Opłatapoczto.wa

mszczona

ryczaH~ln

rena 3 riŁ6di,

poniedziałek
I,

29

września

1947, r.
Rok III
Nr '267
(817)

WIELKI SUKCES

ŁODZI

G'rz I k-mi

z m

moratonu, kolarskiego
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poprze'dnk:h .etavac!h.
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.Przed godz:ilna 7 rano za,ezęly gro. zostali Bog-u d,ucha, winni ło,dziank.
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Daszyńskiego; Andrzeia. .
. ~
Poznanhl. Zmi'll'utv na minutę sytuPrzedgmaclremreda,kcji
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"Dzień Spółdzielc~ości" 28 września, obchodzony w całym kraju po
raz tr~eci, prz~-brał w Warszawiie 'wyjątkowo uroczystą formę, dzięki poł~czeruu ,z akCJą Odbud0,wy Wa,rsz~wy, ~<? rzadkości należał przechodzi'eń
me zaopatrzony w dowod sweJ oflarnOSCl - znaczek na odbu:dowę Stolicy. Główne uroczystośd."Dnia'SpółdzfeIczości" zogniskO'\vały się na Aka;de:nH ,w ,;ROmie:'., Plięknle ud~korowanąś!lJę wypełniły szczelnie tł1ullńy
spo~~dzlelcow. W plerwszych rzędach zas~edlli\ prz'edstaw1ciele rządu, partii
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Gasperl" ego prowadZI" Włochy do katastrofy głodowej'
zUles.:~ sw"etn~e..
z~raeal ,UWa$!l na koa11c1ę warszaw·
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~klidh partnerów. Musże zdobyć mi- Socjaliści
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legaCJI amer.11{anskleJ me ma cha~
rak.teru ~olityc~ego, a m~ na .celu Je~~le badarue s.:vtuaCJl pohtyczneJ l gospodarczeJ.
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NOWYJORK,28. 9. (PAP): Rzecz

zasadąch
g~poda.rcza

do

katastrofy'

wał~ategoryczIlJi'e
pogłoskizdemenitoo rzekodelegacji francuskiej
mympołąozen!u stlr!efy francUiSkiej ze
głodowej. stref-aroi anglosaskimi w Niemczech~

Jedynie w, ramach Organizacji
Narodów"
Zjednoczonych ~:~ł.d~!łig'a się, aby obecny rząd cyzji.
:!ec=i~,:j~~ł'k~!tldżZ:ejU::
.
.
,Na:st~i~ ~abrał g~()S przywód~a

woina domilllowa,łyg"os,podarczo na'd
kontynentem e':urttPeiskim. Ka:Mv
plan. pr.zyznaiacv. Niemcom równe
prawa w odbudowie gO'spoda:rczej
aułomałyczme dyskrymilłlu!e sąsia·
dzooIa Oener;\lnego ONZ w spra- Ilr6Ź'· niebe!z,pieczeństwo . odbudowy dów Niemiec i stwarza uiebezpieczwach gospodarc.zych i społecznych. Ni'emilec Zachodn'ich. które prZied ne sytuacje.
.
Re,zolucia ta wZY'warównież człon'
kó:w 'ONZ .do wstrzymywania się. o d '
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madzenJIa rta t,errnat braku zYwnO'S'Cl
or-az wYniki prac. komite~. te'c:hnicz'
nego pomocy pouil'!rrows'kleJ. Dr Lange zwrócił uwagę, że ammitet te~h. f!lĆW~ pomo~Y. poumrowskietj, og~oSIlI WIosna bH;lZ .. rokusprawQzdame.
kt?rr sltwilAdz~f? że kr;ajó~/t:rD.
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pomocy dla GrecJ"i
.
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Byrnes zaproszony

De- gmnicznej [ uregulowania proJblemu 4. Obce wojska wdlnny być nakY'ChradZlitlcka p:rz~tawiła ~= uchodźców,
miast wycofane z Grecji.
••
nel'3Jlnemu Z~romad'Z~ll!u O~ ~ze
5. Generalne Zg1romad!zeni'c powoła'
JugosłaWii
~i~ ~.spr~wle g1l'eckiej~ ktory P - ~mo,.
dO życia sp:ecjaIną ~omisję O~Z, któ- dla zbadania incydentów z Grecjq
UJ.
,
,
'dla usmlerzenio cholery w Egipcie ra sprawować będzIe kontrolę nad za. '
1. R?ąJd ĘI'ecki winien Jilodjąć od.
.
.,
graniczną pomocą gospodarczą dla NOWY JORK, 28. 9. (PAPJ. Ampowilednie środki, zmierzające do l'i- p:emler NOkrasz\ P~S~\ OSWlad- Grecji.
basador jug.osłowtańs·ki w '\Vaszyngb
kwidacji incydentów g~anicznych,
czy . w so ,.otę przeds ~wlc:e om pra.
.
.
tonile zruprosił b. gekretarzoa stanu Byr
~
.
. f:?Y, ze ZWlązek RadZIeckI zaoflaroWnlosek radzIecki uzasa.dnlal Gro- nesa, b. ministra finansów Moro<cn2. Nalt>/'hr
......OWadZllĆ
do ustalema
łn .... i w'lęk Szej" 1- ~yk o, kt'ory prze dst awił nOWe fakt y taua, kandyda,ta na prezydenta Stasb
~.; dO:t""
I
mat cz wł.3, Eal'ptoW'
b
.1 p~-zys a.u e.
norm~ych &tOSUlll!~ÓW ~~l.o
10S.Cl szczep, ,'lkl
przecl'w~holery~- l dowody, swiadc~ące Q terrorze, jaki sena li 3-ch innych polityków amell'ynych m!ędzy GrecJą. i JeJ Sąsla. aml neJ. Dar ten został z Wdzlęcznośclą rzą;d grecki stosuJe wobec eleIn':mtów kańskich do J"'g"'""ł""Tii a""y zapoz"'''''
ół
i
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"
u. " " wn_,.u
........P nocnym,
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• , postępOWYCh: Ta polt~t~ka terroru - 11 się na miejscu z,e stoSUlD:kaJllli jugo3. Jugosławia, Albanm, Bułga!ia l ~e~ług .. nl~O~lCJa1nych obhczen zazn~czył mowca ,- ~Ie może dopro- słowiańSiko.greckimi. Politycy ameGrecj3; winny. podjąć r~'kowama '7' śmIertelnos? wsrod chorych na cha- wadz~ć do normalIzaCji stosunków ~F rytkańscy udadzą się w najlblitższych
sprawle za.w~cia lOO'Wel kO!llWen}!Ji !erę WY}J.,g§l o~ ~ ~
Gre.c&.
dni:~ ~.dQ ~.a.du ...
NOWY JORK, 28.9. (PAP). -
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w bida cym roku pomo'c
0. fa,cz;nej wa'rŁości 600
m1lionow dolarow. Orzeczęnie to n~
ZOstało wykonane. Polska.' Węgry i
Jugosławia nie otrzymały źadne) po_
mocy ze względów politycznych, cze
(ro nIe ukrywa 'wcale prasa Oznacza
.
.,
to .naruszenie
uchwały .PQwzietei
. przez Generalne Zg;r(}madzenie ONZ.
-.
l J DOruszv l dr L ang~ o>'/Jrawoz'
Z k o.e
danie 'konferencli 16-tu i podkreślił
że Kryi~ on w so'ble poważne niebe7.
pieczeństwo. które może utrudnić odbudO<we Eu1"OOY. Proz~am paryski

ży'wno~ścfowa

ZSRR· propon-u·le
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M d

stra. spraw .wewnętrznych ~'a, toleroA tySięcy li
wanle :podzl~ych olig'811l1Zacji fa_ przekozony włodzom sowieckim
szystowsk1ch l doma.gał się utworze_
.
nia nowego rządu, opa'rtegona o\':zeroBERLIN. 28.9 (API), Prasa niekiejba2;ie <lemOlk:ratycznej.
.
mi'ecka donos,i. ż,e Ihr;a!bia George von
BassevitzBe:hr. b.generał SS I szef
policji w Hambul'Igu przekazany zo.-
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IU,~ó;r~;ried~~~~~;~er!~;~o ri~~~ zaW2'rc8le noweJ- konWen[]-1 granleczneJ-

rozwiązywania problemówg~poda,,"·
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parlamentarnej,
odbywającej
popo środkowym
Wschodzie
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y
D~ve~: Deve , d~da~, ~ :Vlzyta dedróż

go.spodarczyoh.
PoJi- nik
prz:edslębiors-twom,
opartym na:zdro_
tyka. .
de Gasperi'ego do,

wych

prowadZI

.. NOWY JORK. ~8.9, (PAP)', _ Dr mOlteh9wiem sp~wodow.ać koneen~
Oskar Lange zlglosil w komisH eko- trM;ie inwestyciiwiedneli czeŚc'i eunotnkme.i ONZ prole'kt reŻolucji.' roPY; zamiast raciona:lne:goroz'dlZola..
wzywającej członków 'ONZdowYiko lu' ńc'h. nacalym ,kontynencie.
nywattiawszystkich zal~ceń 19roma
P,rogram ten zawiera w w'tlf!ll r6w
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kongresu amerykańskiego, przewodniczący amerykańskiej .delegacji
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! Stanisław IlsIti farnlacelJty~z:ne,j
był dyrektorem na-

