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Górnicy, kolejarze, pocztow-

cy, .na 1czyciele, samorządowcy i milicjanci
Jak już donosiliśmy swego czasu, z
iniejatywy Komisji Centralnej Związków Zawoiiknvycb. powołana 7JostałaJ do
życia Mieszana Komisja Płac, celem
unormowania płacy i warunków p11acy
licznych rzesz pracownie2lych.
Praoe swe komisja. ta już zakGńwył'a
i opraoowala odpowiednie wnioski, któ
r.e zostaną obecnie przedstawione do
zatwierdzenia Radzie Ministr.ów, jed-j
nak faktem niemal pewnym jest, że w
zasadniczych z.aryemc:h projekt Komisji
stanie się
PODSTAWĄ POLITYKI RZĄDOWEJ W SPRAWIE PŁAC.

yż~<ą

natu1'\Zie.
Pracownicy kolejowi i pocztowi ot.1·zy
P110jekt Ifomis~i przewiduje
mają podwyżkę w wysokości od :?4 do 27
PODWYŻKI PLAC W WYSOKOśCI proc. dotychczasowego uposażenia.
20 PROC. OGÓLNEGO FUNDUSZU
Pmal tym podwyżka.mi zostaną. objęei
PŁAC.
NAUCZYCIELE, PRACOWNICY
Najbardziej wydatnymi pmlwyżkami PAŃSTWOWI, MILICJA OBY'\YAzosrtaną objęci pracownicy przl'mysłu TELSKA, PRACOWNICY SA.MORZ \"węgloiwego. Wynagrod.2enie górników
DOWI I INNI.
ma być podwyż:Szone do i!5 p!l'o-0;.
N aj:p.iżaza grupa uposażeniowa dla
Podwy:iilmmi jednoeześnie zostaną ob- praci01Wników publicznych p mewidywaj~i pracownicy przemysłu hutniczego na jest w wysokości
OMz szell"egu innych pr;;;im1ysłów, w któ2,000 ZŁ. MIESIĘCZNIE.

sze zarobki, 1."ióre p1·zekraczają 30 tysięcy brutto (t.j, przed potrąceniem podaitków).
Podwyżka ta nie będzie dotyc~yć praoU<wników tych gałęzi życia gOSpodar.czego, w których zarobki ksiztałtują. si~
znacznie wyżej przeciętnych, jak np.
przemysil g.arbai·ski., banki i inne.
Podwyżka nie będzie dotyozyć także
tyc1h spośród pracowników publiczniych,
któ1izy diotyehczas otrzymywali stałe
premie, jak np. p1·aoownfoy ministen>tw
i centra.Jnych zarządów.
W związku z koniec1,11ości~ uproszczenia systemu płac, przywrócenia zasadniczej płacy jej c:harakteru p-O'dstawy
wynagrodzenia, jak również koniee@Iloś
cią merf;Zego sfosrnwania sy~temu akol'l"
dowego oraz premiowania tylko za :n.iecizywiste osiągn1{l'cia w dziedzinie w-yna szybsze roz,l)rowwd.z enie artykułów 1 dajności pl"ac:y i jakości p.rodukeji WE WSZYSTKICH GAŁĘZIACH
żywnościowych.
Wobec powyższeg,o Wydział Apwwi- PRACY USTALONE ZOSTANĄ NOzacji i Handlu apeluje d:o ws.zystkich WE TABELE PŁAC I ZASZEREGOWANIA.
z1a interesowanych oraz do Komiteitów
W dziedzinie ustawodawstwa sp01łecz
Domowych i A·dministratorów, aby ci
osta tui już zgłaszali slię z wykazami p.o nego uchwalony został wniosek o wpro
karty wymienne na m-c październik, a wadz~nie
USTA W OWEGO 46-GODZIN:NEGO
zakłady pracy z dniem 5 września prrzyTYGODNIA PRACY.
stąpiry do zamiany kart wymiennych
Tam, gdzie konieczne jest stosowanie
na rzeezywisite.
Zaznacza się, że żadne reklamaicje po 48-godzinnego tygodnia prac:y - dwie
upływie po.danych terminów uwzględ- godziny bl}dą clopłac:ane jako nadlicibowe.
niane. nie będą.
.
Poza tym Komisja Mieszana Płac pro
Uwaga.~ Nie}}osiadający urzędowego
świadectwa szczepienia prz.e ciw durowi jektuje wprowadzenie pewnych ko1-i.:ybrzusznemu na rok 1946, kart żywnoś stn.ych dla świata praciy zmian w ustawodawstwie urlopow-ym. (a).
ciowych nie otrzymają.
1

po~~~!s;owol:if~a
~~~fa;~e~~~
zebrał.a bardzo ~nte1•ew~ący ~ateriał.
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Stwierdzono, ze do naJgorzeJ uposażonych należą liczne grupy pra®wnicze,
świudeclwa
jak GóRNICY, KOLEJARZE I PRAOOWNICY PAŃSTWOWI.
W wielu wypadka.cb stwierdzono, że
Wydział Aprowizacji i Handlu Zarzą
deputaty i świadcizenia w naturze prze- d'U Miej,s kiego w Łodzi podaje do wiawyższają zarobki w gotówce.
domości, że karty wymienne na miesiąc
Ujawniono też bardzo duże
październik wydawane będą p<Vzez BiuRóżNICE W JAKOśCI OBIADóW ra Okręg.owe Rozdziału Kart w dnJiacJh.
WYDAWANYCH ROBOTNIKOM I od 1 - 10 września włącz.nie.
PRACOWNIKOM VI ZAKŁADO~
Zamiana kart wymiernnych na rzecz.yWYCH STOŁóWKACH.
wiste odby;wać się będzie od 5 - 15
Wartość tych obiadów wahała sie od września.
10 do 260 złotych!
