górze.
W imieniu dyrektj! B.hura Konstrukcyjnego w Łodzi głos zabrał
dyr. Gorzkowski, podnosząc znacz.enie faktu podpisania umowy dla pra
cewników wuystkich trzech placówek oraz określając formy współza.
wodnictwa pracy. Podk:reśl.lł on rów
n!eż fakt, że projekt podjęcia rywalizacji takiej zrodził się wśród samych konstruktorów-<kreślarzy.
W
dalszym ciągu gło.s zabrał prze.

wodnic:zący

i Gerta,
Arabella
Stark,
BertinaNo,z i bratem
iTracy
jeszcze
kilka osób
z okolic
Lycurgus.
Clyde.
zabezpieczyć

Clyda przed

możliwymi przykroś-

sam sobie, czy przy obiedzie będzie możliwie zachowywal się. Zależało bardzo Sandrze, żeby Clyde wywarł dobre wrażenie na jej znajomych, co ułatwiło
by jej wprowadzenie go do towarzystwa. W ten sposób wbiłaby z całym okruciefu:twem cierń w pychę
Gilberta i jego rodziny.
W jakieś dwa tygodnie po spotkaniu się z Sondrą,
Clyde, powróciwszy któregoś wieczora z fabryki,
zdziwił się nie mało, zobaczywszy bladożółtą kopertę, opartą na lustrze. Zaadresowana była jakimś nieznanym niewyraźnym pismem. Wziął ją w ręce i obracał na wszystkie strony. Nie miał pojęcia co to miało znaczyć. Na drugiej stronie koperty były inicjały
- B. T. czy też J. T. Nie mógł dokładnie odcyfrować,
tyle tam było kaligraficznych zakrętasów. Rozdarł
wię<: kopertę i wyjął kartę. Przeczytał ze zdumieniem:
KLUB „NOW and THEN"
urządza pierwszą zimową w tym roku
ZABAWĘ

TANECZNĄ

Rady

Zakładowej

o-

raz
Komitetu W~ółzawodnictwa
Pracy - tow. Żyłka, witając wszystkich
zebranych, a szczególnie
przedstawicieli Biur Konstrukcyj~
nych z Jeleniej Góry i Bytomia. Wy

ciami i ewentualnymi docinkami, miały czuwać nad
nim kolejno Sandra, Bertina, Jill i Gerta. Miały uważać, czy jego umiejętność tańców jest wystarczająca,
czy na woskowej posadce może być pozostawiony
Znalazła się w końcu
rada, zeby
świat Clyda, nie narażając nikogo.

udziałowi

RZYM (PAP). -

i W. . •

działalności w':ęks·~ zbliżenie

I

'lów w pierwszy czwartek dla członków klubu i ich
przyjacióŁ
Miała być Sondra z bratem Stuartem,
Aby

~SA
stwie~

,„

I

J.ltieni.a. przyjazayc.h stosunków mię.
ozy państwami. nie pos:Uomila pod_
żcgaczy do n&,vej wojny, którzy w
ciąp ubieirłego ro!m jeszc:i:.e bardziej stracili poczucie umiaru i prowadzą swoje zbrodnicze dzieło jesz.
cze z większym cynizmem, usiłując
osznlom!ć endem wojennym moiliwie J·ak naJ·więks·a ilcść prostych
...,,
ludzi.

Kongresie Słowm~

I

l

PROJEKT REZOLUCJI, ZGŁOSZONEi PRZEZ MIN. WYSZ'YN'SKIBGO
Delegacja radziecka z polecenia
rządu r.adziecldego propa11uje Zgronw,dzenfu Generalnemu, celem utrwa
lenia dzieła pokoju i wiunięcia grO'L_
by nowej woJ·ny, rcznalanej ..,..,ez
·
.... ~
ekspnmJonistów ł inne elementy reakcyjne, uchwalenie następującej re_
zelucji:

ca s:ę użycia wszelkich środków informacji i propa.g-an:ly c~lem za.cie-

RO

l>QbO'tęlkańSkich

(PAP). - w
Leo Krzyck:;• który
rozpoczęła .ltj:ę tutaj IV Kra;jow'a d2l:i, że Amerykan;e . pochodz=
dukcja zl>roJeń czyni -iadość warunkom Konwencja Kongresu Słowian Ame- słoW~ań.skiego
.~zyvrra.Ją do w :I
konlecinvm do z~pcwnienla trwał<!VO po- rykaflsJdch z udzdtałem okok> 800 przeciwko r~kCJn, f~OVJli i,~koju l do konsol:dacjl be:zpleczelistwa <i!~legatów •
me W obron.I~ j;IOkOJU il. ~et,ze
mlędzynaroaowego, oraz odpowiada inteań.ski h
'---go
resom narodów, zmniejszając wielkie cli:
Kongr.e s Słow;ian aniery<k
C , stwa Po\~~
·
•
n'Ożary gospodarcze, jakie ponoszą one w który pcwst8ł w roku 1942 przy wy
Krzy.ckli potępl~ w ~n:.u;,:;;: z
wyniku na4mternych
wciąż rosnących Qitnym poparc!u Roosevelta, grupu- tową. dz;J.ałalnos~ u e U? , "!" _
wyd~tków na zbrojenia w różnych kra-· i·e edmokratyczne elementy słowiań Europy WschodDlej - Miko.aJ~IY
jach,
1
••
lllorąc pod uwagę fakt, te wielkie mo- sltll.e z RoeJl,
Po,_,....
........ , ez eeh-"'
,._o- k a, D ym."•trowa • Ma~Zllt:a ' SlaWlilta. 1
carstwa będące stałymi c7Aonkamt Rady j wacji,, Jwgosławili t Bułgaxldi.
Papa:nka.
nezpleczcń•twa, posiadają aztwtększą
K001wenoja potl'Wa 3 dDłi i zakońCHICAGO (PAP).
Wczoraj
czrść slł zbrojnych .1 zbrojeń or~ po·
.
prz~,...,ów'ien."· Wad.lo.c-e'a
odbyło s'.ę zelJr'211ie po!S>ltl!ie-j GTUJPY
nosi:ą główną odpowiedznlność za utny czy N
,......
.„
·
. Al ~"1rańskich
manie pokoju 1 bezpieczeństwa powszechOtwrerają.c sesję Kongresu Wlice- Kongresu Słow111:~
ne.J„
·
·
nell'o;
prezydent
Balokowlcz
wybitny
Z uchwal powziętych p~z grupę
w c:elu ug~·untow;inta sprawy pokoJu Skrzypek jugosłowiiańskl ośwład- polską. wyszczególnić nalezy zwłasz
O>'~Z US1lnięcia ,rozby noweJ woJny, do
j
d .
P''~ •v.'Sza.
dom·ao-a się
któr e.1 pod7e~a czynniki ekspansjonisty- J czyi, iż przed Kongresem ato ą. trzy- cza
wie.
~
al . "'k
..
ccne I reakcyjne.
główne · cele: 1) pop!71eć kandyda- wszczięct:ra aikcjd wśród c eJ 0 1ODllii.
Zgromad7enle Generalne nleca stałym turę wan.ace'a 1 Taylora na prerz;y- ameryk.ańsk1ej .na rzecz ~~budowy
c:rłonk<>m Ib.dy Bezpiecze~stwa: sta- denta , w!JooprezyOenita USA 2) za- 1 ,Pomn:!ka Grunwaldu" w .ru'lłil<Owl.e,
nom Zjcdno"'2onvm.
Wl!ll.li:1ej lłry1anil,
•
' ść
'd
--A
c· naci:sk.u na: Dezwiązkowi ~izleclclemu, Franc.U 1 Chi· chować i
ugrwtov.."3.ć
wolno
w rwga """"'• wywar 1'.1
nom. jako 1>le„wszy lerek w klen1121cu USA, 3) pr:iieszkodz.ić w :miszcze- psrtam. Stanu w kierunk~ P<~par~a
zmniejszenia :rbrojeil i sl.ł zbroJnyeb, zre IllilU świata
zaCti.eśllllajęc przyjaźń .słusznej akcji rządu pol&k::ego, zmlie
dnl<0wanle o 1/3 w przeciągu jerlnero ro.. ~~
-'O'Wl!ańsk<>
I r:za~~,....,
do znal~nła. ~ O"...OOnut.la
klJ WSZVSt!drh
Gheenysb Sił lądowych, auueryk a ńsk' 0 ·m.·
•
'l!"
J<ł--J
...ł
mor1ldc.h 1 powlet.rznycb.
Zasadn-1c:ze przano~ w p!erw %00 ty!t.~J" d2deel pobłlllch, wy~,..Le?.:gromadze'lle Generalne zaleca wyda- szym dIJl!U ob
. rad wygłosił przewod- ~cll w eza.s.le okupacji do Nlenie zakiu:u bro11I ato'tWweJ jakn l»"onl
Sł
~
Am
· milce.
pneznacz'oue.1 ;na celów ' obronnych. nlczący Kongresu
owa.n
eryCHICAGO

