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zgromamówI' Prezydent USA Truman wyparł sięiramach taktyki przedwyborczej, a
:Się i pisze o bohat~rst"vie żolnic-~sw?jej poprzedniej <1eldaracji, a,pro-\tnianOwiCie jako gest pod adresem dzenie publiczne" zwolane przez komitet wojewódzki PPS, PQŚwięna polskiel{o. On pl'ze~ież nie toror~bu!ąc mO'':ę min!stra handlu. Walla- lewicy partii demolU'atycznej i ame~ cona omówieniu sytuacji politycznej,w Polsce, Na zgromadzenie
wał tylko '(h.'o"'i da sZ'1bru powo-i ce a, ośwl~dczaJąc specjaIme waz- rykafiskiego rueh~ zawodowego.
przybyli: ob. Premier Osóbka~Morawski, minister odbudowy Kaczo•
.
.
s
11
· w a n y m dzxennUmrzom na sobotniej W śnrletle og6lneJ sytuacji wewnę
b
b d D b
K ak.
~enu?m hIenom. t::le~o droga-ob?-konferencji prasowej, że wyrazU je trznej Stanów Zjednoczonych posu- rawski, o ,Motyka z Warszawy oraz o. r. 1:0 ner z r owa.
Jętu:lętne prz~z LC,:HllO, ezy~arvikl'dynie zgodę na wygłoszenie tej mo- męcie Trumana wyda,w.al,OSię śroQ . Przemawiając do zgromadzonych ob. Premier podkreślił rolę, kteS-wmdła do PolsIn. Do PolskI spra.·,,-y.
kiem zwiększerua. SJ:allS wybor. rą odegraJ obóz demokracji polskiej w ksztattowaniu się nowej ue~eimwej. T,,!, że ~o~emy ~pokoj.
Zanim prezydent Truman "w~oo- czy~h partii. demokratycznej. W czywistości polskiej.
'
~e pracowa.e. w dZ;ICll, to, ,ze mO-•.fał S\\'oją aprobatę mowy Wallace'a chwIli obecneJ partia repu~ka
Mówca podkreślił donios1ą rolę sojuszu partii robotniczych, któzemy spolmJlllc odpoc:zywac w no- był on ostro atakowany przez' koła l demokratyczna .maj,. praWIe iden
.
cy _ za'N~ip.czamy wysił1mwi ilkonserwatywne USA, które stwier- tyczną. siłę i o ZWYCIęstwie. wyboI"
ch współpraca musi trwać stale, jako jeden z najważniejszych
męstwu :iołni~rz.a polskiego. Boz" ~dzały, że prezydent mowę tę czytał e~ozs~zy~ może mewieUd omentów w dziele zbudowania całkowitej jedności narodu poZ..
"wiały się dymy i poO"asły ognie przed jej wygłoszeniem i udzielił jej m~
gos
kó
. bUkań skiego.
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swego placet. J{onserwatyWni. człon
e s rony po . y . w r@.Pu·-Ob.PremierprzestrzeaarównieżtychPolaków,którzybezopat..
wOJenno, Z'!hnIel'Z zeszeu.ł Jak y - kowie bu p rtii
kańskich śs!rlch pod adresem prffl:yden:ta słyW cień•. Nie może~y go t~acić z •...-ladcz:U pu~Iiezn~e~! Truman ~; dw.ć było oskal'Żenie, żę chclął wy: cia się o jakikolwiek program i bez wskazania jakichkolwiek rożnic
o.czu •• NIC cU~:e;~o, ze rany JeS~e,pierającWallace'a zdradzU· BYl'ne-1 korzystać w waloo pr~dwyborczeJ 'deologicznych, dzielącycn ich od obozu demokratycznego, a rzekoSIę me zahhzmły, ale dłate~o, ze. sa i zakwestionował całą. amery" ,~k ważne zagadnienie, jak st~- mo w imię demokracji - uprawiają stalą, politykę obstrukcji, stosują
on. był i je. st naszym,· sumieniem . kaiiSką. politykę zagraniczną.
tki a:tnerykańM~ - l'adziecld~.. Z me awanturniczą politykA Opozycji dla samej opozycji.
". ~ .. 'w
r d .
. .
słychanie ostrymatskiem :na ,Trnr
n: ,rouow;ym. , p~n~o Zl cza~Pe",'lli obse~'atorzy wyrażali Iro maua wystąpił "New York Thhes",
Ob. Premier stwierdził
z całym naciskiem, iż nie ma w Polsce d;ik.p.sm, ?roSlrur l kSlą.zek,. uk:1zuJ~" niczne przypuszcza.nie, że prezydent ,l który wyraził opinię, że albo Tru· tarory proletariatu, a tym bardziej, jak to nawet usiłują utrzymyey~h ~łę w ~olsce ,me WIeI? zna?- Tr,uma~,
popierając Ul,?Wę. ~Valla- :man czyta.ł mowę Wallaoo1a zbyt wać niektórzy członkowie PPS dyktatury jednej partii.
dUJe SIę ta!ucll, ktoreby zajęły SIę ce a me uświadomił sobIe Jej kon- pośpiesznie, albo też iliezNlzumiał
,
dk' . , .. d' '1
1
, . R 1 k' ,
tym, czego dckO'nało nowe WO'lsko sekwencji międz3''llal'odowych., Kr()k zupełnie polityki za.gr.anl.oznej, ul'V!0w~a pa re~ltlJ :owm~z 0r:ros ą. IO ę W ZY~IU • $O S l SOJUSZU ze
PC.l.S.kie. Ciągle obracamy się jesz.. prezydenta. tłumaczono sobie ~g~ę l pl'awianej przez Byrnesa~
ZW1ązkfem ~adzl;~kim który, Jaf'-o Jedno z wlelkic~ ~ar8tw cze w lu.ęgu liczenia pr:ywatnych,
_
_
W caleJ rozctągloscl szczerze poptera Polskę na areme :tmędzynMD.~~ęl'!to dróbnyen. st1~at _ a dałe-'
.
'II
~ .
dowej, Pr~emówienie swe ob. Premier zakończył wezwaruem do koncy jesteśmy od rejestru
. ·~1,j.·~_$;~j;-~tykij~~..
•
wielkich.
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. Min. K80zorowsID zobraz'ował zadania, stojące pr~e.il·
tv
Już czas na pełne zobrazO'wanie W BiszDUnił
I111QpuiQ
dziedzinie g.ospodatczej. Odbudowę - stwierdza mówca - prowa~
naszego olbrzymiego wkładu w
PARYŻ, 15.9. (PAP). _ Zl:n'a.- r""'cz ...aput:-:·l1'k·ańskl'ego r""~.:Ju 'h·l'. d2;ićbędzie można iedynie w atmosferze ładu i spokoju W?lwriętrzwojnę. Choćby dlatego, by poka.
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"%
t t . h 3dono. szpańskiego. Po licznych przemó- !leOb.
wklad'
Z1e PPS
.
w walkę Ci
1e
czyć polskimi gra.nicami.
~ą, ze 'Ił! CIągU os a ruc
- wieniach odbyła się defilada uc.zest
1\'1" d
"
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l~a ruga roczmca, WyZWfi ema
anii wydały 25 wyroków śmierci lilii
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Ina. patriotów repu~likańskich. W
Czy moze zrczumIeC przeClętnY'ltym samym okreSIe czasu 8 przesyty lrupie.c z Ameryki to, co sięlciwników gen. Franco zostało zaII!
działo nad Wisłą?
mordowanych, a ponad 1.000 osób
Postaramy się wytłumaczyć' slo- aresztowano,
wami jednego z poetów-żołnierzy o
Szef "Falangi" na prOWincję
autentycznej historii z radiotelc- Navarra wydał do komendantów
grafistą Olmrzałym, litóry prze- miejscowych poufny okólnik, w
prawił się na "tamten brzeg" w którym czytamy: "By skompletopamiętne dni:
.
ać ostatecznie naszą kartotekę
RaUo! H~no! IbHo! Hallo'
informacyjną i poprawić możliwe
. Nie nie słYillmć tylko wystrzały
omyłki - wysyłamy poniższy egPARYŻ. 15.9. (PAP). Przema- wów lub też uzyskać mozność
P.t'\RY!t, 15.9.
(PAP), PrzernaPluszcze za nami Wisła.
zemplarz do przejrzenia i wydruiia wia;ąc na posiedzeniU włoskiej ko- rowania. interesów innych, miłują- wiając w k-omisji politczno - t.erylIano l Hallc! Tu Okurzały
opinii politycznej przy każdym ,misji polityczno ~ terytorialnej mf- cyeh pok6j narodów. Nic jednak torialnej dla Włoch w sprawie ma ..
Telefnnista.
wymienionym nazwisku, Proszę u· nlster SJ.)mw zagranicznych ZSRR nie bę'dzie z tych prób, gdyż są one łutu wolnego obszaru Triestu, deIe• • • . ••• • • • •
mieścić literę A przy' zwolenni- ostro krytykował stanowisko dele- skazane na niepowCldzenie. .
gat polski lViniewicz przypomniał,
A łąeJznik był I{ośeiuszkO'wi~c~
kach obecnego rządu Caudilla, E gacii australijskiej, która sprzeci- Minister l\Iołoww przypomniał, jak bardzo szkodliwe następstwa
przy wrogach, 'D przy pode]'rza" wiała się oddaniu odpowiedzialno.. że W swoim czasie Liga Narodów miało nleuregulo\Vallie sprawy oby..
Nie 1?:ł'Z'trczał,
nie szloe-hat• nie
. . za aumm
. . ' I ' i s t racJę
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t ana przez pewuych wat eIs t wa W b • wo l nym mleS<l
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nych.
Sprawę proszę traktować sm
rles"u
w ręee b yła :wy~orzys
• / wzdychał, jako bardzo pilną",
Rady Bezpieczeństwa ONZ ze wzglę mężów stanu dla ich własnych .sa,.. Gdańsku.
.
Po prostu przez !"~dio sp~lmjnie
R d
., k
C
du na to, że w Radzie tej obowiązu molubnych celów i dla sformowa,.Jesteśmy bardzo, zaniepokojeni
p'ze!d Okm'zały l\11chał:
a . a MIeJs a L~
orogne u- ie zasada veta.
nm. bloku anglo - franCUSkiego,
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•
,..--::hwahła nadzwyczaJny budzet w
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możlIWOSClaml powiorzenia się pO.diNU":'Y zhHżają się do nas,
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uuyby;smy odrzucili prawo veta
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a Się WOJna,
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mIlIona pesetow na
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.
blok ando _ francuski udał si" do o nyc ruluuzye W Tl'leSCliC - Dl ..
.i"H~ W;O/ ou1"zymamy o ma.·
'1okrycie kosztów pobytu gen. - mowił mmlste~ Mołotow ..,- mo" Monachium aby uznać swe "ban- wił delegat Polski. - Jedynie speJb,tel'ie s~der'qwn.ć na m n i e , ; . , .
głoby to stworzvc szanse dla ty'ch
.
•
.,.
•
Vrszystlue baterie _ ognia!
.Franco w. tym lmesme.,
. 1
którzy pragną, ~formować nowe u~ kructwo, MonachIum d.oprowa~zi!0 c~ał:ne przepisy w stat~CIe. zapewW. Perpl?nan odbyła SIę wlel!ta grupowanie
mocarstw,
np. na do stworz~!lfa. bloku pallstw m,lłuJą maJące obywatelem JUgosłowiańTo jest właściwa piosenka o mamfestacJa, zwołana przezKo- kształt bloku angIo .. amerykań- ~Ych POkOl,Z akresm.·aI?:1i przeClW~O skim prawo osiedlenia się w Trf~ś"Thlojeji sens
l7ul'szawie",
,jeJ mI'te t F ran cus1~>.0-H's
'sk' na s k'lego, a b y poił zlci"
mnemu panstwu pokOJowemu. Wie
rytm
wsłuchuJąNiech
się ci,w któl ·zpan l
re s f ery ~h..
'Ol'!!7-J - my wszyscy, jak to się skończyło i cie i nabywanie obywatelstwa trierzy clwieUby się mieszać w wejak doprowadziło do drugiej wojny steńskiego, - mogą rozwiązać poe
wnętr:zne sprawy naszego kraju.
.'
III
światowej.
wyższe zagadnienie. Drugim po"
Tacy, jak OktU"zały, wytyczyli
Przedstawiciel ZSRR ostrzegał waŻIlym zagadnieniem jest prohehn
nasze zachodnie granice.. Okurzały
przed
ponawia.niem . podobnych reprezentacji spraw zagranicznych
}l4)legł .śmi.ercią bO'hatera, kierując.
O
Polską
prób. Stwierdził on, że tylko współ Triestu. Powinna ona być powierzona slebie ogień własnych dział. Ale
Nowy JORK 15, 9, (PAP)
-\riyCh grzybów do galanterii, wyro- praca wielkich i małych państw na. państwu, które jest z tym. otsza
s;yn Olrnrzalego żyje i cb.e~ żyć. TO' "Wall Strett Journal"
zamieszcza I bów szklanych i produktów przemy może zagwarantować międzynaro~ rem najŚc!ślej związa.ne. w tym wy
też protestu,le przeciw temu, by nowI} korespondencję Henry Gemil- słu papierniczego.
dowY 'pok6j i bezpieczeństwo.
padku Jugosła.·wii".
opielmnovJie Niemiec mieli kiero- la z Warszawy, zajmującą. się moż
Stwiel'dziwsz~.
że omawiane tu
wać pociski V-l i V-Z na Polskę. liwościami oprotów handlowych Aproblemy delegacja polska poruszy
. ANATOL MIKULKO
meryki z Polską.
Dziś l'OZPOCZ~ się
szerzej na podkomisji statutowej,
!!!!!!!
Autor wyraża się na ten temat
z optymizmem ,Podkreśla on, że ko
radca Winiewicz w konkluzji pon'ie
I
ła rzą.dowe polskie SI} bardzo chętne
"dział: ..Gdańsk zawiódł, poniewa.ż
stqpu~nłe
w nawiązaniu stosunków h!lndlo•
1..
.,
bYł niewystarczająco z\viąznny z
wych z Ameryką, wobec czego poDo Ui-ve Q!lubu.u r • .u. :nie Jl'zel~tdq one hlG Polską. Niektórzy delegaci wysuwa
W
OS
dl"óźe handlowe Amerykan do Polp:tawn'9m środkiem pbJI1UCZ,m
ją idee złożenia. całej władzy wręWARSZAWA (PAP). Prezydium ski opłacają. sIę .
.... d M' : t •
•. h Tl'l
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Wobec chłonności .l'yl1ku również
Od dziś; tj. 16 września, wszystkie środkiem płatniczym z dniem 16gru ce ONZ. Jest rzeczą; niebezpieczną
y , m,s row przy>c y 10 SJę o łatwo i korzystnie można pracować
odc.'ziały Narodowego Banku Polskie dnia 1946 r, Od 17 grudnia 19<16 'r. obarczanie tak
wielkim ciętarcm
zyczema ambasad01'a R. P. w M~s- z przedstawicielami prywatnymi.
go
przystępują
do
wymiany
biletów
wymiany
dokO'naćmoma
będzie
tylinstytUCji,
która
znajduje
się jesz..
kwle, p:.'oiesora Henryka Raabe, któ Za najwłaściwszą. formę obrotóW
ty prosił o zwolnienie z -zajmQWallego w chwili obecnej GemUl uważa han bankowych Narodowego Banku. Pol- ko w skarbcu emisyjnym Narodowe- cze w pOWijakach. Nie popełniaj ..
.
. ,..
deI wymienny, Stwierdza on. że Pol
my bł'i~16w, które już kiedyś popel-stanovllska ze względu. 1l~C'hęc po- ska mozeeksportować w tej chwili skiegowal'~(}ści 500 zł. emisji 1944 go Banku Polskiego,
r.
Bilety
teprzestaj~
być
prawnym
niono w stosunku do Gdańska.".
motu do J)l'a.cy naukoweJ..,
200 różnych artykuł6wt od SUSZQ-
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P, gólne etapy waly.,i o dobrobyt
cyJneJ Belwederu odbyło SIę po wy;JJl'CZYID. 'VnlOsek sprawo- za bardzIeJ PTZY&L'{),sowany do kl'a:(~JI ludoweJ.
~ klasy pracującej: Etapy te,,są re
siedzenie podkomisji KRN do zdaw,czy po:parł koreferent, p'o- istniejących w Polsce kon:krei#
'V,zarzz,d.zonym przez wice-,~ alizowane stopmowo ~~ roznych
spraw ordynacji wyborczej. '\V 'sel Jerzy Domań.s:ki.
nych warunków i dają:cy zara~
.
.~, . 1~t odcinkach. W tej ChWIl! rząd (YprzewodnICzącego
g:l'OSO;" ann.,?j
siar-:nał na "eCmyXTI z nich zwy; 'zebraniu wzięli· udział następu'V dyskusji zabi01'aU kolejno zem pelną gwar.ancję demol;;:ra- pod~komisja większością glusói\Vi~i cię~LV;O: pr~0prowadzono śmi.ał~
jący. poslo\yie: Reczek, Kliszko,:
- ' . T;"
n
1
tycznych \volnych wyborów.
uchwaliła, że podstawą da13zych~ pasuD:ię~ie :P?~WY,żki uposaze.~
Popiel, Arczyilski, Pocledwol'- glos pGslowH~: ,\; G;jclk, l:"ecze .•;;:,
Poseł Reczek podkreślił, że . . . .1 dzi projel~J,. ordvna-t' dla d.woch n'ullonow pracowm
ny, '\V ójcik, Szułdenfrei, '\V f'Il'- Arczyfl~ki i Popiel. Zn.nalizowa-I intencją PPS, jakO' "vspółal1tora JeJ plac Dę -8
u.'
::~ kóvr o 20 proc. Ta ogólna regu.
, ,I
. ,
.
1,
cji '\vyborczej, zgłoszony pI'zez~i lac;a nast3))iła PO szeregu stopfel, Domańskii Osiecki..
no .szczegóknV{) zl3,sadę l rnYL~h pr'CJ8Ktu,
zapewnIenIe
pe:t- "lJOS}1(;-:."r
PPS l' ppu
fi:!; ~,- - h .." [.C-l'O'ToTyc'n p' odwy-'
. :l08L
,
.
.;
n.
;.~
TIiO\""jtC l czę,,·
Re feTent, poseł KlIszko, w przewodnie pTojekiów,
przy neJ praworządncscl aktu wybor .
.
f -ż~k w róż..r1ych gałęziach pracy.
szczegółowym sprawozdaniu (}- czym poseł 1N ójci:k wypowie- ,czego. Zg·odnie z zasadami umo- i N astępne posiedze~Ie podk~~:
Te stopniowe podwyżki, które
mówił zgłoszone p-rojekty ordy- dział się za oparcie prac podko- wy jaltalls:ldej projekt ordyna-! misji dla sżczegółoweJ dY'skusJlr~ marxlY. za .so~~> ?-astępowały \.V
.. wy b"
.. na 1)rO:18
. lrCle
' . . zg ł'oszonym CJl
.. (Op:u'szcza
l
.
ł
.
d o na d tym
'
. 1)
t ł o w Y"(','i l'o~m",1"!cb:
n:T.1edzlnach
na
podnaCJI
orezeJ, w,noszae
wl
WU '
mlSJl
wy~acznle
prO'8
H8ll zesa
- ",... f,_.<-<_",)
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i /,1
stawIe \vzrostu dochodovv czy
kluzji o przyjęcie, jako punktu pr.zpz jego strcnnictwo (PSL), udz,lam w wyb01'ach Jodynie ele :znaczone na pOluedzlal€l-:' ,,-.,;~ produkcji, do których pracownidyskusji, projektu, który zostal jednak większoi3ć PozQ:stałych mentó~v faszy~tow.skich, ~cle~y- '\vrześnia o godz. 9 rano w Bąl-I~'..
.t~:i. czy innej grupy się 'przyzgłoszony przez po.słów z PPR i llló\'ir.eów uważała
zgło- dowanIe :wroglCh wobec IstnIe- wederze.
" czyml1.
PPS. Jest to bmviem projekt do-)
~
Obecnie jednak mamy do czy
kładnie .opracowany, a równo-I
fj nienia z szerolt'.im zasi~giem, pod
cześnie cpaTty na podstawo1;łl
~.;.' wyżki, której bazą fioze byc tyJ
I
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cy