,!(;:;;dnym fabrykJ
A.
IWandera w I{ra,kowi8. Stamsław TI-

II

1----~,- -

sI.. i. był członldem P.P.R.,
!rowych na nowe ma być prze- Komis,ja' kOllh'oH Partyjnej P.P.R.
prowadzona w terminie trzymie" oillrryła" że St. llski systematycznie
,,,Dzienn~ Łódzki" zajmował się wartość dolarów, które ten lub IUSA' ~łA BYC WYMIENIONY si~cznym, .. począwszy ~d -- ~ie- ,popełilJji~,' natl,~ŻY<;i~., •
.R.' Kra.
WIelokrotnIe sprawą nagromadzo~6w posiada" 'm,oże być wkrótce za- NA NOWE BILETY BANKO~ WIadomo ',luedy. TermInu angu~I'!k E?md,et,~o,I~~V~zl~J !,..Pz· c' wu'sunął
'n h
P l
d -'
h'
k
ki
t -'
d'
OWJJe po lIJaw.""emu lli:M.lU y ,
yc v.: ,o sce " ell'lZ zac ~eh. we.stlOnowana, me przez CZ~l ZAy J.>Ol\łOC~ BAN~OW El\łISYtJ- s e gaze ,y me po alą·
llskiego z szere.gów pa,rti!i i, sprawę
:ak,o Pl~rwSza, gaze~ wszczęhsmy ł:ra,łowe, lecz pr~ez ~fł.megpmIm- N?!CH POSZCZE,GoLNYCH KB,A~ , Stawiając w tytllle znak za,PYw jISJciero\,N'aJ: do l{omisji SJłe,>(~ja,lnej, .
a!nparuę o ~mnestlę. gospoda.rczą, st;& skar~u Stano,! ZJoonoC'lollych t!0W.
' . /"
tania postępujemy tylko jako, su' W z\viąmu. z tym selu~{';tał"Z wOJ~kto raby objęła m. m. kapitały, PołnocneJ Ameryki.
Mamy Wl'azeme. ze banki emI- miellni dzienńikarze
ponieważ wódzk.i POP.R.,. Ryszard stl'7..ełęc!H,
Powst~łe.• na. skute~ niełe~a.łnej . IKon!rretn,ie: londyńs~ie "Finan~ jsyjne pań~tw e~r?pejskich, gd~ie wiadomość nie jest ~o!§ką,' lecz Ilog~osn w ..Dziel~l~:l Pol~khn" artyr
konwersJI złotych O,bJegOW~C.h na c,.lal T,unes,, ,donoszą, lZ U,SA za
w m,ysl ll'yzeJ podanych ma- ANGIELS,~,I\A
Z<?'
'lI'"
lnu, w k,.tó~ym O,S,W,l leza,
dolary. Am..lles~ia nastąpiła.. Nie mierzają przeprowadzić W,DnA- domośe,i _ posiadacze dolarów Iże Fjnanci~i' Ne;:~a.~ZY;i::·:;'~y; I
,..N,lecu "~en WYP~lCle,I, ~,tanowl
posiad~my dany~h 'o t?!ll,i}e, o.Bób N~ ZNflJDUtJ1'C':'CH S1Ę_ OBEC- b~dą mlL",i~li ~ię zjawić.- jeżeli ~ri~~sll ~ą obok ..
E~ono~i~;:! ~~~Or;t~~:::~l~~g::e~:~il~n~twW~~~
~~~~1:t~ło t.eJ m~ZhW?SC1} '; NIE \-li OBIEGlJ OOLABoW N4- n:~ chcą.w ogoł~ ,,:szystkiego stra- .o.ajpoważniejszymi organami ka-I·' ~Z'e ~zeregl, s!:jJdz,~e.źe' Partia I le.
J,.
~ ch ,wyraza Się .,UJa,~-INOW~ \ Bn,ET~ B:'-NK~W1p, CI,C - me ~emą ·~b~,rych dol~ pitalistów angielsldc.h.'
'I gityrnacja party;jl1a będą, bezPiecz.,
obc~ch
pau,vn;vm
_ au t orom :1nOmlnowy b
ll~'""" par'''''wana.ln
r1la l'dl
działalnotmeme
.
ti° \lalut na pod~tawu~ PRZ1.
•
.C,ZYM --.lal\:
' komumkule
," rOlW
.,' na. nowe.lnac,
','leJ
. Ja.l{ po OlI'
-'.f""
,..
,.,,..,
,
.
eJ" ~mn~s ł.
Ilnne IHsmo angielskie ("Financml CJalnym I m r s I C . ' .
is w r"
,'} , •
r' C I
ścL Z naszych :założeń li'deowych
; ",- ; nV1~ku oZ n,aszymi publika- News")z Waszyngtonu, OBIEG I DO,dajemy jes:wze, że cała, k,on- p m ~ra.za WSP~hc~ucle...
wy;n;ika z:więk.<;;ŻO:-1~ odpo"viedzial-:
C,)
~ tej ~dZledzllłyotrzymał au~ DOLAROWY POZA GRANICAMI werSja sta.rydl banImotów dola, J..E-BE
n~}sc m':lra:ln~ kazCte~o, Ido . .chlubl '
tOi ,.i'tykułow cały szereg a n o n ! - ,
'
.
SIę· posmdamem legItymaCjI P&Tlnów o mniej więcej tej samej
tyj.nej. Legitymacj'a ta nakłada na
wymowie: że nasze publikacje ma011
tego, który ją otrzymał, zwiększona celu (]one
zaostrza .i
lara na czarnej giełdzie.•• Nie zamiarę społecznych
wymaga.ń ..."
bl'a.kło obelg, a nawet· gróźb.
l dale,i:
Wiemy więc, że wiadomość" .z
o·bch"dzono
'łd
ł
.,."Dlatego Komitet Wojewódzki
którą. chcemy się dziś z :naszymi '\od
VI
H
zien pO zfe czości
ły się. gry i zawody sportowe oraz I PolskPcj PartliRobotnkilej w Kra:.
czytelnikami podzielić, Wywoła w
• 1"
,
. ,
,
,
podwIeczorek bez mikrofonu. W II. kow1e żąda dla. Stanisława. ]lski,ego, b. członka P.P.R. i b. dylreikWczoraJ i.todz tonęła w ,tęczo- ~OdZl (prez. Stawinski, Kępa,Ro-, ranłach akademl'l' dyr- Nl'e'ml'ec
!1ewnych kołach tę samą reakcję
. k' S b
Z l
fI c<
•
I tora naczelnego fu:br'.ylci "A. WaDJak nasze poprzednie artykuIy. wych sztandarach. Widniały one ~y,c 1: ... Zll ert, .J,a~ {e, ' • .;..,kałecln I wręczył dyplo:rny 1'1 zasłużonym I der" w Krakowie ".'. ~,~D1J DOPraw~opodobnie jes.zcze większa i we wszystkich dzielnicach miasta, ~ ~~Dl): oraz ~O~(!le z \i\' arszaw:(, [,spółdzielcom, któ:rz:y m.ają z.a soRA~NEGO I ~AlJWYŻSZEGO
intensvuTnl·eJ·"'..... b
-., ,
.
,N181mec, Domllliw), przedstawl- b, 25 lat pra'cy społd ej
"'''y'I<>'''IAlL'l- I-AY:''''''
"..... ~...~ o...
szczegolme gęsto :Jednak w cen- ,ciel francuskich zwia:rJtów za.wodo•
7..:1. czeJ.
.. ... m, ,"'.J \.. .........
Akademie z okazj~ Dnia S15ó1-j Na,,!wyż~zy w,ymiral: ,ka~y ~v Sądzie
...________......_ _ _ _ _ łt~m ml~sta ~ na "Pjotrkows~iej •i wych p. Viral1;x.
Pl~zeVf?dn~c~ył dzielczości, odbyły SIę rówńież w'j DOl'aznym - to kara snl1U:'rCl~ Jest ,to
jeJ bocZlllcach. WIeczorem lll€kto-lprezes PSS'J:Tan~zyk. Częs~ .o~lcJ~l "Czyte]niku" oraz w kinie "Polo- dl'?gi d~~Htdny. przyld.ad (Jw ~aJ:acl~re gmachy spółdzielcze były ilumi- na akademn obJl~ła przelllowlema nia",
.
!8knn ): ze le~tyn~acJa }myf,yJ1Ut me
prezydenta miasta Eug. Stawiń(~;z·..
lellrom szkodulków.
nowane.
l .
I
llll
AKADEliUA W
Ił
•
Albin..a Kępy-Różyckiego, dyrekto.
II"
łil&
..
GłoW)1ym punktem obchodu był ra Zarządu "Społem" .Józefa Do-'
"
_
IPa.rk w Helenowi,e, ~,jednej stro- minki o,raz1? Virayx: Następnie lidiO proc nad OdbUdOW,Q Polski - wyraził bry1yjski min. Levis S,.i,lkin.
ny Wystawa Społdz1elcza, z dm- otrz~mał legltymacJę l. dar ~ono- WROCLAW. (APII)' 26 bm. przy- miasio, zdrowa spułeczność mUSi za-'
2
giej - urządzone tu akademie i ~OWy 10~.O~O-:ny .czł~ne!. PSS Ja~ ~.ył do Wroc~av\ria .bry~yj.ski ~ini. wil-:rać zbiór . vv:szystld~hpol':zeblzawodY sportowe stanowiły mag- gnac~~~, v.. reSZCie Jak? os~atm Ister planowan1a Levrs Sl1k'in z LaWa· nych ugrupowan
spOiecznyC;il; ,
· ~9'
~.,.~_~_____......_____..Jl_!
'
.
r
."
.,' ~ a~t OIlcJ:;lny -:-:,. nastąplło '~l'ęc~e- rzysz0 cymi mu dostojnikami i rze- Każda z tych grup ma swoj ą kultu
P. t 4
1es, ktory przez całj dZlen SClą me llagrod naJlepszym .społdZlel- czoznawcami z zakresu odbudowy. rę, któ'rą wnosi do innych grup.·gał setki ludzi.
c~ym zesp~łom uczniowskim i wyl\rI'iniste~ Si!~f'!1 w czasie. rozmo W starych niiastach ~ol.w6j 1:~··.'
•___- - - - - -_______.1 Główna -ak::ldemia odbyła się jbltnymOplekllnom tych zespołów, w'y, z pl"~ecls~aWIClelem Polskleg~ Ra grup powstał drogą natur<;tlncgo roz~
.!H'zed południem Wyznaczona by- Nagrody w posta'cibiblioteczek.. 0-. ~la, F~wled~Iał.. O swych trz~c.h Ple~;y w (}JI.1; W !lIjW.Yt~1:1 miaEttach istnieje
, • •
i
.•
trzymali młod~l spółdzielcy szkół ISZ:V C1 wl'azemach I?o zWled7...emu poważne hiebezpieczeilst wo,' ze lJęla na godz. 10, \VJ.ęc rozpoczęła SIę powszechnych Nr Nr 8 52 32 i 87 'Warszav.'j-' i WrocłaWIa:
cizie zespół nieżrównowaź6nY. Jeso
za 15 min. jedenasta; zatem - oraz gimńazjów:' mj~jskiego im: . -:- :,PCI. pierwsze lud7i~ .zajęcf tem . bar~zo . zaint.eresowany w twoprzepisowo Ta'? !':ię]uż t ta lo że T. Kościuszki i państwowe!'Yo im. sp.La:~~: odbud?w:«. są ll!~Zml mło- l:Z€l;l.U l'?W~lOWagl !ych g~up. Sądzę,
.
• , ':"
1. r , . 1\.f T(onernik .
,~
. dymI, mwdszyml., nlZ ludzJe na t3~hlze Z!emIe ZachodUlE', kto:re zOlSta1y
tego rodzaJU unprezy zaczynaJą - . .r.~
~', ._
s<:~ych sta,~ow~skach w w. ~ryia- przekazane Polsce, dają jej w.s.panla
przodu strzeż się kobiety,
się z godzinnym lub półtoragodzin
Po połudnm oprocz akademii na nn .. Po. drugie Jestem pod WIelkim łe możliwości społecznych ekspery'
uym opóźnieniem. Gdyby tym ra- której
wygłosili przemówienia WraZei~lCom wysokich kwa~if~~acH ilmentów, określenia prawdziwej ~vielZ boku unłl@j
~arety,
,
.
~
....
,zdol:n;oSCl tY~h, młodych ludZI. \ Po kOŚCi mIast. kontrol~ WZ1'ostu mlasta,
7,em
było
maczeJ,
zaskoczem
byliczłonek
Rady
Nadzor~zeJ PSS trzeCIe podzJwla.m entuzjazm ludzi usta1enia vAaściwego stosunku mia·
Z tyłu konia nie dotykaj,
l:)y i uczestnicy i ol"O'anizatorzy.
WróbleV\.lASki,', przedstaw,ifi.el OKZZ pJ·acu;iąc;vdl ll?,d odbudową lvaJt'sza-ll:::t a i wsi i innych tego rodzaju za·
, b
•
\1''' • l~I"'DC~··t,vla"
d .,
d 1 t'
t d
. l
wszędzie przed głupim umykał.
W prezydium Akademii zasiedli /Ant. N apieralskl i wiceprezes Za~ .~ l t < ~' <:
' . I' ga. ,n!61I, .na . r orYJ'!li ru zą SIę, u·
, ,..,
"
';,
. ' "
Y':'
,;ln !,!rE:S~Je pme budow~l nowej dZle,zaJffiuJący Slę planowanIem
• _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _.lIwy01tm dZIałacze
społdz,elczy z rządll 1!S~ołe~ J. Nlem,ec, odby-zro'.'J'r1C\:'azoneJ społecznoścI, zdrowe miasta na całym świecIe",
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-I,lt0ma z.awodowym krytycznym wzrold'€m swych przv-I na kajrteczki z cenami, przymocowanymi do każdej sztu57
mruźon:::ch oc~u, mrucząc przy tym co~ .ni:zro.zumiałeg?~ ki _ u'kra~'kiern tyll~O rZ\lcał ~kiem na .nie, gdyż b~akl0
Na wyclełaneJ kanapce pod fotograflaml mesłychame r mu odv,mgt, by o me zapytac. \Vreszcle zdobył Słę na
p~~kn~ch,- artystów, • fi~m.ew,:~c~ siedzi.ał Ga'!gern. Uderza! r:ią" a ~owie?, ziaw~z?, S.l.' ~ ,o sumy, •~adł w. ta. k" ie ,prze;a- .
swy;ml Sl ebnowa ny mI :rękaW1C:i')kaml w rozwartą dIan zeme, ze naJchętmej uCleHby z tej przymlerzalrt1, ktora ,
la ł IIJ!'
~ ~U i nawe~ nie patrzał w',stronę KriJngelellna, jakby s':;ę go zmieniła się w celę więzlenr'.ą o: ściana,ch zw:er, ciadIany,C,h"
,~I
pa ' { ,
I 'ł'
wstydZIł:
a pilnowaną pl'\zez czterech surowych dozorców. Pócil si~
... ..
~ ~
,Ujawniły się rzeczy więlce żałosne, taj·emnice buchal- okropnie, chocia,ż za:hrano muw,s.zystkie jego osłony
Autoryzowany przekład ~Ę"~a Otto Kri~geleina z Fredetsdorfu. Szelki }~go, razweł:n:~'ane: Leża'ły, Wi~trętn,e, zwinięte w tł?,moczek ':1a
ZOFII p E'TERSOVłEJ I JUZ rozerwane l' zacerowane, pęk~y po raz drugl 1 zre.?e- l~:rzesle, 1 wyglądały lal:: ~l1epotrzebny przezy"1:ek. NJcPowieść
