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śc,t miało miejsce. Przyczyna, osłabia- wspanialszą i piękniejszą. niż była,
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pięknem. N,ilechże tę przyszłą

manie armii. ze szkoda dla rozwoju
gospodarczego kraiu. W imię tego
ha'sfa celebrowanv był istny kult miIHaryzJI1u. który skutecznie dopomógł do li/kwidacH demokracH w Pol
sce. Wypróbowany patriotY~m narodu polskliego kazał mu gOdZ:łĆ się na
wszystk;ie ofiary j wierzyć. mimo o~
czvwistei zgnillzny r~żlmu. w to. iiJ
pr~ynajmlli~j ,,, WO}S~tlwsz~~tk~
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Kłęs~a wrzesll}owa . była tragicz
nym. fiinałem ~,eJ lw!u Cdlll • ,,0k.azato

dumę 1. rauooć powiększy przeświadNawe,tdmbnv 'W'V'Sif~dt., iO,OlID'nOŻO~ c:zende, ze w tym og6Jno..,narodowym
stosu.nka;ch międzynarodowych był z.dolności twórczej, aby przekreślić
PTZ,ede wszystkim kreślony układ po- zakusy wrogów, J)N1g!Ilą.cych na.s.z.e4• [117 :Pr'.~ez mliliO!"y ofi,a:I,?Id~!wcÓW', ~l- czynie twórczym ml~ści się be~o_
WV\Illiku. mailacego dtU,z'e łredn.iiwkład waszej pracy, waszegO'
lityczny, który czynił z tego mdasta s1'<lioo.ści lub zaglady. że będzie1ny :r.aJSta ,do
i
nie jeden z ważniejszych ośrodków odbudOlWY'W'B.ć naszą stolicę stooow- z'n3iCzeln e. ~a0n,ą iI?.r.zeto sprawa ieJSt zapału, waszej inicjatywy.
powslz'whnosc WYlSltllkU.
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ferie coś w rodzaju bastonu gra.mcz- szych potrzeb kulturalnych l społe.cz
rze,cz odbudowY Walr~al\VY daje lud Udostęp~Jc:Le m.łO~'Zl;~ ~1a:nY .o~nego: oddzielającego wsc~ód od Za- nych naszeg~ demokratyćzne~o pa?- :praOUJla'cv 'Wioiewództw.a ślasko-dą- budowy .stohcy, stwOl'ZCLe JeJ
chodu dwa odmienne l rzekomo S'tWa - to me ulega wątphWO.śCl. brow5kiego. Setki wat'onów. kOIll~ ~łeJ Wa.rszawy, jalro ~otęzme~o
, wręcz' przeciwstawne sobie układy Problem ~owadza się do t.ego, jak s,tru;Kcii rnOls,t6\V'vlOh. żella:za. sta~1. ce- dZleła n:arodow,ego. stanoWIlącego Je- Się. ze vrawdz·~wa nnmodIe~łosć po-;
cywdlizacyjne. Podtrzymywanie w u. szybko wypełnimy to zadanie.
mentu w~~la matterialóiW budowla. den z fundamentów, D'a których wzno lc,ga nbllI~ gler~acłt Pollty~zny~h
mysłowości ludzkiej tego ab~:,tr~alneWarszawę, lezącą dziś w gru,z.a.ch, nvcih . wYlP-i-odukowarnvch dodaVkOlWO sić się będ:.zŁe llOv.,-y okres historii oj. rze,komo me,za,lezne?o. a w l'Stocu~
go fałszu nie leżało, oczyy.rLscle, n~ budowaU przodkowie nasi w ciągu dla \V.arsz,awv J)fzez z,eSt'Poły łbutll'i- czystej! Wskaź.cie młodz1eży .sposoby Pł?UPOl;ZądOlkw;ł:nego mtere~om z:gr~
linii rzeczywistych interesow P~lskl, sześciu stuleci. My pra,gnęlibyśmy ków rnetalO'wlcóW, górn:i!ków i rOlbot- włączenia. się do tego dzieła, do Qd- n,cy rządu. lecz na potellc!~le ,gO_po.
ale leżało w ograniczonej sf.erze mte- odbooOlWać ją jeszcze w ciągu na- 'll!k6~r6i:nvc;h ~a/łe:zi przemvst'11. u· budowy Polski. i jej stolicy. Budźclie da~cz~;m.a - co z,a, tYłl!. ldne c' l
resów pewnych warstw Ii. do dzi~ ~a s.zego życia.
możUwia:ia SZy!bSiZą (ltdibuldowe mo- w niej entuzjazm i gotowość do czy- wo]sko~ym. ~by zas takI pofum lał
jeszcze pokutuj.e w głowach mekt?:
Ozy nie jest to żądanie utOlpiJne, s!tÓ\~. :PT'ZysrpjleSza:ia tfoiZJwói klOOlUitli- nu, do samopoświęcenia, do pmcy uz:v:s1<ąC. konlec·zna ~:vła ?e!~kt~~:
!l"ych polityków, usiłujących WznO~lC żądarue ponad siły i możliwości? k~lQii m, :c'i'Stkiej . lu.b buidowe S'zkól i sPołecznej" do twórczego uczestni-I tyczna poste,powa•. pohtka we. ę .'
tu i ówdzie .. żel~e kurtyny': lJl1ę- Nie.
gm'aclIów ·użY'telc:mwś,ci 'D'UbJiOZlIlteL
ctwa. w odbudow.iJe Ojczyzny! J.est tO' na., oraz tak~ polItyka ~a~a:~~~~::
dzy poszczególnymi zespołamI kraJe,st to żądanie całkowicie osią
Obywatelskie Komttety Pomocy w najsklltieczmejsza metoda wychowaw ktora . dafab~ _Pol.sc~ me ~ g
,
jów i ludzi. Obecny szybki. rozwój sto galne li realne. Mamv dziś s:zer~g no Odbud~wie WarsZ'aWy! rozsvan~ Cor82 c$, najIepS2la droga ks.ztałtowan:i:a z r:C~lI ioj!~!~:irt!n~~-;n~~~.:a~odi~~
sunków gospodarczych l ~ultural- wych mynni!k6w wielokrotnie przy. liczn:LeJ po ca~ kraJU, ułat"Wlą. sze: młody:ch. sevc nowego ~ypu ~bywaFe~ ZSRR i CzechosłowaCja.
nych, zwłaszcz'~ mdędzy. ~raJami są- I śpiesza~'ących temipO roZbudowy kra roką mobHiz,acJę· .środków pomocy 1 la. mlłuJącego do .głębl swóJ kraJ 1 _..;,....;..,_ _ _ _ _ _. . ; ; . . _ - - - _
siedzkimi, usum~ całkoWlcl.e !·en. prze- ju naszego wpoit'ównarniu z przeszł<? ruta.j-dą tysiączne spośoby, aby przez naród,
gotowego do pośWli.ęcernia
są.d, w m:arę, Jak pogł~blac s:ę bę: ścią.
określony wysiłek,?.organizowany na wSzyBtkich Bił swych dla jego dobra
dzie w praktyc-e rzeczywmta łą;znoś~
PodstawowYm z tych czynników swym terenie, przyjść z pomoe~ War 1 szezękta.
niemieckich repatriantów
i współdziałanIe wzajemne 'panst~ ~ jest nOJwa nasza rzeczyw:istość poll- szawie.
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narodów. Warszawa w nle~~ekleJ tyczna, społecz.na i gospoda~ .. u- Młodzi przyj.aciele! UcznioWie siZkół!
I LONDYN, 31.3 (pAiP).- Agencja
przyszłości odzy~ka swe w.asdwe strój demokratyezny naszego. pań- Akademicy! Członkowie 01',g~'Cyj
":a-rł!T.a.W'a. dobrze :zasłulŻył.a się ReuteDa dOlDosi z CapetowJIl, że SlPo,znaczenie wielkwgo Qśrodka kll;ltu-I stwa, SiptO'Cęg.Ol\vana wQla twórcza młodzieżowych! - ZWil"aca.m si~ do sweJ ojc~.
śród 283 ohywateli niemieckich, kt,ó
raJnego, gospodarcz,ego. i komUfllJka- WYZWOlOiIlych mas ludowych, SKOIIl- Was ,abyścl.e WZlięli sobie dO' sel"Ca
Nasrzym obowiąJZkilem. jest czci~ ją. rzy mieli być r~atJl"iowani z UniJ.
cyjnego, łączącego, a me dz.Lelą<:ego, centrowana na dziele QdbwdolWy 5pr:awę Wa'l"8Mwy. W walce oZ oku· Pf':lIJez pmywrÓClEmlJe j,ej pełniJ życiJa, POIłudlnliOlWo-AfTykm1.'.'lkiej',
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poszczegóL.'1e kraje Europy 11 ŚWl:at~. myśl państwowa i znajdująca .się w psmtem o WarlłZB.wł młod~ wysu. doskona.lszej formy, piękn", i Wi\Jelko. s:1Jarwiło się na sta,tek, mający wy~
Wzmocni to i spotę~uje w'i:lOkl'otme ~'ej rozporządzeniu wielkie siłY wy- nęła mę na cm>ło. Odbudowa. Wa.r- ści.
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wu J'aki posiadała ona w okresi,e swe- miJ.l.3.Jrldow ZIłotJl,'...Ih. a 1lrocz te~~. ~nr
' .
..
. . cjrutY'Wa tfrudY'W'I'du,ą;l,na dalia OiA:O'O
Niepodległość
Demokrację
g? hls~orycznego r~z~wit?, staJllC SIę tr,z.ech mil}j,<li~dów. Był to o:lbrz~mi
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j.ej rozwoju, była zbyt szczeg 1na. i którelj mieU:i~IllY br2.ik s,Z'czelgo.!:ntie. do. lat fVlrozooc:i5ec,i'a .na:ia'zd,u hHlerow. osta1;ecmJi;e 1U'iśt~ilkacj'aj r02ipOCzę ,a Zwią:ziku Radzieckiego, ktory stał
wielb. aby moŻIla ją było zastąpi.ć
D ' t b t
't'l/Jnvm
w fWJ'Oim cz.asie wejściem w.upy p .... ,,,. "'łÓWlIlym obrońcą Ś\Viat.Dwego
przez jSikikolwiek !inny ośrodek ży- tkliwy. ·OIltl'O\$ia, vl'a w nil/S e :, .
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śwdika~,h leC:Zluiczych. w t!r:amsP'ol'!"-cle !lner,zate;hlWllalna 1losawe SDolletCze. :N3II'OoweJ.
głównym ohmń'cą przeciw 1I1nperiapoza. właściwymi. sobie czynnilka. i alrty'kutaldh ŹY'W1lliOŚc!i,O'wY'C!lt, Grów~ stwa tlolsikie;KO. Podczas tń~Złny;oh
Wyciąga'iąc wniJoski z przebiegu lizmowi niemi.eckkmu.
Jl'l;i. spolec2mo-politycznymi 1 gospo- ny iedltl,ak wy:sitek w odlbuld:owe wf'o- IlalŁ om'PaoJL (jen. Wi~old st'w·l,erdz'a. w,a,lki z obozem reakcji, poseił: BieńW~llrra,Jll'~mv woinepo to. aby wyda.l'czymi, crcy ikulturaJn'ymi, Warsza.. ży,l.a ludność Wa:rsza~vY, s\va. IPet,ną że PO'l~ka L1.1ldlowa ma w byłych ~.of- kowski mówi, że k,ażdy, kto szczerze l:!:rać po.};:()j. Dro,ga do te/.R',Q wi'ed~ie
wa slrupiala. w sobie jeszcze swoiste odd/altlia tira'Ca. ZaJP'Oble!g'~l\woŚC)·a. Wy
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walezył z okupantem oNiepodległą 1)fZeZ odibudowe P.Olh;iki i przez zie~y psycbicm:e. Przodują.ca:!' nie- trwatośch\. ni'en.t!sltę,pliiWO'ŚC'ia wobec !!Iel!f"za oh 'fI.a"\\lern~~elJ.szyol. S,I'1Jt~o- Polskę, walczył :r.araZel:n o demOIkra· dno'czelni,c wysi'Jku w ofzedw<izia,la1
zwykła rola Warszawy. występuje znie'zwvkIe cię·źikiclh w lPierw$z:vmo- t(J\\ryiCHl do odd,aal a r.VCia T,a "'.Q.J~ ('j'~ i PolS!kę Ludową. Jasne jest bo· n:u próbom odhlld,o\Vv milli!ta'rneli 1)0Bzc:zególn1e w okr€sach klęski li. nie- kr:esi/e warunków ż:vci:a w ImlieśC'iepo :ność ~ lud. Ucze'stmi'cv zjazdu UC'llC'Hi wiem. że ni.e po tej linii szły dąi.R." tę,!!: ~Jiemicc;kie'i. gdvż krew mi;JiO/nów
doli narodowej, gdy staje się ona 0- tv,r,()IJ'lnie ·'Zmjlnowamym. Do g.zybs'ze~o 'wiuuta ószv vamięć tych. którym nia 10lt1dYl1skiej emigracji, której hi,i,je'l"OWlsikij'd1l o,fia,r' il1;e mo'że iść na
=t,;s}d,em najbardzieJ' płomiennych. l tempa otd!budowyorzYIC:zYln1a.la SIę
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d ga .... ~ .... e wręc'" prZeciWiIlym ma/nne. \;\/·s!ka7.,uiąc Tla \\'Y.pisalne na'
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s'7.tamdar:zehiwto: ,.P:e'rwsi w w:a,~,c~
ł'~clelka :najwyżse;ego poświęc~ni·a w oddania \\..ysJki Doc:szvc:h lio:ŻY'rJ'ler6w in e·.! cihwtb woiltll0ŚCI.
ki~n1m.
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Mówca polskiego
daje p~e,gląd
o,s;iąg:n,i~ć kowski Wlv'\"a
llv,clt do krQc_zeO'brdnde honoru
i godnośsi nal'odo. !. t eC;!l'D:1
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Z,' kOiłe!i g'ł~ za.,bie:ra m.arszalek narodu
na p.ll'Zes,tw,enj
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.
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iUż 1l0'WIs~edt'nie !plfzvldade!l1 jest od- s·e.lmu ob .. owa,l,sllq, 'Il'r,z~'~sz&.c z·laz tego roku,który dzieli nas od ostat~ cie odbudowy 'j J'O.z,Ii,T.omieJlia re1a!k;c.ii.
Barbarzyńca hitlerowski pomścił hudowa \II cja.~L1 11 mlcsiecy mostu dorwł serdeczne pozdrorwti",n'li3. od 1lre- n:iego zj'azdu :r.arllnaczaljąc jednak, że Tylko ta dro.g-a utrwal: wie.\ko4ć Polsię srodze na ludności Warszawy, ztl POlni a:towski el?:o. kUn"\" \poDlerws7.ei Z1'd,ent3 Rze'czyp.os.'Polite,j ()Ir~z se,jmu X'lie powmny one przesłaniać trud- ski f nienarusz.a,JllloŚ6 iei ~nl'lJiC.
j-ej patrJotyzrn i męstwo.
Próbował \vojnj'e ~\V;:ato:\ve'.i .bvto:dlbudowY'wa- u.staIW'OdaWICZe~o. MalfSz. Kttw,a,lski ności, jakie stoją jeszcze przed nami.
P,o wreczeniug-e'l1. WHoJdowi d;:t,ru
pogrzeba.c na z:awsze w gruzach i po. !l1V w c,:<li~U s;lCdmi'U lat. Pod·o!bay,cih
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POlSel1: Bieńlrowsk'Ji s~ęlgół{)w.o oibra- od okf(,~~u .krako\vskiego zw!uzlw.
piołach nie'zrównaną. sławę miasta, przv~kładf,w ies:t wiele ; to na r~- wzyl\Via. id? wa~kt p; ,al~~1tIMtm faszv- zuje wysiłki re3!~cji, kt6re,się spa~ uierws.zy dzień óbrad ziaz:d:u zostaje
j,ego bezcerme skarby hfstoryczne, je .. !)1vch Qldlc1;nka,cih vru'cv. \V plame s;t,oWlSlk'iml.
!iły na panewce, a które miały do~ zamknięty,
gO wspaniałe budowle i zabytki kultu 3~lebnim na odhudowę Wa.rszawy za
W lm.i~iu Komisji Poroo:um:i.ewaTaJne. W dniu wyzwolenIa War.szawy Dwiektowanll wSita. f,a równfei wielka I.,vczej Stronnictw pOiLitycznych pI7.elewobrzeżnej zast2JiRm.y w niej n.Le- suma ok, 17 mi li,u,d ów złotych. ale mawia. min. Dąb-Kocioł, który na~
spełna 1/5 budynków, ja.ko tako,oca- mimo. ie wyd~~ieJ'eiD'ie tei .sumY 'te wotuje b. żołni.erzy do cz.ynnego
lałych od zniszczenja. oczYwIście bez środ/k6w oań.s:twcwyc!h n:e będzle ucżestnIczenia w walce z pozo,sta~
szyb, be,z światła, bez wody, hez naj. spraWa b,twa. nie zabez:pie.czy o;na
,
•
prymity\\;n:ejs::~ych urządzeń miej- iElsz,cz'e w::elkieJ rna.:-::Y potrzeb. jakl'clh lościami niemieckiej OlkupaCdji- Mo- mię
I
sprawie
'
'
u
·
·
wca wymienia resztki ban yty2'Jmu
.
...
.• .
skich.
wvma,ga odhn,clowa .v:.ir.sza\,-:v. lax~ oraz. szkodni-ctwo gospodaroze, spel\i!ni2'trowie spra.w ~~grWlllc:znych przedstawiciJeU part1li .kol',eanskich.
Zdobywszy palmę męcz.eństwu w \\"!'e:Hdegn nowoczesneJCO m\asta 1 hllaeje i inn'" na'WY1ki z minionego' Sta.nów Zj,ednoczonych l ZSRR v.,-yAmerykańska delegac.J.a nalega na
tej najpotworni,ejszej z. wojen \Var- S't-Q.]icV. g"{)o,nie re'Orezelntuiacei r:a ze- o"k-rero.'u,.t . - .
.
il11lLenili noty na tema:t pra.c komisja udział Ws.zystk.iclt partu
liczących
wnat.rz OdrQid/z~lla Rz,e.Clpospo1i:ta O·
"
W
.b
szawa nIe tyU:o nie czyni na lukim z ~az zas;pakajal'l'cei w petni fO'sl11~ce
Prz.emówjenia powitalne wygłoo:i- dl~ .sprawy Korei.
. sweJ nocie do najmn.iej 1000 Q::;~ .
cudzoziemców \'vrażenla miasta, po. szvb.ko potrzeby kul~uaTlJle i spo- li rÓ'JWlie:r.: oh Kwiatkowslc.i w imie- llm:ustra ~roło~owa mi:r:-ister Ma:sha:l1 Deleg-acjasQw1eClra odr'zuciła te
grążonego w .smutku i cierpieniu. ł'eCiz:ne w ustroiu demokralty~zmy:rn niu KCZZ. ob ..Jawoil'Ska w imieniu przyponuuał, ze. ~ dm~. 19 kWletma propozy'(je w odpow!edzi na tę notę.
zniechęconego lub niezdolnego d1) ży~ oar'istwa. PQtrzeby te za~'D.okoiić mo- organi.zarji mtod!i'.ieŻO'Wych, ob .•Ta- 1947 r. z~odni:e Jedna};1 ~~ ~p.r~wozda_ minIster Moło~~w oswiac!czył, iż po:
cia. Naodwrót - dzi.~i,ejs:ze życie sto- 1.e tvIlko wIelki, (}fi'ar:nv wvsilck ca- miSi;::: w :imienin Zw. Samopo!n1o{:y :niem delegacji arne;1.trlnsk~eJ prace twierdza odb!ol:' noty Marshalla l
Ucy Polska wprawia w podziw naj. te~o narodu,
Chłc>pski~j, ob. Matuszewski 'v imi.e- w sprawiie utworzeDJJfl. tymcza;~?wego przypomina, iZ w komisjI do spraw
bardziej 'nawet nl'echętnci i nieuf.ni~
Zdajac s()loie 1. te~o s;prawę. Na- nin fuw. Przy}. Zolni€TZa, m.ll". rządu na. Korei nIe mogą dOJSć do Korei i8totn~e miały wzią.Ść u~lał
usposobionych pt'zyhyszó"v - ' gdyż czeIna Rada Odtb.ll'dmvv m, st. War stein w imieniu Zw.' Zawodwow. skutltu.
p.artie koreallSltie, ,iedna1tze nledona ruin~h War!:lzawy pulsuje pełna SZ3.JWY zwra-ca sie dziś z arpe'lem do Zydow. - uC7.Jlstniików walki zbro'jPrzeszkodą, zdaniem delegacJi a- puszczal.ne jest by mi\>d;;::y nimi. zna.j"
hartu i mocy wola twórczego czynu, s.potec2')cńlstwa o pomo\:. w celu s7.vb- nej 7. faszyzmem, jak te:ż iprzedsta- mery~ańBki;ej w ~siągnięciu re'zulta- dow.ały się takie, które z,:",.~lczaJą za"'
Ten hart i wola twórcza - to naj- szei odhuclowv st'oHcv. Mi'el5!ą,<: wrze widele Związ.ku Dą:browszezak6w, tów jest b'rak udz:tału '''l rokowantach sady umO'wy mos1\J10\\'skleJ'
trwalsze funda.ment'tr,
na których od- s:en
' . WVZlnacz,on01Ia!l\O
. 1~ O' k-r e'S po
l nwal'v l'ow oraz Z. w B W'
.>
. - Zw
. lę~
i
l'adza się, odbudowuje I wznoSi nowa wszedme:j nr.objl~i·7.a{!ii s'il i środków r..ni6w POli1,;czny,eh i" Ligi' K.obiet,
2&J2 - na rilecz l)or110CY War!izawie, Ni'e- P.r7.ewodniczący odczytuje szereg deI ..------------~--I wll!~Dliwie !Jl)Iell ten z;na:l,dzie ży'v..ry od pesz, n.ad.eszlych 7. ŻYCrl.Elllliami dla
•
d'Wlek w sercach m,Uonów oibywa- . d·
.
J
'-ł'
.....1
i.)·az u. rn. HL OCI palJ"t.,v".3I!'lOW' U'U teli. ldórzv ozc,za' oj kocha,h1 ,.Nars',!,rt- gar:-iildch.
we.
Obs;.:el'ny referat ideowo •.polity~
:tONA ADWOKATA,
Obywate,le!
Szybka
Qdbudow:I c~ny wygtosił poseł Władysław Bień
Warszaw~i - to wielki cel oJC'61"0- kowski, który pO' nakreśleniu wkła~
zasnęła w Panu po długich i ciętldcll cierpieniach, Ollat:rzona
Guh.• doktór, prałat. dama, swo- narodowY. To za,da,ni·e na miia,l'e hi- du Pols.l<i w ,valk<; z faszyzmem, po_
~w. Sakł'ltmentami, dnia 80 sierpnia 1947 roku, w ł~odzi.
stonrC'Zina. M/itas:tD to za,'l;fu.żyro . W' wiedzi?t my, UC7,st,n'icy wałki o
fe maszczą dłonie.
peJnl. by stać s-e prz~dml;ot'!t!1 dl!· nie!Jorlległo§f~ nurodu, jest~śmy nie
Wyprowadzenie drogicb nam zwłok odbędzie sIę z dOlml żałoby
Tyllro aby sabejskie od nif!h czu- mVl kultu powszecllme,go. N~'e m'l tylko pv.mh~t!{.ą tych dni. Ciąży na
pl'Zy ul. Upowej Nr 20 w dniu 1 wrześtliła b, l'., l) godz. 16·te.i do
ło wonie.
bo ah:voa niie ł)c>v.-"1im.no byĆ w POllil;ce
~
b
ko{jc1oła Sw. KrzyŻ&, po czym zwłoki pr1'.ewlezion? hędą <lo WarszaHl!i nawet poz,a jei~,nmłCam\ c.zfo- nafl wielki obo,wiązek strzeżema. aj'"
Sk'ld ten zapach. Tó wszystkim :.'wiek,a
nos'za:c~~o w sercu god'IlOŚć i to t:::1k wielkie z:wYc.ięstwo nie :roSitawY. o czym zaWiadamiają. pogrążeni w glęboklłu żalu i ~mut1m
mech nie będzie łajno:
honor' Polailm. kt6r,," by nie c:!ul sle ło zmamO"lvaa1e. jesteśmy zwląZ!kiem