wych założeniach Konstyt~lcjizl

17 marca 1921
l1:vz~lędnIa ~a-IA.
sadę gł09frWanIa J)JęC1oprz-ymlotnikowego i zapewnia należytą.
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ko cały dochód społeczny 19-aju.

lir.,

szego wzrostu produkCJI rolneJ
i przemyslowej,od maszego dals~ego,
cor~z v.rydajniejszego
wysIłku, Zarowno
Rząd stanął wobec konieczności usilnych prac
nad
zwię1r..szeniem
wpływów
ska:'łJowych, jak i ca~e spałe-:czenstwo stanęło w.obhczu obo.
kr'
l"
.
wlązku po Y?la. na eznOSCl ~ohec
same"'o SIebIe, Nasza zWlęk
s n::J Dr;dul~c'a
to nasze

t
Musimy wobec tego zdać so';;~;I
.bie 'jasno sprawę, że podwyżka
~~ ta jest ściśle uzależnio~. od da!

1!1
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komumstyczneJf~

.

LONDYN, 15.9. (PAP). W sobotęinych domów na rzecz bezdomnych. brytyjskiej partii
aresztow'ano w Londynie 5 wybit: 'Wśród demonstrantów znajdowały Kerrligan wygłosił do tłumu m~-~
nych członków brytyjskiej partii się całe 'rodziny wraz z małymi
l t' . podkreślił sympatIe~
sw~a
komunistycznej w. związku z kam- dziećmi, jak ró\vnież wiele zdemo- wę, w '): oreJ
,
' lwwryC:1.
l
partii
kiJmunistyczn._ej dla ruchu!!,
+ Pełnomocnik l'zą,du dla spraw pamą, l Q k?owama. b ezd omnych w pll b'"
lllzowanycb
- WOJE
. n
1Ve,~'nęti'znych na Słowacji wydał za. stych domach. Są to: Edward Bram
Na czele pochodu kroczyła impro bezdomnych oraz zobrazował nle-*':j
rządzenie, na m:Jcy l;:tórego wszy~ .ley, Mor:ris 1S1'2e1, Israel Rosen. Er- vJ'izcvvana orkiestra dęta, która Ide- zwykle ciężkie warunki mieszka-~l
~oie~~s~one ~ł~ce"
scy cyganie słowaccy maj.ą. być 'I nest Stnnlly Henc1el'son. Gabriel rowa! mężczyzna w ll..'1lformie jed- niowe, w@którychżyć musi znaczna~
z..:r _ł~
•
~J_
trwale osadzeni na rOli,jako ogrod- Carrit i Joyce Alerg:mt.
nej z brytyjskich dywizji spado~ I część ludności Wielkiej Brytanii.fi Na :ma~gJlnesle. tegoz zagadmema
nicy i rolnicy.
Zwolnieni za kaucją, staną oni Vi chronowych. Na Laicester SIJuare !Mówca oskarżał rząd o. zaniedbaJ~"G!os ILilK1U" stWIerdza:
+ Na święto lot."1ictwa czeskieO'o poniedziałek przed sądem, osl,;:arże- członek komitetu wykonawczego i nie kwestii mieszkai~iowej.
"Robotnik i pracownik umydo Pragi przybył na samolocit? 1;'a- ni o ,;wspóLYlą akCję podburzania ~q f e
. "!!!!!l!!@\WIIj!@i"""""",fu\!i\"""'. ~..,ąbv!o/~\Iil#!\i:f"<;;;!l\l!lj.i~.JiJhMĄ@· i4i!iMifW I!l
słowy uruchomił życie gospodar
kictowym HP .. 80" najlepszy lotnik do wykr~czcń przeciwko narusze'I~ cze l~l'aju. Dzięki niemu fabryki
angielski i zdobywca :3\viatowego re niu cudzej v,.-łasnofci, wspomaganie 70 tysięcy chłopów
rzucają n.a rynek swe W'jToby,
kordu szybkości, kpt. Neville Duke. tych wyk~'oczeń oraz udzielanie dydzield niemu koleje w coraz bar
który przebył szlak Norymberga rektyw".
rŁ
dzi~j. rosnącej
ilości przewożą
- Praga w cią.gu 16 minut.
Minister opieki społecznej Bevan
Il\\
węgiel, którego wydobycie roś+ Alpinisci sowieccy zatknęli wystował do władz lokaLl1ych okólnie z miesiąca na miesiąc. Wz;ro
czerwoną. flagę na szczycie Ty3.n lJ'ik. Vf kt6rym, wzy\va do podjęcia
OPOLE 15,9. (PAP) _ Dnia 151ustawionej przed ratuszem pl'ezysła I?rodukcja, wzrosła ~czba toSzania w Kazakstanie· na wysokoś- ~r?dk?w . ~rz~:lvlko. "sq~atte~~=::"\ bm. odbyły się w Opolu urOCzYSiOŚ! dent Bierut w otoczeniu wlcepi'snlie'
w:~o,·~ ": rozpor~~dzeDlu gospoci 6.1.50 m.
L ~ze~o~uJ~ SI ... rr,t. m. unLen;ozLw;e ci dożynlwwe o charakterze ogÓlno r ra Gomułki i woje\-.rody Zawadzkiego.
d,:!.~L N~ . naro~ov/e~o . . . Trze?a
+ Policja franlrlsiowska a:~..e~zto- me_ 1:n, horzystal';Ia z wszelkl~h .u~o polskim. Liczba p.rzybyłych wynosi ŻYWiOłOWymi. Olda.skami witano
;Vl~C.:. 2.:0y wzrosł rownlez uC:Zlał
wała w sobotę w Bercelonie 9 przy ?odmen kOffil.l'l1aLnych (.gaz. SWIB:L_.~ ponad 70 tysIęcy:
'
.. wojrllm. Po defiladzie m:oczystoM~I'
SWJal~ pra:y W
k?;-zystamv z
wódców organizacji komunistycz- ltd.) . <?ra~ za~tosov~a111e ekSIDlSł,l
VV godzinach rannych na stadio- przeniosła się 112.d Odrę, gdzie na..
OWoC~}\V t~] pro~~kcJl.
,
.
nych. Odkryto podobno drukami e i przy uzyclU "srodkow prm-vuych . nie została odp!'awiona przez admi- Ispecjalnie zbudowanej b'ybui::Lie od-,
Tej ~mme~zno~cl rzeczmk~
wiele
fllateriału propagandowego.
LONDYN, 15.9. (PAP). W <Ll1iu nistranta apostolskiego ks. biskupa Iby:Zo się \vrę-:3zeuie wie:;:lc6w dożynko~
stał! SIę ~v:'lązkl zawodowe. TeJ
Prócz tego aresztowano 4 kobiety, 15 września w Hyde Parku odbyła KOl-:linka Msza .św.'
Iwych p:rezydentowi Bierutowi. Przeł:l
ko:mecznoscl dała .wyraz. s~wo
oskarżone o zbieranie pieniędzy dla się masowa manifestacja "sqllatte-l Przed ołtarzem zasiedli: prezydent mówienia vJ-yglosili: vvicepl'emier GO~.
rzo:na, przez Rząd, w, oparCIU o
aresztowanych
komunistów.
" k t?"orzy
'
1
'd'
G:ror:il.ułka, wO-lmun~a)
,;,:ą
1
J
d
M
Ko
,~. '.~'
,
m
_ ".
row\
Ob']ęi.w
pO~la:amel~ierut, .wicepremier
woj3woc1agen. Zawadz1ti i~
z\~_~zn~'Lzawo owe• . 1esz~~
+ Amer;y~~":n§Iu deput~"'U!.l:i ~l:_- tsz81:eg lukstlso\vy~h ml.eszkan l pe~ I:lCv.mda sląsko. - dąbrows!u gen. Za- prezes Zw. S8.mopomocy Chłopskiej~ . mISJa .i:':LRC. Tę konlecz;no?c uzter ~a zamIar przedstaWiĆ na. pos:e wien wielki hotel londyński. Na- w2.dzki, prezes zar2~du głównego ob. Janusz. Symboliczna uroczysto:§ć~J
nał Rząd RzeczypospolIteJ, zadZ:~lU R:ongres':,. ~!)rawę udz~elema. s~ępnie. ?dby~ się p. ochó?- "sq,:att~- Zw. ~an:-0po;mocy Chłop~kiej
Ja-IZQślu,?iń Narodu PolslIiego z Odl'ę,~ hv:h:?:dza~ą? prop?zycje MieszapOuNolema na v'Jaz.d do. St. z.Je~no- row" ulicamI eleganc}nch dZleL11lc nusz 1 hczrue reprezentowany kor- łzakonczyła obchód dożynek.
~
neJ I~omlsJl Płac".
czon!c~1.150 tys. Polak.ow, KtUl'zy Londy'llu.
'
pus dyplomatyczny.
!li;ljijlf~& e t
"""'§
odmov-;h pOV~Trotu ~o. oJczyzny,
Demonstruj,,~cym bezdomnym to-.
Po nabożeństwie
+ Kanady~ski_ mlm~te:r pr~c;y P?- warzysryly tysio.ee sympatyków. \V I woje'Nódzkiego sztandaru Zw.
~
II II!II
III
d~ł w Ottawle Ci? . Wladomosc~, 7:e pochodzie wznoszono okrzyki, do-:mcpomocy Chłopskiej odbyła się de
i~~~,!Cl~'
pIerwsza ~rupa ~!Ozona z 400 załme lmao"ajace się rekwirowania próż-lfilada ,którą. przyjmował z trybuny
""""1iIlI :r3 t:!l~1I
II
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CZ~ki:~g p~~:!~e~::k~attista Janu- UllfUni~J
e:enfl~J:tał ~ziSiaj wybrany ,~7; .:~Z 1119 '1 U,U

~a!~~~ns,e::r~af:r15~~k~~~o~e~~,L~ł~~

1

an
IlU

LONDYN, (PAP) .. - Rzymski
sowanie było tajne _
wiadomym [kOreSpondent Reutera donosi o
jest iż został on wybrany w pierw fali nastrojówantybrytyjskich we
szym głosowaniu.
.
Włoszech. Falo, ta została zapo-

II

~

ilie ~~~S{r,fuają

się Z auuunilielkiej Brytanii,
:[;~~n~i&g:U i ionYrih kr~iów D6IBiJCno"~lie::hodnich

•

Stutt-

Tak np. "New' StateBman and

m~n. spr. Z2:.gr. By:rnefa Jest przed
młOtem kOill(mtarzy.' dzisiejsZ'tJch
tygodników bx:ytyjsldch.
PodohnG zajścia są ruerzacl..lrie róZ szeregil krytyczn"'l{!h uwag
wnicż 'IN innych :miastach, gdzie wynilw., Ż3 nawet w vV. Brvtanii
.'"_
1 "1
• '11: T } ·
•
~
J"
•
v.
m~. t:5;' lh,O eJ- 'yhTIl \Iv. ~OSl: . ale l ka- P~zy zaS2rtillCZi3J apro bame polItyr::lJJlme:;~ ll!e ~;;:rrJ~i! SIę ze ;W~ ~l w. stosun1m elo Nie~l1iec, wr.can. l~n,aWl~./.Clą. 0.0 ZOHU::ZY !)rY;:YJ: zone~ P?:::.ez y rnS3:-:, .is-'~nieje tensl:ncn, l:. . L6:rzy sączę>.'::t.o OhtzUC3mldencJa do ZiJ.Cn01,Vama
n',oprzez tłum kamieniami.
z2J8ii'10ści 'IN
_l~

na to,by rząd brytYJskI był 'iN JakimlwIwiek punkcie innego zda:';
nia. Można jednak postawić je,dn? twierdoonie --:- mov~a ~yrne.sa
e była ~ekl!,!.racJą pphtykl..SOCJa:l s""yczn!"J ktor~ rzad Partu P
l"
, 0"':' - "2. , ~
. ' . ra~
c~ mO.;:,łoy P:ZYJąc ~ez sprzeCIWU.
mepOkOtJc~~ym, z~ rz.ąd pozwa:_a na pows ame wrazema, 12 zga~
dza się na amerykański p'r:ojekt

do zajść na wielkq skalę,'w ktpryeh uczestniczyło z jed.."lej strony
150 żoh!.ierzy brytyis~dch, a z drngiej zaś conajmniej 450 ·Włochów.