I rowanebyły niezr~cznje szpagatem. Kamizelkę. za dużą spodzianie stały się one Kringe'lelnowi obce. zaozął bt·zyu An:~a, zas;z~w~ją:~ mu na plecash dzić się tych pOł,atanych,. ce'rowanych, przepoj?ny~l:
Doktorowi Ottemszlagowi, który tuż przed dzieśią.\ ob~orl1e, ścieśniła
tą czekał na niego przechadz,ając wzdłuż hallu portier dWle grube zakładkI pO~pl ~ez rnatenał l po.dszewkę. Ko- pr~yJkrym odorem: rzec~y .bledfł1ka~ I .nagle stało SIę ~os
dał list:. _ "Wieke SzanOWnY Panie Doktorze" _ I szu~e, za obsz~rne dla sleble, don~sz.ał. po oJcu: przytrzy- , dZ1W,1~egO: oto. Kr~gelet~ zak<:ch..ał S1ę po prostu w Jebrzmiała tre.c;c jego -'- "nie mogę z powodu flleoczekiwa- I mu.1~c za długl~ rę~awy gum.karu1, ~.cIągan!~1 n~ prze~- dW8bm kos'zuh, ktorą mu Włozyc kazano.
nych oko1ic~noś:ci dotrzymać dzisiejszej naszej umowy. I ranllę., Jeg~ ,spmln. ?ochothnły takze. z ml~lol1.eJ epok!:
, - Ooo! - mówiłprzeciąg,ie. stojąc ż przekrzywioną
Łączę wyrazy głębokieg,? poważa.nia. O,tto K. Pingelein'C,'. okra.·igłe .. d,-:ze~~,;e, Sf1~,kSe~1,1,Z cz~rwo~e.J em, ah~, sledząc~'m głO\,V ą i ot,wartymi' ustam, i, jak gdyby .na, S'ł.UCh>'iVa, ł 5,8'Styl był wprawdzie jego, lecz charakter pisma zmienił na tLe mebleS'L~lC~ plrannd. Olbr~ymla ta k~szula, ZrObl?- kichś tajemnic - ooo! ...0001... -.:,. Odczuwa,ł całym swym
się najzupeł1niej, W okrągłości buchalteryjl1ych liter n~ byla, z g~ubeJ wybrakowaneJ we1ny, a . .1e~Y!me_ ~rzod naskórkiem rOZ1kosz zet!knięcia się ż tym jedwabiem w
Win,ieszały sję ostre, ,mocne, ,twarde, l,inie, a punkty' nad m1ała w.stawlan~ z kaW,al~a zehru \~.paiSi~l.mb~o~{.1enkollekki deseń. Kobnier, z Pf.ZY,kOSZUli leż.at, jak Ulany", rif-e
"i" unosiły się w powietl'zu niby baloniki, gdy urywają od frt?,'ntu na~j;hcę. :c~ ~osztll~ nOSIł Knngelem Jeszcze' drapal go, nie tarł, nie był za o'bszerny ani za ciasny .. ;
się ze sznurków i ulatują w górę, gdzie samotn:e pękają:·odza J kaftamka, rOV,Tcn1.ez wetmainego: wyprany był on Krawat układał się miękko i gładko ma piersi, gdzie serz cichutkim, tragicznym, a przez ,nikogo niedoslyszalnym 1, p.ocel:~ViJany ~rdy:narm~ w gru~ą kra~ę. A .. pod tym ce, biło obecnie jak na tajemne Ś\:vięto, mocno, a U9Wet
szmere11l.. : .
wSZ:>~stKlm znajdowała SIę wylemal,a kocla skork l1 , ma- boleśnie, lecz 'głęboko i swobodnie. Teraz położyli przed
Dt, Otternszlag stał z listem w ręku. Hall zmienił jęca chronić przedbóla~i żołądka i a~akami d;-eszcz6w, .. j nim sk'ilrpetki. i buty., Obchodzili się, z 1;1m uprzeJhl.się znowu w bezbrzeżną pustynię' długich godzin ,bez Wyra?· twarzy, elegancklch tych. panow?y'ł ~llewzrus_zo- ,jąrco, gdyż Galgern w kl'Lku słaWach wyjaśnił, że pan dytreści. Powlókłsi~ na zwykłe swe mieJsce, mijając ki'osk n!,. a K:':nge1~lłn wolałby, gdyby go wysm'lah albo cno- rektor jest cierpiący; wobec tego z,nieśli
z cztet·;;::h
pięter wszystko, co wytworny parn \\rinien W swej W~")ra
z gazetami, kiosk z kwiatami, , windę i rzędy' p~ęknych C1az pnrleszah,
kolumn.'
. ,
'.
- Nigdy nie z\ura:calemuwagi,na modę. Jestem CZ!O-I wie posiadać. Wprost z bolesną udręk:.'). wstydził się Kr,l!l_ Vifstrętne Wszy,stko _ pomyślał _ okropne i stra- 1 wiekiem s·tarego pokroju - ·powiedzial bqagalnie i prze- gelein S'.vych obrzękłych, guzowatydl stóp. Uwid;:!czn~a~
szne. _ Oło\i.r1ane, pO'źÓ~kłe ręce zwisły mu znóW mię~ I pra.szająco wobec 7.1'l11nej, z'awodowej uprzejmości pa- la się w, nich cała' dotychczasowa bic;da i ogl'aniczeni e
dzy kolanami, a niewidzące oczy w-patrywaly się w po- nów. Nikt mu nie odpowiedział. Zdjęli ze6, jedną war- I, całego żyda. Schował się więc li: nowymi skarpetkami
sługaczkę która z jakichś niez\yykłych Pl'zY:fzyn zabiera-:- stwę ubrań po drugiej jak płatki z cebuli. WłaściWIe 0- i butami do kąta, odgrodził od panów ścianą schy,lolleg:1
la się w biały dzień do wymiatani~ wl1gbtnymi trooina- krucieństWem było t6, co tu się z bezbronnym Kdnge- ,grzbietu i niewprawnie majstrował koło ( SZIDU.faWaJel.
mi hallu Grand Hotelu.
leinem działo. Słabo mu było i nieco Jtldło :j<aik w6wcz:;s Wre'szcie ubrali go w garnitur, wyh'any przez Gaig':t',na.
Kringe1ein stal, ogromnie zakłopotany, 'N. przymie- na sali operacyjnej, a przedmioty nahrały owe) z,najomej
~ Pan dytektdt ma dosko~ałą fig1,ltę' -- -zekł ''len
rzalni wielkiej firmy kraw!eckiej. Aż trzej eleganccy pa- szklanej, jasnośCi, i Kringelein znąjdowat iż stoją w~~y- z. pao&-w - wszystko· pasuje, j,akby rcihiotl.e nam'p""
nowi.e ~y1i nim ~aję~i, ~ ~'zwie~~~ia.dłach., ~stawicn'ych st~i:- niez~iernje bli~~o nieg~., :r:::ot~m, trzej p~nowie "za- ~ie m~ naj:m~iej~zej poprawki f ,-.' ~lÓW1ł! drugi.
do sleb1e pod kątem!, wld:nał Z'bllZ8JąCych Slę clo mego CZ)1.g0 ,ub.erac,a Galgern oZywJł SIę l dorZUClł swe ~.po- Wstpamalel NIewielu naszych khentow ma
:::c;ż
aż dWtinastu mizermych Kringeleinól!l. Jeden z eleganc~ j "trzezema.
.
szczupłą postać! - dodał trze'Cl. Pr2eSun~li Krin~eleina
kich panówprzyniósi właśn:e mn6stvlO pa1t.1 garnituTo ,niech pan dmie -radził mu - a tego brać przed l,ustr,o i obrsc·a1i go tak jak 'Chudą cier~
. "~łę
rów, drugi klęczał i obciągał brzegi spodni na nowym nie trzeba,- Naljwidoczcliej mało istniało moż1iwo~d drewnianą.
}.
kliertcie, jeszcze inny, stojąc obok, oglądał pana Kringe- sprzeciwiarria się jego postanowieniom. Kri11gddn zerka~
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DZIENNIN SPORTOWY

Związkowcy
Z

WIELKI SUKCES ŁODZI.

.

.

wygrywaj_

Dyrekcjq A:1 (1:0),
Rozegrany mecz

piłkarski między

Naczelną Dyrekcją. Przem. Konfek-

Grzelak
..
mistrzew·maratoDu
kolarskiego
~!l~~f~g~~~
G
stosunku 4:i (1:0). Honorową bram-

kę~b~;a:i:g~::: ::~.

.. rynkiewicz
k
o pierwszy w ' Warszawie
C
· 'p' t

Trage dla 'le raszews iego-

słatni

, (Dokańczeni,e ze str. l-sz cj)
ktąrzv . uie zawszemolgIi ca!k()w~cie
or.1entdwać się w prze1Jisach relgulam1:nów ,poważ,nych wyścilgow kolarSk,lDh, Prezes Oofębi'owski ni:eporozu

,zntszczony rower

t

etap wyścigu zorganizowanego przez

lu. wl'elu iJll1iTIYch.
" --,_.z~:cJeżyl,e;m - P~!~i~d.a -:ule ~v':em. z,e muslał~przYJsc Kiedyś
k~leJ a. na .łyd1. . ktorzł:'· ~,otYCrhcz.as
l11e . h~h n1 1str:zaml. etapow ' .
.
Grzelak poz,draw1atlurn:v mleszkan
ców Warsz3!wY.14ratulacile skłruda mU

towce~ WierZę. że

ms
łaskawy
\VYś,ci:gru

k l

k'
. ?W'CZl: '0' a,~zy WJtCi.ja tll.e tyli
o ł0'Yl'cz.rl'1~kl, w barwnYch strojl1'c:11~

ale,

ro~vn:~z iI orkie'st.ra._Nie wfem.
C~Y ,kto.rys z koJarz,v usłYszał meto~:~ n:kli~stry ,}stawi'onei na zakręcie
nnku " t.OW1'~ZU, _ T,empi,) wvśdgu
Dylo t,ak Slyhlne. że trudno bvło wy
malg'ac. od, ~a,,:odl1.i'k~'W.
żeby' cm;
prZyt1am1111~) hW1J.le.clem rek! 'mo:gt:
o~azać orkiestrze
że ona ·oddała rów1110 ząSłU,gl
przy t1,Ś'wi e t,n{e' n'l'~, tak
. 1
.
'"
ws:panl~er zorg-an.irzo.vt<l.neg-o wysc·ig-u.:
W )'1'lle lzvr.ra,s;!,e dowiad1u,je'inv s:ię,

~e
Trr~d~ ~o~wolit sobh'} \lsiaść 40
samOC'.l '~rezy,gt1owacz walki.
>

ie entuzjazm tłumów.
'
Na trybune wolno wc:ho,dżi zmę,ezony. ale nier,rezygnowa'11Y Lucjan
Pietrasizewski. Otowę ma podnksior..l1. Jego żółta kosz.ula lodb1ia na He
tłumu.

'

naogwdy,.

Rozegrany w Krakowle mlędzy-

żeby

'w.

JAROSŁAW NIEClECKI zwyciężylylekkoat1etki Łodzi.

Warszawa
Łódź
G rzel a k zw· ...

'

W Wyśc:gu kolarskim doo'koła Polski na .eta,pie IV 'ZWYci.ęŻYł Grynkie.

wicI:': z ŁKS.
Kolejność

na

metę

yClęZa·.

. . . ,
zawodników przybyłylch..·
•.
. ..'
.

W

ogolneJ punktacJI
lO

'w WarszaWli'e przedstawia
się .następująco: .
.
W p unkt. ac j i ogOl'ąj' po 4 -c1l et a1. Gry'-"-l',e,~";"'z
3,29.58
.LJJJ:\.
.~v.
. ,
•
2. Kapia'k 3,29,58
fach wy:sci~u dookoła: Polski ZwyClę-

3~ Łazarczyk"8,30,02

4, Rzeźnicki 3,30,03
5. Siemiilskl 3,30,04
6. Nowoczek 3,30,06
. 7. 1vIich 3;3{),08
8. Gl'Zelak 3,30,10
9. Czyż 3,30,11
10. Stol8ll'czyik 3,30,12
11

l. Grzelak 17,13,11

2. Stolarczyk 17,13,14
3. Napierała 17,13,2,1
4.
5.
6.
7.

12. Kudert 3,30,14
13. Grzesiński 3,30,17.

lKS

8.

Wojcieszek 17,13,23
PaJprocki 17,13,28
Kapiak 17,14,02
NowoGzek 17,1550
Czyż '17,20,28 '

Klasa B na starcie
:Rozpoczęły się

ROBERTEM MONTG'OMERY'

.',

w Łodzi, mistrźo

stwa siatkówki żeńskiej i męskiej
kI. B. Uzyskano następujące Wy"
niki: siatkówka żeńska. Splot ........
Zryw 2 :1, ŁKS - DKS n 2 :0.
Siatkówka meska: AZS n -YMCA II 2 :0, Spldt - Zryw 2 :1.

K·K.S (Olsztyn)' 9:0
Cracovia~, Radomiak 2:0

Rymer -

•

9; Wyg:lęda 17,20,30
10. Wandorf 17,21,32
11. Grynki:ewic,z 17,21,4;0
12. S1emiński 17,22,37
13'. Ła:zarczyk 17,24,18
14. Mich 17,26,21
15. Pietraszewsld 17,29.08
16. Bański 17,29,28

ZYł łodzla~~ Gr:z!il'lak z LK.S :prz.e~
~tolar.czyklem z Rudy PablaruciJ.neJ
r N8IPlerałą·

11. Wando!" 3,30,13

Awa nt'Uro' W.,Z'"
.O.SWIO'I,O"Ch
,

Łas

Grochów 7:0

k

. ..
ZW, yCIDza
'II

IWHlaerkcke~kila,
tleotśrY&Odee'k. . W".cho.•..,_... "".....
'.L~

Wada - Lubiinianka 4:0
Garbarnia _ MKS 8:8

,]

.

n' ...........

Fizycznego w Zduńskiej Woli zor·
ganizował zawody lekkoatletyczne z
udziałem HKS z Lasku, KatolickieTarnovia, - Lechia 4:0
go Stowarzysz. Młodzie'ży ze ZdUńskiej Woli i HKS ze ZdU11skiej Woli.
Ruch - Legia 3:2.
Z zaproszonych drużyn nie przy~
jechały PKS z Pabianic:; i Szkoła 0*
ficerska 'z Sieradza,
.
Były to pierwsze, 7.a:\vody lekko~
ł.. ••
atletyczne PO wojnie na terenie teU
'
go miasta.
W meczu bokSerskim O droW zawodach startowali: Sosnowski, Wdowczyk i Wójcik. Sprawnie
żynowe mistrz.ostwo bokserskie przeprowadzona
impreza spełniła'

IConcordia Zryw 10
ŁodZi,

Zryw

pokonał Concordię

pod każdym względem propagandoWe znaczenie lekkoatletyki na prowincji.

65 km pr~ed. ~arsza W:~, na:stepuie p o ,

10 :6,

1:ras.zewskllel~w:.

Cztery walki' rozegra.ne zostały
Wyniki techniczne wyglądały na11
~~~~:'~~~k~F~~
wa rowerem. •
K. S. Zd. W,) 11.02 rok. rzut oSZcze