raził

pracy

nadcieję,

że pracoWnicy
tnech pl.acówek <iołoi<\
aby osiągnąć jak najfep.sze

on

~eh

starań,

wynik.i.
Nasitęp~
przemówił w :!m.ieniu
partii robotniczych WK PPS - tow.
Tadeusz Sołtan, oświadczając, że
podpisartie umowy przez Biura Kon_
strukcyjne jest pierwszym tego ro.
dzaju faktem w środowisku inteligencji technicznej, która wraz z robotn;kiem pi-erwsza stanęła do walki o odbudowę naszej gospodarki na_
rodowej. Fakt rozpoczęcia wspól-zawodnictwa praćy pomiędzy najpoważniejszymi Biurami Konstrukcyjny
mi w Polsce jest nie tylko gwaran..
cją zwiększenia
potencjału gospodarc:z.ego w naszym Państwie, ale
również stwarza on podstawy postę
pu technicznego. Podpisanie aktu
współzawodnictwa pracy jest symbo
lem ścisłej współzależności człowieka
wad stołu kreślarskiego i robotnika
w zakładzie przemysłowym.
W dalszym ciągu nastąpiło podpisanie umowy. Czas trwania pierwsze_
go etapu określony został na ti-zy
miesiące. (o)

w lokalu pana Douglasa Trumbulla
135 Wykeagy Avenue
'
w czwartek, 4 grudnia
Na którą Szanowny Pan jest uprzejmie proszony
o łaskawe przybycie.
Prooimy o łaskawą odpowiedź na rę<:e
p. Jill Trumbull
Na drugiej stronie ta sama ręka skreśliła jeszcze
parę słów:

Szanowny Panie. Mam nadzieję, że zechce
pan przyjść. Jest to bezceremonialne przyh;cie,
a jestem pewna, że będzie pan dobrze się bawił.
O swej decyzji proszę uprzejmie zawiadomić
p. Jill Trumbull.
Sondra Finchley.
Zdumiony, osłupiały Clyde wpatrzył się w przeczytaną kartkę. Od chwili ponownego ujrzenia Sandry był całkowicie pod jej urokiem. Miał wrażenie,
jak gdyby go coś w jakiś dziwny spnsób wyrwało
z tego poniżającego położenia, które tak odczuwał od
samego przyjazdu do Lycurgus. Uważał, ze 0soba jeero przebywa stanowczo w nie whściwym otoczeniu! Czuł się pokrzywdzony.
•
A teraz oto ma przed sobą zaproszenie na zabawę towarzyską w klubie, o którym co prawda nigdy
nic nie słyszał, jednak musi być nie byle czym, jeżeli
tam bywają tacy wyjątkowi ludzie. A jeszcze te lciłka
słów, napisane własną ręką Sondry! Nie! to .1apraw·
d~ cudowne zrządzenie losu.
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Jru'RIER POPULARNY

Ł.l<S przegrał!
Do

najwiękStZych

ZZK - Tornovio 2:0

niespod.zianek

zaiiczyć be2lWlględnie należy porażkę
l~,iziian w R yibni!ku.

l.iKS zasilony
:1).

.P<Rkolą przegrał

Le g lae weld zew 6.I (1.0)

:2

starań~czerpuja
:udało
uzyskać

·ę

Mimo
nie
.nam usTiny<:h
czoraj
cycli. informacji na temat przebiegu
~Y tego spotkania. Krueclzy .śląscy z
9
9
ich P'-'.nktu widzenia caj:kiem .zresŻtą
słus:al*l uważali, iż mecz ten nie na- Mecz ligowy Legia (W-wa) - WLJ prynie, a Szczurka po wysokimi gólnie w drugiej połowie meczu, w
leży & zeroekranowych im,PXez spw- !lzew zaliczyć należy do rzędu naj- wzroście.
której goście zaprzepaścili wiele do~eh i p CJtraktowa1i go po maco- mniej udanych pod względem spor- Gracze ci uwijali się jednak w for _ godnych sytuacji podbramkowych, a
SZemu. W roli obserwatorów z ra- towy.m ńmprez pilikarsk.ich w bieżą_ macji defens ywnej, i.tóra zasłużyła Szczurek nie wykorzystał t"zutu karmienia prasy wystąpili więc dzienni_ cym sezonie.
na wyższą o wiele notę niż szeroko nego.
karze sportowi z Rybnika, fl ci jak
Spotkan~e zakończyło się zwycię-; i mało skutecznie grający atak tego Bramki dla Legii zdobyli: Szyman_
zwykle, sprawozdania swe zamknęli stwem WOJskowych 6:1 (1:0). Bramki zespołu. Zresztą ,,mur" ochronny Le- ski - 2, Szaflarski - 1, Górski - 1,
w granicach kilkunastu wierszy
te ratowały częściowo sytuację. Gdy gil mógłby przetrwać wieki, jeśli s:ię Mordarski - 1 i Waśko - 1.
Z t y ch kąpych spr:awoz.dań już by ich nie było - niewątpliwie ~aży, że miał go forsować anem:ezDla Widzewa honorowy punkt uzy
!U-. ~pie dmviadujemy się, że ło- wlększa część ~ usnęła by z ny, bezplanowy a t ak Widzewa, w skał bramkarz Uptas (z rzutu kar.
fhi me uali z WYraźnym pechem.
nudów. bo poza tym ni!: godnego u- którym Marciniak statystował na . nego).
·•.t:~:~r~a;;:~trze~y:tęprówniu
. ~e" wagi n ie działo Się na boi.sku cho- skrzydle, C ichocki cho."':'ał .się _za pl~Sędziował dobrze p. Seichter z Kra
&łupki
......,. .......,
&""
'" c.iaż tym razem wymagania nasze w
cy Szczurka, a Okupmski Jedyrue mowa. Publiczności po.nad 3.000 osób
stosunku do obu walczących drużyn przy strzelaniu wolnego potwierdził
Ale ~~a je się nam, że przycrzyn były wyjątk<>wo skr-0mne.
swą obecność na boisku.
nie tylko należy szukać w
Mimo, że grały drużyny ligowe, za_
Dwaj PoX-OStaJ.i, niewymienieni za_
• p~ia~ym w Łodzi „łucie szczę- dawolilibyśrny s.ię grą prowadroną wodnicy spełniali rolę sta·t ystów w
scia • R.ę.zi nas zestawJenie skład
·
·
· tn · A klas
źle granej sztuce.
CHORZOW. - Garbarnia wystąpiła do
ŁKS . .który przedstawiał si~ wczoraj na P.:!1~~ prlz~ię,_;J dz-. . . y,dr
tego meczu bez dwóch zdyskwalifikowanastępująco: Sz.czurzyński Włoda.r- przJ .... OSCl<i na ezy Sowi.er lC, ze
u
Wskutek tego, cały ciężar obrony nych graczy a mianowicie: Fe1r yszews«iecz"k Łuć II s~"'""~"~w~• ·' J
,_ zyny A-klasowe w w1elu okręgach bramki łodzian spadł na barki de- go i Ignaczaka. w AKS natomiast br ak
J · '
'
va:~J~ "'n, anecze,,.
. "'"p1e3.
,_ . .
f ensywy. I tak spisywywała się
. d zie 1 było Jandooy. Garharnta :zagrała z AKS
L-uć I Hogen t".n"' p ' kol
Pi tr k' graJą
'.
G
a.
o,
~e
za
•
Wczoraj
zav.'.iodła
przede
wszy_
nieaż do momentu całkowitego wy- b. słabo, Na wyróżnienie zutug'uJe jeLą{'3; l WO.c.,u,r,lńik.i,
tk:im Le .
Gd
„_ .
.
. , dynie Parpan II na skrzydle, oraz Nowak
Dzi.1, gdy n.ie posiadamy dokł~d s · . . gia. . Y ~u....,,.eru. gr~, za_ czerpania zapasu swej energli 1 sh. w środku napa4u. Zwycięzcy natomiast
nyeh rela~ z 'lnec7JU powstrzymuje: ba'."diahśm;r się .w. l?z! prash owunkeJwytó Sil .stara:yło do przerwy, wynik zagrali we wszys tkich !!ni.och b. dobrze
my się oq. pisania na ten temat dhtż naJ ywaruem. JasnieJSZYC p
. w więc brzmiał 0:1.
i pokaza!J kilka pięklnych akcji.
AKS
szego k· ..:.ment.,.,..,.„ .,.,
.
. d- w zespo!le WO.Jskowych, przez dłuższy
Po przerwie, gdy pomocnicy i 0 _ przy w>ększym szczęściu mógł uzyskać je
łhl
~ ...... .o.ezerwuJernY Je
ukal'' 1
bo" k
b •
,_„
.
--> bli, t-'- L
..
d
szcze
kilka
bramek.
Najle@szym
zawod8 ..,..
nak sp"tie miejsce na specjalne omó- czas s.z
iSil ! na
.IS u rep:rezenroncy ..,.,z.ian .,.,.,a
egu o niklem w dl'Ut ynte chon.owskleJ okazał
wie•,ue roli ś:rodka pom.ocy, ktor
' ą po otanbt?w. P.olskiłk Wa_śkę1· i s~;rrka. szedł "łdoobgł?SU i S-1;,.:.:1ająccicz~~· za się pracowity Muskała, kt6ry był in!cjaaJ Cl Pl arze z.ginę i w og....nym pewru s ie W""'""'""" zwy ęs•wv
wi;azono na meczu z Rymerem bar-= h
.
"aki
wał
łasz
d
W ik
·
~
.
.' .
cl;.to amb i!tnę mu i ofiarnemu lecz c aosie, J . P.ano
zw
cza o
?'° . u spo ~n;a 1:6 i;ne po~x:ini
.zgódźmy się z tym_ sur
' tech pnerwy na boisku. Waśkę od reszty! łodz1ame uwazac za rueszczęsliwy
Redakcja. Sportowa
llicznie _ Jane.c::zk,...,.;. owemu
mogliśmy odróżnić po płowej CZU- dla siebie. Mogło być gorzej, szcze_
,,Kuriera Populant'"'O"
~ ·~il
O roli stepera w systemie WM"
kup i