·
Dotychczasowe wydawanie kart wyPoważne różnice stwierdzono także miennych wykazało, że opieszałe zgła
w l"ealnej war.tośei prrzydiziałów ka11tko- sza.nie się po karty wymienne wpływa
wych oitrzymywaDJYch przez różne grJU- hamująC'o na rozprowaą'zenie kart rzePY pl'lac.ownicze.
czywistych 'Przez zakłady vracy wśród
W nioski nc:hwalone prrzez MKP zmle mas pracująicych.
rzają.
W yd.ział A'p!1owizacji i Handlu zwrn.DO USUNIĘCIA N.AJJASKRAWca uwagę, że terminowe zakończenie ak
SZYCH RóżNIC
cji rozdawnictwa kart wpłwwa r(>wnież

Bez

U

szczepienia, kari iywnoiciowvch
nie wydadzq

Codzienna nowelka „Expressu''

yc · roz
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p1'\ziye.zem dotyczą one zarówno uposa- i·ych p1~z:~prowadzona b~zie i·egulac,ja
Zredukowane mają być do jednego
żenia gotówkowego, jak i świadczeń w syst.emów pracy i płacy.
maJrsymalneg;o poziomu tylko najwyż
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Pan Adolf by:ł własc1c;elem diuziego do doimu roze, był ztdumi:ony.
zaJkł.adthl ~?a1rm11strzow1sk1ego: . I dla- - Pr:zysłała mi je moja przyj.aciółtego wJ'~~1e był o;r: zwoQerunillnem do. k~ Anna„ . - oświadczyła mężtowi pakŁadnosc1 I precyZ'JI. .
. m Kiatair:z.yna.
. PII'lwd dtwoma laty pa'U Adioif ożenilł
WizY'~~ pod·arrta na drobn_e ~as1:ę. Ki~t,aJ>zyna był~ baiFdlz.o ładną. ko- wał~CiZU<1 lezała w kosz/U ~o papierow.
b11etą. i koch:iła mę~a.
Mąz zebrr.ał, rzec.z z,rozum 1 ała, wsz1yst.
Punlkbuaime o 7-eJ wracał ,pan Adolf kie drobne ka•wałki wizytówikJi,, z,e sta21 .iniberes~ d~ domu, w_lkłiadał d:omo:we wiq j,e . 1 pirz1ecz~tał: „J6.z.ef N O'Wlak".
pa·ntofile I ciepły szilafook. S11 ada3ąc
Po titz1ech dmach
oitrzymał
pan
prey ~role, ~a'.1 Ado[f ~wrracał ~wiagę AdoJf aruoniimowy lli1st. W liś:cie t.}"lll
na Il!aJdir-01b~~-1ieJs1z:y_ nawet s~c1regiólł: ta- d?nosz.oino mu, że żo~a. je?o sipio1tyka
Lerz posta~wny. Jest zlbyt. daleko,_ ~ się ?a•rdi?.10 częi~to z meJak1m panem
s:~air11lm me stoi na wlasc1wym m1e3. N. ł z,apytywano
pana Ado1lfa, c,z y
se:~. ~· oz1mo1wy z żoną ni•e były zlbyt fakt ten jeS!t mu ~nany.
.
za3:muJące..
..
,. , ,
.
!e?o
,~amego dm'a pan Adolf ur,~-,
1
M-onotorna zabrJ~ła mIJosc.
Jest t.o diził zome ~o,~a~n'ł: scei;ię rz_azidrusc1:
bar~z.o staira, tryW1I>a1~a p~awd'.'1'· Lec;z k~z~e~alł, ~mnilł się 1 ro0b1ł dw111e szkilanpa1I11 Katarz~Tu~ oba_w1ała :irę teJ pr~~: k11 i }apons1?!- wazię. Pan[ Kat~r~yna
dy, a wl;.śic~:v1e, me chc_iafa dopuscic rioiZJp'.łalkała się: były to .lJz;y. ra<di~s, c.i.. .
dl~ ,mO'IJJ01;on111, po~ta:~ow1ła porozma·· , Nie ~ysy'łał~ ona wtę~eJ, am kw,1a.
wi1ac ZJ~ s1~ą przyJac11~ą.
tow, am ~1no~mmowy;ch histow. System
PirzYJac1ółlka poradlzi9'.a p.aini Kata- ten sitał się }~ż ~iep:oitrzebnym, gdyż.
rzyrni1e:
, .
. , pan Ad~~f zim1enilł &ię w iideahiego,
Musisz beZ!wzgilędin1e uc.zy'Illc pirecyiz.yJnego małżonlka.
Nj.e będąc
sweg.o męża .zamdiro:s·nym. To zawsZJe jednaikżie pewnym wiernośe[ swej żopo.mag.a.
ny, odezwa1ł się do ni1ej pewnego dnia:
Katarzyna za bardzo kochała swe- - Wiesz, ko·cha.nie, j·esiteś bardzo
go męż.a, żeby go oszukiwać. Wiedzfa. blada. A możebyśmy tak Tua c7Jternała on:a jednakże, że tyiliko z.ruz,drość jest ści.e dllii wyj.echatl.i w góry?
w stani•e uratowa.ć miiłość. Jest to znów
Wypo:\viedlZliiawtszy to ,,;dani,e,
pan
stara trywialna prawda. I Katrurzy,na Adolf wpatrywał się w swą żonę bawpadła na pomysł.
dawcZlym w:zirokiem, lecz nie spostrzegł
Zainscen izo·wała
orua, mianowilcie, nfrc podej1rz1anego, Pa.ni Katarizyna wy.
fakt„. posiadania k0ich:a111ka. Pewnego raziła natycJhmi,ast swą z,giodę. I to go
dnia otworzyła ona książkę telefonicz- z•upe~nie uspokoiło.
ną. i wybrała pierwsze leps1z,e na'Zwi.