czatek w!~lkltCJ tra g-e,dl I Lucjarla .Pie-

.

,

ynikietapu

Od wlo'r'k'
k-·
.U W
lnie» W' ISŁA'«

'

,

\.,

wszYSCy miastowy mecz lekkoatletyczny za
mogli czuc s.ie zadowoleni, ,W każ-,
.,
r.
T
'ZW cię. dym raZle nastrói był !podniosły. uro lwnczył SIę meznaczns m
Y
CZysty, a wszvscv' kolarze wznosi;H stwem Krakowa 144 :134.
okrzyk: .•Do ZOIly.'~zenla .na ~tarcl:e
WkQnkurencjaeh męskich wyw przyszlvm WVSCllltU kolarskIm zOl'
Nt'
,ganizowanym \v1948 r, prźez' .,CZY- grali zawodnicy Ęrakowa.
a o·
telnika". ,
miast
kolllnlrcncjach żeńskićh

kola POlSld utrzymać dotychczasową
tl adycje wkolarstwiiC p 0,1 skim.
T:voC'h kilka słÓw Kapkika Wywotu-

r.,je.samQ~v1te zibief!:o\visko na voiskul
Ale to me wpływa.na ol~ólny nastrói
~J)oTt.owv.Meg~foinrrad:owv ,odasza:
AKS - BKU 3:2
ze PIerWSze tp.lejsce w tvm.eta:pie
z-dohył GrynkJ,e\vilcz z ł.ódzkieg-o Klu
KK8(Poznań) - Szombierki
bu $vnrŁoweg-o w -czasie ,3.29.58.
13:0
Młodv chtOlPak wcz,erwonei k o s z u - '
, '-'1iI.
Ił. z zawodu zer.:armistrz z uJi:~y Piotr Polonia (~w.) -wisła) 1:0

Film 'prod. amerykańskie", z

\II

Trudno bvlo spra wi·ed1iwie. r~'eczowo i w j'ście spo'rŁ-owy spo'sób tak
rozdzielić

d
Joo,.;
. yr. . '

t'Od'Z prz egrał n W Krokowie

gród. W eltCtipie tYm 1}rz,ed~ wszystkim glo'8 mia:ła komisja sedziowska.