Kolejarze odnieśli zasłużone zwycię
stwo, g<łyt grali lepi~J i skute<:zniej,
Tarnovia do przerwy me mogła zadawollć, po :tmlanie stron Jednak rozegrała się
mając szereg doskonałych pozycji, które
niestety - wobec niezdecydowania napa
du - zaprzepaściła .
.
Bramki zdobyli: w 12 m. B;alas I w 31
m Kol\.Uniak. Sędziował Kuc z Zagłębia.
Wldzów 5 tys.
TABELKA
20
32: 8
Wisła
20
28:12
Ruch
20
28:12
AKS
20
26:14
Legia
20
22:18
ZZK
20
20:20
Warta
20
19:21
ŁKS
20
18:22
Polonia {W)
19
1'7:21
Rymer
23
16:24
Polonia (B)
20
15:25
Garbarnia.
19
15:23
Tarnovia
20
14;26
Widzew
20
8:32

1. Cracovia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

113.
14.

56:2!
69:26
62:2'7
44:31
44:3'7
37:3'7
39:43
49:50
34:39
39:56
33:46
29-:43
25:41
22:8Z

Al<S - Garb ar nia 6.Q (2 .Q)

:rai:kl.

z

„„_ .'·.. ., .

tk .

~ zn~jący .si~

""

w"piłkę

w.·sła

na grze
?lOZną POSJa!la JUZ liTYTObio.ne zdanie
i dlatego wytknięcie błędu strategi.cz

wygrywa

Z

Ruchem 3:1

ROCZNIK SPORTOWY
Wydany przez Polską Agencję
Telegraficzną (PAT> •t"Ok 1936
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torem wszystkich str%e1onych bramek.
P.oza tym dobrze wYpadł GajdZHc w
pomocy. Pierwszą bramkę w 28 m ln. zdo
był Spodzleja po ładnym zagraf4u całe. j b Y ł M us k ago ataku. strzelcem drugie
ła. Po przerwie na krótki okres czasu
Garbarn ia zabrała się do pracy, lecz atakl Jel skutecznie roz')ijat„ obrona AKS.
w 7 min. w zam:esa.anlu podbramkowYm
Spodzleja lekttim s trzałem UZJI uje 3
bram:;:~. w ~;!ka minut pótnlej Muskala podwy:i:6u wyn"k na 4:0. P cd k<'T!!ec
meczu dal•ze 2 bramki zdobywają Spodz1eJ.a or az Kul!Jc.
__ ...
Pod kon i e~ meczu drużyny n'epotr=u
nie zagrały d ość ostro. w wyniku czego
Cholewa sfllulował nawet b. poważnie
bramkarza Garb~mi Jakubika.
z awody pNwadzlł b. dobrze ob. Naporski z Lodm. Wldz&w s tys.