.
sko, ~a któ;re padł jej wz1rok: „NoS1edzieil i saJmi w prz,edzi•a1'e lwlejowak". „Józ.ef Nowak".
wym. Gdy pociąg rusizył z miejsca,
Tego samego dnia obs.talo'Wała ona pan Adlolf zrobił się wyjątkowo cziułym
na to naz.wisko wizytówki. Nasitępinie i swą agresywność w Sibo•s•unku do żoudała się do sklepu z kwiatarni. Kupi1
- ny pos:unął tak da1eko, że była o.na
ła bukiet róż i kazała je przysłać pod z.muszo1n:a zwrr~ócić mu uwag.2:
swoim adresem \\~raz z
wiizytówką
- Ależ, na miło,ść boską-! Pnecież
Józ.efa Nowaka.
nie jesteśmy w domu! Spój·r'z ty~ko:
Pan Adolf, gdy u·jmz,ał po prz.yjśóu. na koryt1arz1U s.t10] jakiś pa.n, IDtó1ry
1

przez cały czas zagiląda. do pirzedz:iiału. mia~t. Pocziu~. się ,pewnym_ siebie i ~
popatrz: on się śmfoje teraz z nas! czasie kolacJ1 znQIW czy1n.ił uw,ag, .ze
z 'nas!
niektó•re pTzied\mioty nlie leżą n.a SIWOlffi
Rz,ecizywiśd·e, na korytarz1u .stał ja- miejscu.
kiś mł,ody ezfowiek z papi.e•roisem w . Pewn~go dniia pan Adolf
z:wrócił
ustach. Rziuciał on w s, troinę pailli Ka-· się do ze.ny:
tairzyny niedwu:zinaczine spojrizeni.a, na
-- Muszę tego pana N ow_aka b~z
fk,tóre ona srtarrała się nie
ZfWtl"acać wz.g;1ędmie przepr,osic. Zdu~1011y. Jeuwag·
J,ednakż.e z.au ważył je pian stem, jak mogłas wpakowac mme w
Adol:i.° Podniósł się więc z m'i ejsca, by t~ką. ~ah3:~ę;·· _za ?ohrze ci~ zn~m, b_y
zamlkn.ąć dr?Jwi pr:oed:zia~u.
rue w:1ediz;Iiec, w me potrafilabys mnie
w tym samym momencie mfody oszmk1wac.
~
czJow"ek
wlkroic.zył clo pT'zedZli.aftiu i poPan Adolf odis:w.kał pana Nowaka,
1

o

wiediz iał:

_ Najmocmiej przepraszam!
Nie
chciałbym państwu prizieiszilmdz.ać, . ale
w całym wagonie ni,e ma an,i jied'n ego
wolnego miiej.sca. Jeśli państwo poZIW!ola.
znl:k:.nąl i po chwi1i powrróc:ił, nfosąc
skórzamą waliz.ę, którą umieś.~ił w siatce, przoo.naczonej na ręc.zny
bagaż.
Do waJ.jzJd przyczep1ona była w skó.
rzanej oprawce wizytówlka, która kołysała się w poiwie;brziu.
Gdy pociąg
zwolnił biegu, pan Adio,l f zidołał pi-z,eczyfa,ć wydlrukowa,ny
n,a wilz ytówce
napiis. p,rz.eczyitał dwa słowa : „Jóiz,ef
Nowak".
.
W Warszawie mi,esZL1<:a ki1lkaset lud:zii teg-0 samego naziwiska. Jeden ~ nich
właśnie jechał przypadkowo tym ga.
mym poc.iągiem. Pani Katarzyna nigdy
w życiu ni,e widziała go. Leeiz jak ona
mogła przekonać o tym swego małżonka?
Z:reszitą już było za poono:
pan Adolf rwciił się IJ.ia młodego człowieka, lecz okazało s,ię, że ten jest silniejszy od nieg·o. I w rez;u:l facie pan
Ad!oU ziwrócił się do żony:
- Wysiadamy na najb1iższej stacj,i
i wracamy do domu!
Pa.ni Kafarzyna była zim11szoną opow iedzieć swemu
mężowi cdą. prawdę . Zap.rowad:oi.ła go do c11rukarni, gruzie
zamówiła wizytówki i do sklepu, w
którym kupiła róże.
Dowo·dy były bez,s:pirzeczne i
mąż

uw1ierzył j,ed. I to go us.pokoi.Io natych-

kt~1:.Y ~v mię?'2yczasie powrócił ~ ~o-

d·rozy i prz;yJą.ł go bar,dz.o uprzeJmie.
G_dy ni1ep0Toz1u;mien~e ?~sta~o . w:yja~
mone, o?y~WaJ mę~cz:yzn~ usm1al; się
.seird:eczini1e. 1 II"O!Zlstali się Jak dlwaJ dohrzy przy3a,cele.
. - Niech n~s pan o?wied:zi któreg~ś
wiecz0iru, parne ~o„v.aK. - ode.z'\vał się
pan ~dolf na pozegname. Pow~edzmy ...
w pu~tek.
.
Pa:n No':"ak ~rzyszed~ w p11ątek.
A następnie w ~·mdlę... .
~;~eg?
dma. pani Katarz.yna
spozmła s,1_ę na oh1~d.
,
_,, - . Mws11ałar,n . taK d~ugo czeka,:; u
.Lryz~era oswiadc~yła mężowi.
W1eczo.rem posłame•c przyniós.ł ogromny buk,iet róż.
- Cóż to, z:nów kupiłaś sobie róże?
zapytał pan Adoif, uśmiechająic się
.ironi:ciz.nie.
Nie, - odpowiedziała pa'lli Ka.
tarzy,n a - r,óże te, T'Z1ec.z ziro,zumiała,
przysłał mi pan J.óZJef Nowak. Wiesz
przecie, że jest on.„ moim kocihamldem.