LONDYN, 1. 9. (API). -

g~rcka . mowa

+ ~V kilka minu~ po ~~bot~im czątlwwana przed 3 miesiącami
przelOCIe 300 samolotow ~ys~rw~klCh napadem tłumu na orkiestrę manad Londynem dla up,amlgtmema ro
.,
l'"
W'"
cznicy "Battle ol Britain" 3 myśli- rynarkl ~rolews ne~ w . ~n~eJl. .
wce, należące do eskadr przybyłych
Ostatmo 'iN t:r~ze n:-1eS?le, gdy
z brytyjskiej sfrefy o.kupacyjnej włpewne~u karabm~er~W:l .me podoNiemczech zderzyły Się nad hrab- bało Sle zachowanie zamIerza brystwem Kent. Jede.n z myśliwc6w ru tyjskiego wo1:)ec 'Włoszki, doszło
nę.ł na ziemię.· Pilot jego zginął.
Dwaj pozostali piloci wyszli bez
I,."".tdi
.szwanku.
~ez
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lat już b~dzie,

alllery~ańskiego Nation" pisze: "NiC.ni? wskaz,:jei
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w stosunku do Niemiec.

Interesy Ameryki w Europie
nie są identyczne z interesami W.
Brytanii, Frallcji czy innyc'h pół-
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Ochrona interesów
brytyjskiCh

15. ~ ..(API). -Ja,k l~głOS~ł się na :pos~erunek policji,I1'ze nie brali żadflego udziału w
podaje
Jugosłowwnsl{a
agenCja ządaJąc uwolmema
aresztowa- spowodowaniu wybuchu.
jak W ~.shlngto:n
. prasowa z Triestu - 6 jugosło- nyeh.Oficer i żoh:uerze zostali Zl'e
Rząd jugosłowiański wystosoLONDYN, 15iJ. (API). _ Okręt
dał or~dzie:
wiai!.sldch żołnierzy ~ostało tam widowam i pr~es'luchiwanie ich wał do r~ądu St. Zjednoczonych Saint Brides Bay, na którym woj:, ar~sztowan~ch. w c~as:e wypadku, trwało całą godzl.nę..
notę protestacyjną przeciwko po- ska brytyjskie miały być przewie~
naród swój
ktory okreslaJą om Jako prowo- Tymczasem c10cl1od~eme9 prowa- dobnelnu traktowaniu przedsta\vi- zion.e do Tangeru, przybył tam wczo
w ty(~h (ltnvnych czasa.ch J::acyjny i h3Z precedensu.
Idzone prze~ 13 ko~ns ~rY~Yj.:S~i, del~ armii jugos·lowiBńskiej.
!raj. Żadne jednak oddziały nie zodo moralnych
9 września krótko po północy wykazało; ze areszwwam zolmestały. :vysadzone na ląd.
wt'z,wał zasad.
. nastąpiła silna eksplozja na Via
l DZI~:~j ,podano .oD?jalnie .do wia:
llIi'Tocani W Trieście. W tym samym
c omo""l, ze ~rytYJskie oddZIały wOJ
czasie pó1icja 2merykańska zatrzy
sk<?we ~osta1Y
wysłane okr~tem
Żeby był - rzekł . ł
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ze Ślqlkiem
i Poznaniem
września odbę

Walasiewic~ówna i Wajsówna zwyciężyły w

!
W ezoraJ. W B
l'nie odbył się duje się ona w doskonałej lorpierwsz~ po w?jnie ołicjalny mle. W biegu na 80 mtr. przez
me(!7;.~ mlę'dzypa~stw.owy w lek- płotki wyrównała rekord Polski
tl t
'
....ł
P l :1_
.kieJa. e yoo pan ml~zy o SAą, czaSem 12,2 sek. Na lOO mtr. Wa
a OzechoSiłowac:ją.
.Iasiewiezówna miała czas 12>4,
Zwyci~żyła Polska w stosun- a. na 200 mtr. - 26,2 ~k.
Lo. 49-40 punktó'Ul'
W ~
... .t... 'ł
iLU
•
·n.
a~wna z~a ~nerws.ze
Wal~ew~czówna • Z. aj ę l a miejsee w l'zucie dyskIem
WSZystkIe pIerwsze mIeJsca w ,38,04, w rzueie kulą zwyciężYła
swoioh kQnku:rencjaeh. Znaj- l',ównłeż z wynikiem 11 59

Moderówna w s1roku w dal zajQfa drugie miejsce. W biegu
sztafetowym 4x100 mtr zwyciPM
•
'"
żyła Polska o 10 tq.fr. pned sm
fetĄ cze&ką..
Pa,nle nasze spisalY si~ w
B
.rnłe d()8k~nale, odnosząc tak
cenne ZWYC1~Wo dla lekkoatletyki polskiej.

. ) dbI 't
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Wiśnie

•

V·

~.

na mecz

łIł

W dniach 21 i 22
Patto\:Yie:
.
dzle się trójmecz ltlkkoatletyczny
100 m. Jaraczewski (Am:!) Upow
między Okręgami: śląskim, poznań- ski (DKS) rez. Cleślll'iskt (DKS).
skim i łódzkim.
,
200 nt.: Jaraczewski ~AZS) Li~
Do reprezentacji okręgu Łódzkie- powski (DKS) rez. Cieśl1nski (DKa)
go Zarzą.d ŁDZLA wyznacza.
400 m.: Sysak (TUR) Kozłowski
Panie:
(ZjednJ rez. POllński (Boruta),
60 m: Moder6wna (ŁKS) Słom1500 m. Kurpeasa (ŁKS) Krysta·~
czewska (DKS)
rez. Głażewska rek (LKS) rez. Jama (Boruta).
(zryw). .
5000 mtr.: Półtorak (DKS) Otol100 m.: Moder6wna (ŁKS) Słom- ski (Zjedn.) rez. Nowak (DKS).
czewska (DKS) rez. Głażewska
4:.X 100m: Kuźmicki, Cieśliński,
(Zryw)
Jaraczewski i LipowBkl rez. Poliń~
800' m: Głażewska (Zryw) Jani- ski.
,
kówna (DKS).
S:ztafeta. Ollmp.! Jaraczewslti, LI..
Kula.: Wajs6'Wtla (DKS), Przybyl~ powski, Kozłowski, Kurpessa.
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&~ ł kolarzy na starcie - Bek ma znowu pecha
Fatalna meta
(ŁKS),

Mieliśmy bau.'&o poważne obawy,
Wyścig taki ma się odpYI\vać co !'!I
koilarZ\Qln naszym dOl,plsze jesien ku. Mamy nadzieję, Że i w przyszłQna pogoda, a .szkoda byłaby, żeby ŚC1' p. Kucharski przyśle do ŁodzI
deszcz 'miał p:l:zesz:koozić tak wspa- ró\vniet 'caJ~ mnóstwo złotych na-

tIJ.y

nlMe zapowiadającemu się wyścigo~

wi.

PI' S

.

lŁodzia.ni'll }(uchąr;ski, b. Iwlal'z Wi

r

Kuczyński (ŁKS)