;mz,W

U·
ciecz ka

II-gi ogólnopolski zjazd
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dzy mm.
. Mototowem · MarshaII em' w
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I

EWA MARIA Z WELl1N",
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Fraszka
Perfumy

Uryna rY$lia.

płasi

gnój i szczurze
łajno.

.
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J MIENNIK J,óDZJU Nt'
(7l!9)
2~9

l11oral,n:e i społecznie zQlbo'wiązanv lu.dzi. ktq;.·zy sz.czególnie
wobec W,arSlzawv. wobe'c jei losów. m".lszą ba.czyć, aby poprzez

czujn.Ie

wy~aną

ieiootm~b i jej przys.z:łości, Ozyż w'ojnę, wygrany był i pokój. Pokój'
~vje:cmó2"fibv ktoiir{)·l"",ie'k z ."lIl!; "0- ten ma dwie strony - wewnętrzna

•

~2, CóRKA, SIOSTRA, BRAT, BJ~Ar.row:\

SZWAGIER i RODZINA.

.:,a'

QgCi&Jt!.li&

zWierzę to nie sq. '. prz ed miota mii~~~r:~~~megafOnie

śpiącyell op~ekunach
Kury w worku "Mieszanka" drobiu z kalafiorami. ZabiJ·cie tego psa Iścia. Obecluie ieldln~k nastaJPitazmia: ijego
Wczorajpnez cały dzień ryczał
,.
6 . ,
na. 'Y'ra~z Towa,rzystwa. .~amy n~ megafon przy zbiegu Andrzeja i
MłOdzleż opiekunem czworono!ów
mandatow kamycih UCi!]I"OOlic. z.w1er,zę dZl elle. ze tera,z t>r~ca, Ie'Ple,) lJO)d:z,le. Piotrkowskiej, Przechodniom wprost
1

re'Jortalża'Cih i kO'relsIP,olll\den.cja,dh
z. za:g-ra,ni,cv c'zęsto zlnaMujemy ClhoCJar,hv oa:re stÓow {) ludzik\ilTI. nrawelt
~'ZYiadelsik1m traktowall1'm zwierząlt.
,am zara,z to sierzulca W'OC'ZY, uwazamy to za COIŚ cieka wego:. niezwy·
kleRlo. ~d:vż u 113JS c'zęstozwierzęta
są tralktow3iue iako przec1mi,otv mwr-

W

twe,

.

--

.

Na,ne~ieito sie daje IZlar.lwa'ŻyĆ w
traillJ.wahch
po.dmie,is'kilcih.
Jedzlie
~prz'edaw:c.a, wiezie dwa worki: w
1('dnvm ianłka. w dru:g-im - óalslIlO
lllo.żol1'w żywe... kllrv.
.
Przyjrzyjmy się też nielk t6rym nasZYm . ~ols!podYlniom wra,caja~y.m z
l~a.r:R"U: nles'ie taka palt)li siaitkę. w niej
l\~,czkę przvjlusznna ka!pustą. z'iem!tl'1a:ka;mi, ka;1afi,o,ra:mi... Przy'krv to do
Prawdy w:ldo:k i świadczący niezbyt
p"Qlchlehnie o naslzed. kuHnrz'e. Rzecz
~aSina. że drób ku.pujemy w celu 5])0Z\7'CJia"
le,cz nie meczmy sttv.~orzeń
Drzed zarżf1'leC'iem.
Niedawno widziallam jak g,ru~a
CihłQ,P'Ców kamie:nia:mi zaHwkla p'sa.
Innym ~nó'W raz'em ledwi,e zdołałam
CClalt:ć biedm,e zbłakane slzlczerrię. które nIe wiem dila,czego lokatorzy catej kamfenilcv uwaiatI,i za wśdekle i

ta !przed torturami i tJ,oniewrenką..
T~'warzY'stwo o.Ptetki. :nad Z:v~erzęrzat z'olS'ta,lo 1>owolaue TowalrzYlStwo
,
"
' "
tam{ p,oW'lInno .sklulP'ć ws:z'Vsrtbcih iuW Łodzi TOWarLVls.two Otnekl md dZi illlillPO'zibaJwlo,nv<:Ih serca. ,a pl1zede
Opielki n'ard nwi1e:r.zętam'i. TowalrzyZWF~rzęta~i z tVIm~zasowa sieldzibą ,,~.~'zv:s,tik4)p WVlPfóhov.;any.ch 1)rzviastwo tO' ma 2 a· z,ad:wnie iPfzeza.kcję
:ul. .Pl,atrkoWlSkiei 4~ dotvclt!oz.as Cl~l.l o~)':t~,ktl1I06w ZJWle,r.za,t - mło1l5wi1a:d?4uia:iaJCą d pr,zez n,akta.dante n:le wY'kaiZlalo się ~b:vtnla alktvwlnO'- AZj,elZ. hbk)

f..

:~:~:~li~i~m~ecz~- J)lfikarSkde~o Polska

"lm

1

._ Cz.echosłO'wacia".
Później zapowiadanO'

puc:z •• ten-

712" megafon (co kilkadziesiąt minut).