KMham g.o ponad cały świat.
- A.eh, ziostaw mvoje głupie dowdpy ! - zawołał pan Adołf. - Ju!Ż druki taz mnie tak nfo nabierz,esiz.
Gdy pan małżonek wysz.edł z domu,
pani Kata,rzYIJla podesz:ła do te~efonu.
i połączyła się z Józefom.
- Dz,iękuję c:i, kochanie, za kwia.
ty. A, ·wiesz, że miałeś rację: on nigdy nie uwierzy, że kwiaty są od ciebie„. Tak. .. tak„. Dobrze.„ Co·? Tak .•
julbro.„ u ciebie.„ Jak ziwykl,e, o jede.
nastej!
lf.
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DZIEDZIC: - Uwaga: maly nagania, WACEK: - Okropne spotkanie!„. Wła
·
DZIEDZIC: - . Czemu nie ltajiujecle4
ściwie kt-o 'tu ina kogo poluje?
Bo co? Pola&y? To '°tH/! A!e an,~Rźui~· duży podaje, a ja strzelam/
OFICER: - "Mamy zbłefla!
WACEK: - Dobrze, panie szkopie!...
was do polowania!

WACEK: - Hop, hoopl_
Wer da?
GŁOS: WICEK: - Echo po s111Wabsku Aadft/

Dlaczego o tym nie uprzedzono

wczoraj na skrzyżowaniach Piotrko s
Nowy system regulowania ruchu uliczn

rozpoczęła si~

Wiemy wszyscy, eo się dzieje na jezd- lsy ze strzałkami. Gdy przechodnie usiłowali li jazdy - gdy trzeba było publiczność. u- dd is.toty .rzec~-: do tr:wającej nauki choniach. Niema dos.!Qwnie dnia ~z kilku pnejść na. drugą stronę, w dalszym ciągu światl9mić jak ma się zachować na jezdm- dzema, komunikuJemy, ze
wypadków, z których znacmJy procent koń- nie wiedząc 0 C() chodzi, zatrzymywali. foh ·oddZiał drogowy nabrał naraz wody w W ŁODZI ZASTOSOWA~ ZOSTAŁ, JAK
W INNYCH MIASTACH. ZACHODN.IO:
.
c~ si~ śt?iercią przechodniów. Stan anar- milicjanci tłumam.ąc, zresztą zupełnie grz.e- usta?
chli, na u11cach nas~ch trwa już odd.a.wna. cmlie, że jeszcze nie nadeszła odpowiednia 1 stąd wczorajszy bałagan na ulicach. Czy EUROPEJSKICH, NOWY SPOSó~, REGU
LOWANIA ~UCHU. ULI<:~E~. .
I oddawna podnosihśmy alarm w te:f spra- hwila, ie trzeba zaczeką.ć a.ż milicjantka, oq~ał drogowy nie uwaźał na stosowne,
cian_ a me
'#ie, domagając się ptzep"l'9wa4zenia w ·1.o- r~ująca ruch, Z'amkoi~ ruch na dcy aby zaznajomić, chociażby w przeddzień Polega on. n?' ·ymd. ze 1.
1
u a n! eł P?·
n hy w
dzi „nauki chodzenia l jazd.Y," na wzór in- Pi'Otrko--ł..;„t wtedy otwa-4- zosł.anie n& akęji, prasę, a tym samym ogół publiczno- pi'ZzdeFszcr.mhJU~
Ja ow mec amcznyc , co przyczyrua o się
ści 0 zamierzonych zmianach?
. „,„Ji
.
·· """"Al"~
nych miast
. do zwięksrzenia niebezpieczeństwa publioz.
.
przecomicach i na oowr6t.
.•
':1Sięcy głos Czyt można dziwić się, że przechodnie nie ~e .t~ ni~ wszystko Jeszcze. Chaos w te.J nego, lecz dokonywuje tego z b i or o w o.
.. P~ez pierwszych
dziedzinie sięga Jeszcze dalej. Oto wczoraJ, Gdy przepuszcza poJ·azdy wzdłuż Piotrkow.
. . d kl dn"
puszczy.
nasz był głosem woła
· na skiej -- nie wolno przejść z jednej strony
ul"icy, u dał em Slę
•
·;:i"n
zona.na w g d y wi...„"'łc
po1?ega
• poJęll o •a ie, na czym
" owagę ehWI· dn
~,,. Je
wre Sz ..,...,
Zllllanę na
Czy
•
· ak „ d oc .
w ulicy na drugą można zaś· przecin~~ wówsiedząca.
drogowego,
oddziału
spra~ę górę do
ą .oorganimr r~owa.mu ruchu ulicznego
li i pObtanowiono ,
ł.ę m()_te wytłumaczyć d?~!'dnłe i zrozumta.- pierwszym pokoju pani, wydąwszy pogar- czas przecznice: kiedy zaś milicjantlm prze:wać.
\puszcza pojazdy z prnecznic - przechodnie
'&my pierwsze le kazdemu z osobna BllliCJant, kt~:ry w ~o- dliwie usta, zakomunikowabi:
W czerwcu ro. J
m· mogn. pl"MlChodzić z J"edneJ· strony ulicy na
+.,.
•
ki wnik
Dziś
azeb-y nikt
cały czas uważać,
blforma.eje o zamie c, e a' cji na terenie da.tku musi
..,,
, am zas~pcy, a
pan ero
-1~01 si na drogą stronę ulicy w
nte
·
nikt nie ma dla panów czasu, bo wszyscy drugą.
•.
prze~~ ę
g wydziału. techŁodzi z oddziału dr
lnowacja bardzo pożądana i niewątpliwie
są na mieście.