W dal: Moder6wna
Przy- ka (Krusche) rez.
bylska (DKS) rez. P-eskówna (ŁKS)
tyczka: Doroba (Wima). Szmydwzwyż: Wajsówna (DKS). Pes- ka (Krusche)
rez. MacJaszczyk
gród, a mistrza z~prt>Si również na 6\V-na (ŁKS) rez.
Moder6wna I (ŁKS).
wyciedztkę do Ameryk:i.
(ŁKS).
Kula: Prywer (LKS) Orzelsk!
tWiśniewswt' mOlŻe J'uż st _ 4 . '
4: X 100 rn.: Głatewska. Peak6w- (DKS) rez. Jabłoński (AZS),
artI,C SIę () na, Słomczewska i Moderówna rez.
dysk: Grzelaki (DKS) Ktltmickl
PaS'ZtPQ.V!; zagranic'Z11!J.
Przybylska,
(DKS) rez. Maciaszczyk (LKS).
,
oszczep: Rytczak (Zjedn. Mro.,
żewski (AZS) rez.
Kubik (Boru-
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ta),
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,
Wszyscy wyżej wymieni winni
my, m'iac;~ający obecnie w Arneryzgłosić się na stadion ŁKS-u ,21
ce, przysłał Wimie cf)zereg przepięk.
•
września godZ. 15.30. ,W razie nie
ny.ch nagród Ze złota. POJladto 'zadeS.Z'
l'
możności startowania winien zawodIklal10wał on' subsy<.liorwanie mistrza
...,... ,
nik powiadomić na 24 godz. przed
•.
.
..'
startem zarząd LOZLA.
?1e.g'U na pr~eCl~ d~ch IDte:slęd1 ~ ';. Mecz bokserski między ŁKS i tak dużo, że wytrzymał trrzy dano, z,aczął go punktować i wy 2. Zawodnicy, którzy posiadają ko
Amery<Ce. NIC też dZIwnego, ze zato- a" Geyerem o drużyn'owe mi- rundy z silnym i ru,tynowanym. walczYł wynik remisowy, kM- sUumy wypożyczone z ŁOZLA mu..
WIłO złote nagrody jak • perapeMywa ' .
. .
B . . . . : 2 . . . : . ' J szą. zwrócić je do dnia l8-go wrze2 . :
ib.l
Am
'Btrzostw. bokserskIch Ł.od.'Zl bokserem Geyel'a.
onlkowskl ry Jednak krzyw,um nIeOO as- śnla do sekretariatu Związku.
:~lefhtcznego. pOi .ytu. w
e~ był jedną z naj.ciekawazych im- jest moodym chlo[>oom i szkoda, kółę.
3} Zgłoszeń wypełnionych niedba
SClągn~a. ,lla bieg ~ledzle'1~y W Łodzl prez' pięściarskich w tym S'eW- że na tak poważny mecz ŁKS Ogólny wyn:i1k meczu 8:8 jest le oraz bez podpisu sekretarza kluzawodmkow z całe.l Polsiln, ,
. , .'
'ł"
d
'.
.
'.
..
bul pieczątki sekretariat. ŁOZLA
N SIt • •
••
135 km sta
me. NłL l'm,gu ustaWI y SIę lWl nIe z. obył SIę na wy1linaczenle wlelką niespodelanką sportową. nie będzie przyjmował.
L'~ Z~W'\Jl\.lmAOW
arc~~ ~&ctgUna czel e z m1m:~ przeciwkó
siebie dwie •
silne.
innego
jakiegoś,
bar,d~iej ruty- Uzy,gkanie 7i Geyerem
wvniku
4) Kierownikiem zawodów Slą.sk
Io vu
•.
.'
.
.J_.k
<
~
'p
1
k'
''IT'~'
• ','
.
1
.
ósemkI.
Przed
meczem
duZ'o
mónowaw.ego
zaWOlLlll
a.
remisowego
spycha
ŁKS
do
rzę~
Ł6d~ - Poznań wyznaczony zostrzem o s l n lSme~;ghJll1n, PO!PfU. ar ,
tk' St . k
.
, ,
v,..
stał ob Wardz11'iskl Eugeniusz. n}1lll w Lodz;i Gabrychem i C'Z{)łowy- WlOno ~a ~ema.t wa I • ~ala. a
W wad~ lekkie} rQzc:zarowa,ł du druży~ PTz~ciętJly,ch. Druzy (pełnią~y chwilowo funkcje kap.
mi kolarzami Łodzi.
~ K~ml~sklm. Jak :r~wnlez o wy nas Marcmkowsln (ŁKS), któ~ na ta p{)-slaJda kIlku bardzo dobo sportowego).
Sk'u.szo.ny nagrodami zd~y.dował stąpIenIU. ~owalskIego w ,,:a- ry :zremisował z. Kaliń'Skim ry,ch zawodników, ohok nich są 5) Zawodnlc~ka Janicka (Zryw)
się stanąć ~b wyścigu szoSOtW€go dze śr6dn~eJ, ale gdy trzyty,Slę~ (Geyer). Mareink'<lwski miał. jednak i hemaruziejnie słabi. ~~:~ z.os~Je 3~~es:ę~~~ PtrA.
mistrz torowy PoliSIki, Jerzy Bek, ale czna J?ubhwno.ść zgr~m8Jd.zo~a niezłą tyl~o.. ])ierwsz~ run~ę. k~órzy p-ot:-z,ebują je;szcze. dłu: P~nkt 9 ~~l: a b~~~ ;o~wó3ne zgło
i tym l'a~ p'rzooladował go pooh 1 w h~h zohacz~ła po ~lemal. 10- Brzyzwyc-za1l1śmy
SH} do s11- glego trenmgu, aby
0I.41ągnąc szenie. oraz Z. Michalak (DKS) 3niestety nie odegrał on żadnej powa-cz:ueJ pr~el'Wle - Plsa~BkIe·go nyeh ciosów Marcinkowskiego i właściwYPozl0m.
.
mies. ,dyskwalifikacją. za podobne
żniejszej roli w biegu.
ze!wa:ła SH~ burza ok~as'kow: U do ~~h . celności, a tym.ez.a8e~ Z ogromnYm zainteresowa- Pl'~~~oc;:~e'ukarany 'Zostaje grzy_
Trasapl'.QwadzHa. z boiska Wimy bhcz~'OŚiS ł?dzka J• wobec wyjśCIa Kahns.kl doskonale da.wał g'Ohle liiem oczekiwać b~dzieroy teraz, wną \V wysokości zł. 250 - za dWU
przez. ul. Nawrot, ul. Piotrkowską Vi na rmg ~'SarskIego przeba:zy' z nim radę i wywalez;ył za- spotkania ŁKS ze Zrywem. 'N lrrotne nieprawidłowe
wypełnienie
stronę PJotrkowa i Tomasrowa i z po ł~. organ:uzatorom, że nie doszło szczytny dla sieMe wynik remi- -1tażdym bądź razie dla Geye'ru zgłoszeń. i przetrzymywanie ich w
•
do potkania Stasiaka z Kamiń-·
S d .
. M i 'k
.
, sekretarIa.cie klubowym.
wrotem do mety na stadionie. Tl"zeba . ' 8
so~vy.. ą 'ZImy, ze. .ar·c n, o~v: wynik 8:8 UZYskany z. ŁKS, obo
6) Skreśla się nieodwołalnie z liprzyznać, że warunki techniozne jak gklm.
. skI nIebawem wróCI do swoJeJ jętne w jakim składzie jest niesty członków. ŁOZLA następujące
i a,tmosferyezne były barom ciężkie.
Stasiak walezył w musz.eJ, dawnej formy i bE!'dzie podporą lada sukcesem sportow'vm,
kluby~ Szkoła Mł. ar. Służby ZdroSZOlSa J'est zniszczona, a zaw.oonikOln ale Ka.mińSki pI'zeszedł do kogu repTezentaeji ho·kser.skiej Łodzi.
S.J,'
ł
.
~S.
t v.rla. KS. Gajcz oraz K~ Bieg za nie
" ." T
l' ł
1ł 'nie . .
ęulZlowa· W rmgu p.
loro a, przejav.'ianie absolutneJ działalności
niemal przez cały Czas :przesZlkadzal (n~~. en man~" r mla '.' as
\v ~adze. l?ólś)'C'dniej mistrz a punkty oblicz,ali: Sierota II, organizacyjnej oraz niepłacenie skła
silny wiatr. N-i,c też dziwnego, że bji c. tak. z;~anj Ul \9kt:at.eglC~ntym .Polgkl, OleJiIllk (ŁKS) wypunk Ą Racięclti i Golański
Pu bliC2. dek.
j
Ił" i
.. ~ ,- l
'd adł
.
po'cuą,gnlęclem
ler01'\Vm,c ·wa t
ł K
.
l
(G
)
, •
...•
7) Kluby, kt6re ma ą. za eg oOje
~z~= .1\.'0 a.r~y. o P, a na SZO·Sle. Bek Gr'
K
"',. .
. " '. ow?,. . aczn~aJ:. czy m
::.eyer.. n-osCl nads. P'O.:dzIewanie du~o - składkowe winny uregulować do dn.
m.a. ~'efekt JUZ na 10 km trasy. Repe- e~ era. amlns~kl l'Zeczywlf-JCIC OleJlllk wyrazme oszczędzał Się około 3 tysięcy.
20 września.
ruje jednak swoją maszynę i pęd'Zi zdobył dwa punkty od.la sW~gO przed, wyjazdem do Pragi.·
.
8) W dniach 28 i 29 bm. Łódzki
dalej. Wkrót<:e jednak moWiU coś się klubu, al~ raz: naTCSZCle pow~n·
,,"', d
' da:'. . l h'. .
OZLA organizuje 5-clob6j pań. 10.
"
, .
.
•.
no dojŚ(S dO' teg,O' niezmiernie m1va ze sre lleJ mla
1e SI ł
St.,
d drUlyn na turnie
bój mężczyzn i marato)J o mistrzapsuJe l Bek JllZ rezygnuJe z wySC'1gu.
•
T'
•
Zbysze.k Kowalski, ale niestety,
1'\ a
stwo Polski.
Temrp,o jest Olstre. Zawodnicy· pę~ ter.e'SdUJąkCo zdapo"h;la.daJ~?e~o
musiał go zastąpić młody pięsłowJadskł W Pradze
9)
Db~wiązek zorganizowania
<łzą ~ałą. masą. Jada z szylbkośda od' pOJe yn u wóc
naJ epgzyc l Hciarz ŁKS~u _ Kosilis:l~i Prze,
punktu oażywc~go (półmetek) w
30' do- 45 km na g~dzInę
Prow~dzi bokserów łódzkich w wadze mu- , .1
T'..
.k':~· IK'O
Skład drużyny na turnieJ 810- biegu maratońskim nakłada Za.rząd
.
. '
gl a z
rzę<sows lm plIZez
wiański w boksie z udziałem" ŁOZLA na klub Boruta - Zgierz
Gabrych, a potem P·ietraszew.ski, WszeJ. ,k '
G
3 rtmdz.ie. Trz~sowski znacz- C : h J "sl if ZSRR i P l: 10) Zawodnicy, którzy posiadają
pierwgzej czołÓlWce znajduje się PO"I ~pot anl~ ŁKS. --: eyer ,za- nie sie poprawił od zeszłego Re~ .,zec,. ugo a~,'
' , o numerki startowe z agrafkami obo
nac.ito Wi:śniewsiki . L,eŚ'kiewicz Jas kon0zyłD SIę wymkIem remlSO'"
. on .SI'1nYm mo·
. eki
~aga.ch
wią.zani .'są zwr6cić je do sckretaria
•
.
L
t.
••
zonu. D Y'gponuJe
r edW tapo.szczegolnych
ł'
J.
j
.
nem się staje że walka o p.ierwlSze \Y);"D1 8:8.
. .,.
.; t
P z S '....W 8, SH~ naSL~pu ąC()..
tu LOZLA.
l
'
81: . k
dzs"
ko sem, a co llaJwazm8JSze Jf'S· ag·
W
Z· b
(C)' A
11) W ramach meczu śląsk ~iej,gce 'rOzegra się między tymi wIa
aSIa:, wa . e n;.u. . zeJ 110' .. resywny.
• musza: ae, ara • z"
n~ Łódź _ Poznati odbędZIe się wręcza
sn·ie kolarzami.
nał b~z 'Ylększego trudu .swego
T t I
' . •
•
•
•
•
drejewiez (J.), SegałOW1Cz (ZR)i nie dyplom6w z XXI mistrz. Polski
Ostatnie kilometry przed metą są pTzeCHvmka BodnaTka od Ge~dz:e POlclę~kIeJ W!.stąp:ł Stasiak (P.).
finalistom z Okręgu Ł6dzklego.
• *
•
T Ize
. b a ..
. d ~ W"
bvhr
PolskI - • Plsars]n.
W
· Sfrba (Cz.).' Bufatalne. Kolarze lTh'U>szą ;p.okonywac
yela.
przyz n a ć J,e
'1 ml,stn
T
•
• kOgUCIa:
v-P rezes "O
1-1
ZLA
•
koc' łebkJi N' b t
'1'
nnk że Bed11arek to
bara cz~ l on, ze SkI o buandą..
(J)'
A d .:
(Z R' )
Eugeniusz WardzlńskL
. re .
•
lez y ~zczęs l~ TOZ
,
j
.
B . (Geyer). Walka trwała 'edi!1ak J6SICZ . , ., . n e"ew:.l. " l
Sekretarz ŁOZLA:
WIązamem było uiImeszczenlemety dzo
dobry
bo~~er,
. rak b t 1 . 'tl
b .
,J
,". Gl'zywocz (P.).
Henryk Gruszczyński.
c PtOllli ~e~
na_. samym stadionie. Niesforna pu-,' IDU. vVj~'z:v~ało~cI i {}d~echl1, ~ ! , cr ~ bi:O, d ~ ~ kmok
W. póirkowa: Dittr (Cz.), Gi-' - - - - - - - - - - - - - blkzuość zaba.ry.kado.wała wejście ale JUŻ dZISIaJ mO'.bę on byc bal'- Zlec cOs El: ZIeJ. on re l1e~w
.
. •
'_
przy bramie boiska i kolarze musieli ,dzo groźnym przeciwnikielll dla na, tem~t poz~omu l formy ?bec~ ~or
::iazlew (Z.R')D ~ecz TUR
Bieg 3: 2
zwaJniac tempa, by uniknąc katastro wszystkich "much" w Polsce.
ne J , P]f!.al'~k~e~o.. \V ..kaz,dym OWS l ( -.
•
.'
Mecz p.irkarski 'o mistrzostwo t. 13 'f
f y, W przyszłoś~i lepiej jednak wyśSpotkanie Pa'wiaka (ŁKS) 2i hądz ra~le Je~h Plsa.r.~kl :tdecyW: lekka.: Kraheek (Cz.), Te- klasy między TUR z Tomaszowa a
cigi szosowe kon-ozyc na szosie. 01'- Kamhlsldm ,(Geyer) w ,vadze dowal ~H~ WYJść na rIng i w da~- odo~Ie:wicz (~.), Gl'ajner (Z.R.), Bi.egiem z Łodzi zakończył sl-ę z:wygallizacja je;;;t wtedy łatWiejsZa, a ko:gn?~ej nie b;;lo z.byt ~ieka\ve..~zYm Cląg? konty~u~wa~, SWOJą KOZJ.Ołek.~P.). .
cięmvEml (..'rużyny z T{)ilnaszowa 3:2.
W. p~lsrednlR: Kostka (Cz.),
zawodnicy mogą wów>czas rzeczywiś KamlnS'ki ·trahl na wJTzszego o ~ak w-spanrtał~.karI?lą SiPorto:w~,
cie 'rozwijać rekordowe tempo na fi. głowę -od ,siebie .l)ll'zeciwnik~, to chyba zdaJe s.obIe całko,n~le Tieziez (J.).Szczerbakow (Z.R.),
ni szu.
Idó1"Y pona·dto miał znaczme .sprawę z tego, ze go bę-df\nIe~ OIejnłk (P.).
.
Rozegrany w Pabianicach mecz
M:istrzemwyścigu zOstał Wiśniew dłuższe ręce. Kamińs'ki walczył hawem rzekałYbaTdzo poważne. W. średnia: Garda (Cz.). Po· bokserski o dl'uzynowe mistrzostwo
ski z Warszawy, który dysram:s 135 ag,resywnie, ale niezbyt czy.sto. mecze, 'V per>RpeJdywle wyła- powtez (l.), Karisiewa (Z.R.), Łod~~ międ~y .,Zrywemłl a drużyną
.km przejechał' w ezasie 3 g. 24 m. Zawodnik tej miary c~o Karoiń- nia się postać Szymury, ja]m te Kolczyński (P.).'
.
ZKE Z::'O:CZYł się zwycięstwem
47,2 sek.
ski nie ma prawa w~lczyć ;,gło- go lla,jgroźnlpjszego ry,':.ala Pi·
'V.półcięźka~ ~etllka (Cz.),' r~!ula~ '(Z) pokonał WaHa Czar
Drugie miej.sce zajął PietraoSzews~ wą's i narażać się na ttwagi sę- sursklego dlo tytulu mlstrzow- BO~l,'(lan()wicz
(J.), Stepanow ueck! (Z) zdobył pkt walko~erem
DKS. a na dalszych znaleźli się Ga- dziego. Zwycięstwo przyznan·o skiego.
(Z,R.), Szymul'a (P.)'.
Grzyboyvski (2) pokQnał Olejnika
lirych z Krakowa, LeŚiki€wi.C'z - Kamińskiemu. Obiektywnie trze W wad.ze ciężkiej ŻYlis (ŁK8),
W. ciężka: Livansky (Cz.), ;~n:f:~~~!ew~c~J~ ~grałs w III
Tramwajarze, Kuderl - Warszawa, ba jednak stwiertZiić, że wynik ollawial się ty dwóch plierw.szydl Viray(J.), Korolew (Z.R.), Nie- cha, DębiCkiZ(Z~ p:ze!r:ł\ Nr:;~i~:
iWandor - Kraków.
remi.sowy, najil:Jard.ziej od1Jowia rnnd9.~h ~jść na całego" prze· wadził (P.).
kill;l, Unton (Z) '\vygrał w III runPo zawoc,lach nastą'Piła u'roczystośc dall)y przebiegowi wand.
dwko wicemJstrzowi P-ol~ki;
Zawodnicy polscy w dniu cIzi· d:liie przez teChniczny KO z Trzciń.
rozdania 'cennych nagród, naj~aW piórkowej' BonikowSiki Jasl\óle al~ w trzeeie~ l'1.mdzie siejszym wyjeżdżają do Pragi. sklm, Bednarz pOkonał Lyazkow. ; ,. , ,
"
.
'
•
skiego, a Kłodas w II wygrał przez
nialszych, jakie ki.edyikolrwiek otrzY- (:r~KS1)
przegrał z ~fazn.re.m g,dy przekonał się, że Jask6ła Za:wody l'łlZpOOZna się W n3JbUż KO z Kraszewskim.
lllaIiriasi kolarze.
(Geyer). BokoS~-r ŁKS zrobił im nie jest ta.kigroźny jak opowia szy czwartek.
Widzów 2000.
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DZIENNIK ŁóDZKI
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iń
izll todzi

po prostu

Prosimy o ~!szę

1łIiejska Błblioteka ~ows~echńa
przy nl. ,Andrz~ja 14. Jest ~dYną
na terenie naszego mIasta. blbloteka. • czytelni~ naukową, dostęplll\!
- lIfJ dl~ uczniów klas Wyższych, studen
. , tów, profesorów oraz, szerszego ogółu inteligencji.
na tradycyjne święto dożynkowe, wspaniałe Wlence dożynkowe. Nie kieraty, 2 siewniki, 2 sie~zkarki, I
Z przedwojennych' przeszło ~~:
~
k
. . . d b1U 5 ku tysięcy tomów uporządkowano JitU
Następnie odbyły się śpiewy i wiadomo było wprost" na co woz, 5 uponow Je wa
"
- 50 tysięcy dzieł, które wzorowo .ska
inscenizacje w wykonaniu
kół wpierw parzec; na barwne, bogato ponów wełny, swetry, pulowery, talogowane •. dostępne ,są dla z~..
ZMW - "Wici" oraz uczpjów i u- haftowane stroje ludowe, czy na uzdy, ledce, ko~plety skory na ~u- nych wietlzy bywal~oW ~zy~elni.
czenic szkół rolniczych. Występy wieńce,którympomysłowoąc ludz- tyz cholewam1, kretony, m~tena- Wśród czytelników' przewaza mlo.te odtWarzały pracę rolnika. A ka nadała oryginalne kształty ko..; ły koszulowe, buty damskie, ce- dzież licealna i akademicka. .U~i.
bl
y wersytet Łódzki nie llosi~da .blbhowięc najpIerw powrót po wojnie ron, orłów, wiatraków, ksiąg o' ment, wapno, pa:pę~ m.e e,. prz - telddostatecznie, wyposazou~J i wo
do zniszczonej ojcowizny, praca twartych itp. W imieniu młodzie- bory gospodarskIe l WIele mnycl1 hec tego'studenciżmuszeni są do
nad odbudową domosn.~a, potem ży przemówili: jeden ze żniwiarzy przedmiotów; wyprodukowanych korzy'stania ze zbio-rów Biblioteki
orka i siejba, wreszcie żniwa.
i przodownica. Potem odśpiewano w tym roku w fab~kach. ~w. Na- Powszechnej.
Popłynpła prastara pieśń dożyn:.. chórem pieśń . "Błogosławiona do- uczycie1stwa PolsJnego oflar.ow.al
Z nastan.iem roku szkolnego, rot"
bibl
ku akademickigo, a zwłaszcZa om·
kowa:
broc człowieka" i złożono na stoJe Uniwersytetowi Ludowen;u
10- su egzaminów, nr .leńka sala Biblio
"Plon niesiemy, plon
ojców wielki ~ołacz razowy.
tecikę, złożoną z 2Q tomowo .
teki nie może )omieśeić czytelni.
W nasżycn ojców dom.
Z kolei przemówił do żniwiarzy
Piękny ten sy'rn:bol
~Juszu ów. Oddziewiąłej z rana do ósątej
Żeby dobrze plonowało,
, gospodarz wOJ'ewództwa wO,lewoda chłopsko· - robo.tmc.zego opIsał
wieczór trwa ,walka o książki, o
. przemoWlemu
,
za stoła.mi. Przed drzwiami
Po sto korcy z Iwpy dala ... " Dąb-Kocioł. Nakreślił on ciężkie SWOIm
przed st aw'.- miejsca
wejściowymi
tworzą się kolejki.
.
W międzyczasie do stołu ojców położenie wsi po wojnie i wielki del miejskiego ludu pracują~ego,
Pomyślne wyniki pracy osób ko":zbliżyły się przodownice z poszcze- postęp, osiągnięty w roku bieżą- przewodniczący O~ZZ Burski. .
rzysta;iących z książek w czytelni
gólnych powiatów i'gmm, niosąc cym. Omawiając horoskopy gosW tym mo:nencle ua stadI?~ wymagają przede wszystkim odpo-.