Miliardy

złotych

marnujq' się

Setki ton tłuszczu, mięsa kości i skór zakopuje Się
.
do ziemi - Zakład utylizacyjny stoi bezczynnie

Za ,gra;n~ca. la nawelt w niddóry;ch dowaH taką pweltwómiię w Rudzie
ł1Jla;SiDa:Cih :i w P.olslce w sIPec"iai1.n,j'e u· BUIg-aj 'PodA'lelks.aIOdrowem.
l1zą!d'7)olnY·Cih zaklad::J.i(~h U't~liza,cyjn~dh
Ja.Jrież sa obelooj'e 100sv tego tak
zdeJmui';) się z pa,d.łYich z:wielrzat slkó pożYlte::::ZIIlego zalkład'll ~ dlaczego nie

nt. a z 'kości., t,łUS'Z'CiZU i m1ęsa prori:ukJ1.1ie si'e bardzo cenne .a,rt'Vkuły jak
Sima,ry do Ima\S'zVln. ma'czke k,OIStna,
klei. naWO'IZV s,ztuciZlne 'iltid.
W Łodlzi. w !I1!ajbardlz'iej uID'rzemYstO'wilonViffi rn:'elśde w Po:!sce padte
zwierzęita zaikoP'uJoe Si" śre.dnioiWieczl
T/>vm zWY'cz,aiem w zff'erni. Ma,Tnluje
sie przez to wa,rt'olŚlC'ioWY mater1at.
Już w okre,s.i1e Plrze:dwojennvmdaf
s'ie 'od,czu~ bra;k zakładu utViHza,cyjUSiłowali ·zabić.
tleg-o w n.aSIZY111 m!eście.
00 walIki z krzywdzidelami 'zwliie:- W okmsie okuP<l!oH Niemcy wv;bu-

••UJ

uszy puchły. Bardziej nieclierpUwi _
kI li
cicha Wyrozumiali - tłu.
-ę.
'T t lkO' pr'ba P1"zed

-

zdrowom llele-zdrowo. dUlh"

II·

jest O'n tC.zYil1iny?·
J'ak Slie d1owilaldlUiemy. p:rzez P'8.wi·..... ""k.r"'s ,"zaiSlIl ~"'l··e~·.e n,ad za:lda......
U'
...
'"
'1\.
d!em sl,ra'\Vow.aJta spóMzidnLa .. Zb'ieralcz". Nie wmC!h!Omila ona ,~O j,ed,n ak.. O\"',r<>lnklz~:l'",C sie l·ed..."" ie do ·ru..., ..
'<'- ""
.....
żY,ci1a tlOlzo:stawio!l1f!g>o :p,rZlelz oikJuPaIIl-

W todzil::i~~~I;;';;~~;~;;;~~

.
. . ' ,
milkł na 30 minut prziSd transmisją.
"Zh!le'ra.cz prze:l~t Zarzad Ml,aslta . .a Deszcz pa<k1ł. zimno. mit1'łlty mi!jały,
l
wla:śdi'Wl e ZOMo GOI~o,darka Zo.M-u zni ecie,rpIiwienil6 rosło. a maniacy
~Iię bvta dużO' lepsza od •.adm~ni!stra- p'iłki nożne'j czebU.

cj,i .. Zlbie!rGIJcz". Pocz'lit1mwo gO ur,uNadaremnie.
cJtomloil1'O. lelClz pr.owad:z,ono n:ie'Ud:ol- • Zjawił ~:~e wreszcie (l!o uprzednieJ
niC) i woQJec. te~o już w ~I1Udnhl 1946 ~~~,::n;ll~a~i:~i ~b'ł!:~:l u:!!~:::
r, mustano z.am!kmać.
rozłożYł ręce i odszedł.
Ohecli"tie Q p<11Zejędfe zakradu robią
stalrani:a władze t>OIW'iatu ł6dJzkiego.
,
TOICZaStle pe,fitraM~Ctie .z Zarzadem
Miasta t.o·d:z-i. któr,e już w najbM,sZylclh dlniCLCth z.ade:cVidu,ia w czyje re-

Sprawa pozO'rnie drobna. Zdener
wowantie sPortowcó~ - znaczne, A
można było tego umknąć. ZawiadO'·
roić słuchaczów. zebranych na uU~y,
kilka m:inut wcześniej i skierować łch
na PI~c Wolności.
U'ozuaby
ce przeidzte ta tak konielcma d!la Lo~~~gdYb'y ·t~n. kto nad tym czuwst
ta ttUS.ZI~~U walrit'0IŚ'o10ko:tn 2 mU. :zł. ł Gzi fabryka. ,(b.ł
_ nie zasnał. ..
(c)
Zakta;d IIltyłilzalcyjny po SlDótdz1elni I
'U')J