Warta-Polonia (W) 0:0

W meczu llirowym, rozerranytn między
Kol:luta,
zdobyw&111 prowadzenie se
wa•snwską Polonią a \VSTtą
uzyskano
str:ialu Gracza. s tąucy dąt11 do wyrówwynik
n1erozstrzYJnięty o:o.
Qania lecz ataki ich pozostaj11 bez reqJtatów.
Dopiero po zmianie stron Ruch przycho
dzi do głosu 1 w 53 mlu. Przecherka zdobywa wyrównanie (nie bez udziału Jurowicza). Kilka ty~lęcy śląskich kibiców oBorutą
Awantury na meczu
kazuje &Wił radoić cllóralnYml okrzykami.
Mistrzostwa
mu
opuścić
pllkarskleJ
boisko.
A
ltlasy
Zbroja ni~ wykonał
rozpoGo11111 z dobrą wlado.meścl11 riostaje wyczęły się od bezprzykładnej
awantury, tego. Kiedy po ostrze żeniu. źe Jeteli w
p11szczony z k latki.
Gospodarze n.ie przelm•ją się 11.trUf\ Jaka miała miejsce w Zgleriiu na bolsltu cigu trzech minut nie t:eJdzle z bo'.ska
bramkL W 66 mln. Kohtit vEyskuje po- Boruty podczas mecz11 rospodarzy z łódz - ZO!fanle odgwł'r.dany w1lkower, kapiGra obu drużyn chaotyczna! miej_
tan zgierzan n1c z:i.stosowal się do polenownle prowadzenie dla Wisly. Od tej kim TUR-em.
Ju2 w pił: rwszeJ połowie dwuluotnle na cenia, p Walcuk od!Wlzdal walkower.
acami dość brutatna.. Znaczną przechwili Wisła zdecyd. przewafa I przebolske
wbiega!
Jeden
li!
pijanych
widzów,
W tym momencie na stad!on wtargnęła
wagę mieli g
~•-• -~"·
prowadzllj11 atak Zll 11.taklem na llramkę
osp.....,....,..e, ........~y 1epieJ
Ruchu. W 75 łn. Mamo!\ z podani Ko- który gonił Zdobywcę bramki dla ło publiczność. Sędzia zawodów został dobyli uaposobirui stn:ałowo.
hata strzela tn.ecl11 llramk , · nstal"łJąc dzian - Kraszewskiego.
tkliwie poturbowany. Dopiero po dłut
Zespól łódzki pn.ewa!ał klikana.Początkowo TUR prowadził !:O,
uzy- szeJ r,hwlll tlz!Pld pomoc;or mlltcji ull•lo
wyaik dllia. Sędziewał Gabeń I Pomaskując bramki &e strz&łów Kozłowskiego mu si~ schronu! na wartowni w pobliżu
ście minut w drugiej części gry, lecz
nia.
II (n:ut karny) I Kras:ttwskiego. Boruta stadionu.
0
wyr6wnała ze strzałów ZbroL
W powytszPI sprawie docho'1zenle nrzeAle wluótce po tym TUR zdobył po- prowadza Milicja Obywatelska w Zgle·
nownie prowad7enle,
br~cra uratował łilupek. BYTOM. - CTacovla m1ala doś6 clęiką 111 R6tankowsklego.
drugie.I połowie meczu, przy stanie rz~~whdomlony o ł'~-tJ~<''llrh W'71! lał I
.bramka dla ~ odan:y pn:eJl'l'awę w Bytombt.
Po przerwie prowadzenie ponownie dla 3:2W dla
hdzlan sędzi a podykto.-ał rzut Dv~r•r>Jtny LOZ N jeszrzp W<'70• I wiea.dla. W 31 min. ze stn:ału Motyki,
W drułynie krakowsltleJ u.znaczył się Polonii zdobywa Szmit. Cracovia. wyr<lw
wolny
przedw Borucie z lin.li pola bram czorem roznot1~l p•zvgotowan' a
pnePo Pncrwie również w SO ml.n wyraźay apadek fortay.
nuje ze strzału Szeligi,
koweg1> .„ TUlt-u.
proW?„~anla ~ledztwa.
drugą bramkę dla
Rymera Ul0 b 1 De ltrzerwy gra dołt etywlona Pl"ZY
W 20 mln. Poświat z podania Rót.an·
z
decyzji!.
tą nie chciał zgodzić się Zbro
C>r:>:l''<\tlcnw
or,
n~plcPlem
wvnlk6w tvrh
Ruda.
Y cir:ym &kcSę zmieniają stę do~ć szybko. kowsldeco &trze!& 3 bramkę dla era- ja - l<apitan zgierzan. Począł on czynie
alcclł, które zak<>ńcl'ą sle n.a p~wno przy.
.
Jut w 2 JrJ.ln. Polonia zdobywa prowadze- covli.
wymówl<I arbitrowi p. Walczakowi. Na kładnle surowym ukaraniem winnych. .
NaJlepszymj graczami w druźynje nJe ze strzału Szmyta. Od teJ chwili gra 1· W ostatnich minutach gry sędzia Ko- zwr6coną
przez sędrlego uwagę, Zbroja
Rymera byJI: Dybała, Franke i bram staje się ostra, w rezultacie czego scho-1 wa.iski z Łodzi usuwa u rezmyślne kop· zachował się
óbratllwte. Sędzia polecłl
karz Chromik
zespol
łódzki
dzą na kilka minut kontuzjowani Chym- nlecle przeclwnlka Bobulę.
_ .
•
e
m czak. RóżanJrnwskl f Lelonek. Wyrównu•
Widzów 8 tys. •
na3łep1ej wypadł Pa.tkolo.
jącą bramkę zdobywa Cracovia ze strzaW
zawodach o m!.strzostwo A-klasy
remlsuj~
ZZK (J,ódi) pokon' ł Tomaszowiankę 3:1, .
KOPJi;NBAGA. MU:dzypaństwowe
zaś W16kntan: zglen w tdentyrznym stospotkanie piłki notu1!J mh:dzy zawodowi\ sunku zwyclęfyl Zjednoczonych.
reprezentacJ11 Anglii a Danią zakończyto
•lę wynUdem nierozstrzygniętym o:o. Ań·
ghcy zdobyli bramkę lecz nie została on,_
przez sędzle~o Holendra uznana, gdyż
piłka wtoczyła
się
do bramki Jut po
gwizdku sędziowskim.
Jak było do przewidzenia wczo-l czyć walkę przed czasem. Nie uda-1 natarcia. Zmusza przeciwnika do
rajsze spotkanie ŁKS-u z piotrkow- je mu się to jednak. Borowski zwarć. Demoluje. W ostatnim starBokserski mistrz św:ata wagi lekską Concordią zakończyło się zde- przetrzymuje do gongu pomimo te-1 ciu Olejnik jeszcze zwiększa tempo.
k iej Amerykanin Ike Williams pokocydowanym zwycięstwem ŁKS.
go, że w ostatniej minucie jest" Jego przeciwnik słabnie w oczach.
drużynowym
nał w obronie swego tytułu Amery
Concordia
wystąpiła
osłabiona groggy.
Ratuje się trzymaniem.
Kończy
w
kanina pochodzenia meksyk:ifu:ki.ego
braki•;m Steca w ciężkiej, który
W walce lekkiej inteligentnie kompletnie wyczerpany. Zwycięża
przeszedł już oficjalnie do Rado- walczący Debisz(ŁKS) wygrywa z zdecydowanie na punkty Olejnik.
LUBLIN. - w nleddel~ TOzerrano w - Jesse Flores prrez k.o. w 10-Cj run
miaka.
silniejszym fizycznie ale chaotyczBrzydką walkę stoczyli Wieczo-. Lublinie drużynowe mł&trzostwa kolar· dzie. Flores był 6 razy na dcp·kach i
W wa.lee muszej Różycki (ŁKS) nie bijącym Pietrusiewiczem (C). rek (ŁKS) z Maciejczykiem (C). slde na szosie. zwycięstwo odniosła dru· nie stanowił odpowiedniego przec:wHKS samon!ldowłec \V'.'rszawa <Na nika dila m ;strza Należy dodać że
nie miał trudnego zadania w walce Przez wszystkie trzy rundy zawod- Obaj trzymają, biją w tył głowy. iyna
plerała, Kaplak, llflch, Slcmlnskll w cza.
·
'
z młodziutkim Witkowskim (C). W nile ŁKS wyzyskując
przewagę W pierwszej i drugiej rundzie o- sle 3.00 .37, 2) owudta warszawa s,11. 3) Willi ms bronił swego tytulu po raz
trzeci w przeciągu 4 mies i ęcy.
pierwszej rundzie Różycki jakby szybkości bije z doskoków, często trzymują po dwa napomnienia, a Lubelskie Tow, Kolarskie.
lekceważył nieco przeciwnika, wal- trafia,
sam umiejętnie unikając w chwilę później sędzia ringowy
czy powoli i na dystans.
Drugie ciosów przeciwnika.
daje Wieczorkowi trzecie i odsyła
starcie przynosi zdecydowaną przeW półśredniej M aslarek (C) nie go do . rogu Wygrywa Madejczyk
~ag~ Różycki.emu. Ta~ samo dzieje ma . nic. do powiedze~a w walce z przez dyskwalifikację. przeciwnika.
się i w trzecim, w ktorych zawod- OleJnikiem (ŁKS), Pierwsza runda
W w.alce nółcię:i:kieJ spotkali się
nik Concordii idzie do 6 na deski. mija raczej bezbarwnie. W drugiej Pisarski (ŁKS) i Kałużnym (C) . Ani
Wobec 20.oóO widzów rozegra.no w
B~ eg Vt - 1) Wrocławski. 2) Vanek. za
Zwycięża na punkty Różycki.
Olejnik przechodzi do -generalnego przez chwil~ wiilka nie była rów· •zawle na torze żutlowym RKS WarSkry raz po starcie wpadają na s iebie Ra·
zawody
motocyklowe
na
żutlu
pom
i
ędzy
velka I Draga 1 wycofuj ą si ę z b!C'gu,
Debiutant Olczyk (ŁKS) w koguno~zędna. ~uż pierwsze ,ci.osy Pis~rreprezentacjami Czec00słowacj 1 I Polski .
Bieg VII - 1) Jan kowski , 2) Fial ~ , 3)
ciej nie zląkł się grożnej sławy
~kiego ~ zołądek wyrazme osła~1a- Zwyc
i ęż yli Polacy w stosunku 75:7:1,
Kr&kowlak. Wąs ikow~kl wyrofuj e się
Brzóski (C). Pie rwsze starcie wyJą Kałuzneg~. Przewaga. ŁKSiakii
Zawody poprzed7. l ła krotka uroczysto~~ pr zed startem. Krakowiak 1edzle za nienowozbudnwanego toru, które- go 1 przy~etdża na trzecim mlejsell, jedrównane. Walka żywa i ciekawa. Gdańsko
iuż wzra~t~ z m1i:iuty na _mmutę. V!, otw11rcla
Pod koniec Olczyk niepotrzebnie
trzecie] rundzie zawodnik Conco.rd11 go dokonał dyr. OUKF l{uchar. Zawody nak komisj a ~po 1·towa odbler.a mu pn1Jcty
cechowała ucięta i emocjonuj11ca walka.
ponl
wdaje się w bijatykę, w której góW
jest półpr~t~mny i reznn;iJe .z S7ale wa hały s l~ do oatatnlej <"hwill 1 o gu. eważ nie był zgłoszony w tym bieruje Brzóska. Poczatek drugiej runwalki_. Z:"'Ycięza p~z7z poddll;me s~ę wygrane.I Polakow zadecydowały ostat·
B ~eg VITI 1) Smoczyk, 2) Hnvclka, 3)
.
· „ · bli k"
k .
CHRUSZCZOW. - W spotkaniu pllkar- przec1wn:ka trzeCleJ rundzie P1- nie 4 biegi.
Tu ma .
d y me
zapowiaua
s iego onca sklm 0 wejście do kl.Uy państwowej
ki
Wśród Polaków naj 1eple j wypadł reweB'cg
IX - 1·) KtakoWWt. 2) VP!'ek, S)
walki. W pewnej chwili. Olczyk C>- gdafiska Lecll1a pokonała Szombierki ~:2 sars ·
lacyjny Smoczyk n'e ustęwwał on Cte- Setner. Polacy pr owa dzą od poc~ ąl lrn JE'd
trzymuje cios: w tył głowy. Zatacza (2:1). Mecz obfitował w dramatyczne mo-J Żylis w spotkaniu z Wojnarow- ch-Om w techn ice jazdy, a przewyt•uił nak na o ~ l11tn l m olcrą~eniu $lek11lt.tl ła
się
Sędzia napomina Brzóskę. W ment)'. ~o przerwy szombterkl prowa- , sktrn (C) jakby od?:yskał animusa !')Il brawurą. Wyl{rał też ze w•zr tklml p!e defC'kt mo1oru i Wycofuje Si l) .
· .
. dz1ły róznlcą Jednej bramki I zdawało' d
lki N"
k · · k
I zdobył dla Polski 20 pkt
Bieg X - 1) smocz:;k , 2) Spinka. 3)
trakcie tego Olczyk pada na deski się że spotkanie :r.akoflczy się Ich zwy- o wa . ie wycze u1e ia zyry k - przeclwnikam1
Poza n im bardzo dobrze spisali się Sie- Draga. Smoc7yk. mimo l ż w~ta ttr.wa l b.
i pozwala się wyliczyć. Publiczność, tlęstwetn. Po zmianie stron inicjatywę le na ciosy przeciwnika ldz.1e do kalski
, .Jankowski i Krakowiak. NalPży źle I by! poc78ticowo osta•rti, m i nął vtszy
głośno demonstruje swoje niezadG- przeJmuJlł cdańszc;r,anle t przewataJą sza przodu, trafia. Cio~em w po<lbr.5rlek ws pomnieć je•zcze o pechowym Dradze. stklch J i de<'\'cl '>wanle 2wvcl ~y ł.
wolenie z powodu werdyktu pt~y- lę na ~woJą stronę. Bramki zdobyli: dla rzuca Wojnarowskie" o w połowie który startując w pięciu biegach. pneBieg XI - I) Ha vPi ka. 2) Koleci<ek, I)
Lechii - ROgocz 2 t Skowrofiskl, dla
. .
•
wrócll się trzykrotnie. zawlódl tego dnia Krakowia k. P row ad.l ą Polacy, Jednak
znającego zwycięstwo Brzósce przez Szombierek - Krasówka 1 Podeszwa.
trzecie] rundy na deski, gdzie ten W a• 1kow,kl.
Kra
kowiRk przcwniea s • ę . Po oMrl'.l '':al
k. o.
zostaje wyliczony.
Na1lePAZv czas dnia uzy<kał Smoc•yk ce Havclka na ost atn'm wiraż u m 'la Ko1,29 mln. jad ą c z przec i ętną s:z.ybko- 1~c zkn. I{Takow ale po upadku lton t,·n uuNiezwykłej wprost odpo1;'11ości na
Ot;ólny .wynik spotk~nia 12:4.
k ia 64 9 km /godz.
' " w yśc!g i na ostatnim 1-00 m wymija
ciosy zawdzięcza Borowski (C), że
Widzowie tak samo 1ak i na poPrzebieg posz<"?e~ólnych blr~ów:
T 11 mę .
nie przegrywa przez k. o. z Marcin- J CZĘSTOCHOWA. - W meczu pUkl przednim spotkaniu nie dopisali.
Bieg I - 1) Smoczyk, 2) Havelk>1. W
B'eg XII - l) Jankowski, 2) Scber ka,
kowskim. Błyskawiczne ciosy tego nożnej o wejście do klasy państwowej, Zebrało się zaledwie około 1.500 wyścll'U tym Smoczyk uzyskał naJ\ep•zy 3) K adi e<'.
miejscowa Skra po zaciętej walce pokoC7 'łS dnla.
B!eg
Xn - I) Smoc-zyk, 2) Krakow'ak.,
ostatniego raz po raz lądowały na nała Radomiak 3 : 2 O:l).
osób. Walki sędziowali na punkty:
Bieg IT - 1) Seberka. t) Vanek. Se1>cr ks 3) F iala . Sm<'<"7y!; WYgrywa n•ezal!r""" ny,
szczęce i korpusie piotrkowiani'1a.
Cwiek, Trus7J· iewicr., Małos~czyk. w "'I drug-Im okrątenłu pl"liewraca .i<l4:.
za§ Krakowiak na finis.zu mila F "a lę .
Bieg nr - 1) !'lptn'<a. 2) Wr<'<>law~ld.
Bieg XIV - Il Spinka, 2) Havelka, 3)
Borowski walczy nieczysto, za co
hokeł'sto•w
ringu nlezbJł szczęśJhvłe RaB•eg
IV
1)
Havelka
,
2)
SlekRJ•ki
,
8l
D r „•1 4) Koleczek.
w drugim i trzecim starciu otrzycięcJd.
Jankowski. Havelka mina! prowadzącego
g XV 1) Sldekalsk l, 2) Kadlect,
muje napomnienie. W trzeciej runw Arodę, dnia 29 wrzegnta w lokalu
Kierownictwo ŁKS założyło pro- cały C?as Slekalsklego dopiero na ostat· 3) Bi~
W rorl a w~kl , 4) F iala.
dzie Marcinkowski prawie odkry- L.OZPN przy ul. PtotrkowskleJ Nr 87 olł· test z powodu n!Pprawldłowego nhn wlratu.
Biel{ XVI - l) Spinka . 21 J an knwo;Jd,
Bieg V - 1) Smoczyk. 2) S1eka!J5k1. 3) 3) Kokczek, 4) Van e!I~. ,Spin ka w yg rvw~
ty prze gwałtownie do pn.odu. Se- będzie się zebranie zarządll Łód:tklego ciosu Brzóski, został on Jednak
.
I
. .
. d eh d
Okr. zw. Hokeja na Lodzie.
Splnka . Zdecydowane zwyc lęo;two Pola- prow a dząc od ~l&r tu d'> mety. Obaj Pok misj
d_.
dr
1,n
1
ne z eweJ l prawe] o o zą ce?·
Obecność członków ob wt~kewa.
przez o
ę sę :uows- O zuco- ków, przy czym Stekat•kl stocz.yl emocjolacy bija drug-J ego Czecha przl'w•ż:i jąc
Stara się za wszelką cenę zakonPOcJ:lltek zebranla o codZlnle U.
ny,
nującą walkę ze Splruc'°
eza1ę zwyci ęstwa dla barw polskich.