~cznego Zarządu~ E ie, c m. Lodzi przy nleodp<>wtednim momenme?
powinna odnieść pożądane rezultaty. Wszy. dni zk
.
„
Dlaczego jednak publiczności nie uul. Piotrkowskiej · .II p, ·•ro front.
Jeden z kierown . >W te· . "Styt J.. dzi przed z o n o ? Dlaczego oddział drogo- 'b~ pote~.~esz:ze paru ur~ę C" a w spo- stko jednak zależy od tego, jak tę akcję
.
. li b ę d Zie
. ł d rogowy. J eze
1 wysoce megrzeczny wyrajso. oprySIUtwy
. .
. ł t y1e czasu, a b y kilk a miesięcy
e- w:}' mia
u
•
•
,poprowa d z1. odd zia
.
ł'dzki .
.
jak1 uak ·a
ych uc
.
lił nam wycz"'rpu
1
'liczył tylko na własne siły ,i zamknie się w
eJ prasie.
~J przed podjęciem akcji informować nas ZI1a się 0 0
.._ .
t a zos•„ame zorganui
··
· h k ompet encJI,
' •-·" swmc
·
· · ciasnym
d o zał a t wiema
·
d ent zost awiamy
·
T en mcy
. nad . . wreszcie
.
„po dwor.,.u
a g d y JUZ
.ak' ile wszechstronme,
b nll"'7 k li, . trukt w, ~dzi
tr.z
. ed a .l:':"b~ edsz k-0 c .1tnds "td o:mw, J, .na- szedł moment rozpoczęcia nauki chodzenia odp'o wiednim czynnikom, powracając zaś nie da pożądanych rezultatów! (o).
ane ę _ą ary i 1 • Według oswiadchodzenia miała
ozeń kierownika, nauka
ęię rozpocząć wdrugą niebielę p'o referendum, tj. w pierwSZ)"Ch dniach lipca.

:l

u

'

.., _

•

kła

Po tym artykule Ukazały się nast.ępne,
że harcerze łódzcy będą uczyli publicznośó ,jak się zaehowa6 na ulicy. Oddział drogowy :E)odał nam potem wiadomoM
o ~am.ierzonej zznianie sposobu. regulowania ruchu ulicznego, podano przyczyny wypadków, przepisy dla w.oźniców, eyklistów,
pieszych itd.
Wszystko to widrukowalithny, powodowani jednym celem: chęcią przyczynienia
Się, chooby w minimaln-ym stopnJu, do
mmiejsizenia anarchii na ulicach. ·
Tymczasem jednak minął cały lipiec I cały sierpień a na ulicach Lodzi nic się nie
· zmieniło z tą tylko różnicą, że ilość wypadków raczej wykazywać zaczęła tendencje
ZwyZkowe.
Wczoraj, zupełnie nięoczekiwanie, gdy
mieszkancy Lodzi znaleźli się na ulicy
Piotrkowskiej, zauważyli na wszystkich rogach wymalowane białe koła, a w nich milicjantki, zaś na skrzyZowaniach białe pa-

a: m. fu.,

oslanle.-Zevarynka przyf edzie ze
Szwecji. - Telelony będq lepie lunkclo owuly?

Gaduł siwo może

Jut wiefokrotnł-e ~·raOOliśm.y uwa.gęj faik d.otyohozas 80, jeśli aparat włącr.nony j dzi-e na rndrowie. Pożl:l)da jej takr!e
na gadaitliwość ł.odzian, WY'ra~jEticą się j~ do centrali r~znej, jeśli zaś dO ~n- UrZl:!ld Telefonicmy, gdyż., jak już niem. in. takrże w nienormalnie dn.Zej ilości trali automatycznej - zł:. 250, zamiast raz w.skazyrwa~iśmy stacja automatów
nie może dać sobie rad-y z tak wielką
pJ.'IZep:rowadzanych rozmów telefonie7r dotydh~sowych 100.
Koszt z.ało,żenia aIJ·aratu telefoniczne- ilością przep.rowadminych rozmów.
n,tyeh.
[Przy okazji jednak dowiadujemy się,
Ellokwentn~ łodzianom mamy do .za.i go od 1 wirześnia wyawsi zł. 4,000, dok:omunikowl,l.Jli.a D!'ZYkrią wiadomość: ty®czas Urząd Telefonie.zny IJiObieraJ: że istnieje nadzieja, źe zajdą powame
zmiany na lepsze na łódzkiej stacji au'
oto w Łodzi, ł.ak samo jak w inniych za t.o zł 900
toma.tyęmej. Oto w wyniku ?Jawarlej
. .
.
·
·
miastaęh, podrożały bardrro opłaty teleU:rząid ~elefomczny lmmumkuJe, ~e ostaitnti.o umowy claeringowej z prz'0dfonicme.
1
.J?anst.wowe, ~o~we, adnn- siębior.stwem smredzkim „Erics1on", do
urzędy
fPodrwy2lk'8. ta weszła. w tycie z dnieml
1 września - je.dnoC'heśnie z podwy2iką ni~r~c.JI panstwoweJ, W OJs!ko Pols~, Polski mają nadejść pO'Waiźne ilości
MihcJa ~bywate~sika, prasa, stronm°: urzą.dzeń tele-techniczn'y-ch,
ta;ryfy poc:wtowej i telegraficznej,
Dla Warslzawy i Wybrzeża mają natwa polityczne, msif;ytucj~ ooa:eytatyw
Ja,,klie wp:rowacka ona 711llianyt
dejść nowe centrale tele.foniczne, dla Ło
~a;;~Z.aic:zinijmy od abonamentu telefonfoz- ne, r:kładr ~~we,
0
dm now:e CiZ~ŚCi za.pasowe dla sitaeji aunego. Od 1 wrze.śnia stały miesi~my w_e orzhyszaJą ?' t gb w.® a_~e e
. „_. i
. wy b.1era.n.1
, p 1a- to
m.
ow1em
n1ctzn-yic • am1RS1
.1. d·
i
_.,,
•
.iLtOszn k acze, ,_,_.
mat yczneJ,
_
~
l"7J
żd
k
t .