ProduhuJemq 30 miliORÓW zeszulóUJ kwaP1alnie
Młodzież łódzka
W'la~d:ze ISlzkOllne

~~~~J;,~::~ci~st ;:s~~~~

nie zazna ich braku

położyły w tymI szy,ty

1S!P6M'zielczym i !prywatnym miHonów Ikwartall,'ie.
tódż-Powiat
ro~u SzczCfgólny nadisk na zao;patrz. P.- skle!pOItTI detalicznym. Te z.a,ś b~da z ..1- W chwi'li oibeonej duże zapasy ze·
W
d L d'
d
t
d b'
b '.
k
n;'e mł'odzieży W dostateczną ilość opatrywały slpółdz i elnies:ZllH;,l)e.
~zy'tów maia hurtownie I,Srutem".
Konstantynowie po.
o Zl,ą.
harcers wa w o Ie o ecneJ i na re~.
iP
")'
,"'
sadzić więc należy. ż,e przTr stale;vYł s:ię pierwszy no wojni,e z·lot Huf- ślił program pracy Hufca na. okres zeszy.tUlw. } OISiz.czeJgOl ne
Ku!"a'Lorll.
oJ
(!a Harcerzy Lócfź-Po'Wlat. Pomimo najbLiższych miesięcy.
wesz.fy już w kOllltalkt ,z Centra:'!
O~eC~le Centr. Zar~ąld Pn;emyl~i.n w:zrasłajątcej produkcji Pili;:,:eru i
trudnych warunków lokomocji staw.i~
Po przemówi'eniu rozpoczęły się Zby'tu Przemysłu PalPierniczezo. Po- P:aP1e'I1nl~z.eg<o 'Pro'wadzi 14 ze5zyclar spraWl1ym d'zialauiu Zes.zYClarni. w
Iy Się liczne drużyny z Aleksandro- występy artystyczne poszczególny~h za ulSltalenie:m ceny detaIiCiZlne'j w wy nl. BędZie poz·a tym lmrzys.tał z fa· bieżącym roku lSzkolłlym ghd.u ze~~, Andrzejowa,Tuszym.a, Poddębic drużyn: tańce ludowe, monologi, ske- so'kości 7 2it. za zeszyt, oiPr.d))wal1Y b,y!k sipóIdzie·h~zych i PfY'Włlnly,cn SZytów nie bę,dzie. (b).
l ll1nych. osad poq,łódzkich.
cze li. śpiewy chóralne.
zOlStał rÓWlIli,eż pIar: roz!plroiWa.dzenia
---------, Późnym wieczorem w sobotę roz- W drugim dniu zlotu (wczoraj) po ze'szytów,.,uclZn1'Owie slz!kó! pO'w'8zech ZarządzenB.e
'Ład',l~~ły Plac Wolności w Konstantyno- uroczystej mszy św. odbyła się de- nyclh będą zaopatrywani w uSzylty
111
&.
\Vte zapełndł się harcerkami 1 harce- filada.
, truk ja!k zreslZltą w inne pomo(;e ",au•
••
ł
l'Zami, oraz przedstawicielami mi,ej-. Prz,ed trybuną, na której zajęlI kowe' za po,śred,nilC'twem s:pćtdzie,bj W
SCowych Władz i społeqz,eństwa, Pre- miejsce przed.sta:wIciele m,iejscowych sZlkolnyC!11.
W tZwiąlZklll IZ .awarią tul'lbinv W rywkowe dltp. wtn:n'V o,gr3Jl1'iiczyć d'O
~e.s konstantynt>wskLego Koła Przy- władz. do przyoyli delegacl komendy
Co pewien okres czaISu wladiz~ Elektrowni Ł6dzkiej zo.sta,ia wp,l"owa minim!,lm welwnętrzne ()iświetlen:e a
Jaciół Harcerstw'a Pszonka rozpalił Chorą.gwi ł6dzk1ej, przedefilowały sz;koll!1e -będą lPll1z·esyf,aly wykalY po- d:zOiI1e - c~elem ,z.Clll)el\Vl11:l-eniia dOSit.a:wv wYSltarWv d światła reklamowe Wvogllisko. Zabrzmiała nad Konstanty- zwarte szereg1i harcerek ł harcerzy.
trz,ebnyCih ilości zeszytów. k':i)re P')" energi'i lf!leJMry,cznej walŹtnylU1 zakfa- ,gals'ić caJko,wide;
nowem tradycyjna' pieśń harcerska Po defiladzie i wspóln.ym ob1edzie sr'użą za wytyc.zne dla Centrali Zby- -dom p,!'zemViS,loWYtn - w ~ikresie ,od
'c) sflliiki studzien:nle mOIl!:a bvć
"l?łoll:ie ognisko d szumią.kn:eje', po- z10t zakończył się zebraniem towarzy tu p,rzy wz,d.ziale..
l d-() 7 :wrze'ś,nia rb. Wł~CiZln:ieogra- wlaazaa1e jedvn:i:e VI Iczasl'e od godz.
czym k0t;le~dant Hufca v:'all Wład!- skim "przy kominkuu w sali mtej-ł O~d!zi.ally Cel1.tra1i~y~u Przem. :ni,ez'e>nia. w uosta:wie enel'igr,i e1e!k- 23:ei -dQ. 6.ej:
~ław omowtł w "gawędzIe" z'adama scowej' .smtoły.
J.G. . Pap1elT.'lcZeigo bę,dą SlPfz'e'daw<1Jy ~c trylczIIl1e:j.
d) w mies,zkanialch 'P'fvwa.tlnvch ()'"
Dzie,lillilce m. ŁocLz'i. leżatce na ze- świeltlelni-e ~ grzeiniki Omc!he,n:ki. pie
'\vną;tI'z Hn~j ,p rze!bi.eJg-aiaceJ 'Uliiicami: cykL 'żelazka)
mOi~a być wl<l!cz3Jl1'e
P6l'nocna - Ste.rHng-a Na,rutowi- iedvnie w g,oaz. od 23-ej d'o 6-e1j, Wy
ez·a -- Dr Kopdllskiego - Dais'zyń· iatek strunowI
ośw:etlteąli,e klatek
ski eg-o - Taf1gowa - Bisik. Tyrn;e- s·chodowv:oh i bram,
n!,eckilago - Plio,Dnkow&ka CzeTWSlzys-tki:cJh pozostałyc~h od:Mol'ców
urOlna - Wó1czańska - Raruwańska wśródmieśdu obowiazuje iak naj- Zero:mskieg:o - 6 Sieronia - Za- dalej po.sui11dęta oszczę.dność w korzy
c:ho,d:n1a - OgrOldiowa Pót!nocna stalniu z energiie,lektry,c~lIled.
będa wvtaClZ>Oiłe w. tym okre,si:e 00WilIlrrli nileiPrzestrz'e:g'a!llla nim1'eis'ze'dziieinnie w godz. od 6 do 2Z-ei.
,goz,ar:zad:zeniaui!e;ga:ia. w trV'bie adSród:mreiśC'i'e w I~r.alnicach. oibiętydh ma,n1lsltfalcY1inym karze a,re...~z,tu lub
wvże:j WVlmnemooymi u1ic<l!m( jak· g~zY:wny. alłbo IOlbu twn karom ł<1C:zKO'lwieikz lP,rzYlczvn natury tec1mitClZ- n,lO.
'"
PrezYdent m. Łodzi
ilJJelj OJIie hę:dJzle wYłącz·an,e. to jednak
. (-.I EUGENIUSZ STAWIŃSKI
mtestzkańc.ów jego obowiwllją JIlaste.
.
IPuiwoe OiR'l'!a:n1rC'zooiia w ~ol'1Zystaniu z
'en'eirjt~'i ~lektry1~ll'ej !pod rygorem
C
.zbaJwleln1la dostaWy ~Irad'~ na. dtu~SiZY
o.ktrelS OzaiSiU.. O!graill1ICZoota te sa iIlastteiPtrlace:
Oc:lh!o1mli!c;z,a Straż p'o:mrna w Ba""
al d'rolb!nv PRemylS!l iwat'!lZtatv o bRoaloh [pod ł'..:oldz'ia dhclbodzila wcz;o.;
.m01CY mmSlta[OIWt&lI1'ei .do 30 iklw. win- lud 3O..,lecie IS"W'eg'o ilSltn.,fen,ia.
lnY PJIZ,eMć m lJ)1'alCę n'OClJl·a ad 19odz., [p,o akademii ihaJjlStalI'si i !n:a:j,Q!f1i'at"
23 do 6·e:i:
!l'ł11ejsi 8łt!ra±aicv IZQlst3JH ,udekoro:want
ib) Si1cle!Py. :restarttra.rciłe. loltUe' roz- media~ami .ma WYSltug,e lat". (b.)

,liot Hufca Harcerzy

j,

°-

w Konstantynowie

Prezydenta mB
d

sprawie ogranlczema op ywu prqgu

l

4

deszczu

.
"O 30":"'IeCle• O hotn I'cze)· Strozy

POZOrnej" wBobl·cuch pod todz.'q

ło g~y 24: K~ap~ski zawiadoZebit'lallie Ol'gani~ine !->dbyło
7 września Komitet Obywatelski
mił mnie telefonIcznIe. że władze się w gmachu Zarządu MieJskiego funkcjonował od rana. zajmując sit
państwowe i samOl"Ządowe
nie- przy P.L Wolności 14. Było ono bar montowaniem apM"atu wykonawzwłocznie op~czają miasto, i Ze z dzo 'liczne. W wyniku ~ad uzna- czego, którym został Zarząd Mię!
polecenia WOJewOdy. mam się skon- no, m obecni ~Wlciele orga- ski,
taktować z poZOstaJącymi w mieś- nizaCji m. Łodzi tworzą plenum Ko
cie działaczami społecznymi w spra mitetu Obywatelskiego. a de Prezy- W KASIIE BYŁO WSZYSTKmGO
działalności
wie niezw~ocznego powołania do dium tego Komitetu pO\yołano na60 000 zł
Materiał pow;Vższ.y d.:rUkl!: PIl'21,:dstav;icielami
poszaz;ególnychżycia KomItetu Obywatelskiego.
stępujące osoby:. Ks. Biskupa dr.
.•
jemy na podstawie relaCJi partii pohtycznYch.
Jeszcze w nocy skomunikowałem Tomczaka, A. Kmderntana. Lo Wasz
Jedną z pierwszych w tym dniu
.
dn
św' dka
usię z ińż. W. :W:o jew6dzkhn i ów- kiewicza, A. Re~~kiego, Z. Lo czynności było wypłacenie robotniwlarygo ego
I,a't
4 "Września z inicjatywy. szere~ czesnym ławnIkIem Magistratu E. rentza, W, G,rallnskiego. S. Endera. kO'm zaległych zarobków (za 2 ty.
czestnika prac i se~e arza radnYCh
d
t K
.
Komitetu Obywatelsk1ego w k' . t • pr~zy ent was a
~aplU Andrzejakiem i prosiłem iCh o przy J \Vo1ezyń$kiego i hmych.
godnie). W Kasie Miejskiej znaleŁodzi p. Włodzimierza Gra- s l ~ erweDlo~ał u władz wo}sko- bycie w dniu następnym do gmachu .
ziono około '&0.000 złotych. Suma ta
lińskiego. .
w~c w ~pr·awle bu~o~ ,,:okół Ło Zarządu Miejskiego w powyższej SKŁAD OSOBISTY KOMlTET1J naturalnie, nie wystarczała na wy~Z; ok?p~w dla. umozliwlenl~ lud!lO sprawie.
.
,.
płatę tym więcej. że i pracownikm
Na.~eży zaznaczyć, że p, sel WZIęCia UdZIału w obr0!lle ml~Ni~ł~e PC! zakonczenlu ~. stałym trzeba było coś wypłacić na
Włodzimierz Graliński we s~. Władze. WOjskowe Odnl0~. SIę TWORZENIE KOMITETU OBY- br~a o~gaDlzacYJ~ego OdbYło SIę poczet poborów. których nie otrzywrześniu 1939 1". zaj:tnował '0/ meprzychY~~lle do tej propozycJI..'
WATELSKlEGO
poSIedzenIe t6 Konutetu Wykonaw· mali VI dniach 1-5 września. Szczę
Zarządzie m. Łodzi stan ow1- . Próby .rom,ych !iZiałaczy Vf kie6 września w godzinach rann ch ~zego, n~ k rym ustalono. ~astępu- śliwy przypadek pozwolił pokonać
sko wicedyrektora. I jemU to ~ , ~l~:zwłocznego zorganlzowa- zebrało się w gmachu Zarz du J'ie' Jący skło.d ~ezydiUtn KomItetu:
tę trudność. Okazało się, że podczas
uciekający ówcze5?Y pa:-ezy- r1~Mll1CJl .obywatelskiej, D:ie zna- skiego kilku przedstawicieti społe!. PrzewocIn1cząey"- Xs. Biskup dr. ewakuacji KKO zaponu:iało zabrać
dent oddał symbolIczne ,,Idu ~ h ~ama u ,~ł~dz w<?Jewódz- czeństwa łÓdzkiego. w' te' lic2lbie K. ~omczak.
.
100 t~ .. złotych z OddzIału, na Pocze miasta".
kIC { m~o ~o ~ml1cJa p~. CIchu or- ławnicy E. And.rzejak, B. katula i
WICeprzewodnIcząCy _ A. Kin- ~or~kIeJ. Po sprow~~zel.°ll~ tych
g:;m
a SIę l W ohwlJ1l opuszcze L. Grzegorzak, prof. Z. Lorentz J. derman. S. Ender, A. Remiszewski, Pleru.ęd.zy d4? Kasy MIeJskIeJ wypła
PIERWSZE DNI WRZEŚNIA
~~o~;~~ .~zez wł~e mo~ła, w WOlrzyński, J. Waltratus j inni: po Sekretarze:. pielWszy- prof. Z. eOno rob~tnlkol}l sezono~ zaleg'M' dz . 1
6
' . 1939 roku
",'
prawdzIe TOZlnlarach, naradzie
zdecydowano
zaprosić Lorentz, drUgI - W. GraUnski trze la zarobkI, zas pracownIkom staźyci~ę g!sPOd~rcz;r;e~~dZi żamarło. ~~':al~ó~: nad bezpieczeństwem przedstaw~cieli organizacji społecz- ci - J~hn.
•
~ym, - po zł, 2:0-:-40 na poczet poNaloty samolotów. niemieckich zdenych, P?l1t ycznych i gospodarczych W dniu t;rm do godziny 12-tej u- ooroW za wrzeSIen.
~organizowały całkowicie prac.ę; ~- pANIKA I Uc.mCZKA WŁADZ na. g~ę 16-tą ąo. s~1i konferen- kazywał'y ~lę n~ mieście pO'jedyń- Nast.ępnie zajęto się zmontowarzędów i instytucji, ruch w ~llesCl~
• •
CYJneJ ~ząd~ ~leJskIe~O w celu c~ . post.ac}e 'YO'Jsko~ch, zaś po niem obsady pOszczególnych sekcji
Ulegał ciągłym przerwom.lnIeszF:~
gO~~h :wxec~ornych· na powołan;a do ZYCIa K0!D~tetu Oby- te~ godzI!ue az do, ~a 8 września i na przewodniczących tychże pocY dużą cześć .czasu spędzać muS!el1 U!lesCle: pOJaWIły SIę pIerwSze oma watelsk1eg,0. Jedin.oCzesn1e ob. ob: tnlasto było .bezpanskie. W mieście wołano: Prawnej' _ adw J P
_
w. schronach lub rowach przeclW- kl panIkI, SPowod,owane .maso~ym J: Wolcz~ski i E~ A!qdrzejak u~all ~ozpo~y SIę rabunki magazyn?w łowskiego, Finańsowej _. S .. En~":
.Iotniczych".
.
. ,,":YJazdem członkow ~ln WOJ~ko SIę do J?lskuP:'l łódzkIego z pros~ą l ~kładc:w, którym słabe siły mLIi- ra, Aprowizacyjnej _ inż K Bal września H)39 roku odbyło SIę wych sa~ochoda!ID cIęzarowyml.
o wzięcle udzIału w pracach Koml : CYJne nIe były w stanie przeciwd.zia jera, Oświatowej :..- A Remis
_
W c.zasIe ~o~mow na tematy ewa tetu w ch~rakterze' jego przewodnI łać. Żadne odgłosy dzi'ałań wojen- skiego, Opieki Społeczn~j _
~d
tOlejne posiedzenie Magistratu przy
~aciemnionych olmach,. było onO' k1;acy;lne os~ladco/łem prezydento czącego, BIS~P zaproponował, aby nych Ył tym dniu do miasta nie do- tratusa, Zdrowia _ dr Toma~zew
bardzo krótkie i upłynęło w prze- WI m1as!a, ze w zadnym wypadku tę funkcję obJął BISkup. sufragan chodz1ły, naloty samolotów niemiec skfego i Milicji Ob~atelskiej
dziwnej harmonii i zgodzie między nie zamIerzam ŁOdZi opuścić. Oko- ks. dr. Tomczak..
'kich zupełnie ustały.
J Wolczyńskiego.
-
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!bigniew Morski

Wrzesień

.t939 roku .w Łodzi

Wizerunek miasta i

Komitetu ObywatelSkiego
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Pięćdziesiqt tysięcy

nim W ten sposób, że Hogendorf ł; stąpili w meczu mlę.d.zypaństwo~
ogóle nie jest piłkarzem. l'ymoza- wyru z numm'ami na plecach. Ja!!:
sem H-ogendoTf stał się strzelcem widać siódemka przyniosła i llo·
dwóch bramek, a trzecia strrelona geildm"fowi dużo szczęścia.
przez Ci~ślika pai.Ua równ1.8Z z poPreżes piłl{al'Zy czesldcll Walisz
·
.
b rok
k a, wyrazał
dania H ogend Ol'.f a.
•
SIę o ra
arzu na·
Hogendorf nuał na solne Nr 7. szym ~ samych superlatywac!t,
Wszyscy gracze po raz pierwszy.w nazywa,ląo go bramI~arzem o pOZlO