gr,gjngDłświcti(! dożgoł!
b il"'l'Ioraws i Oł:zfs_oitz

Wczoraj na stadionie Zjednoczonych w Łodzi odbyła się urociystość dożynek wojewódzkich. Od
godziny Io-ej rano płynęły na stadion barwne korowody wieśniaków z całego województwa i tysiączne rzesze ludności miejskiej.
Przy stole tzw. ojców żniwnych
,zasiedli minister kultury i sztuki
Kowalski, wojewoda łódzki, DąbKocioł, wiceprezydent miasta, Gallas, dowódca Okręgu Wojskowego,
gen. Zarako-Zarakowski, przedstawiciele Zw. Samopomocy Chłopskiej, ZMW "Wici" oraz delegaci
wszystkich powiatów. Uroczystość
rozpoczął wiceprez. ~allas, który
jako gospodarz miasta powitał
wszystkich przybyłych do Łodzi
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k szy. Potrzebne to, by wygodnie u3.lata uprawa żyta i kar aro owe],
so a oraws 1. siąść, skupić uwagę nad czytanym
a
'I
tofli przest~l:ie byc opłacalna. Gos Przy ~~wię~ach hymnu .n~ro~o~e- dziełem i mieć możność .swobodne..
li ,.
podarkę trzeba uintensywnić, prze go zbhzył SIę do stołu OJcow Zn1W- gO r.{lbienianotatek.
l\\ną
Ul! Pftls~1D
stawić na hodowlaną oraz na,upra- nych. Towarzyszył ~u sekretarz Mały lokal i zbyt bliskie sąsieiiz..
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III kre two hałaśliwych zakładów tapicer..
śmierci
wianie nasion oleistych. Przede
, a OWH:Z~,
se. - 81\:0 _ samochodo'wych, to najwięklit!
wszystkim zadaniem naszym jest tarz CKZZ, Motyka 1 m. PremIer sza bolączka' Biblioteki. Koniecz.
W roz:gwarze i trosikach dnia co- niun:kburalny. ale struikturalny. Zja odbudowanie zniszczonych wsi. Osóbka-Morawski zajął miejsce ność znale:denia obszel'tllieiszego lo4z i ennsgo zapomina się łatwo o wie- wisko to - twierdził Rapa(jki -,nie Pięknym przykładem ofiarności n>a przy stole, przyglądając się poka- kalp,. to sprawa ~iecier!~:ia~~ zwłoki.
lu rzeczach, za>pomina si'ę i o oso- zniknie, dopóki w SlPosób za,sadmczy tym odcinku Jest inicjatywa woje- zom arstycznym, które roz,poczęłYIJUZ przed WOJną z lIDCJat!'":Y i
bach, które w życiu naszym odgry- nie przeobrazimy istniej~ego us"tro- wódzkiego Zwiazk:u Walki Mło- się właśnie po zamknięciu części 0- k?sztem Zw. Pnremysłu Włoklen' .
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mczego rozllcczęto budowę nowego
wały znacznIeJSZą rOl'ę.
,le na JU kaJPltahstycmego.
,dych, 'który zobowiązał się odbu- ICJa.LIleJ uroczys OSel.
gmachu: dla Biblioteki. Gmach ten
Warsza.wianie nie zlliPominaJą tego,
Prz8jpowiadająC' 2llUi,erzch kalP,itali- dować wysiłkiem własnych rąk
Tańce i śpiewy wykonane były przy rogu ul. Gdańskiej i Kopemi..
że we wrześniu 1944 r. osamotniona zmu, Ra;packipa::zecJkladał k011lkret.ny wies Jeziory w powiecie sieradz- naprawdę doskonale. Zwłaszcza ka ~ie zos~ał wyk.oń~zo~y. W~Iwt?-.
i płonąca stolica broniła się zaciekle program gospoąarczy dla kra.ju, w kim, całkowicie zniszczoną przez dzieciaki z "rodzinki, wiciowej" w cz~me .go l przeme,SIeme don BIi z G.~termina:cją z wdzierając:y'lD się l.-tóryrn zasadniczą rolę przeznacz.a,ł działania wojenne. Także Wojsko ludowych kostiumach wzbudziły ~botbekl WYsuw~ Stlę na czoło po-••
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rze naszego mlasa.
na JeJ szance IJJlt erows IlU naJez z-, ańsuwrL/. i SlpU'l Zle{;ZQSCll.
Polskie przekazało Zw.Samopo- SWOIm tempel'amen em szczery po 'Łódź,po wojnie awansowała -do
eą, a spółdzielcy nie zapomi,nają, że
W myśl tego programu Państwo mocy Chłopskiej baraki na budo-Idziw publiczności.\Vystępy trwały ,odności miasta akademickiego. ZaZ,'e,dIiia 16 wr::eśnia tego ~amiętnego powinno obj~ć "W!szy~tikie pr:edsi~-Iwę 3 6' szkół w WOJ,'ewódZtwiełódZ- pbna~ god:in~, piZ! ~z!m ",ob, szczyt to,.nie~aiy,. n~kłada ,0, n ,.ied:
roku padł razony odłamklem bomby biorSftwo llzyteClznosci puibhc:"neJ, kim. Kończąc swe przemówienie PremIer zmIemł swoJe mIejSCe przy Ddak Ob?Wlązkl. a Jede~z. nIch ~~r
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. bogact W l.. SI,°ł natu ra'l
' wez~ał inne or~anizacje' stol'e oJc~
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zo wazny - to ułatwIeme studIOW
l lrzywo'dca ICl
eksploataCJę
-Iwojew~~a
Zl~J'. przy~emmłodzieży.
ża za
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roi- spAldzie,'clos"CIW rocz.pic.

zes ZarządJu. Głownego ZWIązku ",Spo nych, przemysł o znaczenilU podsta- ·młodzIezowe l społeczenstwo do ne - posrod barwnychłowlczaJ. Gozdawa
lem", 'ŚP" ~rof. Marian Rapacki..
worwym ~dzi~ nazy.wa>m~ - }duC'zo-lczynnej pomoc! w odbudowie wsi. ne~, ~tóre otoczyły go jak bukiet~I-lIIIiiIIil!IIIlII!iIilll!llllli2lll!Ellllllllllllillll!illilili77miilil!l-IiI!IIIIII-IIIIIIIIIiI.
I choclaz od tego momentu kledY\Wyrrn)) wIell-ci pr~emysłsrodkow wyJeden z ojcow żniwnych, ob. kwiatowo
,
l
zginął te;n zasłużony działacz s,pół- tworzl)ni'a i konsrtuikcy:;iny przemysł Dubr,ownik, wzywał władze, by , Okołogodz~' ~6-ej zakończyły,
dz.ielczy mmęło d:wa lata - nie bę-, woljenny, a po,nadto centra1ny ajpa- chleb,' pochodzący z pracy chłopa się łódzkie dożynki I946 r.
dzie zapewne dziś na terenie całego rat 'Pieniężno - kredytowy i IDC)llloIJl01 ',roZdZie1iĆ sprawiedliwie. W Polsce
(o)
kraju ani jec.:'nej placówki s:półdz.;e1- handlu zagraniozmeg{J.
nie może być ludzi . głodnych, nie
czej, w której nie poświęeonoby tej
A jaką rolę winna odegrać gpół-jwolno przede wszystkim zapom- 'U'
llIiez.WY'kle t\vórczej postaei chwili cJzdelczość?
Iniec o sierotach i wdowach po D.
ihBU 6:
wspomnienia.
"Slpółdzie1ezość !pOwinna objąć pro tych, którzy padli ofiarą wojny.
!tUj1'!? nield IOWi'lIOW'łCh
Kim był Mariam Rapa,cki?
dukdję, roz<}ział, zakup i Z'byt arty- Dla podkreślenia jednosci robo- Wobec wznowienia działalności
Działaczem, iPJ:iOrf.esorem
Szkoł:y l..-ułów spo:życia, pl'lzedmiotów użytku tniczo-chłopskiej nastąpiła sym- g'letdtowarowych dawne rady gietGłówn~j Hand'lowej, myślicielem, po domowego i śroclkóiW wytwarzania bolicz.na wymiana płodów rolnych dOWIe. k.t~re. od, .czasu wybuchu ~oj
clą, "\v'IJ,iJkliiwymi przewiduJącym potrzebnych 7ło.rganiwwanej spół- na produkty przemysłowe i brater- ny właSC(Wl~ .tue wy~onywałr zad"
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nych czynnoscI, zostaJą ob-.ecme roz·
tworcą
programu dl'a spo'łd Zle
C.'zle CZQ l'ud nosca,
o Tv" p'lenlęzno~e
S
1Oill, wymlenlOne] przez wiązane na mocy zarządzeni:a NUl1ipolskiej.
dytowy, świa,dczenia usłt1'g na zasa- młodziEŻ wiejską i miejską.. ZJ\/IViT ' sh'a Aprowizacji i Handlu z9 b.nt.
Już w 1936 r. na jubileuszowym dzie wzajemnej pomocy, organizaC'j~ "Wici", spółdzielnie parcelacyjno- Do sP.rawowania czynności rad gietzjeździe "Spolem" Rapacki, nawiązu- pracy najemnej oraz 'rzemi;eślniezeJ osadnicze, Z\lVM i szkoły rolnicze dówych' do cbwUi ich ukonstyłuowa
jąc do kryzys.u go-spodarczego, twiel' i chałupniczej".
• ' na terenie naszego województwa n~a wyzna~.zeni zostaną dla każdeJ
dz.ił śmia.lo że nie jest to kryzys koRapacki nie do,żył nowej Póilsiki, otrzymały w darze od robótników gl~łdy Od~z.lelnie ko.m!sarze rząd~wł,
,
..
.",..
m::anowalli prZ\ez MInrstra A,prowlZa;-______""""......""""_ _............................ 1Polski oparteJ na :zasa.c.lach demokra: łodzkich I6, plugow, I6 bron, 2 cji i Handlu.
MŁODZIEŻ redaguje li czyta ej i, o którą walczył z taką samą namiętnością jalli: o ZlWYC$ęstwo ruchu
PRZETARG
nową gazetę_
s:póldzielcz8lgo. Padł wczasie narad·
Fabryka Obuwia P.PULKA S-cy w Radomiu,ul. żeromskiego Nr' 2
Ł
Komitetu Centra"I!llIęgo dzielnicy IvT,tJ
pod zarządem państwowym
kotów.
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę następujący~h maszyn
Nowa Polska zreaHzowała ,wiele
kamaszniczych o napędzie elektrycznym z silnikami i spodami:
2 maszyny słupki lekkie typ 34 KD V 6;
tez, które Ra:packi postawił .Pr:zed 1'u
1 maszyna słupek ciężki baganowy "PullmanIl 34 K. 11:
Nowy 15 numer tego najpo- chem spółdzielczym. Nie wi'ęo dziw.GL. 'KS~GOWEGO i KSIĘGO
4 maszyny płaskie typ J 6 K. 38.
WEGO od zaraz. - Warunki do
'pularniejsz.ego tygodnika do ne.go, że W historii SlpóŁdzl€Jlczości
Oferty najeży składać, e\ventualnie przysyłać pocztą z napiomówienia osobiście." Referencje
imię
prof,
Ma'riana
Ra'pacldego
bę
sem "Oferta na maszyny" do biura Dyrekcji fabryki, Radom, ul,
nabycia we wszystkich punkpożądane.
żeromskiego Nr 2 do dnia 28. 9, rb. ,Otwarcie ofert nastąpi w dniu
tach sprzedaży prasy codzien- dzie figurowało zawsze obok naZlWiJ.
STRZELCZYK
(dawn. John)
30.
9.
r.b.
o
godz.
lO-ej.
Zastrzega.
się
dowolny
wybór
oferenta
.
ska pioniera tego ruch Romualda
(Kr.1740)
LQDz- ul. Piotrkowska Nr 217.
lub unieważnienie przetargu bez, podania powodu.
. (Kr. 1724)'
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wyjechał na wieś wypocząć
wieczorem, usnął, lecz nocą
Ze świecą w ręce znlęczony wstaje,
bo nadmiar pluskiem spać mu nie daje

Krupka

Przybył

Gdy zmrużył oko okola czwartej,
kOBut mu pieje w okno otwarte,
a rój much brzęczy Krupce nad (rchem:
przestań-no leżeć do góry brzucheml

Z jad/szy śr.ia, dan, i,e,' PO,szedł na. space,1'3
by na przyrodę wieiską popatrzeć.
vV tem wystraszony umyka z krzykiem:
- Ratunku. ]udzie~ Dtzed wściekłym

I

-

Wieś
~ rzekł 'p. KruPka- pipkna
,
r
,

lecztrz.eba będzie mi ją opuście..

a opuszczenie ma tę przycZYnęJ
,py!S-iern! że nietnożliwy tu odpoC'zY.,nek.