nego, J!)Opełnionego nie~tpliwie tym
razem przez kierownictwo klubu ŁKS
.
zamteresowani powinni raczej uwa
żać jak<> pierwszy dzwonek alarmo::
Wy przed
pows.trzyinan!em ich od
ni„.,,,..,.,,.m ,, __ eh ,__
....,...~~YS=.uy · eiu.peryment<Yw.
A oto, relacje 'lla..<:Zeg
ko-legi ze
Sląska:
Spotkanle powyższe nie należało
do ciekawych.

:..~::~~~!:.iu~:V~

KRAKOW. -

Ponad 25 tys. wi<r..,;ów
przyglądało się z wlclldm zl'.interesowaniem spotkaniu ligowemu Wlsła - Ruch,
w którym
krakowianie odnieśli swyc1ę5two 1:1 (1:0). Olale drueyny wy5t1lplły
w pełnych składach 1 zademonstrowały
grę stojącą na wysokim poziomie. Wisła
odniosła "Uislużone zwycięstwo choć wynlk meczu mógł być inny gdyby oba ze
spoly wy.torzystaty fiWoJe stu-procentowe
pozycje podbramkowe. Atak g-ospodan:y
wypadł nieco słabteJ Qit zwykle,
ale
formacje defensywne zarrały na naJwyt
szym poZiomie.
U coścl wybijali słę: Wyrobek w bram.
ce I niezmordowany Bartyla. Slązacy ~rowall technicznie nad ml.!rcowymf. ale
Wisła wniosła do gry wlęceJ serca.
Od początku przewataJą kra'kowlanfe,
którzy w za ln1n. po 'IVolnym bitym przez

i:: Po

Sędzia pobity w Zgierzu
.z

ostrej grze Crocov!a wygrywa z Polon:q (8) 3:2

w

A

Danio

KLASA

z Anqliq !

Concordio bez Steca

pokonana przez LKS 4:12

M'.strz

SomDrzodowiec-Wcrszowamlstrzem

świata obronił
swój łyłuł

Polski

kolarstwie

1

Polsha zwutięła cze1h słowa1Ję na żużlu

j

75:73

Lechia
lidze

M

Skro _ Radomiak 3: 2
Zebronr'e

I

St?-. 4

~ 267 (1051) -

KURIER POPULARNYi

l

. Telefon: red. drturnep 144·18

I
·

f f

W warsz a ac

prqduJ
h
• 'I •

h rzem1es

tl!z!ś o godzLnie 19.15 arcydzieło komed'iopisa:rstwa francuskiego „GRZEGORZ
Moliere'a w przekładzie
DYNDALA"
· Boy•a - Żeleńskiego. Udział biorą: H. Bii·
ling, B. Fijewska, J. Mache.rska, St. Ła
piński, J. Łodyńs,ki, J. Moal!Bzew&ki, J.
Wwrmińsld., M. Wlojdechowski. Reżyserla
Danuta Pietraszkiewicz.
Dekoracje i kostiumy z. Strzeleckiego.

TEATR LETNI „OSA„
(Sala Zimowa!)
ul. zachodnia 43, telefon 1411-09• •
Codziennie o godz. 19.3-0, w niedzielę o
16 I 19.30 •. ROZKOSZNA DZIEWCZYNA''
Ostatnie dn.i. $wiat pracy otrzymuje 50
procent zniżki. W przygotowaniu - zna·
komita komedia muzyczna R. StolZa.
„Daruj m.1 jedno spojrzenie" (Pepina) z
Zofią Jamry w roli głównej.
TEATR ,,SYRENA''
Traugutta 1.
·
Ostatnie dni.
Dziś o godz. 1&.30 1 19.30
„DOBRZE SKROJONY. FRAK".
TEATR XOMEDll MUZYCZNEJ'
,,LUTNIA"
Piotrkowska 243, tel. 10'7-%5.
o godz. 111.16
DziB I codziennie
operetka
ZUZANNA''
„CNOTLIWA
• 3 akta!!h J. Gilberta. Bilety WCZP.4niej do nabycia, ul. Piotrkowska 102.
• od godz, 17 w kasie teatru. W niedziele kasa teatru czynna Od &'OdZ. U,