I dziejach piUmrstwa polsldego W:Y-Imie en:ropejskim. Prezes Waliszka

I

·~=;~~!!.';Ji::l~r:;0!r",::;iK·IO ·będz·le Z
bram1d dla Czech.

.
Wczoraj

mecz

w

piłlmrslij

Ilc~"

II

Knczewrk

~walił również Hogen~o~a ! Cieii
ślika w ataku. Na wyrożmerue zav
;]I
li
służył równie't Parpan, który był wraca lui do zdrowia
jednym z , ajlepszych , gfac7lY na
Doskonały piłkarz ZZI{ Kocze~
boiislru. Pal'pMl pracoWltoscią swo· 1wraca już do zdrowia po doznani'
ją zdobył uznanie całej druzyny i bardz·Q poważnej kontuzjd nogi. .
pQ]sldej i liczneJ kolonU polskiej Koczewski chodzi już samo-dzielllill
w Pradze.
.
bez kul. Zapewne Koczewski bę~1
G~ nasi w Pradze byli blU.,,·lmus16J Jednak zrezygnować z dokJ.
d""'" zni
·t·
b·
cze:nta "egorocZI1ego se.wnu ale zj;t1\l
zo 8el.uM e W1. anI .na Olsku ujrzymy go chyba na lodovJiSkU. gra
P;zez zgr~madzone tłumy t 'W CZR,- iącego w hokeja.
SIe zorgftJllWWanego po meczu ba.n •
kiecie.
Dziś

I
l

I

·1

C,

W loży honorowej między

szeregl1 incyden. tow. :S~d?i,a zrn~'
z boiska aż 4 gr~'

~ ~1llY był uSlmąć

zebranie

yntana,j~E!~~~;~~~~!.~i;
iI
poruszo~~ zost~.n.i.e niewątpliwJll

tym
sprawa dymlsJi kapr,tana sportow#
PZPN płk. ReY:nana.
uzgodnione rownież wstaną ws'/i'l'
Płk. Reyman zrezygnow.<łł z pias_lcę, przejdzie do porządku dZiennegO,\ W najbliższych dniach sprawa ta J stkle spraVli-y dotyczące mających ~
towania godności kapitana sporto- szukając noweg,o kf'lpitana sporto~ zostanje zapewne całkow.icie
stą.pić rozgrywek w SZWecji t Fi:n1B4Y
wego PZPN. Rezygna'.~ja jego przy- wego dla. naszyoo pill~arzy,
.
jaśniona.
dtl.
szła w przed~iu ~eczU. Polska -;_ _ _-.,,___________________,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - ' _
·CzeehosłowaCJ,a. Nle ch"emy v,rll1,

I .

lIlI

III

. p
C h'
.. dy w ..;»zwecJI
~
...I F'In Ion d"II
Pi"adze odbył SU~ O meczu z zec oml lawo
między PolSką a
,

, (JzeChC'S.łowacją. Spotkanie to w
Pradze wzbudziło cgromne zaintel'esowarue i na stadionie zgromadził1l się przeszło
50 tysięcy wi-

dzów.

si

I I : l do

•

widzów

Polonij 5: 2 (2: 1).

po~~~e~t~ :a:;j:;~O:~~w :~

II

Hoqellldor# zdobq' dwie " ..aIlllJki
Czesi prowadzili 3:0 Polocy "pociqgneU" do 4:3

,
(3 O)

zwycięstwem

i

,:t

do Lig!

rozegmny między Polonią ze S<Oi'
dJn~cy a Szombiell'lkami zakończył sil

PRZEGRALIŚM y W PRADZE

C

wej'śc1e

WY-I

B I'III

(SI

) l' :,..

innynu. znaJazl
kać
.w .istotę
post.a~li
,
Csię
A·hminister
ł
..spra.w
'11.11
nOWIenIa,
ale przycz~y
pragmemy tego
zazn.a:::zyć,
,;......
zagran:oznych ZvC os o~vacJl ml~. Że płk. Reyman postąpił iście po
.saryk l am~asa.dor 'YVlerbłowski'j sportowemu. Nie ,może on przecież
.,
tłi
•.
.
Po odagraum hymllow naroiło' decydować o składach drużyn repre
d
wych, sędzia hołeud~l'ski Vander ~e~tac;v)ny('.h, skoro nie mDŹ€' być
łódzkich pięściarzy
na~k~~~~~~~;e~~~c~~~~~
l\-Iehr rozpoczął zawody.
SWladklem rozgrywanych spotkań,
B k
'" T?·S •• _. śl' d b
b ,.
grał' na pU:1lkty z Chmielem (131·
Czes' od pierwszycb minut smPłk. Reyman nie widział gr~iącej
o.-serzy iLU"'. Ouaue l ,o rym ol'lJserem. Nie :zapow18ida się
._....k
..1
."
,.
d~'.'l.;. ny w Oslo NIe widział ;'ówsukoe.s, zwycięza.ją.c dl'U !tymczasem, teby miał on pvze:i3c do Pi€rwsza runda :zapOWiada się W,:Ir
raU SIQ narZUCIe SWOJ system gry, -:' .~y / h
P d
N'
ź"rnę BaildOlIl ze Śląska Iwao-I wYższej Boolikows'kt
to ty niale dla popielatego, ale dwie it
.
ł
b,,1I
nlez .graczy SWOlC' w ra ze.
lC
oJ
•
"'-.'
'-..
- i
C" ' l
-'f{!;".
·
P l 1_~
a 1e d ruzyn~ O.S!I\.J 1fl'a a aluZO i też dziWl1ego, że nastąpiła rezygnaNie chodm jednak w powy bokser walczą.cy n.a punkty.!stępne należą do nml,e a, ~tóry vw
dobrze nawułzuJąc rownoznaczną 'da. PZPN będzie musiał bardzo zadanym wypadku o ~WY-IRzecz oczywista, te daleko mu jesz- kazał wlększ~ ,wytrz~nałosć, P<?p~
walkę..
..
.
. st.anowić się" te'l'az, komu przypadci~stwo w punktacji <r- cze do tej klusy, którą r~prw!:'iIltllje ,laty ,po p~ze.1SC1U solidnego trenlIDb~
Atak na&z był lotny l niebezple- me ten wielki zaszczyt objęcia po
golnej. a o formę po- Pisarski, ale w każdym bąd21 razde będ:z~e baldzo ~ennym nabytki\em
czny. Czesi natQmiast doskonale płk. Reymanie tak odpovi:\edzi<łlne-I
sZ,czególnych :zawodni- .jest on na bard?"o do'brej dr·odz,e do sekCJi boksersluej LKS.
,
Id
grali skrzydłami, zagrażając co go stanowis!ta. PZiPN będ:Z:~.e musiał' ~
ko~; > :t:h"s, ~tóry jest odnoszen.ia coraz ba~dztej wattoś~i<r-I Waga _ piórkowa MarcJllko~11I1
chwila naszej bramce. Bohaterem powołać nIezwłocznie n<łstępcę n<'l ___
p~zeciez
drużynowym wych sulrcesów. Bo.rukowskl pówiJtuen (LKS) wy/?rał na punkty z młc:~:;
CI
. t
. t
t
ł opróżnione po płk Reyman:a miej-i
mlstrzem
Polski
na1jednak j,es.zcze uczciwie prCllCowH,ćlbOkSel'em Sląska Ohlltką. (B). ~~
e zu z mmu Yo D:.~ mm~, ę sawa.. scu w zarządzie. Nie t.r~;b~ 'bowiem!1947 rok, a svkcersy swoje opierać nad sobl!.
.
cinko~vski chciał lwl1iec:znie walc~r
SI~ bramlmr~ m.K, IhO.I"Y. wyła zapominać. że w bieżącym miesią- może jedynie na z"vvycięstwach PO-\ Miłą. TIicaspod.z!.ankę spraWił nam .Tu trzy rundy. Nie wyprowadzał wieG
pywał wS'lYSt,lne memal pJłlu.
cu oczekują nas dwa dalsze RPOlka_/szCZeg61nYCh reprezentant6w. LKS ln4cki w wa,d:ze p6łci~kt~1. Wlemy bo- decydują.cych o zwycięstwie p~
Pierwsza bramka padła 'z.e strza· da międzynarodowe ze SZ'w'ccją i1przez swego kierownika p, Marlana!w1em ba.rnzo dobrze. jak to u 11M jest KO cllosów, a st.ale punktował swego·
lu Bieana zdobyta w 21 minucie Finlandią. Trzeba więc w oparciu Sikorskiego prowadzri bardzo dobrą Iz wagllml ciężkimi. .Tanicki potrafił 'pr.zeCiwnika, mając 2i nim doskOlIla.l1
gry. Do przerwy utrzymuje się wy_ liSię o doświadczmie z poprzedn1ch politykę przeprowadzając s:rere g \l'ozW:TI ą. 6 bardzo szybkle tem.po zasy- tren!Jn.g. Mare!nkowski wraca już ~
nik 1'0 na korzyść Czechosłowacji spotkań ustalić raz jeszcze w tymlBPotkań towarzyskich z drużymruni, puj/łC gradem ciosów sweg<> przećtw~ swojej &zczytowej fonny, będą.c jed
'...
• roku skład reprezentacji Polski 1 to lnie naleŻ'.ącym.i do ext'rakla.sy ooks~ nika, Dobl:'Ze zapI'eZea:ttoWał stę rlY'łIr- l;iym ~ ml.jIępszych 'I3oke'e:r6w w~
Za~os~ SIę na wlelk, sen~Mję. Po nie na jeden mecz, a od razu na Ipolskiego. Bo ani Zjednoczeni nLe są. nl~ KoaI.ftskl. N,l,e przegrał on na- dźe p1trkowej W Polsce.
,
zmIame ,stron CZ881 graJą~~- dwa,
MKS, a:lli t~ Baildon nie Jem "Bato_ szym zdaniem walki z oaław.ion.ym I W ,v-:~.dz.p, leldl:iej Bonikowski (LKS!
nie l!lpieJ, fi, (l:ruiyna li1};t§2:a ·me mo- t Mamy bardzo poważne op a wy. ~e l'Ylll;'" .
, . olbrzJ?nem ~ląsk~ Drap~łą. Kosl.ńs~i ImI3.łha.:cdzo debry dzień. Pokonal J
że mestety vl'ytrzyma.e tempa.
Ina.stęp?a, p~k. Reymana nIe b ę d7.1e! Plęśc:arze ~1fl.sk8, Pl':z~d;;ca,w.ia.1i ,śre Iz~sł~zył ;na. '':.JJJ:ll\: ~emls~"':.r, ,n. z~;lzdecyd(),wcU1Le Pierlńc~ylta.
Po przerwie w pierwszej minucie Imlal lZ:Js~eJ pracy od dotychcz8fiO' ~~ozl~m sportov{}:~.2'Tle l;l~.ega Wą,tp -/ zC1an:e lwmlsJl sęd.zl?vv-sk~eJ byto in- Wagu. pó1śre~a.. <?yg~ (LKS) ~.'
Bican zdobywa drugą. bramI,; .. wego ka.pItana sportoweg? P?-,PN. !h~VOSClij ze gdyby LJ:~S ch~~Jał wysl,ą· ne, to chyba raczeJ zapIsać trzeba pokazał absolutn1(~ me Ciekawego. 14
Nie załamnjo ona naszych gracz'; Trud1!Y to l bardzo OdPp"l'fr·~d;?/)alny! pJ.ć Y'. p~łnym ~ldadz~e z Nle:wadz:iłtllU, !pod adresem sugestii propagandy pra dopiero SUl'owy mat~r181, p:zeciw.nIIl
kt'
t. '.'
d l . .' ~ O~Ow.. Iązek b.~a.n.{~ na Sleble całko' I O~eJrukJlem, PlsarsI,nm, :2iyliselffi, Ka. Sy. Śl~Sk,.iej". która od dłuzS'zrego c.z.asu jego Pawlicz·ek, ktory odniósł Z'#1'
orzy !' a,I~J_ą ~lę waszym CU}. WIteJ odpOWIedzIalności za godne 111.lńskim i ;Pawlakiem, to kto wie, bębm o nadzwycza.jnej karierze Dra- cięstwo też nie jest asem. Cygam. p~
gIl ~rac a.tn ""Jtme..
repreże~towanie &P()rh! polskie~o czy , Balldon . potrafił by wYwalczyć p·ały..
.
Igrał na punkty po przerwaniu waJtD
NIestety. w 10 mm. KoudeJa! z,a grarucą. Dotychczas .ak było. ~e chOCIaż j,eden punkt honorowy.
Kariera Drapały jeszcze SIę ni·e ro-z W drugiej rundzie ze w.zględu na J(DJl
strzela jeszoze jedm~ bramkę i tą odp0:Wledzialną osobą. był włas- LKS chce jednak wypr6bować albo poc,zęła ,Być mm;'e, te z Drapały bę- tuzję łuku brwriowego.
Czesi prowadzą już 3 :0.
m~ kap~ta~ sportowy. Od n~ego b~' młodszych zawodników, albo nowopo- tlzie dObry bokser, aLe pod warulłl- Waga' 'średn.ila, RychteUlki (ugS'
.0
H
d 11' . k
_ W:le~ zalezał. zaws·ze skład Jedenast :zyskanych.. Do. rzędu nowopozyska- klem, j'eteli zdobędzie nieco więcej zapisać mo~e VI swojej ltsl~eczc·e,er
. .panowan;v ogen O WY?l'2Y kl pIłkarSkieJ.
.
nych zaU-czyć wZ.eQa przede wszyst. odwagL w proWa<We:niu pojedynku. wodniczej sukces nad Badurą. alą~
stuJe sytuacJę podbramkową l zd!, Pod adresem t~go ~.! ;1nnego k~- lt!m był,ego m;lstrza Lodzi w wadz·e Drapała pod względem fi:zyCl7.nym to dobry bokser. Rychtelsk!. walc1ył
bywa pierwszą bramkę dla PolskI. pitana ;sportowego ~Ione by' muszej PoptelategQ który występu- prezentuj.e Bię 1)ardzo dobrze..
tym razem ~mbttnie i punktował "'Ho~e~dorf ~ra na po?omie. Po zawsze pewne. al.Ul:je, 'l'tudn.o
je już w wadze k~guCliej. Popi,elaty
W dobrej formie !Zll.ajduje .8.l.ę. 8ba~ atematycz'llte, dy~nują.c silnym c:W"
obWIlI Cze.liJl strzelają C'1!Wartą wiem wszystkIln dogod:zJć zwłasz- polra.zał swój lwi pa:zur, ale bra;k mu 81Elik. J·e~ Walka. s Ja.umak!em stała 86m.
bramkę, ale IIogendo:rl rewa:rrtl1je c~a wówczas, gdy w grę weho~ą byro kond;vcji, Przegrał swoje spot- :na wysokim pozf,om1e techni,c7..nyh\.
. . Walka w w~ p6łc1ę:tkiej ~
się Im zdobyciem drugiej bra.mId llleraz nie tylko ambicje 'J.osz~:e- kanie, al.e wstydu dla LKS n1e z!'.obił,
łtozcmrował nas Cy~aJtI., Wa.1c~ył stosunkowo krótko.. ,Janicki (L1{S)
dla Polski. Jest wynH< 4:2. G:ra. g6Jnych g~aczy. ale ambl e
u: '8;. wręcz przeciwnie zareprezentQwał on z Pa.wliczkiem. Była to walka rzucił się od r.a;zu ua Figla (B), kt6.
zaczyna coraz bardziej zaostrzać b~~~Por ~wycp, ~ n~w1t P~gZCb SIę bardzo dobrze pod 'względem tech" przypominają.ca pierwszy krok pię- ry nie wi,edzi·ał jak ma zachować lIi~
• p....t.
i i Pub!'" go y ~ ęgow ~mlas. !"Ze. a :nlcznym, Od r'azu poznać można było, śr,J,al'skl Cygan po doznanJiu kontUZji wobec wyjaU(owej agresywności Je.8Ię~ oz!om l.es!; wyso { .
. lCZ: rz~cZyWfś~le doskón~~e znać wszys- że bolr.ser tern wiele utnie i że ni.eba- ;zszedł 'z l'Jlngu oddając śla'zakowi nickiego. p~ pierwszej rund:zt.e Janie'
nos~ okla.sh:,!,Je br~'lI1lcarza nasze,) tk I ch. naJlepszych. graczy W Polsce wem. wrócj do swoJej dawnej formy. punkty.
•
ki został lwntuzj'oi\.Xrany, walkę pdt'
druzyny Jamlm, li tory gra lw-noor- ora~ Ich ~~rmę~ zeby ,f!1Ó<! decydo- Rewelacją zawodów była ~orma
Mecz stał na. ogół n'a niezłym po- rwano. Wygrał na punkty Janicki..
towo.
wa bez ~i:1dn~J apelac~~'d 'ć ż b BO'niko"tskJiego. Zawodnik ten roze- ziomie. Wynllki P:w...edstawiają. się JrlaW wadze cię~ki.ej Drapała wypUI1'ttW 35 min. Hogendorf podaje pił )łk 1~emo7:~ rrd!ł pOJ rko~o '~,z,~ y grał wczoraj j,edn~ :z najp.ięknłej- .atępujlą.co:.
tował Kootń.skiego,
kę Spodzieji, a ten C)e~likowil Pol llwą rJ:: ale CZYŻ~ ~yłąc%l.1fe ~'IS:Z~C'h ,walk w .sw~lm r. życiu. Obązy, W. musza StaSiak (lIKS) wypumk- Me{'<z sędziował w ~[lgU p, R&cił'
sIta zdobywa jeszcze Je. dną bram- g wina te piłkarS'~w' nasze w o-!or b Mltllowi11lJe prz13b PZB robIą. .swoje. tował .JaumaJm (B). Ju! w p:1Jerw- cki Stan1Bł'aw, a punkty obli<:zalt: )(&
kę. Jest wynik 4 :3. Polska jest o k:esie ' ojennym nf~ !'ClOOe jesz... B(),ni~owskl pop.ra.w:'.l technlikę ude.- szej Il"Ul:I.dź'!.e stasiak zdobywa. me. ł~k, :roa.pU'Śin:lak i Kubiak.