ł
L oaibonia.ment wyn091 '.bi. 390, zam as1
195
' a z~ ta ą P el ~ rych brak daje się dotkliwie we znaki.
c,ą dzpo owę, .J.
tychc.zasowyeh 130.
~·
wa oną rozmowę zam1asi z. '·'~'" onłaty
B„·"idro.z"ały takz"e w ,'·"V"'''
M·nżliwe nawet, że nadej:dzic nowa zei'
~· .~-•{rJJ
garynka. Stara łódzka zegarynka, zoaparatu
Natomiast ko.szt zafoż.enia
z.a każdą przepTOwaidzoną rozmowę telefońiczną.: obecnie za.miast złotego, każ telefolliicznego jest dla wszystkich abo- stała jak wiadomo, znaleziona pod Poz·
naniem. Niestety, Io.s jej jest pmwie
nentów jednakowy.
da wzm-0wa kosztuje 2 J,ote.
ma ona informować
Liczyć się należy z tym, że abonenci prz,esądz.ony Nowa taryfa przewiduje jednak, ż.e w
miejsClaeh publiCZDJych, jak w cnkie1"" zaezną. obecnie oszc1iedza.ć sJów, zwlasz- waxszawian o czasie, gdyż stolica nie
niach, reataura.c jach, sklepacih i t.d. nie cza jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne. po.siada prawie wca.le ulicznych zegawolno pobierać wiec:ej :r..a każdą. ~zep'ro Bądź co bą.dź 2 zil:orte, to nie złotówlka, rów. My zaś, 0zekamy a.ż przyjdzie nowa
tymbardziej, że już sam aJhonament jest zegarynka ze Szwec.ji, którą, tym razem
waMoną, l'IO'ZlllOwe niż 3 złote.
solennie obiecujq przeznaczyć dla nasze
Abonament mie.sięczny za ap.araty do dT0>gi.
Ale oszczędność ta nietylko nam wyj- go miasta. (k).
datko.we .wynosi oboonie zł. 190, zamia&t

I

I

TEATR „SYRENA" - TRAUGUTTA L
W sobotę, dnia 7 września r. b. PREMIERA
przeglądu najcelniejszych nuµierów sezonu
1945/6 p. t.

„SKOK PRZEZ ROK

11

z udziałem: Marii Bielickiej, Stefci Górskiej,
Stefanii Grodzieńskiej, Ireny Malkiewicz, Henryki Stankiewiczówny, Zygmunta Chmielewskiego, Edwarda Dziewońskiego, Wacława
Jankowskiego, Wacława Kucharskiego, Jerzego Pichelskie.go i Stanisława Witasa.
W środę, dnia 25 bm. otwarcie nowego sezonu
programem p. t.
„BEZ ŻELAZNEJ KURTYNY".
Pocz. przedst. o godz. 19,30. - Kasa czynna
5566
od 10 do 13 i od 16. - Tel. 272-70.

Zwir:i
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Smie1 ć czyha na szosach

•

Do redakcji „Expressu" z~łosił się wczo
raj senior l6dzkich kelner6w, emeryt tego
:11awodu 54-letni Konstanty Derucki.
W zawodzie tym zaczął pracować
pr~e<f 3.0 "~aty ~ lokalu dzisiej~zej „Zi~·
mra:zski_e1 , gdzie w6i;vczas zna1dowala srę
.
.
cukiernia _Ro~zko.wskiego.
Do cuk111rnr te1 przychodziło wielu zna·
komitych osobistości l6dzkich li m. in.
młodociany w6wczas Julian Tuwim, któ·
reAo Derucki pamiętn doskonale.
Zmieniały się nazwy cukierni zmieniali
się jej właściciele. Po Rmizkow~kim lokal

rozat1UJ11idrz6,łn•
'1
WY 9
.,, JJZ~

Czyż nie ;;a dużo tych wypadków samo..
. .,
.
,w eza~·~ WOJllY m1elismy ~ihony. t~upow - cJ 1ś Pol.ska potrzebuJe ludzi zywych. W nny w tym pomóc nasze władze
i;nilicyjlł;~. i t:ezpieczeństwa; W_ ich :ękach
nieostrożnoM ozy brawurową jazdę wpa~ł Jest m.0~1wose _zabamowama teJ wyruszczana wóz, zabijając Stogronia i raniąc woźm- jącej fali zab6Jstw.
co został zatrzymany i osadzony w więzie- Najwyższy czas się do tego za.brae!
*
hód i .
objął w p<Miadanie Gos/omski, potem Al· dalJszek ~zczegkóły:
1'-tó nlu.
**
c ęzarowy,
samoc
a 611,) o a.zuJe
b recht, po t em p·ią tkowsk.'· D er~ck.' praco: ry najechał
~
Pisaliśmy w dniu wczorajszym, że śmierć
tran.sportobme wozy
na dwa
h
wal cały czas na swym atanowt~ku, to. t~z we przewożące przygodnyeh pasuer6w z ayha na naszych eosach. Dziś stwierdzadla dzieci i l\lldzi C O!YC
wszyscy bywalcy te~ lokalu nrewątplrwze Lasku, Sieradza i da.lszvch okolic nale~ał my, że istotnie tak jest. Wczoraj miała
Reda'kcja nasza otrzymała ostatnio
do Fabryki Wstążek i T~iem firmy E. Wie· miejsce pod Lodzią tri;ecla z nędu - na
pamiętają go dobrze.