repTezenhl1l't W.arsza\vy..
- Nie zdobyHsnw p.ile!rwszyc:h
miejsc, ale mv mi·eszka1cy znisz'cz.onei WarszawY dlJłoży1'iw wszelkiclI
stu,ali. bv ". przyszłym wv,ści,gt! do~

WJ',';:,ż,d'żaia

W Ł

przys,z.lym

',

r.~uq;.ć
lewott,i,e.i na,prawo!
CZ~nlit1.
~WYCięż.a
~ŁKS
c.h::,n!a.~lt:ulów,tl,a
rohl \VIra'że
ja.k ,gdYbY tuz
za n,m
o gumeGrv'U.ldt;Wi.C.Z
a moz·e o UJO'ł
gu'.
chd<!l S'le z,atrzymać.
'.
my wpa'~a na mętę Kapiak, Czeka- .
_W' cz~Mwce Jada Grzelak. StOlla:r' my eh.wII kiilka. iest już Łazarczyk.
czyk PIet
k
a ·za mm Rzeźn:cki. Siemiński Nowa•
. "
.raązews.i.,
Orynkiewi:cz. czek, Mlc~.1J l' in,tJ','.
.'
We wczoraJszych, meczacl1 pIl· I.K:~IJlak, S!er11lńskt. Rzeźnicki Wrze·
s '1skl. \~Y'~lęda. 'Rozurtltek i ·KadeTt. ,,~ł'Um ~illllelwa stad~orJ bo~ska przedo l{ąrskic~ o Wejście do Ligi, padły
Pod Jammem ź.aCZY'l1a dOClhodz,ić dru stalJąc SIę Si?OZa try:bun na środek następuJąoo wyni1ti:
i
grupa kC!larzy. Koniec kOllCtJW stad18 nu,
tu nawet s , a m o '
'
grUDa ta zWleks'za ·sie do 26 za'wod- Ch?i~y. komandor~kie. komiSji se.dziow
Polonia nV-wa)
Polonia
lllkth'l.
,,"
S~leJ l w,qzy ci'ężarowe. Stwarza się (~ytom) 2 :2'

~a

\V

dla mni,e bedzie 'bardziej

Wyści,g jest iuż SkoI1CZOny.
Na Stadlionie Woiska Pols.kiel!:o w
ni-ctwa. Grzelak Q,trzymuj.e buki,ety 'gmachu' Leg,ij pra'cuia komjiS'ie· sękwiatów i .~atwlacie.
dzl,owskie. 'a w sali ,.Czyte1nika"
_ Dlaczeg;o pan nie logóHł się przed przy. ul. Daslzyńskiegona stota:ch utak wspa,nialym sukceslem?
~tawiane sa nalgJrodv. Nalgród jest
- Móv.:iono mi.'ż'e kolarz rnaja,cy przeszło 300.
kaźnie.
zdobyc p,I,erwsze mi:ejsce f1)QI\V'i.ni:en
'J est to 'ost*!!li etap IV wyśdgu ~t)
S dziował bez zarzutu
przyn.ajmn'i,ej ze trzy oni 'Ul:e odwie- larskiego d.o'kMa Polski. Odbyw.a Slę
ę
(lzac frvziera.
.
On w Sali
SP. \Vvd. ..Czytelnika" raszezak:..
Przed m!krofonem staj'e Ka.pia.k.
etapów zas:a,dniczo bvł,o czte'ry, a teWitaia gO oklaski. Jest to pierw..,zy ra,z 'uas1tępuie eta,p V :...... roz·dJanie na-

'VI'

l

wysokIm po
ziamem gry. Zgotowano gorącą,owację t~ójce ataku zwią~~O'\~co; W.
s~ład:zle, Lau~e, . ~ogodzU1Sk\ ~~~
lm,skI. Jak ro"rn~ez prz~wodf, ~omu Z~ZZK: o~. Manowl, , k ~~ .
słownIe. trOIł ~lę na obr0!lle ,nl.e do.
pll;szczaJąc .p'ilek prZeCl\VlllkOw W
reJon bramkI.
.
i bv.ł niewątpliwie
Bohat€'r,~m .dna .
ob. Smolmskl, ktory' zdobył t.rzy
bramki dla związkowców, czw::trtą
.
"
bramkę WbIł ob. GórskI.
.
., .
W sumie należy st:Vler~lc ze
mecz udał się. nadspodzlew~me, t~
bardziej, że uzyskany dochod. ktQry
przeznacza się na cel odbudo~ War
szawy, przedstawia się całkIem po-

guma. Ana ostatnicih metra,ch prz,e'd
stadionem r,oz pad i: mi s~e zupefnie
rower. Niie narzekam. bo lestem spor

dyr. ,.CzyteIl1i.ka" Zofia Demhińska i
.calv szer:el!: P'Tzedstaw:id,e~\ wyda w-

1

•

nym widzom w ~iczbie .. prze~zło 2

zyłelnika" tys. miłą niespodz1ankę

.
,
'kowskiiC:i. [lr:~cuja'cy 'U. Blaszczyka, 1_ Mi,alem pechaSpOItkalo mnle
stałe przei~ mikrofonem.
.
wliedkie rniesz,częścje~ Zderzyłem się
J%lt ;lUeco zaże~owany. P~zede ila szosie ze s\voim rodakllem i
wszystk,um .tym. zepozostawIlr ,za
padłem olria,rą katastrofy.
s9!ba tak wYlt1itnYe:h ko!alf'zy ja'k Ka- Zostal,em 20 miluut w tyle a potem
rp 1ak ..Napi.erala. PIetraszewski 1 wile łalk'rUch . guma i leszcz.e k'ilka razy

czeka,ć 20 miil1Ut
.zanim !1Jadiedz1,e
wóz PQigo.towia teoonidnego. Wstawi,a'ja mu ko,ło któr,e nilezbyt dobrze

oas'llle, Nadrabia on 5 minu't. ale 'cóż
TI1:'enfe to zHkwidQ'wał w sPosó'b :iśde z telgo. ma jes'~c:zte 3 ,gumY i Jesz,cze
sp orto'wy', . osdaszając am1l'es1iędla ,kilka minut straty.
'
,wszy...,tk1'Cll rkola:rzy. tlla.iacy'clh j,akie- ,w czołówce bez zmian. ROIlchodzi
kolwIek kary
w Q,otylohc.za'sowyoOh się wersja, że. Pietra'szewski zrez;Y~t~pach, Na ~ze,~ć prezesa Golęibi'ow gnowalw o12:ól,e z walki. Nie wierzysbego l.l.stawlem w sz·ere:gachko:1a- ·my ternu. W,ersja ta jest nles,łusz·na.
rze -na. ul. . Plotrkowskie,j
wzńf.eśł'i PietralSzewski jest przecil()ż 100 Pf.QC.
3'kro!nv.okrzylJ: ..cz,eść!B A pi'crwszyspor,t()\VIcein iedzk wiec w dalszym
g10's lab dat SIę stys,zeć p'rzed gma~ cia:ltu. ohoć bez ża!d,nycih an)solutnie
chem. redakcii
naszego pisma byt szains
głos Bolesława Nap~e'raly.
Zlbli:żarny śie coraz bandzi'ej ku
?~Zy dźw:iękach orkie,stry harceT- \Varszawi;e. Ivlna;my S{}cha'czew. .Na
Sklej kOlarz,e wolno f\ttsz3,ja Zje star- uUca,ch teJ?:o miastec~kazbh;}raia s,ię
tu [1Jonorowc.go. 'ŻlelimaiUl Przez licznie tłumy. które olbrzucruia astrami ikozgrOrna:dzOTJa pu!hUCZ'TIO'Ść. Łódź za lrurzv.
p~zykradem Kr.akowa. Katowic, Bvto
Melduia nam, że zaczyna zbliżać
TIha. Opol.a, CzęS!t'p'ohowY.żegna ko' ,sie co·r:a~ bardzi'ci Napi'er,ata. r rze"
la~zv kWla!tami. Zegna !rcih oklaska- czywiiścfe. kolarz ;adacv iako Nr 3
lm ,i Dkrzykiem •. Niech zylje odtodzo-za'czyna doc1wdzić czofówki. Jest już
:ny sport JjOllski I"
hod,ai. o' 2 km przed prowa,dzacymi
Mqaurv Plate Woluo'ści i skręcamy WYŚ'Cl,~ Tempo Napierałv jest mor'
w ul:rcę Nowo,tkł~ Za mostem na au- d;eT'cze. WSZYSCY ,jada tak jak w potost-tadz;jie Ibi1eg:na.;;ei wki,erunku Warprz'ednk,i/f\ etap.ae;hz'\varta iWfUpa.
szawy :następuie ~tart 'zasctd,ri'iczy.
Zagadka,.' który z kola,rzy wpadnl,e
J.~s,~ to o:statni die,Cvduiacv stal't de; pierwszy nastadi'oJJ Wojska Polskie
WYSC!'!rU dokola Polski.
Nie chodzj gQ j,e;st n';le do rozwdazania.
,tu~<J:i tylko o zdo'byde pj1erwsze,go
Na Wo1i spotykamy pierwsze stoia
m 1eJsca '\V etapie alle o zajede pierw ce tramw.aie warszaws,Jde. Sa on13
~feJ{o mLe.isca w ogólnei punktacji, ptzeła.d:owine zwolennikami s.portu.
NIe trzeb.a cllly!ba dO'dawać. że szczy Na ulic'Cl:c'h WarszawY' po,tządek i:dea~
1;'::111 amb1(jj ko~any
wars,zawskkh 111'. :Wszystkie Wozy sa zat'rzymane.
ln:-l,oto. aiby ukazaH 'sie p;erwsi n~ ale wl,dolCznfezlbvtwcze,s'na była go"
111!'C~ch s,to,l!cv, Nic t.eż dziwneg,o. że dz'ina przyjazdu
mistrzów Wyścl:gu
yV'I;21s11:le ,oni
zaczęH 'od pierws'zYclh doko<ła POllski. .by mD!Jdo "''Y'lelc. na
l"JZ k:lometrów nadawać t,on wyś'ói~ nUce tvIe lu.dzi 00 w Krakowie, Kagawr. l,. że wY'P'owi.edzi:ell Wszystkl,m tmvi'ca'ch. Bvtomlui Łodzi. Tu i
kOrarfzom vtaIkę tia śl11i e rćiżY'cje.
ówdzie zn:eraiias.:o tylko grupki kL
ALe uto na 19-tYm ~\i1olftetrze ma ibków. kolarzy wHaiaprzYQ:odni
defekt w r;ow,erze Nap,fera.la.
.
P'l~zeC'hod'ni,e. Zreszta zawodnikom jest
Na kibkó\v warszaw:s1kiah jad~c~ch tV'111 le,pveoi. Pędza oni ulica, Kr61ews:a.moc.Jlouaml. p,a,da blady ,ska~h.
ska. z.akręcaia na Krakowsl,:e P,zc{l
~~ N'ii:i)łerruę -z:zc~ pr1.rcivrei.; 'cara mi.c,ś.c;e. j.a:da Nowym Świ.atem i już
Warszawa. A tvmc,zas'em Naplerala tutaj zaczynaja rc~ić s.ie tłUmy. Na
Sl~,dzj w r~we i zmeoronvmi pa,lca- PIa cl1 T. rzech K~zyźy .m"i.tici.a. obywamI napraWIa 'Prz1ednie kolo . Do WEltr telska le,d'wo daJre sobIe radę, 'by pos~awy mamy. jeszcze, orzeszło 1.00 wst'l."zymać.. cietkaWY't::lh... gdzie jest
kJ-lometrów.
Nap Ie raJa. A tvmcz.a'~em t'en 'Przewi. Bia~wny koro.wódkolarzy
dZlanv b()ha!terw:vs~gujedzi'e rn.ieco
~bli.!z.a S.lę do mowna. 'Ple' t,ra' s'ze~"skl' wC
,tyle
Wyd
" ' ] 'Przed
" przyiU.
. t'mac:l1ern
1 Daszyńskle~o
. > Sp
.
.'. .
'.
w zoa.el kO,sez'u1ce jedzi:e w'czolówce ... zyte'U'lK
z
Cz;olówKe! stanowi 13 zawodników. obu stron clhodniki sa ża·jęte. Zire'zJad:'! yv lItej c! wszySCY, którzy pre- dż,aJny razem :Z kolaTzam! kOiło A,gr~tE':n'dl1oJa do m1:strz?ws'k,:ich tvtutó'\v. coli, hyvroa~ć 1Ia stadl'Ofl "Vojska
T
]\\],eco
W tyle z'Os,taHl,CzvŻ. Nowaczek Polski:e.g<o.
-VYa,n(].O'1" 1 WO'jdesze'k, W Gtówn'ie
Pl~zed sama brama bo;ska g,pada z
PJerwszyrn .iest Pieńraszewski.
roweru Grzelak. Tvmczasem na 'czar
Prz'ed 'ko:ściołem w Doman ile wi.ca,c:h nejbieżnl lekkoatletycznej rozgrywa
'C Z?16wka l,e,d:~j;e w tym samym skła. się n.a prostej m011dercza walka mię
' d z y GrY11k;~ewi'c.zem zŁOIdzl a Ka·
dZI,e.
. Je,ul!lak. ja:dac niemal tu'Ź zaraz za pj'ak i etll. Obaj ci
'
P!:e'r:vszY'~i kO larza1TIl.wyc7,.uwamy
walczą o ka'żdy centymetr
pe~Vlen . meuok6j co do PieŁraszew- tJstatl1.kh metrów tej orze.szło 600 km
~k!etgC? . Za'Czyna on prze'CihQdzić z tra'sy.
l,edne'J strony szosy nadl'uga. Pt'ZieTl~tmYPublicznośc.iza:marły w......m:'t