krok przed uzyslnmiem. wyni1m re. cze rła~ pełnego oddechu i zająć-rzenin cł~SU, ~auczył się .ro.z1dada6 maooną. przewagę: W następnych Pu~liC2mOŚcd Wyjątkowo mało. IBl'
;s
g
C·
t tn' h jecI w Europie należnego mu stanowi· 8wo~e sił) na trzyru.ndowe spotktł.nli.a. rundach przewaga ta. zw.fększa się cO- złośliWi mówię.
:nie pełne tT'IIY
m a · owe 0:
zeSl w ~s a
l~
• !OlI '1
B(){Il.lkowsY,J prawodopodob.n:Le będZie rM bard,ztej, StaJst8,k okazał się dosko tr.amwaj,a.
nak 15
• mmntach grf.t.Ją. barozo do' CNa..
•
•. k d
t __ ..J l '
NajbIiż\S.Zy mecz LKS Z dl'UŻ,rna[l11
11'
-J_
• d
'k'
le WIemy Ja
O pas anOWlenla
, .
oJ ....
b· rze ~. ;,am~~
mmn wa :azy apl_' Płk.Reyman~ ustosunkuje się za.'
. .
. •
(łlamlieJsc'oWY~i odbędz1,e się w Gdań!nl?wa.c prze.d strzabmn Zaehary rząd PZpN i nasze nacz.elne włudze
~no,gskl sędzI
~1l: z GedanIą. 14 wrz·eśnia w ramach
l BIeana.,.
•
sportowe. Oymisj.a może być jed_
l!lI
u
alI
JubIleuszu 25-lecia klubu gdańsktiego.
lUecz imm~z"y SIę ostateczme zwy' nak nie przyjęta. W. każdym bądź
,,'"
.
cięstll'em pH~ar7,y Cze~i'łOsłowac}j 'razie spra~a jest. bar?zo .ciek~wa i
Sląsk
6 :3. Z przeI)H'::$r,'!.l gry me dało s:tę oby (>ne: nIe odbIła SIę uJemn.le na
. ..
W llaJbhzsz~> c.zwart~k. w ~rako- g6w uzyska proWadzeme w tabelce no jubileusz 25-lecia Gedanii
jerlna]{ za·mr../.a.'t,yć talt wyrażne,i cał~kształcie życia. sportowegoo
przewagi e;rn('zv c'lh~sldeh. Byli oni odcmku naszego piłk~rstwa zwłasz- WIe odbędzIe SIę mecz pIłkarskI Kra- punktacyjnej.
Pi~śdarze . Ł~S ()ItrzYl1~a.ji zauJro.
szybsi w shl'~!';,. - do piłek i lepiej cza jak juź zaznaczyliśmy, VI prze- k6w-Ślą.sk w ramach rozgrywek o
Wynikteitn tego meczu zalntereso- szeme do w~lęcla ,udział,u w uroczys'
· ' •• '.. • f'~'" : ,:.;
'~'T'
j ' dedniu wyj,a:r.du do sztokholmu i puchar Ś, p. Kałuży..
wa:i1a jest równiet L6~. Po ost:at- iol.ciadh jlUlb!'leu'Szu 25-,Iec i a Ge,da,J'.',
rOZWUllęm I",.' ~.. ,n,e, pne.~ lf.sza ąc Helsinek.
SpotkarJJe to Sęd.i~LOWa.Ć będzIe p, nich meczach z Wars:zę.wą i z·e EHą~
nas koudyrY:jme.
.
Nie wietny r6wniet. czy PZ,PN so dyl', .Br. Romanov.·ski z Lodzi. Mecz sktem będzrremy mogli wjclągnąć
JL\lbilleus'~ ZOIrgał1izowamy za,stanie
Przy pewne,", dozie szc1'"ęścia i lidaryZ'.ować się będzie z decyzją ten.w Kra,kowie i na Siąsku budZii du- pewne wn.ióakJ. 00 do szans naszych 13 w~z·e,§t11a \V ·Oda6srku. ŁKS na za'
....]11,.
R
Ż
i t
d
K k
wodym te
,do Gdafulka wyj.edzie 11
większej rutynie,
moglibyśmy z J:F~.
~::ma f' wyrażając mu po-.: za n ere~owanie. g yż od osiąg, z
ra Owem,
swo
1 mllstrzowsk;,m sk!adzi.e,
Ozechami u'ly&ka.ć wynik remiso- dZIękowame za dotychczasową pra- ll1ętego wynIku zalety, który z okręWy, co byłoby oczYl-\,iście wielkim
ilil!bi1!\iffii!i!!Nl!il!~lIł~~~~~~~~~~~~~~~~~. [
sukcesem. IAl~zono się ogólnie, że
.
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nal

przegramy w znacznie większym
gtosunlm bramek.
. l\'Ijr Sznaj{łer typował na prze
graną. 5 :1. W każdym bądź razie.
prżegraJiś:tny z honO'l.'em, b9 strze'
lenie trzech 'bl"lunel{ doslmnałeJ
drużynie c'lerJ d,'0j ,je.stnewnego )'0dzaju sllkc~.s0m. W duże'! mierze
jest to ·zasługą. lIogeuóm:fa. Zastauaw~ano się poważnie nad lmndydatufl:); Iłe~f'nd()rfa w reprezl:'n-
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l\'IONTAżU

I URUCHOMIENIA
MASZ'YN TIULOWYCH.

~arunk.f do omówienia w DyrekCJi Panstwowych Zjednoczonych

t
Pau

Aga!Pr!ł na

Widzi -

spacerze
kładka Jakaś lety,

W51.t",pił

Bo nie

na

n~a IJll1'dz{) śmiało,

wie<lz!a.ł:

te

spróchn.iała.

Całe szczęśęie. że w potokU
była nie głęboka.

Woda

Fabrykach Firanek i Koronek Ul
Lodzi -- ul. Plotrkowslia Nr 177.
relefon 261-00, 220-64.
(P. 1275)
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ulakupiliU. sprzedali, siedzq wobozie pracy ~~~rania

Machinacie pracowników PCH
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'ltkosa
Dookoła
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lokalu klubu. Pi<>tJrkowBka 67, o
19-ej zebranie ogóln~ członk6w
Id\tiego
WyKrytO maclnnacJe rueucZC1_\IIi,arow, przeznaczonych do rozdzla- sekcji szachowej L. K. S-u.
8ł,ow. DziCl'i;ysława
r
PCH W Ł Cd'
.
wyc h pracownikow
Zl.!li
poprzez agen t urę w L ęczycy. - W lokalu 7..arządu Miejskiego. Plac
JlJTRO~
Sprawa przedstawia się następują- rowar "spławiała" żona Skrobiran Zwycięstwa 13, o godz. 1Lej nadzwycze.jStefana
CO: do
maga~ml1 PCH W Łodzi do na Zielonym Rynku w Łodzi.
walne zgromadzenie członków Spólsłowo "Czciboga
.~.,
przy ul. GdallskieJ' zgłosił się kieSkrl~birando i Robiński . wy ja- dzielni Sprzętu Sportowego ZWM. .
1934 Umarł w 'Warszawie wybitny gratik
W l kal kI b
Gd 'I ka 65
Franci~zck Siedlecki.
:",ownili agentury peH w ~olusz- śniali fJrzed Komisją Specjalną, że - . ' o ;u li u: u: s
'.? go dz-.
1335 Umarł \y Warsz.awie ceniony i za"'rach __ Kołodziej vViktor. Miał on '1ie zdawali sobie' sprawy z jakich 18-eJ zebrarue orgam~cYJne se'kcJl tenisa
~łl1żony Iarytyk literacki, publi;cysta
.
l'
. h t
ak' bł' 'stołowego KS. "Zryw •
od'Jąc" towary, przeznaczone. dl a pOWOGOW
i estetyk - Cezal'y Je.!łcntl' (Napo_
lC • rans
cJe y y meleo11 Hirschband).
.
Jego agentury.
~lopuszezalne l gospodarczo szko1939 lJata rozpoczęcia drugiej ~wiatowcj
wojny; ńapad Hitlera na POlskę.
Pl'a::ownicy magazynu niejaki :jliwe, tym bard~eJ, ze me natra-.,
1941 Zjazd orgalllzacji .,Polslticb SQcjai!- Robiński Zbigniew oraz Skrobiran fiali
na sprzeCIW kierowników
'stów" w Wa,rs~awie pod przewodm.
, '.,
.
'. . t
rt r d . h' t
ctwem Adama. Pl'ódmika.
do PlO. tr zwroClh SIę d~ ~I~rownl- a~en ur, pa nerow o tyc lU .ereka ag~ntury, aby ZeChCI& lIn "od- SOWo
,

z

.
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"trzaśniętej" turbiny
Turbina choć przedmiot ma(m.
twy> swoje humory ma. Zepsuta
i 'mieszkańcy Łodzi jJnamp.calnie"
przekonali się, co to znaczy "egip'
skie ciemności."
Oczywiście·' - .przykra historia.
Podobno potrwa niezbyt długo.
Zobaczymy (ale jak zobaczym~

w

ciemnościach?),

Tymczasem. niejeden Jodzianin
KRO N I K A
Istąpić" peW1lą część tej partii to- Kołodziej i Zinterstein oświadPONIEDZIAŁEK, 1 WRZESNIA
piekli się, szuka ogarków steary"
'\,V'aru. Kołodziej zgodził się bez czyli, i2 jedyną pobudką ich dzianowych, albo ze strychu ściąga
~t!\"E T,~l.łll!.~!!!
b' . . 1·. ł
h
d
.
12.06 Wiad. połudn. 12.10 Pi(!śni ka1lla ł oya
_ t'll. 253 .... wahania, mimo, że zdawał so le
c ęc 'kwyswla
Kom. Miejsk.M. O.
.
m czema szubskie, 12.25 Aud. dla wsi, 12.35 "Sł\1- staruszkę - karbidówkę, która
Fagot. Rat. Miejskie
_ tel. 10444 sprawę z tego, iz postępuje wbrew przys UgI pra. cow~ om . agazyn~ chamy muzyki i pieśni ze Sląska", 13.00 prycha, syczy, strzela, siejąc po~
. t l'
b
. d
POR W '
Łodzi Zmterstem P"'WWI
.Z mikrofonem po kraju". 13.10 Muzyka.
PQgot. Rat. '(Jbe21p.
".. tel. 134 15 lUsru..:\:CJOm, W rew prawu l w a- .
.
~biadowa, 14.00 Kronika i komutlikaty. płoch wśr6d domownik6w.
Pogol. tekars;kill PCK
.... tel. 117:11 je się w nieczyste machinacje. Ce- Idywał, że towar "sp~zedan!" ma- 14.05 Z dziedziny radiotechniki pog.,
Spróbujmy jednak na to uciąż~
iu'a:!! Poiarna
..... tli l.
II na nie została na razie ustalona, a gazyniE-rom PCH, UWIdocznI w do- 14.15 Koncert rozrywk()wy z płyt, 14.30
. ł
.•
zed
l.'
ł··'
...
sposób że do- Przerwa, 15.CO Muzyka tane'~zna, 15.20 liwe brodzenie w ciel'l1!nościach
p
.D1':t.11Rl' Ar'TEK:
j3a łata rola a nastąplC po spr
a~.~ umen. aCJ.!. w \,en
; , Aud. sł.-muz. dla dzj'eci. 15AO Etiudy fo~',.,.
,..'
.
_'".';'
I nin towaru.
czepi go do rachunku ktoregos z t::piano"\;r;e. 16.00 Dzie.n~ik. 16.20 "Th~e~od:e spojrzeć z możliwie jasnej strony.
pZlSle)3Ze] .i~~CY dyżuru~ą apt~k1. C,7:Y:(l-j Rob;ńMki i Skrobirando nabrali kupcó·,..,. podejmujących towary w fllmowe.. 16.40 RadIOWY ka.1~nda;I"zyk Spróbujmy na przekór wszelakim
skJ.ego (RakI,cmska 53), Ba~t~s'Oewsk~ego
,'~.
.,
.
. '.' .
kult. - hi's't. 16.50 Pog. sport. 1i.00 "W
(Piotrlwwska 95), Rowińsloe,J - ~op':mw- apetytu.
PIerwsza "transakcJa' slcdzlble Jego agentury.
krainie operetki", 17.35 Skrzynka ogólna. ttudnościom, ot dla zabawy,
Blldej (Pltl,c Wolności 2), Staruelewi!".7.a
.
d ł N dł'
. b
Ki O i
agentur PCH w Lę 17.45 POg: dla młodzie:iy. 18.00 Koncert która potrwa tydzień:
(Nowotki 91), Sini,ealdej (RzgoWSka 51), ~lę 11 a a.
a ar~:'( a SIę me .awe~
. er. wn cy
.
. : soli~\)ów \plyty). 18.15 "Lódź przed. ośmiu.
DaIlcerowej ,(Zgters'ka. 61).
arnga sposobnosc do kombmaCJl. czycy l Koluszkach - KołodZieJ laty" pogadanka. 18.30 Koncert zyczen.
A więc:
Tym ·ra;zem zJ'awił się w magazy· Wiktor i Zinterstein Józef oraz 19 ..00 "z zlagadni~ń. ś~ia.ta pracy": 19.10.
- niejedne ~ony (niejednych
.
.
R b" ki "u naszyc.1. przYJaclół • 19.30 .. Tna. fOf_
aie kierownik agentury peH w pomysłowI magazymerzy o ms tepi~mowe". 20.00 Okolicznościowy monV"CZ'T~"7 Zinterstein Józef.
I od i Skrobirando zostali osadzeni w taż. lit~l·acki. 20.25 AUd .. rozrywko 21..00 męż6w) błogosławić będą te cie'"
J"'oI
t
.,
•
'('bk)
Dz~enmk. 21.30 Mu'Zyl~a. 21.55 Kwadrans mności wśr6d domowych pieleszy}'
niego "zakupili' pewną częsc to- obozIe pracy.
l
prozy. 22.10 Wiad. sport. 22.15 Aud. rozrywk. 23.00 Osta.t. wiad. dziennika mdio~ albowiem małżonek, ~.niUdzony
wego. 23.20 Konoert Ż)"C'Zeń. 0.10 Pro'gr,
mrokiem, przypomina sobie o inte
10'k. na. jutro.
CENTRALA ZBYTU P R Z E M Y S L II M I N E R A L N E G O
TEATR W. r.
:;w,) -:tesującym szczeg6le o żonie ...
ODDZIAŁ w LODZI
t:l:1<eozynl1Y,
Tl~ATlt TUR nie czynny.
humor
- na rueoświetlonej ulicy nie
ogłasza PRZETARG
'I'EATH IlAJ\1ERALNll DOMU ł:OI..
ttzeba. kłaniać się znajomym, nie
NIEUZil (Przejazd 34) - Gościnne '\VYstę··
py Zofii Grabówsltiej i Al, 9'..a.bczyńsldego
widać błota na jezd.ni i szpetoty;
na
dostarczenie
dla
btM
Oddziału w Lodzl, m. KiJińskiego Nr 'lO
w komedii Dulluda p. t. "Historia dwu
_
Pan,ie
dYre!k:to1"ZIe.
c.;)
mam
a.:ro·
kamienic;
można czuć się jak w ...
serc", pocz. o 19,15.
1 MASZYNY KALKULACYJNEJ "F A o l T"
TEATR ,,!SYRENA" (Traugutta l) bić >z. tymi sltarrY'1}1i. :nie;j)otrze~'l1ymi ILonciy.nie podczas wielki~j r;ng!y."
Ostatnie dni wesołej komedii "Szkarłatne
o na~dzie elektrycznym z oryginalnym szwedz,a:JmallUl •. kotore zalblera'la tyle mle]ISCa I - moŹ'na (przy odrob1C1ze fan"
róź,,"" z Kazimierzem Szuberteul, pocz. o
kim motorkiem elektrycznym fil'll1Y "Facit...
w Slzart1ie?
t ")
..'
óstwa przemi"
19.30.
_ Ni,ec je pani Zlnisz<czy A,le ,prz~'d aZJI z~n~c. mn
..,.
"
TEATR.,Ji.OMEDII MUZ1::CZ!s"EJ· "J~UT ..
Termin składania ofert do dnia 15. 9. 1947 r., godzina lO_ta,
tym plfOSZęZJ10lbić po!d>wójru1e kopie. Iych przezyc, 'Jak np. - n1zeJ wy'"
NM" (Pi'5trkowska 2~3) - Operetka O.
w' którym to dniu nastąpi otwarcie kopert i wy:b6r dostawcy,
skara Nedbala ..polska Krew", o godzi·
mienione.
nie Uj-ej.
C. Z. P. M. Oddział W Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnie·
TEATR I,ETNI "BAGATELA"
Zapada zmrok. W PO,KOJu On i
TEAl'lł LE1.'NJ .. BAGATELA" (Piotr
nia przetargu bez pod,ama przyczyny.
(5753-p)
kowska 94) - dnia 1, 2 i 3, IX. 47 n~e
Piotrkowska 94.
Ona
oraz
niestety troskliWi
Pi,ęć . WY1'l'tęp6w zru.a:nych artystów Ra_
czycnny.
dira i. Sceny. Czw8.rtell: dnia 4, 5, 6 i 7 mama. On nieśmialy, zdoby6
wl"heśnia wYB,tąpią dawno niewidziani w
LoC:z.i;
,
nie może na wyznanie. Ona cze"
J\faria ChmurkOlws'ka, dos'konała odtwór k
t
b"",.t· M
<:rLY'lli satyry politycznej, Tadeu.'3'z Ols1za,
a, co z ego ")fUZle. . ama CZU"
Rada Fundacyjna Szpit.ala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
pi~lV\l"SZY raz po wojnie, Tad'eu.sz Bocheń- wa ..
ski, popularny speaker Polskiego Radia. i
ogłasza konku!'s na stanowisko
Ibar;,{ton
'J'adeu.sz Luc.zaj. Program zawi,e_
Nagle okazuje się: brak świlł"
D1."REKTORA SZPITAL..>\ F{;'"NDACYJNEGO