a juści.
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fj;;ne ...", 6.05 DZIennik. Łódź: 6.20 Pro skiego. 2. Płyty. W-wa: 18.10 Aud.
Przeczytałem i /l'loiat zawirował mil "CzY 'marszałek Sm:u.t8, p-r«miM'
slov..'. Dl'ogu~ła.wa
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.
~i~;;yka. G.35 lv'Iuzyka. Kraków: 6.57 przy głośniku. Kraków: 19.30- Mi wewnę.t1'zny i przYliTawilo m,nie ostoJ'a ';""".'fjerium bryt'l';skiego ,jest
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~
POc•. Lh~:~l~,:.' :wo ,z, -'"
: U::.J
i ny Chór - Balet. i Wielka orkiestra!. ..,
. .
z:,~~a.z płyt;, 1~.~? ,..~J;.~~~-;?llka radw-l~ W y R O B () W F A B RYK l ~ "Lutni" pod dyr. W .. Szczepańskiego! mam: koresponde,nt parySkI "Rob,ot
WAtNE TELEFONY
!e'-!U~lC~n~ ;"'. Op.LfL. 1,":1':. Ber;:ta~da!~
~ i K. Skindera.
; 11.N-J(l," i 2w'aaam, że gen.. Sm:uLs mg.l{.lima:zevV.sk."W!iO. 15.10 Pogaaann:a I~
~
Bilety wcześniej do nabycia w ksl.ę 1 .
_ . ' ..
Woj. Urząd Bezp.
- tel. 252-72 C;;'. ~~Je\~"~~~lCS~T,., "Na. ;e~aty fl~-I~ Z'p G E R ~I A R Ł ó D 1; garn! ul. Piotrkowska 102 aj a od· dIJ me był 1-vodzem arm~l. boers1d1,€J.,
_ tel. 130-01 U.ow . l.~._O "N",sze ple",Ul . w wyk. ł" Wolczal!iska Nr 65 - tel. 172-47 ~ godz. 17 w kasie teatru.
ZaEJtepo'U)ał go 'UJ tym 11/le1 aJd Oh~
Pow. Urząd Bezp.
_
~. J a~.mm -:- ~ezzoso_pmn, akomp. ~
poleca:
ł
Kom; Miejsk. M, O. - tel. 2;)3-60 . W. ;cll;!l~V.'l~Zowa: 1;).40 Rez~nva: ~ "DOBROLIN" pastę .do obuwia ~l
POLSKA YMCA SZKOLI
!iruger, o czym 1.of'cspO'l'L.dent ZlLfł7GKom. Pow. M. O.
- tel. 185-m~ l 15.40 KO."lCC1.t reJ,lam,owy, \~ -wa. j@ i zaprawy do podłóg - wosk ~
SEKRETARKI BID-ROWE
niczn1f ,w·iedzicć powinie.n.. Za4 gen..
1?'OO ~zlenmk. Krakow: 1G;~m Re-Ił "TEMPO" do podłóg -"FORS""
W drugie' ołowie września b r , '
.
• .
1
Pogot, Rat,. Miejsk. - tel. l04-4'lc;ul1
wlOlonczelow~. Pozm:m: 16.551~ do szorowania naczyń i woski ~ rozpoczyn3ji s1ę wykłady na kursie l S1nuts z braku 'l.nneg o st.anowIska 0Pogot. Rat. Ubezp.
- tel. 134-15 1~;wadral1s p~etyckl. W-wa: ~ 7.10 l'~ szewskie.
(56181 'dla sekretarek, zorganizowanym bją,ł dCl'u:6dztwo armii b'1'Yt1/iskJ.e; fl1
·L>,oncert. 17.",0 - "Odbudov.l1.1Jemy ~.._"-~,,-_...._ .................,,..................................................""8Ió przez Ognisko Lódzkie Polskiej I
'.
•
Pogot. lekarskie PCK - tel. 1 1 7 - 1 1 '
CA"
jl)(){;ulntcweJ Afryce i pokonał wyzef
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumllmmnmm
YM . W programie: stenografia"
.. :
.'
1
Straż Póżarna
- tel.
,8~.
m~yn<?p~e: języki obc",e,. org~J1i-l' wzm.mn!..'.,Zol{.'(L1te g o, Ohm R:rufJWCl.. wraz
Eiuro numerów
_ t l H)f'-OO :::
:::: zaCla bll~ra 1 ~nne. Szcz~gółowych z m'min. b{J(I1'sl-:a.
e ."
::
:::: informacJi udziela i dalsze zgłosze~
?lI!"
•
nie przyjmuje Sekretariat Ogniska. .Ii.wm dla ()wego kD1·8ł!_~~'il.ileru.lL 8z6
Dl'ŻlJRY APTEK
ul. Moniuszki 4 aJ codziennie w go- 'jre g ,?-lIJngt.n.ych propfj, Z1Je'jt do UYlJko::
:::: dzinach 9-20, tel. 153-77.
''}'zystania 'tv rwstcpnych reporlażack
Dzisiejszej nocy dyżurują 2pteki:
w ŁODZI, ul. K.~TNA Nr 21. - Tel. 214-84:
1IIII1l11Il1I111I1l1I1I1Il1Il1liUliIlllllllllllfi1UIIlIiUUIIIUUl!liIIlIlIl zagraniczn!'ch.
CZ?/Ż ,nie ciekawym,
Rembielińskiego (Andrzeja 2[;), Szy E§
j
mańskiego (Roldclllska 6). ZU!1d~-i ~
h
d
::
!
,
!
by/nbl!
slfócić
Juli~
Cezara z Ko
przeprowa::hają kapitalne remonty samoc o ów
lewicza (Piotrkowska 2;)), Szlb.den' ~
csc1:o",'!ych i dęża!'Oi.vyeh wszelkich marek i typów
::
lu.mbem, a SoM-eskiego posla.ć z wybucha (SrebrzyńEka (j;j),. Kas;;cI'l:lGlr łUSPiebżcz(.q. do. Af~an~s·.stabnu?
SZYBKO _ TANIO
SOLIDNIE.
wicza (Limanowskiego 12), Lipca
;2
STACJA OBSŁUGI
:: lIiIi
łl
roowę a ę n'/.e mzesza!: z a q %
(Piotrkowska 193).
Euzebii i Ko.rnela·'
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:Nr :

:lzc wojsk arabskich, sztwrmujących
Teatr W. P. (Ce~ielniana 27)
Chartum.
godz. 19 "Wilki w no.:y".
anNA
"Wielki walc"
II
a
Wiem, że nie zadowoliłem jeszc.ze
m
lI'lI
ecbny
TUR
(11 Li- - -PoloOls"
.' ,
. zkans
' ka 31 ) - II1II
III
PL·• LEON"'1ir>D~
II
' . c::;ytel n.'k a. Chceme
. naz... eat r rOWSZ
•
IPi-otrkowsk.a (1) ._ "BaJka'
(Francls
~ r.u...
II Cle. k awo'Scz
stop~da ?1) - godz. 19.00 - "Pan ni:;czynne z po,';odu remontu.
"Górą. dziewczęta".
a' wiska śmiałka który tak Bobie d.Q-.rOWIalS~l'·.
I'ec~3" fPlOtrkowska Nr W8)
.,Wolność·'
(Napi6rkowskiego 16): II
: ""ol""·:" pa" yna'
,...,. e ł ..
_ .... 1erza "Zwyciestwo pustyni",
Q
'l'l.wa l 3.
"
Dyre k'
..
Z Z" Z 8Z 08Clą·
•
D omu ....
Teatr K ameraLUY
....UlU!
",-,zczęs
1.1
cJa zaWIadamIa,
że Ił
J . . "z·
K
lll:
...
(Przejazd 34) - nieczynny.
..Wisła" (Pl7""':Jzd l)
"Adria"
.Roma" - (ul. Rzgowska 84) - :
t ł
II e..:.t 1um .aro lfJ.ł(e pOjęcre o h'lrTeatr Letni BaS'atela {Piotrkow- (Gł6\vna 2) - "Szyrmet Chan".
"Kv;;c:t młodoścl'L. .
lIł~?S ~ y. zmontowan,,: nowe, :1 storii)cu,rzyński.
ska \H) - godz. 19.30 "Bliźniak".
..FaUyXt'· (Narutowicza 20) "Zachęta" (ul. Zgierska 26) _ :nleWldzmne dotąd lmprez y .:
WŁAD.
Teatr "Syrt>na" (Traugutta 1) - "Jesse James".
'I"zygmunt Kłosowski".
II
fi
godz. 19,30 "Skok przez rok".
,:ratr:t:" . (Sienkiewicza 40) .,:--~\''''W· (.l\,~L!('L~l Rynek 5) _ :
Wstęp na teren Lunaparku
: mmmn,mmm. m.lmmmlUIUluUm
Teatr Komedii Muzyc:-:n.ej "Lut- "M~ye~~mg" . ,
"ABC miłości"
III
BEZPŁATNY.
III
fil ~
al l!f
Ę
nia4'. (ul. Piotrkowska 243) godz. 19
"ltlel. (LeglOuow 2 (.j,)
"Snn .,;';11:"a'· {Ruda Pabianicka) - II
(Ag) I!I!
Ul ~
U Ił.
.,Wesoła wdówl,a".
De1netrlO".
ZV',Tycięstwo w Tunisie".
III
iii
••
,
"Gdynia" - "Sa!l Demetrio"
""OŚWi.atowy OM rUR" (Koper- 1liIlIliIlJlIIIlllIIIII'lUiliIlIIIIIUUl!l!Il!llIliIIlIlIIl!IIiIIIIU!l!łliilill Pi'yI-rwalifdmwan;rch samodzielnych
Teatr 11a .,Pięterku" (Traugutta
"Skr}cl'\YY" (Kiliilddcgo 124) _ nika 8) _ Torpedo _ Reprezenta~I I S T R Z Ó W
l) ....:.. godz. 19.30 "Poco daleko szu- ",--,z?puJew
l'
"
•
c,-ia Łodu' (re'portaz' meczu) l' "Zwy- RAMY dwuspł'osowe
i N SP E K T O W E
p I E COWY CH
kać".
' . . 1
"Wł61mi~u'z"
(Za'ł,rndzka 16)
- cięstwo pustyni"
o wymiarach 100X150 cm
10 żelhviak6Wi gruszek Tropenua.
Teatr "Gong" (Południov.Ta 11)- "Czf1.pajew".
Początek seansów w dni powszed
dostarcza
I
}'
- nieezynnv.
"I~obotnH;:" (E:ilhlskiego 178) - nie o godz. 16, lB, 20. - W niedzie- W I E L K O P O L S li A. '/f: Zg.oszeni;-;- z życiorysem kierow:=tć
-or'~ocny eL 1'miel "',
lo i święta o godz. 14, lu, 18,20.
SPóŁDZIELNIA OGROD~"'1:CZA lIi ~o "PAP, Poznań, ul. se,::. IDe::p~zed"\V!~~~,~~" -(z;eromS)~,.i.egO 7-i-76) I Kina "Hel",,,Adria", "Przedwioś Poznati, ul. Dąbrowskiego Nr 12
yńsklego 8 pOd "Nr 1742 .
Ogród Zoo~ogiczny na Zdro\\'1iu
Jazd tramwayem Nr 91 -- otwarty co- .,Sl",łamrh,>"'. .
lnie" i "Roma" rozpoczynają sean~e Telefon 73-55.
(1714/Kr.) I1Unmmmmmmmmmnnmnmm
dz.iennle od ged.t. {I r.eno do zmroku.
"Rel:;:ol'd" (u!. Rzgo\;,,'ska 2) - o pół godziny później.
'
(Kr,1742)
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(do-t

I wieńcami

niepowiędłych jeszcze kwiatów.
I Piotrowski spróbował rozplesć palce, ale nie pusz~
Zielsko na bok i do roboty - rozkazał Jan.
czały, tylko obrazek wypadł z nich, o~uwając się wgłąh
Wgłębiły się łopaty w spulchnioną ziemię, odrzucając trumny. Szarpnął jeszcze.raz ·niecierpllwie. Rozplotły się
ją na boki. Pracowali po dwóch, zmieniając się Co pięć zwolna. Obrączka zsunęła się stosunkowo łatvxJ. Jan
minut wówczas, gdy miesnie słabły a wraz z tym zwal- schował ją do kieszeni.
niało się tempo kopania. Piotrowski sam nic nie robił,
- Teraz trzeba zobaczyć zęby - rozchylił wargi tru25)
POWIEilC
przyglądając si~ jedynie robocie swych "podwładnych". pa. Aha, jest złota korona. A tu druga. Ładnie!
Ano me. Aż nudno stac.
_ Prędzej, prędzej, do rana tu będziemy marudzie.
Poszperał' w teczce, wyjął daki§ pilnik i obcegi. Pilni..
A ~obyś ty chciał? Lepiej, że nucL."1o. A myśmy
'\Vreszc1e łopaty zazgrzytały o cos twardego. Jeszcze kiem podważył górną szczękę, aż zgrzytnęło c~ś sucho.
się tu umęczyli; .Trumienka solidna, dębowa. Niełatwo . knJ;:anaśde ruchów i odsłoniła się długa, wąska trumna. Teraz założył obcęgI i zwrócił się do grubego Juliana.
było otworzyć.
Podłożyli ped nią dwa grube sznury - w nogach i u wez- Tej trzymaj go za głowę, żeby nie skakał przy operacji.
- Aleście otworzyli?
gło\',7ia. Trzymając ich końce w rękach wyszli z dołu.
Szarpnął raz i drugi silnie.
- Pewnie, a cóż ty myślisz. Na darmo taką wy_ Stańde w rozkroku _ dyrygował herszt. Okręćcie
- No jest, Jeszcze tamten i po krzyku.
prawę było robić? Tylko, że zysk nieduzy. Jedna obrącz- sznur dokoła lewej ręki. Prawą weźcie go trochę niżej.
Podsunął dłoń z leżącymi na niej zębami pod świtłtło
ka i sygnet, a to naj trudniej spuścić. Dobrze jeszcze jak Tak. Teraz wesprzeć się mocno nogami i powoli, na kolatarki. Gwizdnął z aprobatą.
na obrączce ż~dnego n~pisu w środku nie będzie. No, mendę, ciągnęć; No, raz, dwa i ....;.. trzy!
obejrzymy sobIe w domu. Ubranka nie warto qyło zdejN' b ł 1 ki
S...· kuł'
t' .
.
- Fajna sztuka! PrzedWOjenny towar, Zobaczmy temować. Wojenna pokrzywa. A ząbki, to mówię ci, miał
le y.~ e ~ w ' 11.~sl.e cz k' ",ze n;a ~leJą mUhrę~le, ze raz ubranko.
b
.
kI .
. 6łL '
e Popsutp sznur Wp113 Sle o e;.-;me w s or~, ze Jeszcze c Wl a, a
Pomacał materiał czarnego garnituru w który był
-, J trumna p~ci8g;ie go za soba do dołu. Wreszcie jednak
dyre~or Jak . a~sze t - .salmeb~ Le. l hClza::-n .
że az wstyd a me ws aWla so le, mec Ula.
. _,
I'
dl'
'l
odziany nieboszczyk. Obejrzał buty.
' .,..'
" .
k
.
wyW1nuowa l SWOJ Clęzar 1, posuwaJąc Się wz uz mogl y,
- Ujdzie. Rozbierzcie go chłopcy, bo ja sie zmacha"
-: Z~sypahscle moglłę? -:.. odwrOClł Jure rozmowę \V'Jsz1i na ścieżkę.
łem przy tej dentystyce.
~
od ruenułego tematu.
_ Po:~tawić.
Wziął
latarkę
z
rąk
Jurka
i
kierował
jej
światłem
- No chyba. Tylko partacze zostawiają za sobą baZ hole! Piotrow:::ki wziął s~ę do dzieła. Wydobytymi z
wzdłuż trumny.
ł~gan. Lepiej dłużej popracować, a nie narażać się· Tak teczki narz(:dziami szybko i spr~n.vniepodważył wieko.
- No "panicz" nie próżnuj. Co Jest? ZdejmUj mu bu'jeszcze nieraz będziemy tu mogli przychodzić. No, ru_ No, nienajgorzej. Teraz zdejmujcie pokrywę.
ciczki.
szamy.
Z otwartej trumny buchnął mdły i słodkawy od6r roz~
Jurek drżącymi rękami zaczął rozwiązywac sznurow.- Do domu~
k!:?dającego się ciała. Jurek wzdrygnął się z obrzydzenia
dla czarńych półbucików, Szło mu niezręcznie. bo in~
_ E tam, zaraz do do~u. Co ty taki nerwowy jei odi:ltrypH parę kroków w bok.
steś? Jeszcze kupca musimy' zrobić na czysto. Tam niechł~pcy o.?1"acal~ nieboszczyka na wszystkie strony. zdej-.Patrzcie S?;?, jaki delikacikI . -- zakpił Jan,r. ~c~ mUJąc zen garnItur. Chwytały go przy tym mdłości bał
daleko. Pamiętasz drogę, Stasiek?
bracle, \'!8:r:!stklch nas to samo czeka. PrzyzwyczajaJ SIę się. że zemdleje.
ł
- Pamiętam.
.
. . . ~;.Jczasu. 'No chodź tu i trzvmal'
latarkpo
_
r Niże_i ofiaro!
_ To prowadź. A ty, "Pamcz , Jak chcesz u10źesz z o. Wreszcie robota była skończona. Zmarły, w bielifuie
ś,v:e(; tak. Żebym sobie dobrze obejrzał nieboszczyka.
kopac z nami. "Mazur" z Wackiem popilr;1J,j~.
tylka sp::lcząl znów na dnie trumny. Piotrowski spojrzał
Poszli zę Staśkiem Dzido\vskim przodem. Inm chłopCY
Zmarly kupiec leżał wyciągnięty' sztywno. Jego stężała na zegarek.
za ,uQmi.' Po przejściu Jakichś pięćdziesięciu metrów skrę- tV'l~fZ mi;;{:a \vyrez -- jak asię Jurkowi zdawało - grozny
- Chc1eTa! - zaklął. - Ale długo trW8.l'O. Trzeba koń
i zlo\vieszczy jukgdyby nieboszczyk obmyślaJ odv:et dla CZy~. E. wiecie, c.o tam bawić się znów w zakrywanie wiecHi w p r a w o , '
l
1"
.
l' ,
1 ".. Ch d
1
1
ty c;,; , .;;t:OfZY naruszyl ,ego spo,;:OY. ,u e 'Pa ce, sp e- ~a 1 cackpnie się z umarlakiem? Ln go do dołu tak jak
_ To tutaj - powiedział Stasiek.
Rzeczywiście w mdłym blasku ;apalone j przez .Pio- C!O''''':
yir.'S1a('h, ~rz~r''lGły obrazek 7. Matk~ Boska. Na Jest. Pusta trumna też będzie lżejsza.
trowskiego latarki widać było świezo USypRC·ą mogIłę z j prE:wej l'Gce polyei~~wała blado szeroka, złota obrączka.
'(D. c. n.~