prasę"

Na· pro'stei maljaoei

hl~k~~~W~~ci~~ew~_4~9~9~/~P~~~,_____~~_~______ ,_____- _ _~

ski zostaie O ,ldlkana.ście .metrów w 1tyle.otrzVll1UJrI'C paczkę żywnOIści. .2 1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~!IIIIIr1~~~. pem Stegliński (HKS 'Łask) 40.60
samodlodru. W mledzyc,zasite czorów I
- rok, sl{4}k w dal Sosnowski CEU{S
ka zwiększa tempo a Pi.ef.i'asże\Vsld
Łask) Q·47, bieg 100 mir. wygrał So-

'jadący
wo'lnym. 'le'!npem \vpada
. caŁkiem 'lliemrledl1ie 'na swego rodaka z Pabianic StOllarczvka. Oba'j

znaiduj'a sie !l1a as[akie si:wej szosY.
StolarczYk ma def,ekt mIlilei.! s'zkodtjwy, po· ki,]ku minutach sjada. na TO·
'Wer i pędzi dale~ zą czołówką. Al'e
Pietras·zewski oatr.zy na.swbie koło,
~ zrdaje sobie sprawe z tego, źe bez
pomocv technicznei dallei ,iechać nie
może. Zostaje samo!tny na szosie.
Cata,'kawalka,da ko'!arzv.mo,focyldl
stów. samochodów
osobowych. Wiłlisól.",.
WOZÓw cieżM'owvcłJ
wali
y., , t
.
,1
d
czym
prę,zeJ
n
a:przOoCl
a
,le
rasz,cw'
i
t
. .,
'
~"J
k

mus oa rzac na

SWO]

snowski (Łask) n,8, skok wzwyż
Sosnqwski (Łask) 1,6.1) ID.,' 20n I):ltr.
Niedź''''iecki (HKS Zd. W,)
26,1
sek. Saroszek i Kłos z HKS Łask u·
zyskali jednakowy Jczas 27 sek .......
1.500 nu, Manicki (HKS Zd. Wola:)
,4.42.3IIiin. Sztafetę 4x100 mtr~ wy~
. grali harcerze z Łasku. w c2lasie
. ')49:2 .se.k. przed .harc.erzami ze Z.d.UńslneJ Woli 50 sek. .
\V ogólnej punklacji zwyciężył
I Łask
Bt) pkt, przed Kat-olickim st.
MłZd . k"
W l'
d
l " ze
uns. le]
o l j .gOSPO arza
.•

I

Krupka -jak mu się to idarh 6 .
Chciał dopomóc raz \Vł lmmrzom.,

LelJz, że wprawy nie ndilł ", .. "

'"''
,
,>' lęC

[,O

robił opiesł:!tlv

l zaplątał siD, uielloic,
'J'ale, 7;f-, rady.. dac' TII'e Illo,rD

U~

I

mI.

PU!bliczno.~c!· zebrało 51''''
'"

,

os'Ób.

.

ponaa:' 500 .

nZIENNlIi 'ŁóDZKI Nl.' 267 (817), 3''''

PBHIEDZlflHK'

Michała Archanioła;
słow .. : Badziboga.

.
,

kupować łanio 'm e bl e?

Sklepy d,etaliczne CHPO

~'Uk-o_sf:a,.
b··
polra ISZYCleJ

·'oz----:n

prowadzą sprzedaż rat,alną

Właśnie na metę wpadają zawod'nicy: Z' wielkim wysiłkiem po
Hieronima; . .
Czytelników naszych, pragnących skiej 252.' Klient zaś :m.ożeh'osz" dogodnYCh warunkach co W centra- ruszają pedałami, z ich czólsply:WRlESHlA
słow.: Imisława:
kupić meble na bardzo .d?godnych1czyĆ się. już .ty~ko, o meble, no; o li. Sklepy te mies,zcz~się przy ullcy
wa pot. .
1758.UrodzH się wBurnham-'I'h~,rpe sławo' wart}nkach V! ~HPDza~n.eres0"Yał lWPłacallle mleslęcznychrat. .
Jaracza 42i Gdansk1ej 112.
B1'8VO,
bravo! - krzyczy
ny admimł angielSki Uoratio Nel'son, spoSO?, W 'J'akl meble.,- te' mozna
Dla usprawn. ienias.p. rzedaży C.' H . · Od 1 października sprzędaż ratalzwycięzca wielkich bitew lllorskcih nabyc.
'.
P. D. otworzyło ,na mieście dwa wła- na odbywać się będzie również w roZ$~tuzjazJ11:owana publiczno.sc.
poJ. Al:mldrem oraz Trafalgarem.
U
l'ł
.
b'
k
l
'
1837 ,Urodził się zl1n.komity powieścio. i
. tr":a l O SIę.
oWlem prz!" o-Isne. sk epy ,detaliczne, w którychs~lepie fabrycznym przy ul. ZgierTylko jakiś szczupły brunet zakomediopisarz' poiski - ItHchałBa- name. ze wszellue akty kupna po ,moznR' nabyc meble na tych samych sKiej 31. (ł)
chowuje .sceptycyzm.
.
. ,
ceI?-ach zniżonych dla 'pracujących,
łucki.
1861 Umarła w Warszawie'(pochowana· na
. k'
t
ł
- To wszystko frajer! - wyPowązkac11)' Tekla. z Będarzewskich ZWląZ oW.zawodowych i p. po ączoBal'l1nOwska, kompozytorka m. in. po_ ne Są z uciążliwymi
formalrtościa
l'J1asza w pewnym momencie sąd j
'zaprenumerować
pularnej .. Mod!Jtwy dziewicy" (La . mi,' trudnościami. biurokracją. W wy
odwracasie
do toru plecami. .
priere d 'unB vierge).
.
: t 'k .
t',
l t ~ . l' . ' i'
.
"DZIEN1ti'1K ŁóDZKI" zaprenumerować można w każdym
1874. Urodził się IV Bilbao plliarz l myśli-:.. 11 ;1 cz~s.o. ~ o~ . WO l • Z~pi~C.C na-Jakto? Nie podoba się pa11tl
urzędzie pocztowym, wWacają.c naiezność na konto P. K. O. Vll-567
ciel hiszpański - Miguel. de Unam,u- w:e." dl'()zeJ. a nIe narazac SIę na te
no.
.
.
.
formalności
. z zazuaczeniem na odwrocie prżeltazu: Prenumerata "DZIENNIKA
wyścig? pyta ktoś z oburze1902 Umarł w Paryżu. powieściopisarz fran.
• •
.
f.óDZKIEGO" ora,z podać dokłiulny adres własny.
cuski - Emil Zola..
Przy kupnIe mebli w CHPD spraniem.
1929 Ukaz~ni~ się w Polsce p.i-erwszego "H- wa wygląda nieco inaczej. Kupujący
- A nie. Zbyt wolno jechali.
m"? d~Wl,ęko:vego;.l)yłn!n,l.o~r8JZ ame otrzymuje po prostu do v,rypełnicnia
Prenumel'lata łącznie z przesyłką. wynoSli' mIeSięcznie zł 90,...... Co pan glupstwa.gada?Pr~e
r:v kanskI. p., t. "Bmłe Clemc •
c1 k1
•
. ···k't· . ' . ,.
d'
1930 Umarł pod Helsingfors.em sła\V"TIy 1'0- ,e .aracJę,w
ore.l ·m· lU: po ae
(d?A€Więćdziesiąt), kwartaln'ie zł 270,- (d.wlescie siedemdziesiąt).
cież wyciągali porlad 30 kilo.mesiljski malarz~portecista .,- I;ja Rie_ mu.si wysokość miesi.ęcznych zarob, pm..
.....
ków (od tego uzależniona jest wy- •
trów na godzinę.
1946 Otwal'(,le polskIeJ radIostaCJI we WrQk" k;"'''' tu
d' l'
cławiu.
.
SO OSC
rt:Uy
U Zle on~go przez
- Dla mnie to guzik; ]abyrn·i'trl.
CHPD). Nikolgo nie może dziwić, że
pokazał"
co to znaczy tempo,. Oni
wysokość . poborów potwierdzić muI(RO N I K A
wyjechaliby dopiec9 z Częstochosi-' biuro personalne ·instytucji. w któWAZNE TF;U<;FOl\'Y
rej kupujący pracuje.
. wy, a ja już bym był w Łodzi~
Kom. MieJsk. M. O.
Resztę formalności załatwia biuro
- tel. :153_50
- Eee, chwali pan się. tylko.
l\'Iieszkalicy domu przy ul. Gdali-l zmuszony Jest skończyć z życiem. Po~ot. Rat.
Miejskie
- tel. 104-44 sprzedaży CHPD przy ul. PiotrkcwWokół bruneta grupują się }u...
skiej 37 i przypadkowi przechodilie List'. kończą pożegnania i próśba o
Pogot. Rat. Ubezp.
...,. tel.la'!.15-