IIzainteresowanire
rający a.ktualia. i humor wzbudził wioelkie tła. Mama pt>dzi po świec .... Tyma
w naszym m~eśc-ie.
r
r
I
W RAWIE l\1AZO''''lECKIE,]
. h . - Ja
. k t o Slęmo.
•
ADRIA - "Bohaterki Pacyfi!m",
IlI""--........- - - - -...........- .....""""................ 1C""
",asem us ta le
BAJKA - "Serelllliia w doBnie :słoftM,". .
w; zwierzają w paca./un1nt. Mama.
!DA~.,7~.'7'.~~'
.~-_ :,'~,::,'.(\~li~~~,~al:(k'O.ld.Op·:,:~:,."f'ku.".
i I'11rgloznego
Dyrektor Szpitala, jednocześnie jest ord)'11atorem Oddziałów ChiII fl".łl
•.
\1
I
wchodzi i
"Blo~m;lawi
was
u
.~ ..... " ,."!. "',.,...
<~,' _ . . .
i Ginekologiczno - Położniczego.
15
.J-1IJ::J.< ,- .,MiłoM .1J.~•. !ell:a:l."s!:,-.p(l",.
!
Warunki do omów1e1llia..
w J ...odzl, ui. Armii CzerwoneJ' 81/3 moje dzic.'cL" EpIlog - wiadomy•
. ~'U:VZA (ul. .Pabianicka. l'lil) .- "Witki I
morskie".
NależycIe udokumentowa.ne zgłoszenia należy przesyłać do
zatrudnią natychmia~t:
TiV każdym razie - korzyść niezs'"

!
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\IV

r
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.L.

(Ceg~elnia.na

-

'I

W biurze

K·O N KUR S

Ip - -I

I
7

POLONIA _

•• Cienie pl'zeSllłości".
- . .,S2'C'Zcśltwa. 13-tka".

Wydztiału

Powiatowego w Rawie Mazowj,ecktej w termini,e do dnia
25-go września 1947 roku.
(K.1135)

.PRZED,WIOŚNIE.

~g~'l'I~I~,:N; G~-:~~y~.Ch6W".
l1E1WBD -

"Zwartowane LotniSko".

:rEA~.ą. "SY.RENA"'

STyLOWE ...... "Nadzieja".
eWIT -

"Piotr I" - druga seria.·
T,ECZA
Nadzi!eja"
rA'.rRY
Bolek i Ulek
WOLNOSC - ,,"!:I!y z Kronszta.tu··
.
(Pocz:;ttek 15,30. 1.7,15, 20. w nled1l1e!ę
od 13,15).

=

., •.

SZKARŁATNE

~-------_---

-
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lU Dl ł
'IV ł-J O'fEl U
Autoryzowany pr:.. .1dad

Pawi,eść
\r

80 SLUSARZY
30 MECH.ANlKóW

ZOFII PETERSOWEJ
p'

Obok pr~yj.echał. ktOś w~ndą. ( Może to ÓW ,piękny
pan z Nicei). W ciężki sen po weronalu zahiera Gruziń
ska obraz pana z Nt', 69~gO. .nąjpiękniej&l!ego m~żczy
ZJlY. jalkie.go widziała .kiedykolwiek.
!l
Powracają'c do domu baron gwiżdże z cicha, Priy;emnie z zadowoleniem. W S\1.trym pokoju, kładzie pyjamę i' ładne pantofle z b~ękit~ej s~6ry, poruszając się bez
szmeru :n.iby istota pO'średma nl1ęd.zy dzikim kotem a
pięknym chłopcem. Gd~ ?rz~chodzi on przez haU, staje
się tak, ja,klby w zimnej lZlble. o1.WQi'ZQllO okno, pełne
słońca. Taniec jego jestprzed!zlW1ny, chłodny :i.namięt:ny.
W swym pokoju mtt zaWSze par~ kwi1iłtk6w, które kocha.
i z8ip8ch których często wd~cha,a .w. samotno§d głasz
~ze Je i nawet liże czasem. lch. ~ehkatn.e płatki - jak
zwierze. Na . ulicy zadl0WU)e Slę lak bokser w stosunku
do lwbiet,
jedne Sipojrzy tylko z zadowoleniem, !!lieldórezaczepia, itfIDe odprowadza do domu, a niekiedy
zabiera je ze sobą do porządnego ?'o~el~ku. Nazajutrz,
.z twarzą zmiętą, lecZ z· wyra.zem . nlewlmąt~~ wr~ca. do

na

w y kwinttneg<9 Grand Hot:lu, maJ~cego ~oplm~ lIl.ilepOSZ~
lakowana. Portier nie mOZle POW~cl~gnąc .uśnuechu, po-dajac m~ klucz od pokoju, n?} n:ekledy J1est pan baron
zlekka, podpity ViI spos6'b m1 y 1 swawo ny. czego mu
nikt za zle brać nie· może.
.
.. .
.
"" Z rana w pokoju, leżą-cy'.IU o pl~tro mZelJ, słychać Jak

~~

l

szanowną

dziewanie
nie

5 CERAt'\fiKóW
5 LUTOWJ\J"'1KÓW ołowin
5 TOHuUtZY
1

przeczona.
Tych kilkanaśde nielrasobli"
wych zdan wypisało się po to, by

na zakończenie drasnąć

5 ·SPAWACZY

l'I""lEODWOLALNIE!

RÓ""
LE"

Z udziałem znakomit.ego komfk-a Kazimierza. SZUBE-" TA. Jadwi""
BARONóWNY
B . . . . . · >'"
6~
. i - olesława l\'llERZEJEWSKIEGO.
,.
P<>eZ. przedst. O g.odz. 19,30. - Kasa Tel3.t!)1 "SYRENA" ~na
"Polowanie na slonie" 1 ..Była sohie
od godz"10 do 13 i od 16~tej. - Tel. ]07-78.
dzlewe'Czka.··.
lr......._ _ _ _ _ _
_ _,_ _ _
_ _ _ _ _J

VICKI BAUM

8 MAJSTRóW ślusarskich

OS~A.TNIE 4iDNI WESOŁEJ KOMEDD p. t.:

WŁóKNIARZ - "Złote wrota".
WISŁA - "Dziewczęta z Baletu".
ZACIIĘTA __ "UkOchany",
OSWIATOWE (u.l. Piotrko"l$'lllu tłl)

cwc cu;

Z TECHNlliólV rucliu

2 KONSTRUKTORóW

T.ą.AUGli-nA ~

NIEODWOLAJ;.NIE.

P B. Nr 5

.'

niespO'"

.Elektrow
CZYŻ.

5 MURARZY
2 TECHNm....W łmdowlanvch
OJ'.
wykwalifikowanych.
ZgŁoszenia przyjmuje Wydział
. Personalny.
(P. 1290)
o}

Gaj~eI'ln trenuje się u siebie na górze i jak cialą jego sąsiadom chł"apaniem lub głośnym płukaniem gardła
pada z równomiernym. łoskotem na podłogę. Ubiera się albo rzucaniem obuwia. Szofer jego opowiada na dole
on sta[~ w wy~ięte kamizelki, a krawaty zawiązuje na w sali dla służby, że paJn baron jest człowiekiem przyz...
kokaifdę· Ubrame leży lTha nim wygodnie, nieco za szero-- woity'm, lecz dość ograniczonym. Ale i on, baron Gai.. ·
ko jak sk6ra na psach wysolciej czystej rasy. Czesem geron, mieszka za~podwójnymi drzv..riami, ma swoJe taje..
wyjeżdża swym małym czteroosobowym autem i nie ma mnice i tikryte przyczyny swego działania .. ,
go prz,ez dwa dni. God:z~n.a~l1i może przesiadywać wśród
- Ni.c nowego? - pyta szofera, siedząc nago w
samochodów, ogląda wozy, wsadza głowę pod przytkry- gwym po'koju na dywanie i masując uda. Cialo posiada
cie, do motoru, wdycha benzynę. oliwę i zapach rozg'fza- wspa1n.iałe, klatkę piersiową po bokserSJku nieco za wy'"
nego metalu, klepi.e opony, głaszcze lakier i skórę karo- purkłą, sk6ra na ramionach i :lOgach jest jasno brązo~
serii, granatową, czerwoną lub beige. Od liczny;ch ha n- wa, tylko pomiędzy lędźwia~i, a tułowiem jasny pas~
dlarzy kupujesZlnurowadła, zapalniczki nie do użytku, osłonięty latem sportowymi s.podenkami, pozostawał
mał~ kurki z gumy lub dziesięć pudełek zapałek. Nie- jasny.
kiedy napada go tęsknota za końmi, wstaje w6wczas
- Więc nie masz żadnych nowości?
o szóstej, jedzie autobusem do tat.ersalu i z rozkoszą
- Nie, dziękuję, mnie i te wystarczają -- m6wiszowdycha powietrze, pełne zapachu trocin, wyrobów sio- fer, leżąc na s~eslągu. pokrytym imitacją kilima, papie.
dlarskich i potu, ~ potem zawiera przyjaźń z którymś ros ma przy~lepiony do dolnej wargi i pali. _. Sądzisz,
koniem, wyjeżdża na nim do parku i dosyt::}' napaw~ że w Amsterdamie będą na tę sprawę czekali wiecznie?,
się szarą mgłą ponad nagimi marcowymi drzewaml S'cha,lhoTln wydał już pięć tysięcy, myślisz, że to tak hę"
wfeSzclie uspokojony wraca do hotelu. \Vidziano go też dzje dalej? Emma c'zeka od miesiąca w Springe, by intena podwórzu gospodarskim za służbowymi schodami: fes puścić w kurs. \V Paryżu było 'zero, w Nicei było
stał koło śmietnrika z pomyjami i odpadkami, zapatrzo- . zero, a je!zeli i teraz nic nie załatwisz, będzie lln6w zero!
my wysoko ponad piąte piętro, aż .tam, gdzie antena s-lę Gdy Schalhorn wpadnie z tymi tysiącami, to nam łby
zwaesza jednostajnym, bezbarwnym niebem. Można by· porozhija!
10 przypUIŚcić, że wypatrywał tę jedyną. ładną i niemo·
- Ozy Schalhorn jest szef.em? - rzuca spo!ko~nie
ralną pokojową, której zresztą już wym6wiono , posadę· pyt~nle Gaigern i na'lewa sobie wodę kolońską na ręce.
W hotelu za'wiera on wiele znajomości, wozi też CZ~to
Szef powinien cos zrobit, to jest moie zdanie!.w swym aucie starsze panie, jest zawsze w pogotowiu odmrukuje szofer.
'jako czwarfy do bridge~a i dobrze zna się na.rodzajach
- Ows,zem, we właściwym czasie. Nie podoba .:tm
win ze składów w piwnicach Grand Hotelu. Na wska.. się robota ani ·twoja ani Schalhorna. Przez tę nieustę"'
zującym palcu prawej ręki nosi baron pierścień z lapis pliwo§ć zawsze macie wypadki. M;n:i.e nigdy się jeszcze
lazuli z wyrytem· na n~m herbem Gaigernów, jastrzę- nic nie trafiło, a Schalhorn . nigdy przeze mnie j'eszcze
. d o ""k
.
biem ponad falamI.. Wieczorem. kładąc Slę
. .0 z' a; grosza nie stracił. Jeżeli Emma
sie denerwu1e to i ona
rozmawia z poduszką akcentem bawarskim:
jest do niczego, powiedziałem jej
ostatnim') r~zem. Nic
- Jak si~ masz - powiada - dobry wieczór, mo- na to" nie poradzę, że '!):ie potrafi nawet siedzkć cicho VI!
ja poczciwa, dobry wiecz6~ - moje ty kochane dobre swym- sk1eple ze sztuką stosowaną i nie daje Mohlowi
łóżko!
,
i spokojnie kopiowa6 sta1'oświeckich opraw...
- Zasypia bardzo prędko i nigdy :ni-e przeszksj({"''''
(D. c. n.)'.

t;

DZlEN1fD[

r.łJDZJrI Nr ~

ZCiFządzelJie

Prezydenta ~m. Łodzi

z dnia 27 sierpnia 1947r.
O OGRANICZENIU OBROTU ARTYKUŁAMI SPOtYWCZYMI
Na pOdstawie art. 10 ust. (3) pkt a) i C) mtawy z dnia. 21. II. 1935 1'. o za..
~ieganiu cllorobom zakaźnym i kh żwalczamu (Dz. U.R. P. Nr. Z7. poz. 198)
l wobec stwierdzenia Iwystępują.cej' na terenie m: Lodzi choroby' Z8lka.źnoej _
duru
, Brzooznego - zarządre.m 00 następuje:'
'
.
§, 1. Sprze'clarżi pIeczywa orazwy,robÓW.· c:ukiernilC'Zych .na ul~. atre.ganach.
targowlJSltaCh i rynkach dopuszczalna j,est jedyni,e przy za,stosowa;niu IpecjaJnych
urządzeń, zabezpieczają.cych· produ'kty te od wszelkich za:nieczyszczeń. (gablotki,
szafki, w6zki oszklone). Urządzenia te należy utrzymać wbezwzględinej czystości,
Pojedyńcze cuki,erki w handlu ulicznym mogą być sprzedawane tylko w op&kowa.mu (zawinięte w papier, bibułkę, cynfolię).
.
.
Handel doonokrążny wyrobami mą.cznymi jest ~broniony.
§ 2. Sprzedaż mięsa, wędlin i' innych wyrobów wędlil1liarskich,' dsiczy?;ny
W kawałkach i bitego. ptactwa oskubanego na targowilSkach;rynlr,ach,straganach;
kioskach ulieznych i w handlu okrężnym jest wzbroniona. .
§ 3. Sprzedaż 'mleka i jego prz'etwor6w z dostawą do mieszkań bądź fet na
ulicach, placach i na targach jest dozwolona pod warunkiem za.stos()Wania środ
ków, zabezpieczających te produkty od wszelkich zanieczyszczeń. W szczególności
sprzedaż mle'ka i śmietanki z dostawą do mi,esz·kań mo'że odbywać się tyNoo w oddzielnych naczyniach zamkniętych, zabezpieczająC:YĆh mleko (śmi·etankę) od zanie_
czyszczeń i zaopatrzonych w Iwyrażny, niedhjący się usunąć na.pis, z.awierający
imię, n~wiiS'ko i adres właściciela mleka.
.
,
Sprzedaż mleka i śinietanki na targach, placach i ulicach j·ast dozwolona
tylko z naczYń. zamkniętYCh,za;opatroonyclt w krany lub z. wózków zaopatrzonych
w krany. Nil- naozyniach powinien być umieszczony wyraźny, niedający sie zmyć
napis, zawierający imię i nazwisko właśdciela. mleka:.
~przedaż mIeka i jego przetworów na. podwórmch, w sien,iaeh, bra.ma.eh i t. P.
jeet medozwolona.
' .
.
,
. § 4. Lody 'w ha.ndlu ulicznym, lXlQgll by6 aprzedawa.ne tY'lko jllllro poj<edyf1cse
porcje w opakowaniu. WYdzielanie poszczeg6lnych porcji ze zbiornik6w jest w handlu ulicZnym w z b r o n i o n e . '
.
§ 5. Sprzedaż WOdy sodowej i napoj6w chłoazących w 'handlu Ulicznym. m~e
odbywać się tylko z odpowiednich wó'zk6w, s·traganów, kiosk6w, za,opa.tl"Zon~h
w mechaniczne natryski do spłukiwani:a szklanek.
'
Woda użyta do apłukiwania jednego naczynia nie może być użyta wwt6rnl.e
do tegoż celu.
, "
§ 6. Sprzedat ()Woców na ulicach, placaJCh, taJrgowiskooh i t. p. może sio od_
bywać tylko z kosz6w, skrzynek lub' na odpowiednim .podwyżSz.eniu, przy czym
owoce muS'zą być przykryte przezroczystym papi,erem lub celofrunem.
'
Sprzedaż owoców pokrajanych lub obranych ze skórki w handlu ulicznym
jest niedozwolona.
.
§ 7. Warzywa przy sprzedaży na ulicach, placach i targowIskach muszą,. być
umies'zczone. na odpowiednim czystym podkładzie. Nie. wolno układać warzYIw bez.pośrBdni.o na zi€l!lli, brudnej słomie. starej garderobie i t. p. zani.oozY'S'Żcz6.nych
przedmiotach.
'
.
.
§ 8. Do pakowania wszelkich
art~kuł6w zYWlloścIo;wych należy u~ywać czy:..
atego pwpieru: Używanie do tego celu makulatury jest wzbronione.
§ 9. ZakazuJe się dotykania ni,eopakowanych artykUłów żywno,ścrowych . przez
kU'pujących.
"
Osoby zatrudnione przy sprzedaży artjl'kuł6w żywnościowych p<l'winny nasić
białe, czyste fartuchy z rękawami i mLeć czyste ręoe.
'
§ 10. Osobom, dotkniętym chorobami zaraŹliwymi lub bu&zący:mi wstręt,