Tadeusz Godlewski
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LEKARZE

filOSlfNl4. D

Dr Jerzy

'ZGUBIGNOlmrtę

na
Sial.vno,

RKU·-p.io~rk,ów

.t nazw. h~C-I"".1"'"
,·~-tof;l{
Jan,
~, -

Iti f --_-_-_-_-_-_-- .

WIGS

(J";:T'7)

gm. J"anl.:óv:.

OJ

LI

IZG-rIllON9 aO\'1Ód osobist~ r: a na~w.

KOWALCZYK. Choroby ·1IdI_ _ _ _liII:IIIIIlIlM_Ilil!lllllij_ _ _ _ _ _ _k!*_ _ _~
_ _iII:III:iI--~--e---------1I!!1DI1IIIiI!!!II5fIIIIII-1il&j·.'"'-ili~~!!ZJ._ '··';aI1..-cnvia'l: Aniela KSlę~y 1·:l:l:yn
lI44l
i V,. 0.'<' .'
(f"74,1)
wenervczne Żerom<;kleg'o ..,
~ S-lO.
'
;) ±
Nr 41, 3-6, tel. 150-53. _ (931-p) :;PORTOWY SPRZĘT - pilki,dęt- PRZEWLEKACZE ze zniiljomością4Mii~~~MJl.iIi!Iif!6iiI/i!!;
.
ki, siatki, koszulki, spodenki piłkar- przykręcania potrzebni. Zgłaszać
'" ~ . i ZGUBIONO kal'te RKU-PlOtrków nJ.
. POSZUKIWANIE _~Ii~C'Y ,
! naZ\'l. K~v,ralczyk~ ~tefs.l1, wieś r.:;'f!!elDr PIVVECKI ALEKSANDER, cho- skie, rękawice bokserskie, kupno- się ul. Wodna 23. godz. 8-11.
(3740-p) ~;L~~.::ć',;l:c;.;~.'L;:"~: :·,.c.:.,,~_gFf"'Fi'S""1 czówka, gm. podolm.
(;)1 ..8)
roby wewnętrzne, Piotrkowska. 35, sprzedaż. Jan Pujdak i S-ka, Łódź,
przyjmuje 3-6.
1557 Piotrkowska 83. .
(Ag)
_.
.
'-.- - MANICURZYS'j'KA oraz manicurzy Z"'UBIONO lep" sz;l{Oln~" Nr 231,
skórn~

i

<O.

OKULARY termometry

lekar.ski~ FOTORErfUSZER
(~ta)
b

Sdiły . :p1 erw- stka-pedicurzystka

.

•

zmieni~ pracę·. -

-! k~.tę rO~Dozna'~~Zi1
!

i

zaświadczenie

Profesor dr KAPUŚCIŃSKI STA,
, szorzędne potrze 'i1l z po amem wa Of t D'
'k Łód"'ki pod D 'NIC". •
~
~o na.
er y Z18nm
....
('3782~p) 1 szczepie~a prz~c~v'i7~ynls~wei51
NISŁAW. choroby skóry i wene- laborato;y~ne inne.. ~arsztat op ty- runków. Zgłoszenia Szczecin, ulica'
Ledóchowskiego 12. Foto-Alma.
'.
,___._ .... __ I nazw. Amszewslu .J ant RZ",ow~.-m4~2.
ryczne, Al. Kościuszki 97, telefoń czny, Łodź, NowormeJska 3.
L

•

I

L

•

'

(3743-p) BUCHALTER bilansista zrr:Ie?lP~.~
(.>77 p)
o;:ade
Zgłoszenia do AdmlmstraLJ..
- k
~.~.
.
.. "
_ (5596) [SKRADZIONO palcow -ę na nazw.
pod "Przebltkowlec .
, ;__~ I Lytki Idy, zam. Rzgowska 41, m. 6.
<BIURALISTKA z roaszynopIsamer.L1.j
(3788-p)
poszukuje pl'acy w godzinach, popo
łudniowych. :,oferty pod "Biuralist- NA DRODZE Szklarska Poręba Telefon 269-01.
(ag)
ceratę, gumę, brezent, płótna im.'
1m"
.'~
(5717) Łódź zgubiono kartę rozpoznawczą
1
pregllowane, gumowe. Śródmiejska POlVIOC domowa z dobrymi r e f e - '
- :..:....---- 'na nazw. Galicka Maria. Łódź, KoDr REICHER, specjalista chorób 28-7.
(3693-p) rencjami potrzebna do dwu osób. PRZEDSTAWICłEL
podróżujący,! ściuszki 21.
(5759)
wenerycznych,
powrócił, PołudnioPiotrkowslm 2:25 {9 _ godz. 3~.
przyjmie od zą.raz zastępstwa na t e - I '
.
wa 26, tel. 191-23. przyjmuje. 2-5. WYTWÓRNIĘ wód gazowych odstą.
(56l52) ren wojew. Póznanskiego i Pomor- ~ ZGUBIONO leg. tramwajową (żółtą)
(Ag) pię Z powodu wyjazdu. Wiadomość
skieo-o w branży tekstylno-galante-I na nazw. Bednarek Józef, Ruda Pa- - - - - - - - - - - - - - Narutowicza 36 (wytwórnia).
POTRZEBNA natychmiast dziewiar ryjn~j. Zgłos~enia do Administ;;.'acji bianicka, Staszyca 32.
(5.763)
D
d GUSTAW MARKIEWICZ
(3749-p)
(
l
pod FachoWIec".
(37i7-p)
.
. f me .
1
, speka rz) na maszynę sanecz ~ową. "
ZGUBIONO
kal'tę
rejestracyjną
c]ał:sta chorób wenerycznych i skór·
. . ' .
Wiadomość' Bednarska 4 m· 2.
5ft§§
:.
,
..
- 1 b'
nych - Piotrkowska 109,' m. 6. (ag) OKAZJA! Sprzedam l dywan. Ki.
(3706- ) W!lt!!!
Ri'>..U-Łodź-Powmt na nazw . .Ja.w"lec
lińskiego 141, m. 1.
(prz)
p
L O K AL E
Zygmunt, Viola Kutowa, gm. BroJce~
Dr TADEUSZ CIIĘCIl'fSKI asystent FUTRO
k'
' d " rok'
_ POSZUKUJĘ rutynowanejpiclęgniar
(5764)
szpitala skórno - wenerycznego ŚW l
.
męs ]k·e łns~o Pklza k Ił poy ki do siedmio-miesięcznego dziecka .....
Magdaleny. Przyjmuje 4-'-6 z wyj. ;u~cle czarne, o lerz ara. u ow , na dobrych warunkach. Wiadomość: POSZUKUJĘ umeblowanego poko- ZAGUBIONO k.artę .re~estracyjną.
sobót. Piotrkowska 157 tel 203-11 J~slOnka czarna. modna, kupon ubra
ł d .
23
12
(117jR) ju w okolicach Nawrot, Bandur- n~ na~w. Wypycn ;r-akzlkmle(rKz, 1z7a3m
2)'
.
• . . mowy przedWOJenny. Sprzedam - Po u mowa
,m.
.
Fi. skiego, Piotrko:",.ska. Zgłoszenia pod,' PlOtrkow .T~Yb, Pr.ues o : __r_.___
Dr .JERZY SURKONT choroby kó- Łódź, Zawadzka 23-20. F r a n k o w - _ "Samotna Pam.
, (5668) ZAGUBIONO kartę rejestr,acyjną na
biece i akuszeria. Piotrkowska 109, ski.
(3767;...p)
tel. 177·76 ordynuje 10-11 i 15---.:17
POSZUKUJE pokoju umeblowane- nazw. świstak Marian, zam. wieś
..
(ag) SPRZEDAM zwykłą frezarkę. Wia(i'"
dla młodego małJKęszyn, gm. Rozprza.
(.Kr.1733)
godz.
domość: Wólczańska 109. Ślusarnia,
go przy ro zmle
. •~ .
.
I
--------------d
1
( 69 )
żellstwa,. Oferty AdmmlstracJ~,a
ZA:.G,UBION. O kartę rejestr. acyjną l
Dr LIDO ALEKSANDER, ch-oroby go z. 9 - 2.
·5 °2
,,5637".
(;)637) rozpoznawczą na nazw. Stępień Jó.
osm, garcRa, n~sa - przyjmuje 8-lU :\łAS'lYNY d{) pisania. liczenia (kaLkJ._
.LOKAL handlowy 60 m 2 , śródmieście ~ef" zam. wieś. Kasprów, gm. Krzyt 4--6. Przc,J4lzd 6. fel 101-50.
(ag) lacyjne - automaty - zapisujące) 1
1:Katowic na hurtownię, wytwórnię. zanow.
(1734)
szycia Ku,p-TIo - spTzedaż - na.pra wa.
~ d t . l b
. . ę współprace
D r. m eu.
... LUTO'nTlI;tCKI
JERZY
I.
'·.0
s
ąprę
u
naWI.
ą.z
~.
-;-.
ZAGUBIONO
kartę
reJ'estracYJ'n<l
na
ł'ł'-U!..', PQłudiIli{nva 1.
(ag)
(f,
K t
Sk tk poczto
_
'lf
Choroby skórne i weneryczne. Le- I .
.
. ="'.J ~
~Oferty:
a OWIee,
ry a
22 -, nazw. Papierak Wawrzyniec, zam.
glonów 9 t tel. 156-10. Przyjmuje od SPRZEDAM łóżko jasne meblowe j c7' A
wa 150.
(Kr.17 ) gromada Straszów, gm. Rozprza.
3..-..6.
Ag. (materac higieniczny) i stół rozsu-j
(J
nWóCH studentów poszukuje poko(Kr.1735)
wany orzech. Wiadomość: Telefon
'
Dr med. KUDREWICZ ZYGl\mNT, 224-16.
(5755)
ju, możliwie w śródmieściu. Zgłosze- SKRADZIONO kartę rejestracyjną
specjalista chorób skórnych i wene.
.
nia: żeromskiego 78{4.
(5148) i rozpoznawczą, prawo jazdy samoTycznych. Piotrkowska 106. Przyj- MASZYNĘ Zlg~Zag praWIe nową taSTUDENT . stomatologii poszukuje chodowe i leg. Zw. Zawodowego na
muje od 7-10 i od 3-7.
(Ag) nio sprzedam. Rzgowska 159, m. 5
k'
Ch t .
b' d
. nazw. Kowalczyk Hieronim, zam.
'---------~.- - -___ od 16 pp.
(P.A.P.1699) (rysunek z włoskiego "H. Tl'avaso", CziC~egO po °AJu'd
~ n~~ z O ~a am!. Piotrków Tryb., Przemysłowa 18.
Dr MIECZYSŁAW KOWALSKlI s'pe- .--~
.
.... ~-~-_'
1936)
. gioszema:
n rzeJa
,m. . .
(Ki. 173B)
cjaIista cho<róh s,kómych i wenery- DRZEWO OPAL~WE dost~rczę
'V porcie uro(5767) ,_________
__ ..
cznyeh Al l_go Maja 3 Przyjmu;e gonowo korzystme. Małeckl, Poznan,
ZAMIENIĘ trzy pokoje z kuchnią z ZGUBIONO dowód osobisty, kartę
.
J
Daszyn.'skielro
93.
(Kr.1728)
czyste św.'lato:
na nazw • Baor
8-10 l: 4-'7.
~
...
wygodami w śródmieściu Katowic na ro"'e1"oU7<1
.. ~ Hcc. porLfel
L
chrzest nowego
·talde samo w Łodzi. _ Zgłoszenia: Józef, zam. wieś Piekarki, gm: WoźDr med. M. GLAZER, choroby skór- ZAK~A!LACZE, mleko?ią.gi,. strzy:
jesiokrętu.
'Dziennik Łódzki pod ,,3771-p".
niki.
.
(Kr.1737)
ne i weneryczne. Ordynuje 5~8 pp. ,kawkI, mhalatory. kankI maclC, zne ]
(3771 )
Andrzeja 28. tel. 1'79_10.
(Ag) Is~~lcowe, ae~oI?etry,. . termometry,
Okręt -·l.'Z9CZ to
. ' -p ZGUBIONO kartę rejestracyjną na
rozne smoczkI, zyletkl l inne poleca
b
'poszm~u-TIi' pokoju umeblowanego. nazw. Figlus Mieczysław, zam. wieś
D
H n '1
Woźniak
Kraków
chy
fi znana,
- ,
Dl' med. STANISŁAW BIBERGAL om
a clowy
.'
,
chrz-ei
buteiką
Zgłoszenia:u~"Dziennik Łódzki" pod Zdzieszulice, gm. Bełchatówek.
(Kr.1738)
SlpecjaIista chorób skórnych i wenc- Gołębia B. Ceny Fabryczne. (Kr.1727)
"D. płatny".
(3772-p)
206-65, przyjmuje 4-6.