29

.JUTRO:

I

~,DZIEHHIK ŁÓDZKI"

Jak

I

Smiertelny skok· Z

Zawiedziona, milośćprzyczyoą .samobójstwa

- tel. 117-11
tel.
•

Pogot. lekarskie' PCI{
Strat Poiarna
DYZ(J.Rł

~

AP'rEK:

nocy
dyżurują
apteki:
R€mbielińskiego (Andrzeja 28),
Szymań_
skiego (Rokicińska
8),
Zundelewicza
Piotrkowska 25), Szlindenbucha (Srebrzyńsk& 67).
Kasperkiewicza (Zgierska
. 54), Lipieca(ul. Piotrkowska 193), P~to
rowej CŁagiewnicl{a 120), PawłowskIego
(Piotrkowska 307).
Dzisiejszej

'stali się onegdaj mimowolnymi świad! wyb'czenie,
"kami tragicznego finału zawic(lzlo.j
nej miłości.
'.
'
Drugi list skiero~ny był! d.o.UkO.
.
chanej Lubelskiego, która jego miu
NDedawno został zabity jeden z
Na ,~alk?nie n ~ięlra:w tym do:n. łość .odtrącił~ •. Za~ie.szlmje ?~a.w
dziewięciu jeleni, przebywających na poja~ił sl~.,.mł.ody męzczy~na, kto- ŁodZI i do ll1eJ włas.nle. p~z:rJezdżał
terenie Tatr polskj,c,h. Grupa górali, jfy pl:Ze~h:ynł SIę g,,:ałtown~~ • prz~z Lubel~kiz RudY,PablanIckleJ. Ostatpasacy~h owce w okoEca,chŻadnj'eh IPoręcz l runął w dol rozbiJaJąc SIę D!a 'Vlzyt_azak~nc~yła: się desperacz.apedzlła je,Ienia na strome urwisko, o bruk.
.
Inm krokIem i SlnIerclą denata. (O)
z k~~re,go. spad!. lam!aS.l1~gi. <;ióra'le
21awezwany natychmiast lek"a,l'z
'
dob~h :n';'l~rze: po·dzJelu SJe mlesem. PogotOWi
MiejSkie'"
st ierdził
POll1ewaz Jeleme w Tatrach tfodle~a-, . , a
,.'
, .. o
w
.
ST. JODŁOWSKI
ją śdS1e] obmnie. góraU winnych s~lll~rc na ~leJ~"!L Sledztwem z~Ję
i
TASZYCKI
zabjda ielenia aresz-towano i przeka- l~ SIę fuukcJonarmsze VIII kOlUlSazano do dYSDOZY:cj'i prokuratorowi. naill MO.
Przy zwłokach znaleziono dokumen
***
t
' którym udało się ziden
. t y~r, dzięki
·
'k "'l k (
. D' . . _likować
d€nata.
Samobójca naŁ aJgJewm
. .;:; ąs iPo~v. . zJe~o. 1zywał się Edwa.rd· Lubelski i zani ÓW nie ma lekarza, "dy:z ga.b~net .mieszkały bYł w Rutlzie Pabianicmiejscowego lekarza zajęty Jest ik' . W
tf l
ł
l'
Ze słownikiem
'Przez... po.groruczynię pcheł cyrko-; leJ. . por e ~ zmar ego zna. eZlOno
ortograficznym
wy.clh.cfeszaca sie wysokhn po!par_ponadto dwa, lISty. Jeden z nIch zaciem b. sekretarza gmi'nnelgo w Ła~ladr~~o:wany był do ~tki denata. giewuiiku. Wpr.awdzie sekretarz już W l~scle tym LubelskI tłumaczył mat
siedzi (za szaber), ale 'Pogromczyni ce, ze z powodu miłosnego zawodu

I

•

"Czy, wiecie ze...

.,~~

vv.
ZASADY PISOWN I
PO' LSKIEJ·
'i INTERPUNKCJI'

I

TEATR W.' P. (Cegielniana
o godz. 19-tej "Burza".
:a:EATBTUB - nieczynny.
TEATR

KAMERALNY

NlERZA (Przejazd 34> .,Żołnierz i bohater".

24)

DOMU

>-

tOL-

o godz. 19.15

TEATR ,,~WRENA" - TRAUGUTTA Nr 1Z powodu 'próbY generalnej. teatr ni;ecz:ynny.

.

MIEJSKA GALERIA SZTUKPLAS.TY_
CZNYCll W .ŁODZI, w parku SLenldewL
cza (ul. Sienkiewicza 44) od 21-30. IX.
włą,CIZ. Wystawa z .zakresu życia i pracy
dziecka w przedszkolu. Wystawa otwar..
- ta od g. 10-13 i od 15-18; w nied2i,elę
bez przerwy.

ua:dal' okupuj e'· gabind lekarski.

G.

DANIŁOWSKI

gu. .
-

No;

odpow,ić!lda

pewnie -

brunet.
- . Panie dlaczego Wo.beC tego

pan nie st;riuje? Czy pan należy ,
do jakiegoś klubu? Kto. pan właś-

ciwie jest?
.
-]estempilotem Poląk1ch Linii Lotn~czych Lo.t":". brzmi· odpowiedź,'

Zebrania ,i ~.odczyły
DZIS

:.... w sali. Miejskiej .:Rady NarodOWej
przy ul. :Nowotki Hi, o godz. 18 plenarne 'p,osiedzenie
Miejskiego Komitetu
Pomocy Zimowej.
.
W lokl:jlu AZ~: .,~;V(:~,ę~~;· Pio,!:r~Q'I!J'ska '48,0 . godz•. '20."" ·.~ebtanle . informa-

..

STRON 207

I.

ozie..
-.;.. Pan mówi, że pan prześci
gnąl~ by wszystkich zawodnjków? '
- pyta jeden z ,o.rganż'żatorów bie

yjł'KI.l!!:yci~6....,---h~~., ~~

Zł ,200

.QWCćiV'i',1Ctt?r~.. ;'!aP~.<11ł, "si~

11 1- - - - - - - - - - - - - - - - -.. 1tlUmanistyczny' Ul~;

-' SI-ę suf.-I
Z MINIONYCH DNI Zawall
W
przy

na

wyd~iIIl

-

JUTRO (30.9.194,1):
W lokalu wlwmym ul. Wólel!a.'ń,s~
Nr 55, o godz. 19-tej Zebmni<e CJ:łonków

.

. . I?ddziału .łódzkiego Zw~qzku: Es'~'1'l8nty
domu
ul' Jana 10 zawahł "t6w w' S:pfaJwle wYboru delegatów na
.
.
f't
"
k
'
nl'u
. S+~";I'sława
Kox,lgres. do W3!rs'ZaWY oraz w Siprawle
SIę
SU l W mIesz a
veI.U.
. wYJazd'!l.
Szczepańczyka. Przyczyną. katastro.

PONIEDZIAŁEK, 29 WRZESNIA
12.06 Wiadom. porodn. 12.10 PJ;zegl.pra12.15 5 pieśni kaszubski~h w wyk.
Z. Massalsklej, 12.30 Aud. dla wsi, 12.40
"SłUChamy pieśni i muzyki ze Śląska",
13.00 "Z mikrofonem po kraju", 13.10
Koncert rozrYWkowy, 14.00 (Ł) Kronika
i komUnikaty, 14.05 (Ł) "Z dziedziny ra-

sy·stoł.

ADRIA.......; "Knock_Out".
BAJKA - .. MłodośC Tomasza Edisona",
BAŁTYK Krążownik Wareg
GDYNIA :-- "Dni szczęścia",
HEL ,Jadzia".
~,
MUZA (ui. Pabianicka 173) - "Dziewczeta z baletu".
POLONIA .. Ul'wis Gavroche"
PRZEDWIOSNIE "Konik Garb~ek".
ROBOTNIK- Mściwy Jastrz~b
ROMA - .. śluby lmwalerskie".
REKORD - "MłodoM Tomasza Edisona".
STYLOWY - "Wesoły sublokator".
śWIT ..Przygody Nasreddi'na".
'l'ECZA - nieczynne.
TATR~ - .. I) Zuchów·'.
WOLNOSC - .. Złote Wrota".
WŁ6KNIARZ .. Statek - pułapka",
WISŁA "W cieniu podejrzenia".,
ZACHĘTA "MiłoŚĆ na lekarstwo".
OsWIATOWY (ul. Piotrkowsl;:a, 243)
Syn pułku. - Woda żywi lub zabija.