ftlCZyC

pracy mechanicznej w jakich godzi.
nach pragnie korzystać z siły elektrycznej. Dopuszmalne godziny 1216 i od 22-6 rano. Rozpatrzyć mo.
żliwości częściowego przejścia na pra
C"' nocną np. J'eden lub dwa tygodnie
w„ ciągu miesiąca. Po uzgodnieniu z
cechem każdy zakład otrzyma zaświadczenie z Izby zezwalające na
pobieranie siły elektry07Jllej w wyznacronych godzinach. Brak taklego
zaświadczeni.a lub niestosowanie się
Gimnazjum Giżyckiego
do godzin w nim ustalonych, spowoKomitet Redakcyjny „KsiąZki Pa•
OGŁOSZl':NIE.
duje począwszy-od 1-10 48 r. wyłąWydział miątkowej" poświęconej Gimnazjum
Zarząd Miejski w Łodzi
czenie przez Elektrownię siły w zakładach Zezwolenie na pracę nQCilą wojskowy - w UZU1Pełniemu ogłoszenia z Wł. Giżyckiego zwraca się z przy.
załatwi Izba w Inspektoracie Pracy dnia 4 września r.b. - na 7,asadZie art. pomnieniem do wszystkich byłych
.
1141 ust. 2, ustawy z dnia 9 kwietnia 1938
2lbiorowo
roku, o porwszech.nym obowiązku wojsko- Profesorów i Wychowanków Gunna·
dokumentów,
nadsyłanie
wym (Dz. u.R.P. Illl'. 25, poz. 220) wzywa zjum
0
inf
~:
, f t
wszystkich mężczyu:i uroozooych w la·
onna.
taeh 1911 11112, 1913, 1914 1 1915, zamles-z- wspornnien, o ograi:u oraz
poległych
i
kałych ,{a terenie Komlsari.atów M. o. cji o kolegach :mnarłych
adPod
oki.l'pacji
wojny
czasie
w
jakichkolwiek
z
którzy
6, 7, u, 9, 10. 15,
Oktaw.i a Opólska.Danecka,
p0wooów nie mieli po wojnie możności resein:
3 ł b
1 N b .,. 74
ureguJawan!.a swego !Mlosu.nku do powu
ar u„a , m.
szechnego obowiązku wojskowego t nie Warsmwa, u .
Polsce
zaczynamy produkować
posiadają zaśw'iadczeń o rejestracji, do Władys.aw Sipowicz, Warszawa, ul.
WSzYScy wiedzą, jak bardzo po- jest bardzo duże. Na zatrzaski
stawienie się przed. Komisją Rejestra- Irilandz'ka 10, m. 5.
trzebne są zatrzaski i zamki bły pinamy suknie zamki błyskawicz- cyjną przy ul. Daszyńskiego n;r .. 34 • w niJednooześnie Komitet prosi o nie.hr -•
podanych terminach o godzin.le 8.
.
•
'
.
.
skawiczne, których zastosowanie ne stosuJe się ru~tylko w krawiec- żejRocznik
1915 od dnia 27.9. do dnia zwłocxne uiszczenie prenwnera„J ""'
300 - na konto czekowe PKO Nr
t\\.'ie, ale również w galanterii skó-1 ?.9 .9. r .b.
Rocznik 191ł od dni.a 30.9. d:> dnia I-250, BGK w Warszavrie na rachu_
rzanej i innych. Dotychczas nie było w Polsce teJ' drobneJ·, ale bardzo 2 • 1R0 ·_!_:~;,_
1 nek Jana Giżyckiego Nr 585.
1911 od dnia 4.10. do dna
u=.!UA
ZARZĄDZENIE
potrzebnej produkcji i jej artyku- 7.10. r.b
~
PREZYDENTA MIASTA
Rocznik 1912 od dnia ll.lO. do dnia
Zarząd Miejski w Łodiz.1 - Wydział ł~ sprowadzać musieliśmy z "i:agra14
~~1tk 1911 od ttnh l..lO. do dnia z dnia 23 września 1948 roku o rucha pt>A;>xowizacji - podaje do wiadomości, że rucy.
Jazdów ko~~~~: :~z~~'Jz{ęcznych na
0becnde fabryka wyrobów blasza- 1l.lO. r.b.
w ~1achź2;, 28, ~9 i 301 wrześni~ r~. w~krl
N~ podstarw1·e art. 5 us· ta""' • A-•-· „
niniejszeKto nie zgłosił się na cJ
w • miejscoSląsku
o m e • nych na Dolnym
w ączcmyc
rze n ozyc
pa
"i podlega karze
ej-~ slrutek
i d
.
,
•
• .
sklej sieci rozdzielczej, wydawane będzie
na karty żywnościorwe z miesiąca wrześ- WOSCl Krasowice, ktora nuędzy m- ~ezw~ j~:go=~l~ąca i grzywny pa7Atziernika 1921 roku o przepisach P<>".'
nia r.b. mięso według następującego roz- nymi produkuje rozmaitą galanterię do SO.OOO zł. lub jednej z tych kar w try. rządkowycb na drogach publ!C?.nych (D:t.
arrt. 169, U.R.P. nr. 89, poz. 656 i §§ 13 - 33 rozipometalową, jak zabawki, palniki do ble administracyjnym z mocy
od '-ek
kł
dzl.KeJJn:!k:at :
rządzenia l'l!Ilnistrów Robót Publicznych
ust 1
nr 1t po 2
c,..,
a I zwy a na
6 192ł
""-,:nyc h z dn"ia 26 ..
w ewn„~
powo- · s
•
kg. m. '--a wołowego w cenie ·-·. 11 •a lam.P naftowych l t.. d. przystę- pkt. b) w zwiąl'JkJu z art. 183
praw
l
mkó bły lanej na wstępie ustawy.
t
d
•
"'
~
roku, regulującego używanie i ochrorui
Łódź dnia 25 .września 1948 roku.
w
PUJe o wy warzarua za
porcję.
zarząd Miejski w Łodzi. dróg (Dz. U.R.P. nr. 61, poz. 611) oraz w
•
Kat. I zwykłia na odelnek nr. 211 po skawicznych i zatrzasków. Nakrezw!~ z zakończeniem przeg'ądu 1 reje
·
oduk
I
130 kg rąbanki w ceni~ zł 6 za 1 kg
5·1
r..,..,_
konnych 1· wóz•"ów
-.strac3·1 poj~~do"w
~
~
)GŁOSZENIE
cji
.
ony• Pan pr
, zapewma całMięso nie po„rane w wyżej wym1en!onych zarzadzam co następuje:
•
nym tenrtinie przepada, odcinki tliezrea- kowite zaopatrzerue W powyzsze
1. DowOdem rejestrac.H pojazdu i wóz.
Zanąd Miejski w Łodzi - Wydzi ał ocf·
artykuły rynku wewnętrznego.
lizowane tracą swą ważność.

ZatPzaski i zamki błuskawi1zne
w

DOMU ŻOLNJERZA
ul. DaszyńskiPgo 34.
godzinie 16 i 19.15 - sztuka
C. de Peyret Chapuis „NIEBOSZCZYK
PAN PIC" w świetnej reżyserU Janusza
Warnecklego. Obsadę stanowią: Hanna
Biellcka. Krystyna Ciechomska, Ha!lna
Gluszkówna, Czesław Guzek, Irena Horecka, Wanda Jakubińsks, Janusz Jaroń
t Mlchał Melina.
Dekorac.fe Stanisława Cegielskiego.
Kasa czynna od 12.
Telefon 123-02.

- ul. MarszalKa Stauna i:
„T!!)emmca nocy wigilijnej" - godz.
18, 20, w niedzielę 16.
Film dozwolony dla młociziety.
BAŁTYK - ut. Narutowicza 20:
„Gilda'• - gądz. 16, 18,30 21, w nie·
dzielę 13,30.
Film dla młodzieży niedozwolony.
BAJKA - ul. FranctsZ!taflska 11:
godz. 18,
„Chłopiec z przedmieścia" .20. w niedzielę 16.
film dozwolony dla młodziety.

ODYNIA -

Ul. Daszyńsltleao i:

aktualności kraj. 1 zagr.
„Program
nr 31" - godz. 11, 1!2, 13, 16, 17, 18.
19, 20, 21.
BEL - ul. Legionów !/ł:
„Zie.one la ta" - godz. tS,30 ta, !I0,30
w niedz. 13.
llUZA - Ruda PablanJcka:
godz. 18, 20
Piotr I seria 2. w niedzielę 16 - film dozwolony od
lat !4,
ul Piotrkowska tri.
POLONIA „Siostra !oka.ja" - godz. 16. 16.SO, 21.
w niedzielę 13,30.
film dozwolr>ny dla młodzle:ty.
l>BZEDWIOSNm - Zeromskiego 7łtrłl
„Wakacje'• - godz. 18, 20, w niedziefilm niedozwolony dla mło
lę 16 dzieży.

ROBOTNIK -

ul.

Klllń~kle110

!71:

„Ostatni etap" - godz. 16, 18,15, 20,30,
w nledz. 13.:W - fllm dozwolony od
lat 14.
aoMA - ni. Rzgowska 8&:
„Podrzutek" - gndz. 18, 20, w niedzielę 16 - film dla młodzieży dozwolony.
lll'!KORD - '"· Rzgowska i:
„Konik garbusek" - godz. 18.311, 20,30
w niedzielę 16.30 - film dla młodzieży
dozwolony.
STYLOWY -

ni

Klllflskłego

lU:

„Tajemnica wywiadu" - godz. 18.30.
18.30, 20.30, w niedzielę 14.30.
Film dla młodzieży niedozwolony.
IWJT - Bałucló Ryni!'!< t:
,.Kopciuszek" - godz. 18, 20, w nie·
film dla młodzlefy do·
dzielę 16 zwolony.
risczA - ul. Ptotrk-0\nll:a JOJ:
„Uczennica I-ej A" - · godz. 16, 18, 20
niedziela 14.
F!lm dla młodzieży dozwolony.
TATRY IW ogrodzie):
„Cygańska miłość'' - godz. 15, 18.30.
21. w nledz. 13.30.
film niedozwolony dla młodzieży.
- ul. Daszytlsll::lego I:
WISł.A
godz. IS 18.30.
„Cygańska miłość" 21 w nfedz. !3,30.
ł!lm nledozw<>lony :Ha mlodzle:ty.
łlVt.OKNIA RZ - UL Zawadzka ie:
„Aleksander Matrosow'• - godz. 17.
!9 21 w nledz. \5.
film dozwolony dla mlodzlety.
WOl."10lH' - Ul Na1)U'>rknw•ll1ł!gO IS :
„Gilda" - godz. 15, 17.30. 20 , w niedzielę 12,30.
Film dla młodzieży niedozwolony,
ul Zgierska U:
ZACHĘTA „Bolero" - godz. 18 . .20, w nledz. \6
- fllm niedozwolony dla młodzieży.
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OGŁOSZENIE.