Deruckie~o zwolnili z pracy Niemcy. ke w Lodzi. Jest to wóz amerykański mar- przestrw11i dwu dni - katastrofa samo- list, podpisany pr.zez kilku robotników
Podczas okupacji najstarszy kelner l6dzki ki G. U. Y. W w-yniku zderzenia tego sa- chodowa, która niezbicie potwierdza rozwy- fabryki „Scheib1era i Grohmana", w
zapadł poważnie na zdrowiu. Nabawił się mochodu z dwoma innymi zabita została drzenie kierowców samochodowych oraz··. ~ym robotnicy ci ctzie~ się z nami
reumatyzmu, w dodatku zlamal rękę, co Miro.sława 17.ykowska., ZllJl!l.eszkała w Pa- brek kontrolt drogowej ze strony powoła- swymi uwagami na temat zakazu prze
miału i sprzedaży mą.kii żytniej niiszej
biamca.ch,. ~perska (o rueustal~nym ~o- nych do tego ~ładz.
zrobiło eo kaleką.
.,
.
..
.
•
W katastrofie, która miała miejsce w .ż 90
Teraz Derucki nie pracuje· iyje z eme· tąd imieruu, zamiesr;kała w Rudzie Fabianiz
proc. 1 psz.enneJ niz.szeJ
nicldej oraz Heneyk OJ,oń, mieezkaniec dniu wczorajszym przed wsią Dobra pod m
· . .
Strykowem 4 oe~by odniosły tak ciężlde 80 ?1".oc·
Zduńskiej Woli.
rytury - z IOOO •loty~~ na miestąc. .
Przyszedł do redakc1i, do swych - Jak Ciężkie obrat.enia całego ciała odnieśli w obrażenla, że zachodzi obawa o utrat,ę ży- P1elkarze poc1obno niie mogą piec
sam powiada - „starych kochanych 80• katastrofie następujący pasaterowie: Adam cła. Pnewieziono je do szpitala. Katastro- bułek z tak ciemnej mąki - robotniści", po " ;ć si~. Mies~ka przy ul. ~61· Zimny - Lódź, Pogonowskiego 9, Henryk fa ta wydarzyła się w następujących oko- cy zatem, zw.racają się do kompet.ent.
ny.eh czynnjków z prośba, by ro-z,paczańskiej 93 i zajmuje wraz z chorą umy· Szymura ze Swinoujścia, bracia Ryszard licznościach:
słowo żoną i dwojgiem sublokatorów po- l Eugeniue11 Pryczowie - Lódź, Daniłow- Na siódmym kilometrze ezosy do Stry- trzyły spraaoę bułek dla ~ieci i litdz·i
k6j z kuchnią. Właścicielka domu p. Mo- skiego 3, Franciszek Salomon:-- St~lma- kowa kierowcy dwu ciężarowy~h samocho- chorych.
,
.
.k .
~ b
krosińska powołując się na fakt iż De· chów, gm. Graszczyce, Kacperski Stamsław dów, jadących w tym samym kierunku rozrucki nie' pracuje podwyżSJtylll ir:u j-kro- z Rudy Pabianickiej, Grzelak Jan (Zelow), poczęli nagle wyścigi. Szofer samochodu . O O!m1 n~ moze kupowac dzie~ upowa.żnill ilł od- Bzeźnlcz&k Władysław (Zduńska Wola), jadącego z tyłu próbował w pewnej chwili, CI<>m d].astek 1 słodyczy, są one zbyt
do'
t · k
Glonik Helena z Pabianie, Kowalczyk Zdzi- dodawszy gazu, wyminąć pierwszy wóz. IkoS2itowne na jego kies ń, jedynym
cze
nze. on;orne,
dziecka
sław, zamiesz.°!{ały w Lodzi przy ulicy Pięk- Próba ta skończyła się tragi~ie, potrącił j więc luksusem robofinicrego
•
powie~ma uchwala.
Czy 1e;Jnak_ uchwala ta 1es! ~k t~~ory~tr nej 43, Borkowski Jan (Zduńska. Wola) i b1>wiem wymijany samochód tak dotkliwie, jest biała bułka. Bulllkę taką clz.iecko
Dużo jest
że ten wpadł do rowu. Z pod szczątków sa- ahębnie je nawet such
czna, ze nie dopuszcza z~ nyc wy~ą - HryniewiC'll Stanisław Z"<l Zdr.d\skleJ Woli.
ą.okresfo okuKilka osób z powyżej yrymi!nionych ofiar mochodu wydob~to cztery ofiary rozboju również 1ud·zń któr
k?w? Ze od ludzi niep~acu1ąc~ch pobiera
.
b ' h 1. zy. ~ . h
szę komorne 3 razy wyzsze, niz od pracu- ka.ta.strofy walczy w teJ chwili ze śmiercią na otwartej szosie. Stan ich jest poważny. pa ..
więz!eniac - n:e
?Jl, ~o,? ~ac
Sp!'awca katantrofy zbiegł w niewiadomym
jących, jest to zupełnie zrozumiale i apo· w inpłtalu w Pabianicach.
W drugiej katastrofie samochodowej, kierunku i jest poszuldwany przez Woje- ~og~ Jesc Cb.emnego c~Leba, cho-r~1Ją
lecz<nie uza$adnione, a.le czy to winno od?wiem po n:m. Ludzie star~? rownosić się łllkŻfJ do pozbawionego moh.noki kt6r& wydarzyła. si~ kilometr blH:ej Lasku w6dzktl Komendf,l MO w Lodzi.
kiedy mogą stra'YlC chleb
~~~~adfko
pracy emeryta, który so lat, tak dhz~,
wy.