(3662-p)

BRULIONY, zeszyty. paple'r, maku~a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tura oraz reperacja wiecznych piór,
T
•
l .
ł)J med. 8
rOłXZ'ł' l'Q"SKl, starszy Ł.ódź
Piotrkowska 96, Sklep Po- SAIUO?ZIELN~ do szycIa :;;u >:len
asystent Un,:wersytełu Łódzkiego. spe_ mocy Szkolnych.
(wl) damskIch przYJmę, Pracowma sucjalisb chorób uszu, nosa i gardła
kien damskich. Helena Sabat. Sienkiewicza 37. Ordynuje 3-7 pp. KUPIE materiały rnieprzemakalne, Piotrkowska 92-67.,
(5725)

I ____ " _

__

_ __-- ____

i

Dobra chrzestna matk a

'I'

-I

I ----

---"-

Wc:-

_0 _ _ _ _ _

ryćzn;rch
... powrócił.
PrzYJmuJe ud 4-6,

PiOtrkOWska 134. DYWANY PERSKmdł~gol~tni--kie..
sit1 szampana.
'POKOJU niekrępującego poszukuje ZGUBIONO kartę rejestracyjną na
tel. 269-96. (613)
'1
fi
BI"b
'
C1...
t na . mama
M J'
k' Z
t
rowm ~
rmy
u aum,
ob
ecme.urzes
kulturalny wypłacalny kupiec. Tel. nazw.
a .mows l
ygmun, zam.
Dl' med. WIKTO.ą PIESKOW, choro.- KR.l\.KóW, MAŁY RYNEKKr4·.17·25
na ,ostatku
184-96. Jerzy.
(3789-p) wieś Gomulin, gm. Szydłów.
by nerwowe i wewnętrzne. ordvnuJe ______________- - ceremonll
RUi
A
&ifllll!
_ _ _ _ _ .0__' ______ .__ ~ __ _(Kr.1739)
w godz. 8-5. Leczenie elektrowstrzą- OKAZJA. Maszyna sumująca orygi·
pcha tył statku
ZGUBIONO palcówkę, kartę RKUsowe w godz. 0-7. Zawadzka 6. m. 7, nalna "Dux" tyllto 4 tysiące. Kupię
NAUKA I WYCHOWANIE
Łfidź-Pm.:v1at na nazw. Górski \iVatel. t38-81.
'
suwak logarytmiczny linijkowy :ub
Czemu pani
••
ltiiiIilI&iiii .cław, Chełmy, gm. Lućmierz. (gr.)
D
d
BRZOZOWSKI KAZI cylindrowy. -Benatorska 32 (Tłumacz
tak się męczy'
KURSY Kilińskiego 51) m. 7, Zapi:;~1~
r me ye,
"
,_
- przysięgły) ' wieczorem.
(3780-p)
_ Z'e'b.y okr""t
sy: stenografia, mas?;y"!) opisanie,. koMIERZ
choroby koblece,
Kllmskie'i
R ó t N E'
~.1.
respondencja, księgowość.
(5i}{)5) :m:;:;;;;;:;;;w
go 78 - powrócił.
(3485-p) RADIOWE aparaty, lampy wszelkich
:r-uszyl p·r~zeJ.
Si
-------------.-.-Itypów i
cokołów poleca F-ma
ROCZNE żeńskie Kursy Kroju Szy- WYTWóRNIA bielizny
trykotażoDr KONAR WACŁAW speCJalIsta Gniadkowscy" Łódź Piotrkowska
,
cia i Modelowania przy Instytucie wej "Kimono" przyjmuje zamówiechorób żołądka, kiszek. wątroby - Nr 50.
1
, (P.A.P.1707) POTRZEBNA zdolna panna do kra- Przemysłowo - Rzemieślniczym
w nia i poleca własne. Łódź, Piotrkow
przeprowadził się na Narutowicza
. wieczyzny. Piotrlmwska 82, m. 29. Łodzi ul. Piotrkowskiej 24 pod kie~ ska 24 m. 7.
(PAP 1-(07)
56, tel. 119-59.
GABINET nowoczesny kompletny, Styczyńska.
(P.A.P.1672) rownictwem Eugenii 'Wziq,tek przyj
- - - - - - - - - - - - - - - _ biurko, szafę ubraniową. kupię, tel.
mują zapisy na roczny i 6-miesię- GAGINET J U N O zawiadamia: Dr ZOFIA SKONlECZKA; lekarz szpl- Nr 105~17.
(P,!J..,P.1705)0IPRZEDSTA\VIClELA na teren Ło- czny kurs oraz przygotowawczy do Helena Brzezińska, kierowniczka
tala. K{)chan6wka, specj-allsta eh?fÓh
. dzi na galanterię metalową poszuku- egzaminów mistrzowskich.
Wyko- Instytutu kosmetyczno - lekarskienerwowych przv jmllie. 4-6 uL P!o!r .. RADIO-APARAT nowoczesny kUplę je fabryka galanterii. Oferty z ży- nuje się modele dla pracowni.
ko\\-ska 16. Leczenłe elektrow~t"7IlS0 wiadomość: Tel. 186-46, godz. 1-3. ciorysem: Warszawa, Targowa. 67,
(PAP 1606) go I Z 18 udziela porad 19-20-21
wrzesma od U-ej do 17 -ej Łódź,
we.
(3808-p)
(P.A.P.1708) Księgarnia "Jeżewski" pod "GaJan,
Piotrkowska 142.
(5524)
•
, . teria H •
(Kr.1725) KORESPONDENCYJNE
KURSY
Dr ZOFIA K?ŁSUT, ,c:lOr~by k<:- Wi~LCE wszelkie ar~ykuł)( m~ynskIe
KSIĘGO\VO@OI. Informacje: Lublin,
kobiece akuszerIa. powroclła l przYJ- poleca: Bytom, Momuszkl 1n-5, tel. RADIOTECHNIK _ sprzedawca sa- skr. poczt. 105.
.
(1731JK.) FOTOKOP1ST, Przejazd 15 piuje wszelkie dokumenty, świadec.
muje obecnie Łódź, Piotrkowska 70 4993.
(Kr.1722) modzielny, na naprawy aparatów i
Xłiiiiil&'i4J"
'''!!1iM\III
twa szkolne, plany, rysunki, skale do
m. 8. tel. 212-22. godz. 3-6, pp,
sprzedaz lamp i akcesorii, potl'zebZ G U fi 'i
radia i t.p.
. (pap 1628)
.!III!IIIlIlllllllllIl!llllllllIl!llllllllIl'llllllIlllllllllIlllllllll_ _!III!IIIlIillllllllBlIlllllllll_ILEICĘ, CONTAX oraz różne ap ara- ny. Reflektujemy tylko na siłę ph~l'\V
ty fotograficzne zakupi D/H "świte- szorzędną.. Warunki zapłaty dobre. lłWA
?\Ii\IĘjiW::::::&iW=a;;;L~;'" iBR'YÓZESY specjalnie wyk~~~~' _
AKUSZERKI·
zianka", Łódź, Piotrkowska 83, tel. Gniadkowscy, Łódź, Piotrkowska 50. ZGINĘLY dokumenty na nazwIsko.' Piotrkowska 176, m. 12 .. (P.A_P.2N)
126-62.
(Ag/82)
(P.A.P.1706) Tadeusz Pułaski, Kalisz, ul. Kościu:- W&>""''''-"t,,,,,~~~,:"''I'!'''''''_''M',".
AKUSZERKA W·t
szki 19. dZnalazcę
proszę o zwrot
za
POSZUKIWANI.E, RODzvN
~
. oJ. a siewi.c~'. a b't!
l l' KUPIĘ nieruchomość. Oferty do
.
(5750)
li
l'l-entka WSl'szawsk1 ei Kh~11t1. profe_ Administracji pod "Nieruchomo8ć". DZIEWCZYNA ~ gotowan~em. po- ~nar:_o_z_e_~_
,__........ !!!!&J_I!l'IIIi!1!!!!llIlBIm!I!i~IfilBIlIIIIlIII!fiB!iBDIi!iIilmlftIl:i!i5iil1!11l!l_
ło-ra Gro-madzkiego-. p.rzVJmul~ Po·.
".'
(3787-p) Itrzebna. Zgłoszema: St TęgI, PIOtr- SKRADZIONO dowód' osobisty na HELENA Gawoska i Irena Pestkomorska 43.
(448-p)
.
kowska 35.
.(liS/R) nazw. Kołodziejczyk Franciszek. Li- wa'- zamieszkałe poprzednio w
PRASĘ do trykotów kupię. Oferty
. 10. g r .
(
) okolicach Łodzi, które w r. 1945
AKUSZERKA z
Warszawy
•
l
d
'1
do .,Dziennika Łódzkiego" pod ._Pra- POSZUKUJĘ .-cze a m m szcwsk'IeP:O powa
___ ,, __ ~ _ _ _ . _. ________ ~_
przebywały w obozie w Hamburg
J. Chmielewska przyjmuje, PiotrsaH.
C3792-p)
na.
nowe
i
reperacje.
Zawadzka
35,
ZGUBIONO
kartę
rejestracyjną.
Nr
proszone są o podanie swego 0kowska 164, m. 4.
(3645-p)
Wiszniewski.
(5747) 544 z dn. 23.II.46 r. wyd. przez III becnego miejsca zamieszkania. Wia
.
Urząd Skarbowy w Łodzi na sprze~ domoś(~ należy przesłać pod adrePOTRz:F?BN~dWlE:: rutynowan:. n:~- daż galanterii i kapeluszy na nazw. sem Józefa Woźniak w Mosinie pod
DENTYśCI
szynistkl. Z:;Josz~llia w dyr,ekcJl fu- Zvgelberga Jakóba, Zaroi w Łodzi, Poznaniem, ul. Pierackiego 12.
1iIIIIIIII!I--IIIlI!III-IIIIIi'!IIi------~-IIB
IilR_ _ _1Dl'ł my "Schwelkert, wÓlczanska(5125223). pi. Wolności 7.
{3784-p)
(1709)
LEKJ.\RZ
DENTYSTA Czesława
Lewińska _ Szymkowska powróciła SZWACZKI na overlock i dwuigło.
z urlopu. Piotrkowska 225.
wą mogą się zgłosić do firmy "lva" ZDOLNYCH mechaników na maszy- Sienkiewicza 61.
(37M-p) ny biurowe przyjmie warsztat "Waro:
Lekarz nentvsta ZOFIA BALICKA
.. ' .
ma". Warunki dobre. - Zgłoszenia:
.K
.• B d .
b
ll1zymer elektryk, te- Piotrkowska 22 od 16-18 (3781-p)
Okręgowa omlsJa a ama Z rodni Niemieckich w Lublinie wzy6 'ł p' . u'e Moniuszki 11 ' POTRZEBNI:
powr CI a. rZYJm J ,
chnik mechanik. tokarze metalowi,
__ .~._
.__
_____ wa wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek wiadomości o' zbrod.
tel. 151-15.
kotlarze. stolarze oraz . 'tlawijacze UCZCIWA do gospodarstwa domo- niczej działalności podczas okupacji niemiecitiej:
transformatorówewent, kandydaci wego poszukiwana. Zachodnia 39-24.
1., b. generała niemiecl:iego. illLlIiIARA :M:OSERA.
lII"E:ljf!i!:4iit:,::!s~:==:::",:)~,,:'Ci:'!:il=:;;;i.\~-Z~j~
..1!l:;·::=:!':!:lA~=Zi#i I do nauki na nawijaczy. Zgłoszenia
(5754)
2. b. majora niemieckiego HANSA WAGNERA,
do firmy "Elektrobudowa", Koper3 .. b. sanitariusza obozu kcncentracyjnego na Majdanku w LubIł.
KUPNO I SPRZEDAż
nilm56j58; Warunki dobre.
POTRZEBNA dziewczyna do porno.
nie ';V'"ILLI .REI~ARTZA,
_ _I!IIII!I!IIIIiIlIIIIl!llll!l!lllliilIIllll!illlll!llll!l!llllllll!lli!li!lll!illMiIIl!iIIl'illi!!l_-\
(87-Ag) cv w kuchni i snrzą.tania, St. Jqr'~"'ry;a I by mezwloczme pOWIadOmIły o tym Przewochiiczą.cego Komisji B, Z. N.
PIŚMIENNE
materiały wszelkięgo - - . . . ; . . . - - - - - - - : - - - - - : - Nr 14 (Paszteciarnia).
(5768) Lublin,. ul. Krakowskie Przedr.lieście 43, Prokuratura Apelacyjna, wskazując swój dokładny adres.
rodzaju poleca: "Składnica Biuro- KSlf;GOWE.r lub księgowego powa" Łódź, Piotrkowska 69, Te1efon szukuje Spółdzielnia. Znajomość bi- POTRZEBNY fryzier danulko-mę~l<:L
Przewodniczący
116-60. Ceny hurtowe. Prowincja za- lansowania nie '\vymaga.na. Of-c-rty IWarunki dobre. Ruda Pabipni!'I~!1;.
Okręgowej Komisji Badania
(5765) (Kr.;1746)
liczenie.
(Kr 321fM) pod "UL" do Administracji. (5734) Ł~kowa 34.
Zb!'odni Niemiecldch w ,Lublinie.
(

)

D.

I

________

M

..

eZWOl1le

Redaktor. naczelny

....

"nahd Mikułko

Adres Redakcji ł A.dminIstracJl: Łódź, f1tołrkowska 96, tel. 123'· 54 . D-O 11 043 .
Wydawca: SpółdzielnIa "Czyłełn!k""
Sekretart RedakcH od 10.lei ,. do 12-191. teL 123-33 Redllkoia rekopis6w nie ~aca.
Za treść i termin" ogłoszeń' nie biena odpowiedzialności.

Redaktor przyłmufe codzlennie:Jd godz {3 -14~tei tel 007·18

DZIAł. OGł"OSZE1Q": Piotrkowska' 96, ID piętro, czynny od9 do 15. Dobne zł 10 r
••

CEl\~ OGLOSZEJS': za m!1im:t~ szpalty poza' tekstem zł. 20. Ne~ro_lo~~tzł 15.- za milimetr szpalty.
za wyr~ (najmniej) 100.- zł. Poszukiwanie pracy i rodzin za wyra~ zł. 5.- (naJmmeJ zł. 50.-). W numerach niedzielnych} swul,tecznych 50% drożej.
. Rachunek czekowy: P. K. O. oddział w Lodzi N-VII ó67.0dbito w drukarni Spółdzielni Wyd. ;,Czytelnik" Nr 4: -- Lódź, żwirki 2.