a także mającym rany otwarte, twarzy albo rąk oraz osobom stykającym się z. cho,"
rymi zakaźnymi, uprawianiJe handlu uld,cznego lub okrężnego jest w21brooion.e.
.
§ 11. WiIIlni przekroczenia przepisów niniejsz.e,go zwr.7.ądzenia podlegaj"
w drod71e admini'Stracyjnej karze e,r'e.sżtu do trzech mLesięcy i grzywny do
30.000.- zł. lub jednej z tych kar II mocy art. 22 powołanej na wstępie usta:wy,
winni zaś przekr~enia. par. 2. niniejszego zaT'Zą,d~enia podlegają. w drodze &dm;""
,nistracYjnej karze aresztu dó 6 miesięcy i grzy1wny do 500.000.- zł. lub jednej
II tych kar z mocy par. 7 roo:porzą~enia Prezesa Ratdy Ministr6w z dnia 1 ozerwca
1946 r. (Dz. U. R. p. Nr. 24 z dnia 7 cZerW()a 1946 r. poz. 159).
.Je~nocześnie .może być orzeczooy przepadek przedmiotów prsechowywa,nyeh
ntezgodme z przeplisami zarządzenia niniejszego.
.
§ 12. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z. dniem oglo'Smenia i obowi4suje "aż do odwołania ..
_.
Rów~cześnte. tr~()i moc ObOwiąZUjącą za;rządzenie Starosty Grod!zki'ego L6dzki.ego z. dma 6 kWletl1la 1936 r. o ograniezeniu obrotu art,rkułami ŻyWnościowymi
(Łódz.!u, DzienniJl: WOjewódzki Nr. 9 poz. 121).
~
Łódź, dnia. 27 sierpnia 1947 r.
Za Prezydenta Miasta
(-) STANISŁAW DlJNIAK
Wiceprezydent Miasta'

LEKAR.ZE

DENTYśCI

Dr KOWALCZYK chorobr skór- LEKARZ. DENTYSTA Gabriela
\'lO • weneryczne. 2eromskiego 41, Krzypow _ Piotrowska
Naruto1-9, 3-6.
.
(5520/P) wiocza 54 powr6ciła.,
tel. 17L16
.
,_ (5571/p)
Dr PIESKOW - nerwowe, wewne-

4-8:

trzne; elektrowstrządy. 3-5, Za_
wadzka 6.
'
(122 P)
Dr MIECZYSŁAW
KOWALSKI
choroby weneryczne, skórne; . AL
1 Maja 3, 8-10 1 4--7.
(137 P)

Dl' JERZY SURKONT - choroby
kobiece i akuszeria. Piotrkowska
109 tel. 177.76. ordynuje 1()"-11 i
15-17.
(75 p
Dr PIWECKI _ wewnętrzne
Piotrkowska SS _ ordynuje ~.
(l04/R)
Dr
KOWALSKI
sk6rno_wene.
ryczne.
3-7 Pidtrkowska.
26.
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
CENTRALA ZBYTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO w L on Z I
ul. CZACKIEGO Nr 16
ogła;s:za przetarg nd'eograniczony
na WYKONANIE DOBUDOWY GARMU MUROWANEGO na te.
renie 8wojeJposesjl zna.jd'ująceJ sIę pod wyżeJ. wska.zanym Rd~eseIn.
.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Wykonan::.e dobudowy garażu" składać należy do dnia 11 września 1947 r/, do godziny lO-tej w sekretariacie Centrali.
Otwaroieof·ert nastąpi·taIDŻe w dniu'l1 września 1947 r., o go~ l2-tej w południe.'
',
..
Wadium w wysokości 2% od sumy oferowaneJ nalezy wpłaCIe
do kasy Centrali, a kwit dołąc'zyć do oferty.
'.
Slepy kosztorys można otrzymać w :sekretanaCLe Centrali.
Centrala zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu

-JłKOWSKAf2~l'IlJV~iUa2st'
.
I'oOłłTOPICOW.89$

EKSPEDYCJA' HURTOWA:

1 ul.

~IotrkoW8ka.

Ekspediuje
I

majduj/łee

218. T'elefon 184-54
wydawnłełwa
8i~

własne

komisle~

w

KSIĘGARNIA:

ul. Piotrkowska 123. Telefon 127-62

Konto w P. K. O. VII 895.

.

na.

Posiada na składzie: Podręczniki
dla szkól wszelkich typów- Lektury pomocnicze - Dzieła naukowe Ksilłż]d dla bibliotek dla
dzieci I młodzieży.
MAPY GLOBUSY I pnybory
ukolne.
MATERIAŁY PISMIENNB.
C

en 7 k

&

t

&

l o I' o w.. -

CENTRALA ZBYTU PRZEl\IYSLU SKORZANEGO
przy nI. CZACKIEGO Nr 16
ogłasza

Z&mówi~nia

NA SEZON ZIMOWY
PŁASZCZE

damskie na watolinie
5.700 do 9.600
~ kołnierzem futrzanym
12.800
Futra damskie, pelisy
z 'kołnierzem futrzanym
24.600
Blamy (spody futrzane)
7.800
Palta męskie
1.400 dG 19.200
Raglany, dawniej 10.500
tel'Mi 8.500

W Łodzi.,

PRZETARG
FABRYKA APARATóW ELEKTRYCZNYOB ,,I M A. 8 1"
Z.ÓD~ ni. GDAIQ'S:KA NI' 138
ogłasza przetarg iD1eograniCZ01lY
. na wykónanle PODSTACJI ELEKTRYCZ~1IlJ 3]["ł".
Alepe kosztorysy otmymać m~a w WydzIa.le InWestycyjnym
Fabryki (Gdanska 138).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12. 9. 1947 r. j o godz. 1~.
Do ofert n'ależy dołączyć kwit na· ,wadium w wysGkooCii 1%
ogólnej sumy kosztorysowej, wpłacc:>nej na konto 807 w BGK Lódź.
Dyrekcja Fabryki zastrz'ega Bobie prawo wyboru oferenta lUb

GABNITlJRY
1~.500

Bryezęsy, 8Podme w dutym wyboru.
i'l n i t k i dla m;łont\t6w Zwifł,Z'k6w ZaNodowych ~ okazooiem. legiJtymacjl.

Józef Stankiewicz
- ' PIOTRKOWSKA Nr 18
(sklep w podwórzu).

unieważnienia

FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1922.

przetargu bez podania' powodu.

(P.1276)

KORESPONDENCYJNE
K 11 r s y lJNIEWAt?<."IAM zaświa<kzeni~ dOI
Księgowości. Informacje: Lublin,lwodu osobistego na na.stwisko Jt;.;
skrz. poczt. 105.
{K 1124) Izef BartOSik, Nowe Miasto n/dPI:..
Hcl)" Magistrat.
(56S(j. p)
ANGIELlSKIEGO lekcji konwersacja tłumaczen:ia l Maja 1 m. 5.

Naiwna sekretarka
(Rys. z "News Croniele">-

LEKARZ _ DENTYSTA H. Wo,ikow:' Wilkowska
przeprowadziła
się Al.. :t{QścLuszk~ l3lą t:.~g ;~7gp
Sierpnia, '·tel~ 1t'18-()3. .
(27:n;>

nieogrnnłcz,ony

BEższe lrrformacje oraz ślepe kosztorysy otrzymM moina W
biurze Centrali, w godzinach urzędowych.
.
Of,erty w ~aklejonych i zalakowanych kopertach należy składa.~
do dni'a 9 września 1947 roku, do godziny 10.~j rano w SekrQt8Iriacie Centrali P,rzemysłu Sltórżanego w Lodz:i, ul. Czacki~go Nr 16,
po czym o goazini,e 12-tej po poł. nastąpi kómisyjne otwarc1~ ofert.
W ofercie należy podać termin wykonama roboty.
Centrala zastrzega sobie prawo dowolnego w:vboru oferenta,
jak. również uniew8:Żnienie przetargu.
(P. 1289)

WIELKA ZNiŻKA CEN

LóD~

przetarg

ŁODZI

W

na BUDOWĘ PORTIERNI na terenie magazynu C~ntrali
przy ul. Limanowsldego Nr 166.

('P. 1280)

'.000 do

przetargu bez podania powodu.
(P. 128B)

zamiejscowe załatwiane Iq. o d w r o t nie.
Katalogi na. tąda.nfe wysyła sit bezpłatnie.

męilkłe

cenę, jak również lmieważnienie

(5772 p)

.-~'

Dyrddota

1-------------POSZUKiWANIE PRACY

Wleke ob1RODa

KAZDĄ buchalterię poprowadzę
w domu lub poza dDmem. Zgło
szenia telefonem 183-86, dwunasta
- czwarta.
(2712)

Woła:

,,Pan dyrektor
Mll8branfa
do6
Bez meldowania!"

KUPNO ł SPRZED-U_
1_____________

WpUłZ4?Zac

(131 P) S KŁA D
wyrobÓW gumowych
"SzczeliWO" Warszawa Al. gen.
Sikorskiego
19
poleca ze składu:
Dr R01;YCKI, specjalista chor6b
kObiecych, akuszerii.
F-rzyjmuje po cenach hurtowych, pipetki do
kroplomierzy. rurki gumowe, o
2-6. Legionów 9. telefon 166-29.
(5239 p) różnyCh. przekrojach. Gruszk~ gumowe z kostkami 1 do odcląga
Dr REICHER - specjalista, we- czy pokarmowych, oraz wszelkie
artykuły
technićzne.
(K-I06'l)
neryczne, skórne, płciowe (zaburzenia). Południowa 26, godz. 7-8
rano, 2-5.
(13a P) FOTOGR .....ICZ...."" artyk'uły 1 przy .;:=============~~~;,'~:::~~::~=:::-~
ItROJU. szycia, modelowania ul.1S}
J.,.,.
WY'CHOW .~~ brań
damskich wyuczają Kursy
bbry
oraz
małoobraz~owe
a.paraty
NAUKA
I
.
Al"'~
Instytutu
- Rzemieśl
Dr MAJEWSKI - chof-oby kobie- posiadamy na składZIe .. Fototech. I _____.........--:.~.--"!'......~ niczego wPrzemys16Wo
ŁO.dzi, Piotrkowska 24
ce, ·wewnętrzne. Legion6w 1/3, m. 1.
nika"
Przejazd
36.
Kupno
KROJU,
m~delowama,
sZYCIa
.um.
'l.
Kierownictwo
Eugenii
WziąTelefon 216.82.
.
(130 P.) sprzed,aż.
(64 N) brań damskich. dziecięcych, bie- tek.
(159/P)
liźniarstwa, gorseciarstwa
wyuDokt6r GLAZER sk6rno weneryc~- PLOMBOW~ICE, plomby, kłódlt czają (opantetowanym systemem
ne 5-8. Andrzeja 28.
(120 P) dostarc~a ;,Biały Metal".· Łódź Eugeniusza Wiśniewskiego) kur- ANGIELSKI, ~eeki specją1ność
Rilmskiego 29. Tel. 155-04. (158/P) sy InstytU~. Przemysłowo-Rze~ kurs gimnazja>lny. KOIle&pondencja
Dr POGORZELSKI Wojciech wę
mieślniczego. Próchnika .25. Tel:lhandlowa. 11 Lilstopad& 19 m. 4 od
wnętrzne. W6lczańska 4, tel.192-69 ;UTRO lcalraku10we sprzedam.
172-25.
.
.'
.
(2694)pilj,tej.
:<-'i17(17)
godz, 3-6.
(2605) Piotl'koWS1ka 35 m. 17. Skil.ep W
podw6rZu od 4-6.(5777;pl
Dr LUKIEWICZ, spec;faHsta skórnych, wenerycznycn - Wólczań- KlJPIĘ dwa kotły 3 li 2 tony, oraz
ska 4, 8-10, 3-6.
(2674,) pmsę i formy do fabryka.cji my_ Redakcja l AdmtnisłraeSa: 1..6dl. Plotrkowtlb H. teL US-SS t US-'ł.
dła (pilne). L6dź, .PFotrkawska 49 Redaktor nacselny prsyjmuje .codziennie od. godz. 11-14" teł. 207.18:
Dr PIETRASZKIEWlCZ apeejal1 m .. 15.
,(5759 p) Wltt:p<:a redaktora' we wtorki 1 pi_tkS Od 13-1ł; teł. 125-64;
sm chorób uszu, nosa, gardła 3-4
lekretan redakcji eodzłennłeod 10.-;12. tel. 209 02; kierownik działu
Sienkiewicza 73.,
(l25-p)
-miejskiego od lo-l~ tel. 208-95.
PIANINO do sprzedamia. Lima-, Qe4&bja ".opisów nie SWT8e&..
ł;reść l termtD)' octc.e:a
(5755 p)
~. bierze odpowied~.
,
Dr SWlĘCII.O, Zawa.dzka 38, . aku- nowskiego 121 m. 1.
szeria. choroby kobiece. (820 ID
SPRZEDAM .mechaniC7mll· szpulmaCennik ogłoszeli lamłeszczam7 w popledzialkl, bod7 ł ~tJd.
Dr . VOGEL, speCjalista chor6b ko Szynę, 16 wmecion. Częstochowa,
blecych, . akuszeria. Narutowicza R6wnoległa 1 2 . ,
(K 1136)

sa

,'" tel. 260-91.

KOMPLETNE lJRZ4,DZENIA &kleDr PROCHACKJ, speCjalista, skOr pu i magMynu do sprz.edam.ia. za,ne. weneryczne. Legionów 17. rll;z wi8Jdomoś6 te-l. 213.12 crs11].O
~1. 3-8.
(3710) ni~ od 8....,.15.

PAl'WSTWOWA
FabrYka
(brant.y
metalowej)
poszukuje
majstra
lewnika do urządzenia i prowadzenia odlewni oraz majstra ko'walskiego. Zgłoszenia do Dżienni
ka Ł6dzkiego pod Nr 346B. (5724/p)

Od-,~

POTRZEBNA gospodyni z umiJe_
gotowanIa. Wa;runki dobre
Południowa. 23. m. 9, (5776
godz.·
9-2
p)
__._ _ _ _ _ _-:-~-~--_
POTRZEBNA
pr3ikt:yikiantka
do
księga:rni i wydawnictwa. Oferty
składać pod .. praktyka".
(99 N)
jętnością,

KOtNE

......._ _ _ _ _ _ _ _- _ _ __
WYTWORNIA PUdełek ~turQ41
wych Ł6d1:, 'Pl. Dąbrowakiego J,
tel. 266..,..95
(Sł83.p)
FOTOGRAFIE lelttYJlUlcyjne, ...
matorskie, foto.kople. WYkonUje
szybkO,
tanio ,,Foto", Południowa
29, telet. 135-51.
(1'l0J)
1lLEGANCKlEJ .:Pani poleca. •
pracownia. drewniAk6w - jesiel;ll),e
zim&we. śródmiejska~.
(26l6)

FABRYKA
W~ob6w
B3lkeutowych ul. SilenkiewiClZa 161 poISZU. MIRA
WLE:s:.LI*SX&
kuje: Gl. kSil,}gow~gO, pomocy do W6lazańska 65 m. 8.
raChuby i mm'l'ZYiJl1Stki.
(5765 p)

ZGUBY I UNIE
. WAżNIENIA
UNIEWA2NIAM B'kmdzioną kartę
rozpozn9iWczą i l~gitymację Związ
ku Zawodowego na DaJZWisko Kwia
sowski Jerzy.
(5772 p)

mi'eSzIka
(5775 p)

NAPRAWA i przerÓbki ubrań WOl.
c1echqwski., Piotrkowska 59 w ~
dwól"ZU.
(191 Pr.>

ZGUBIONO. zaświadcz·ent8 z ko_
miSji weryfiikacYjnejna nazwislw NINIEJSZyM: zawiadamiamY, ze '"
A-nU8 Pi,Eił:ruseWicz. Prosze o zwrot dniach. &d 3_go do 6-go wrze~ni&
Aleje. l~go Maja 29.
(5768 p) włąozmie, to jest w środę, ezwar..
tek, piątek' i sobotę CZYTELNIA
S]{1tADZIONO ka.rtę RKU. i kartę przy . ~sięga'Tni St. Jam}ołkOlW'Sl?
r(WZpOZ1l&wcq
na. nazwisko Stapf
Pwtrkow9ka 193. nle: bed7;16
ROman. Uk, Plłsudski'ego, 64.
czynna..
'.
(100 N)
.~
. :(5767 p ) ,
.
..'
--:-.;'-----.-.:... -- ' - - KRAWIEC dypl01l10wa.ny J' meaki,
ZąlJBIONO kartę repatTie.cyjną. z·, damski, wykonuje s'1<ybko. ta.nio !
Wilna. Maciej St8Jlrun, 1 :Maja 37 solidnie. Zachodnia 23 m. 138, J6m. 22b.
(2729) ref MajerowsIrl.
(192 P)

IUl.

--_.------------------~------~---------Na p0d8ta.w1e

um~wy z ~dzlałem Nr 1 C. Zb; P. P. w Łodzi

Okręgowo Spółdzielnio Oświatowo
w 'ŁODZI
PODJĘLA ROZPROWADZENIE ZESZYTóW 8QiOLNYCH
dla WSZYSTKICH SZKOL na tereme 'całego miasta ŁOJ)ZL

PUNKTY.SPRZEDAZY:

PIOTRKOWSKA·'14a
ZGIERSKA 10'1

PLAC LEONARDA (Hala. Targowa)
RZGOWSKA '13

.,

CENA ZESZYTU w DETALU zł 7,";" (~ownie złotych siedem)
(P.. 1291)
• ;DZIENNIK ŁODZKI Nr 2S9 (789)

Na podstawie umowy z Oddziałem Nr 1 O. 2{JJ. P. P. w Łodzi

Spółdzielnia
Co

"Samopomoc. Nauczycielska"
w ŁODZI

ul. PIOTItKOWSKA 190
1\
TeIefO!ll

ul. PIOTRKOWSKA 148·
184~2

PODJ~l.A ROZPROWADZENlJll ZESZYTOW SZKOLNYC,
(}]a

wszystkich szk6ł na terenie całego Wojew6dztwa Lódzkiego
z wyłąc~en1em m. Łodzi.

CENA ZESZYTU w DETALU zł '1,- (Słownie złotych siedem)
. (P. 1292)

D-015601