Miejskie Zakłady Komurulkacyjne w Ło
dzi - Wydział Sieci i Podsllacj!, ogł.asze
nieograniczony na ulotenle
ją przetarg
kabla ziemnego o przekroju 1x500 mm kw
dług-Ości 1,865 mtr.
Oferty pisemne, odpoWiladające treści
formularza ofertowego, należy składać w
Wydziale Sieci i Podstacji M.Z.K. przy
ul. Tramwajowej 6, do dnia 5 październi
ka r.b., do godziny 10, w kopertach nalefirmożyele zamkln.iętych bez znaków
wych z nap.isem: .,Oferta na ułożenie· ka.
bla''·
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym
dniu o godzinie 11.
Szcze<?ólowe informacje <>raz fm·mula·
rze ofertowe można otrzymać w Wydziale Sieci i Podstacjj M.Z.K. przy ul. Tram
wajowej 6.
Dyrekcja M.Z.K. zastrzega sobie prawo
wyboru ofert bez względu na cenę lub
unieważnienia przPtargu bez pOdan:a powodu.
p.rze.ta-rgowe w wysokości 3
Wadium
proc. Od sumy oferowanej należy wpła
pirzy ul
ci ć do Kasy Dyrekcji M.Z.K.
nr. 6, a kwH wpłaty dołąTramwajowej
cz;vć do oferty.

tOSLIN~:.:J
~·-'!~~~~~

Produkcji Państw. Fabr. Zjedn. Zakł.
Przem. ll'armac.
~ Ił da d w aptekach i drogeriach.

członków
Podaje się do wiadomości
Sekcji Grodzkiej Nauczycieli PPS, że deklarowanie i wpłacallie kwot n.a Wspólny
Dom odbywa się w lokalu Sekcji, przy
ni. Jaracza 45 w każdy czwartek w godzinach od 14 do 21.

budowy - ogłasza przetarg nieogranlczosufitowych
ny za zainstalowanie lamp
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
.
ul. Gdańskiej 102.
Oferty pisemne. odpowiadające treśal
k.osztorysu ślepego należy składać w w_y.
dzi.aJe Odbudowy przy ul. Plotrkov.rGk1ej
Nr. 17, pokój nr. 211 do dnia 6 paźdzlernlka 1948 roku do godziny 11, w kopertach należyc ie zamkniętych z napisem:
„Oferta na zainstalowanie lamp suf.ltowych w l\lrJejsklej Bibliotece PUl:>J!cznej
przy ul. Gdańskiej 102".
otwarcie ofert nastąpi w tym samym
dniu o godzinie 12.
Szczegółowe lnf-0rmacje oraz ko5%torys ślepy z warunkamJ prze<t8"'gu otrzymać można w Wydziale Odbudowy
przy ul. PiotrOddział Budownictwa kowsl>lej nr. 17, pokól nr. 119.
Zarzad Miejslti zamrzega sobie prawo
wyboru ofert lub unieważnienia pr:zet~c
gu bez podania powodu.
Wadium przetargowe - zgodnie z pn:eJ)lsami obowiąizującymi - w wysokości
zł. 20.000 - należy złożyć w Główneq Kasie MlejsJdej przy ul. Roosevelta nr. 15,
a kwit wpłaty dołączyć do oferty.
Łódź, dnia 25 września 1949 roku.
zarząd Miejski w Łodzi.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
W poniedziałek, dnia 27 września ro. w Łodzi
ku 1948 o godz. 17 w lokalu Dzielnicy ul.
Andrzeja Struga Nr 45 odbędzie się zeZAKOl'<CZENIE ROZDZIAŁU
branie Koła prelegentów I aktywistów z
„Sródmleścle Prawa"
terenu Dzielnicy
KART ODZIEŻOWYCH,
PPS.
MiejSlkJ w Łodzi - Wydział
Zarzad
Obecnoś~ prelegentów I aktywistów o- Aprowizacji wiadomości
podaje do
bowiązkowa pod rygorem partyjnym.
unrawniowszystkim zakładom pracy,
nym d-0 pobierania kart odzieżowych dla
swyl'h pracowników, że - na mocy zarzą
dzenia Ministerstwa Aprowizacji - oscbom, które prz:v-stąplą do pracy po 1 paź -1
dzlernika r.b. karty odzieżowe nie będ
I
wydawane.
Wszyscy cl, którzy najpómlej do dnia
U.Oł Dziennik. 12.09 Muzy.ka. 12.25 Sło 1.10. r.b. wlacmie przystąpili do pracy
wiańskie pie'1n1 ludawe w wy\k. R. L!lian. i z jaklchkolw1ek prz:vczvn kart ociziero12.4.5 Odpowiedzi na listy. 13.00 Muzyka w;vch nie otrzymAli. w i nni zgŁosić się do I
obiadowa w wyk. Zoopołu Inst:-urnental- swego z<>kładu nracy: ce'em wcla.gnlęclha
nego J. Cajmera. 13.45 „Piotr CzaJ1cow- 1ch na !Istę pracowników uprawnlonyc
ski" - I audycja z cyklu „Kompozytor do kart zae>patr?enla.
Tygodnl:a". 14.30 Z dzisiejszej }:>rasy. 14 35
kart j
Zakfady llr<"lC:V przv nob!eranlu
Gra Ignacy Paderewski. 15.05 Komunika- żywncicloi:vv!'h na m iesi2c paźrtzleTnlk w_ 1
ty. 15.10" Aleok..0 ander Głazunow - koncert te-min <e dodatkowym (-0d 5 do 10 paź
skrzypcowy d-moll op. 82. 15.30 AUdycja dzlf'Tnlka r.b .) nbowiaza:ne są zgłosić na
dla dzieci. 15.45 Muzy!ka lekka. 16.00 Dzlen wykaz
wnystkich t:vch pracowników
nlk. 16,30 Koneert organowy w wyk. J. którzy do dnia 1 pafidzlernlka r.b. włacz
Kucharskiego. Komentarz - prof. K. Stro nle pnvjE'Ci zostali dn pracy 1 którrv
mengera. 17,00 „Rozmowy o gwia7.daoeh•' kart odzie;l;owvch
dotad n'e otrzymali.
- pogada!llika dla młodzieży. 17.15 „Na Pracownik ublegajacy .gie o kairtę o~e
muzycznej fal!". 17.45 „Zwycięstwo Ło żową w•n!en przedłożyć zaśwladczeme z
dzi" - reportaż dźwiękowy z Elektrow- poprze<'lnłe<t,o mietsca pracy 1ttwierdzają
ni Łódzkiej. 17.55 Chw!la Warszawy. 17.58 ce, :i:e kartv od•IPżowe1 nie otrzym<1ł . alAudyeja z cyklu: „O cZym mów! dz!s!a.J bo w wvnadl<u p0zost.awanla be"> pr.~cv Łódź''. 18.05 Koncert kameralny. Tra.nsm. zn~w'o.dr7en•P administracji. lt dany praz Pragi czeskiej. 18.55 Audycja okoliczno- cownlk dotąd nie był zatrudniony.
ściowa. 19.05 Paradnllc językowy. 19.15
Przegląd tygodnia. 19.30 „ Emancypantki"
- 69 odc. powieści B. Prusa. 19.45 Koncert KrakowPlrlej orkiestry PR. 20.30 So
naty wiolonczelowe w wyk. K. Wił".com·!r
skiego. !0.45 Komunikat meteorologiczny. 21.00 DZ!erurlk. 22.00 Kmicert Małej
Leltar7f>.
Orkiestry PR. 22.45 Koncert tyczeń. 22.58
Omów. progr. lok. na jutro. 23,00 Ostatnie
wiadomości. 23.10 Murzyka tanec'1ll'.la. 23.20 Dr riied, SmNKO JtSA WERY
spec3alt·
PJ."Ogll'am na jutro. 23,3-0 Koncert ż~eń. sta chorób skórnych, pęcherza. wenerycz
0,10 Zakończenie audycji l hymn.
nych, przyjmuje. Ki!ińsldego 132, w go·
dz!nach 13-14 t 16-18 Tel. 2115-55. -232

::.Jł.::-•·
-.a:..~~
. . "_J)=T::~
--

ka jest tabljczka numerowana rejestracyj
na koloru czerwonego na rok 1948.
2. Tablica ad~esowa i ta·b llczka reJewinny być przyb!te z lewej
stra<:yjna
strony pojazdu konnego zwykłego i wózka ręcznego w miejscu w idocznym 1 do
stępnym.