fy byłO przegnicie belek stropowYch. Na strychu zmagazynowana
była duża ilość drzewa. które cięża
rem swYJ.1? przyśpies'zyło zawalenie

i. Ml
'
\

I,

-~

diotechniki" - pog. Inż. B. Klimaszwsię.
skiego, 14.15 (Ł) MuzYĘ:a operowa (płyty). 14.30 Przerwa, 15.00 Muzyka taneczDo wypadku przybyło Pogotowie
na z płyt, 15.20 "Porozmawiajmy"-aud.
'Budowlane straży Pożarnej, które,
dla dzieci, 15.40 utwory M. MussorgskieSTRON 190
.
go w wyk. A. Majaka - bas, 16.00 Dzienniestety. poza uporządkowanIem runik, 16.20 "PolSKa muzyka fortepianowa,
Zł 240
mowlska, nie wiele j;qż mogło polS.46 Radio,,"'Y kalend. kultur. - histor.
(K. 1208)
móc.
.
(O)
16.50 Pog. sporto'wa, 17.00 ,,:M:e3.odie oPeTeCPIlll-----------....- - - - kowe" 17.35 Skrzynka ogólna, 1'7.45 Audycja dla młodzieży, .18.00 (Ł) Pieśni rosyjskie w wyk. H. Bace\vicz - sopran,
przy fortep. prOf. K, Bacewicz, 18.20 (ŁJ
Rep. J. Pogoń-SlizoWskiego z źyciao
ciemniałych p. t. "Swiatłość wewnętrz
na", 18.30 (L) Koncert ~YC"re:ft (cz. 1),
(R.ys. :z: "Daily Mirror'")
19.00 "Zzagadnień świata pracy", 19.10
POCZ~TKl SEANSóW:
"U naszych przyjaciół", 19,30. Aud. kaKIno: Zachęta - O godZ. 17,00, 19,00, meralna, 20.00 Aud. literacka, 20.15 "Mu~l,OO, w niedziele t święta ci gOdz. 16,30; zyka poIska", 21.00 Dziennik. 21.30 MuzyKina:
Rei, Wisła, o godzinie 1'7. ka z płyt, 21.55 "Nawałnica" I. Erenbur(Raz . przechod~ie:ń
19, 21 - w niedziele i święta o godz. 15. ga, w przekładzie J. Pregerówny, 22.10
Kino: Bałtylt - w dni powszednie o Wiadom. sport., 22.15 Koncert rozrywkoZapytanie
godz. 16.00, 18.30. 21.00 - rued~•. 0 13.30. wy, 23.00 Ostat. wiad. dziennika, 23.20 (Ł)
Kino: Wolność, o g. 15.30, 17.45, 20.00 .'Koncert życzklń (cz. 11), 23.57 (L) ProRzucił: "Co pan
w niedz. 13.15.
gram lokalny na jutro.
Kino Muza o godz. 18.00, 20.00 w nieRobi, parue'!u
dzielę 1 święta o godz. 16.00. 18.30, 21.0U.
Kina.: Stylowy, Polonia o godz. 17.00,
,9.00, 21.00. w. niedz. o 15.00.
.
A ogrodnik:
Kina: Tęcza, Roma, Ba.jka, Robotnik.
Gdynia - pocz. o 15,30, 18,00, 20,30; nieumol'
"Dla ciekawych
dziele o 13,00.
Ktno Gdynia, Przedwiośnie, Swit. WloRopię grób,
Im.iarz - początek o 16.30, 18.30, 20.30;

Cieka;wość.

l

H

w

niedzi·elę

Przygotowanie

o 14:30.

Kino Tatry o godz. 16, 18.30; 21, w nie<b:
. P.ewien uczeń,. obciąwszy się
ta.30.
Kino Adria o goerz. :16. 18, 20, W' ni-e- egzaminie, depeszuj·e do brata:
dizieIe 14.
"Przepadłem. Przygotuj ojca'.'

Nazajutrz

przychod~i

Panie

skórę".

kierownik

miejskiego od 10-12. tel. 208'-9&.
l1edakcja rękopisów nie zwraca. ~ tre:ść l termtn,

ŁODZKI

Nr 267 (817,

(ho
·mcn'Sl..AWKOWWD
choroby; "W;eneryezne,skónle. Al. ,

1 :Maja 3, 8-10 i 4-7.,

nie bi erzlP

Dl' . PIETRAŚZKl:EWICZ8peejal~.
lita ehor6b uszu. noSA. gardłs 8--4
Sienkiewicza. 73.. ;
(178 P)
Dr PlESKOW -'nerwowe, wew-netrzne. elektrowstr~y. 8-5. Za ..
wadzlta 6.
(175 P)
Dr PIWECKI _

wewnętr:me....;

D$kt~r .GLAZl\1BSik6rno.wene'rYc"
ne s,.;.;.s•• Andrzeja 28.'
'. (172 P)

tekście,

a c h

!l

w numerach

n ek

c

1.1"

.O~łoSf;etl

PKO.

Iniedzielnyeh
Oddzlał

-'

au

proc.

<łrOll:ej.

(618~.P)

.

f.F.Jf 1\ R'l.!k n~ \·TYf.r.~. •.

LEKARZ - dentysta. .' ztiia. BALitr..
KA wr6ciła. MoniUS'łJki' 11,. ~ B)'
Tel. 151..15.
( .

---_..,.-_........

.

LEK~RZ - Dentysta ~wirs~a. Ar..
mU LudOWej 27, u-ta. tel... 139-24.
.
.
.
".
(~l'1'P)

Dentysta. TOJPecki; p.oInorska 2~ .
Nowoczesne: la1:loratorium zębóW.
sztucznych. Pracującym 30'/• .lllg;..

'..id.. tlwirtd I.

(30~3)

.

w Lodz1 Nr VIl-,567.

ł -

'(80)

weneryozne. żeromskiego 41;:2-'6·

Wydawca: SPÓU)ZIELNU W'rDAwmr.ZA .. CZVT1!:LNT'K"

Odbito w drnkan' Slt. Wyd. "ezytehln.:'· Nr

46. ,',
..(182Pr)

Dr KOWALCZYKclioroby .skÓl'"

Odpowiedzlalnośei.

śW'llltecznyeb

k'O w y:

skórne.

GcJańska·

Dr PROCHACKI, specjalistat"skór
ne, weneryczne.
Legionów" 17.
12-1,. 3--6. .
(6575 p:

d~jah

~lOŚCl (ha.la.), sklepy "Czytelnika", Piotrkowska 62 t Piotrkow'!'Ika 96.
(mNT oOr..OSZE"S: 1';3 milimetr szpalty za tekstem. do HIO D1lD
.....
zł. 35.- zS l mm M;palty. od 101 dq 200 mm zł. 4b.- za l mm
szpalty. powytej ::!UU mm zł. 60.- za l mm szpalty. VI tek$ele do 100
mm zł. 60.- za 1. mm szpalty. od lUl <10 200 mm - zt 60.- za ltmm
szpalty, poWJtej 200 mm- .zł.70.- za I mIt!. szpalty. Nł<;K BOLom,
do 50 mm zł.' 30.- ża.1 mm szpalt:y~ od 51. do 100 mm - zt45..... 1:3
l,mm szpalty. od 101 do 15!l mm - zł. 60.- za mm szpalty, powyzej
t5U· mm d, 85.- ,.al mnl. szpalt)'.
. .
n ...:r.OSZENIA DROBNE;, Osobiste I POłmlktwa.n!S ~dzln ao d ••- lItl
wyraz,. handlowe - 2ó.- zł r.a wy1'tłZ. llguby - 20.- zł •. 1.3 wyraz.
poszuk1"wania praey - 10.- zł. -ze wyra!., (najmniej 10 wyrazów).

W

.

Piotrkówska 35 '- l0rdynuje·3-,--6.
. (10~/R)

O~IAl.. OGLOSZE~: Pt\)trkowska l:J6, Ul pię.tro, tel. 12333 l 123-84.
~zYńny od godz.. 8-15. Punkty przyjmowania ogłoszefi: P~ •. Niepodle·

Ił

•(169 P)

'l'ETER•. · GinekolOgia-połOe
żnietWo. Kościuszki 36, , _' 6,
. (62.26·P'·

Dr J.

szeria, choroby kobieee. .

ltedakcja l AdministraCja: l.ód!ł:, Piot'rkowska 96. tel. 1%3-33 , 123-84.
Redaktor nac::elny przyjmllie codzhmpie. Od godZ. '13-14, tel. 20718:
~astępca l'ed~ktora . we wtorki t
ptą.t.kJ
od 1~14. tel. 125-64;
'.

4. DZIENNIK

Dr R6~YCKI. I. specjalista .·ehorob
kObiecYCh,akuszerii.
l'nyjmuje

~.' Legi()nów 9.- telefon 166~29;
(5'773)

011 aWIĘCILO, Za.wa4zk388.akU-

Ile.daktoy na'czelny: ANATOL Mmm..KO

~ekreta.r3redakcji codZIennie od 10-12, tel. 20902:

Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Włókiennicze
go ogłasza przetarg' nieograniczony na wykoname na.prawy 30
sztuk maszyn do liczenia róŻIlyoh typów. .
Oferty w zalakowanych kopertach, nieopatrzonych żadnym.!
znakami ,firmowjtlni, a jedynie z napisem: "Oferta na remont maszyn do licZ'tlnia" oraz god~em' oferenta: należy składać w Centrali
Zaopatrzenia Materiałowego ?rzemysłuWłókienni?zego - Biuro
Zakupów Wolnorynkowych - L6dź, wl.. G-go Slerpma Nr 4, pok. 26
telef. 112-98 do godz. 12-ej dni'8.1~go października 1947 r, po czym
nastąpi'komisyjne otwarci'ćl kopert..
'
Maszyny są fI.o obejrzenia w magazyrue Nr 2 C. Z. M. P. Wł.
\V Lo (lzi , przy ul. Ogrodowej Nr 35, po .uprzednim skomunikowa,
ni.u się z BiUI"ćlm Za:kup6w WolnorynkOWYCh;
Centrala zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu
na wynik przetargu, względnie uniewalŹ'nien!e przetargu. bez poda ..
ni'3. powodów li ponoszenJa z tego tytułu odszkodowań.
(493 Pr) .

Dr M.tiJEWSKI - choroby kobl&ee, wewnętrzne. Legionów llSo·m. 1.
Telefon 216_82. . '
(130'pa

wlineryczne, 3-6,

telegl'aficz>n:a

Przygotuj

Dr REIeREB -ipeejal1sta.,w&płciowe (zabUrzenia). Południowa 2G, Itod'z. 7-8
rano. 2-5.
(1671')
neryezne, skórne,

Dr .. BERDER Stani.sław,

odpowiedź:

"Ojciec przygotowany.

łaSkawy!'"

na

Dr

KUDRE;WJCZ:llYGMU;N'l' .. spe..
ejal1st& .chorób wenerycznyeh, !!Iłe6l'
nych, powrĆlcil. Piotrkowska . .1os.
przyjmuje 7-,10 ł 3-7.
(1~6 ·P)

. Lek:nz-stornatoIog

".qli~JSZ

MAlt-

KIEWicz. Andrzeja· 40, tel. 180-117.
.

Laboratodum

zębów

.

'!ztucznYch.

(6590 p)

~17WA