3. Dorożki konne winny mteć tabliczki
rejestracyjne przybite wewnątrz doroż
Id, z prowej strony kozła, naprzeciwka
pasażera. a niezależnie od tego na tyle
stempel
dorożki (pudle) powlni.en być
owalny o zarejestrowaniu.
Jan.karety,
jak
luksusowe
4. Pojazdy
da itp. muszą mieć tabliC2Jki rejestracyj
ne przybite z lewej strony kazla od we-

I

wnątrz.

Posiadacze pojazdów i wózków, które
w ruchu na terenie m. Łodzi bez
re).,..tra„:ńnyc.n na r?k 1.Mł
oraz wmmi tnnego naruezen!a nin;ejazego
zarządzenia karani będą w trybie adml.
nU.tracyj.nym grzywną do z!. 50,000 lub
aresztem do 6 tygodni, względnie obu ty
ml karami łąs:znie z mocy art. 21 powoła
nej na wstę.Ple ustawy o brzmie<nlu roz,.
porządzenia Prezydenta R.P. z dnia 14.2
1928 roku (Dz. U.R.P. nrr, 18, poz. 151).
Prezydent Miasta
(-) Eugeniusz Stawi:6skL

będą

tabUe:r.e.k

~----------------------------------.

Łódź. dnia 25 września 1948 roku.

8

I

o... licytacji

Ogłoszenie
w

art. 85

~tu z dma 28. I. 1947 r. (Dz. U. R, P,
Urząd Skairbowy w Lodrzr:. podaje do ogólnej
Wiadomoścd., że odbędZlie Silę sprzed~ z liicytatji w lokalu s1tładnli.
cy Urnędu Skarbowego w Lodzi ul. P1atl'lkowska Nr. 211.
m~

Nr. 21, poz. 84 -

1

W I terminie godz. 10-15

1)
2)

Popławski Ka.rot - Lódź, teromsk.i~o
łillżuterla oszacowana na sumę

w

3)

Nr. 46
2'Jł

165.000-

Bamuga.rt; B. - Łódź, ul. Pttiotrnrowska N1' 117
zł 100.000.Zegarek firmy „Dok.s'"oszactm"amy na

I

n term.lnie

go~

10-15

wła.ść . Witkowski
Lódż, ul. Andrzeja Nr 2
ruchomośol osza:cowa.n,e na sumę

Ftnna. ,,Kry.nolina"

Kaztr

mierz.

4)

FTurm.a „Albatros" Ki-e?"oWnjk Tymows.kl.,
Ló~, ul. PliJotTkowska Nir 75

5)

Mi~ciz, Helena, Lódż, Karolewska
ruchomości oszacowane na suimę

6)

Ll:sowskli Fuks Ignacy, Łódź, LU>owa 45

ruchomośCJ oszacow~e

na

zł

178.02Q..

sumę

zł

20.()()().-

:z.Ił

20.000.-

Nr 6

Licytacja oóbęd?ljte się w lokalu podai.nJika
pod w/Wymllemonym a&esem na ruchomoścd
zł 990.00<l.o.szacowane na BUmę

OGŁOSZENIA DROBf'vE - - - - - - - - - - - - - - - - -

n;REJCHER -

specjalisi~ryczn~
MUZEA MIEJSKIE
Munom Przyrodnicze w Parku Slenkłe skórne, płciowe (zabur:>:enla) . Południowa
-901
wic7,a czynne od gOdz. 10-17 prócz po- nr 26 dn1ga siódma wieczorem.
niedziałków.

Etnograficzne Plac Wolności Nr t4,
czynne codziennie od 10-17 prócz ponfe·
dz!ałków. w nledzlelP t święta od 11-17.
Prehlstoryune - Plac Wolności Nr. 14.
czynne codzle-nnie od 10-17 prócz ponie·
dzla!ków.
sztuki - Wtęckowskleeo 36, otwarte od
t0-17 prócz poniedziałków i p!atków.
ul. PiotrSp6łdzlelnta · Plastyków malarskich
kowska 103 Wystawa prac
otwarta od
Mieczysława .Siemińskiego,
godz. 10-18.

Kupno ; sprzedai
kupu1e M
SREBRO w ka7.de! postaci
WelnPr 1 S·ka t,ód? Pintrl<owska 11% !Pl
-867
120 _M

I

7rt,...t1h;Of\fl>

~ok-utreT't„

_

, ie
ZAGUBIONO legit. służbową, zezwo en
na broń, metrykę m-odzenla, leg. PPR
JUJSzczalt Julian, Ireny ł (Chojny).

REDAGU.JB ZESPOI:.
RED. N ACZ. - pnyfmaJe oct ro dzłn1 1Z do H.
SEKIL RED. -

od 1odzln1 10 do 11.

WYDAWCA: Sp614zlelnla

Wyda~nlcza

„WlEDZA•.

NASZB TELEFONY:
Centra ta telefonlC%Da Redakcji ' Administracji
Ekspozytn1'a,
Na~elo:r

130-łł

'ek1'etan Redakcji

Hł·ll

Redaktor

Of1'ektor
Admlni.9t1'8cyJn1

lS6-9l

Kolportażu

OzW Og1osZP6

1~6·91.

t5'7 ·9ł

136·91, t5'7-H
!lifł-87, ?Z2·~

EkspedycJs

t81·9i'

Kozdzielnta

nz-a'l

---:-:
--- - - --- %0 Warunki O. orPn•
a.- Admtnlstra....ia _ -..t.A„ Piotrkowska '10. Redakcja honoruje tylko uty kuły "Zamówione I r~oplsów ~le zwrara sle.
Plotrltowska.
Uldł.
&edalrń'"
•CZ.) ~ I
(ocl
JtlD!orf)wa
prenumerata
t'J. 120, • odbiorem w Admfnlstrac11-d. 100,
Ił, 110, a do.ta~ pnes poczt~ Jrtleaii:1m1it a doetaw, do tloma
D--02556'{
l>rukU'Dla •r ł, S_półdzielnl W7daw nlc:zeJ .Czytelnik"', L6dł. twtrkl I.
-

„ „,

ł

.....,._

•

·· I

·

"·

·

<>

Al.JR!!\

za-,

Mr·.aso na k artk I•

TEATR KAMERALNY

Dziś

Młodzieży

Poilskiej wzywa
Dyrekcja Miejskich Zlllklad6w Komun!- demiokiej
kacyjnych w Łodzi pOdaje do wiadomoś- do rejestracji wszysfiltich członków
:Którzy
Polskiej,
Związku l';Iłodzieży
et ' t e od d n i a 27 września r .b · w rwi ąz- w
na
przyjęci
roku bieżącym zostali
kolegów,
tych
oraz
Uczelnie.
Wyż.s7,e
trasa
ziemnych,
robót
uJcończeniem
kU z
którzv do dnia 22 lipca br. bytli człon
linii I 1 5 zostanie zmieniona:
h
'J
Linia s powróci na dawną trasę tj.: ZaPl. Reymoota, kami J"edneJ· z 4 zje<lnoczonyc orgarzew, Napiórkowskiego,
.
.
Osiedle M. nizacji.
Piotrkowską, Pl. Wolności,
como7lil.3.
dokonywac
Rejestracjł
sekre:taw
_
w godz.
dziennie
Miree!Jdego i z powrotem.
14 Piotrkow:ruuanóiw, riacie ZAl\IJP przy12 U!licy
Linia s kursować będzie:
(II p.).
K!Mńs!dego, ' lI skiej Nr
Pl. Woliności. Nowotki,
48
Rzg<YWSkA,
Dąbrowskiego,
Zajemnia,
K.siqżka pomiqłkowa
Chojny.

W .związku z koniecznością zasitosowania w miesiącach jesienno-z!mowy<:h daleko idących oszczędności
w .,,,,'"'ciu siły elektryczn-_: w „;„gu
........
--•Izba Rzemieślnicza ~w Łodzi,
dnia,
celem racJ"onailne20 rozłożenia na po
- przypadających
szczególne zakŁa.dy
na rzemiosła ·na te miesiące og;ranL
czeń, poleca co nasitęipuje
Rzemieślnik korzystający z siły
elektrycznej w tym za:kładzie winien
PAIQ°STWOWY TEATR POWSZECHNY zgłosić się w ciągu 2 dni od <:laty oul. u Listopada 21
głoszenia w biurze swego Cechu z
Codziennie o gOdz. 19.15 doskonała sztuka Llllan Helman pt. ,.LISIE GNIAZDO" dowodami opłat 2 ostatnich 3 miez życia bankierów l :farmerów amerykań sięcy za siłę elektryczną CI11b łączskich. Tel. 150-36.
me ze światłem).
Rzemieślnik winien podać zamsta_
PANSTWOWY TEATR
lowaną u siebie moc w koniach meWOJSKA POLSKIEGO
ul. Jaracza 27.
chanioznych oraz podać procent SIWej

D"llalejMej nocy dy:turuJlł apteki:
4ntoruew1cza (Sz. Pabianicka 66), Datneleck1e~o f Piotrke>wska 127), Gorczyckie
l"O <PrzeJazd 69), Karlina (Wschodnia M>.
ZaJącJ:ltk>wlcza <Zielony Rynek 37), Zagó.
rowskieJ <1'imanowsk1ego 37).

z~rzą~ao~:~~~i~'!c~a-

z'!':~~:a:~~5,c~nii

~D_z_ie_n_·_•_l._a_d_zi~IOszczędność