•
•
•
jak mu siły i zdrowie dopisywaly, praco- '
Jeileli. ze W~g'lę~ów o~óln_opiaństw:<O·
wal i to ciężko?
wych n:ie da się. u~~zymac l>iaileg.o _piePolecamy osobę ob. Deruckiego •rwląz·
yowmna
c:LY!"a, p€~1Jla ilo~ bułek
•
•
•
kowi zawodowemu pracowników przemy· 1
byc w kazdy.m .razie pmydrz1elana .w
I
siu spożywczego i gastronomicznego. Za·
ramach przydziałów kartkowy.eh d•z1e·
służył sobie chyba na to, aby podać mu
ciom oraa ludmom pracy, którzy nie
ZIC DU 8
dloń w tak ciężkim momencie!
mogą jeść czall'neg:o chleba. Swego cza.
. .
•
~
.
.
•
,
•
1
dniu wczo.r.a?sz~m władze. bezpie- ny~ stame ~ledztwa nie Jest. wykluczo· su - przypom'i.nają 110boimicy „Schei~
1 czenstwa oraz m1hcyJne w Lodzi zaalar ne 1 sa.mobóJstwo. Po.za tym Jest pewne, blera i Grohmana" _
Liga Kobiet
• •
prrzydziielania na
mowane zostały makabrycznym odkry- te trup znalezionej kobiety leży jut na wysunęła projekt
Kto ma się z1łos1t 1utro?
pieczywa
Jutro w plą<łym dniu reJ~tractl rocznika ciem, jakiego dokonali mieszkańcy osa- tym miej81Cu około tniooh kwartałów, k.ail'tki ooiecinne białego
Nie zostało to jednak Zil'ea11izowane · ·
19l9, do lokalu Wydziału WoJsikowego dy Rtz,gów - siedem kilometrów na po- względnie roku.
· · ·:•1
A
Mcinisterstwo
Może
Cie'kawym szczegółem sąi ręce makaprzy ul. Piotrkowskiej 104 m81)ą się zgło- lud.n.ie od naszego miasta.
Oto w lesie rzgowskim. w mi~j&cu bTyeznych azczs.tków kobiety- - oble są weźmie pod uwagę prośbę ~:~~~J
sit w godtln.ach od &-ej do 13-e) wszyscy
0 1
mętozy!nl tegot roomltka. Z8lmlleszk&l1 na ~ rzadko uozęszozanym przez zbiera· pozbawione dłoni. Przypu.nczać nalety, od Seheiblera?
)
(
terenie Wielkie} Lodzi. kitóryoh 11'81ZW!ska <YI,y grzybów natrafiono na zwłoki ja- że dłonie 7J08łał:y o~fone przez Ugy.
Władze zwracajĄ się z.a naszym J>OŚ·
roZIJ)oczyna1ii się na ll~cirę K. Pcm1ewa.t na- klejś kobiety - o czym nie omiel'lzkano
łł
zwisk na literę I( Jest b. w:tele - pojutrze natychmiast powiadomić powiatowe rednictwem do czytelników O POWiB;dO·
również zgłaszać się będą mężczyfni 0 na- w1adze milicji obywatelskiej. Na miej- mienie Powiatowej Komendy Milicji
lylko do 7- O
sce wydelegowano kilku funkcj'°nariu- Obywatelskiej w Łodzi (ulica Jaracza
zwiskach na tę literę.
Wydział Aprowizacji i Handlu podaZgłaszający się w'linn1 przedl!taiw1ć doku- szów oraz komisję sądowo - śledczą., któ Nr. 21) 0 każdym wypad.1.."'11 zaginl~a
kobiety, gdyż w ten s)WSÓb bedzłe moZ.. je do wiadomości, że sprzedaż DJici na
m~ty, stwlerd~jące łohsamość, datę 1 ra ustaliła następujące s;r,czególy:
Wieku kobiety, niesrety, nie moona na przyczynić si~ do szybkiego złdenty· ka-rty I kat. z miesiąca lipca rb. odbym:le1sce urodzenia, m1etsce zamleszikan1a
wać si~ będzie tylko do dnia 7b.m.
na razie ustalić z t.ego względu, ~e ma- fikowania znalez.ioicych zwłok. "
oraz wyksz.tałcenle. •
Zwłoki t;e ubrane są w bldet koloru Odcin~i 'nr. 33 i 34 z knt lipcowrch
sy mrówek z pobliskiego mrowiska oblłOł:Z łk
jadlł:y'ciało niemal do resztv, pozostawia marengo i surą spódniczkę, na. nogach kat. I mezreali:oowane w podanym wy·
• •
. r6~n~ez podl_ega r~Jestra~JI 29 jąc jedynie białe kośet szkieletu. Jak pończochy - t. 'liW. „patentki" ciemno ~ej terminie tracą swą ważuo.ść.
wykazują niektóre okolicznośei zaeho· beżowe, poza tym zna:leziono chusteczN1eza:lemne o~ reJestracJi rocZD.lka l9
ł ki d
b'
al · k
lb k
żi' n:.r.
dk
t
w Lodzi, w czasie od 10 września do 5 paź- .,l •
u.-.~L A
u mo •.w~ a o ę or.az zap mcz ę zro 1ona,, z us o l~ ~ID
u'Zl w. ym. wypa
rocznidziernika, odbędzie si~ rejestracja
,_,~ u
•
•
otrtuc1a, albo udurw..enia, choc1az....w obec· naboJu. (b).
6.
ka
192
zah1 łDJQC Z SO q dzieci
Rejestracji tej podlega.ją Wl!!zyscy m.ętAkuszerka Irena Adamska, zamieszka•
I
czyźni, posiada.jący obywatelstwo pols~e
ła przy ul. Limanowskiego 157 zameldo·
o~az ?s?b~ wpisane do III i IV grupy mewała w X komisariacie M. O. o ucieczce
•
•
m1~k1eJ hsty ~.arod_owej lub . grupy,~·
· · pracoNi.emki" QlA.
~
• Niemcy reJestracj1 me
„Le1stungs-Pole
si s·imon, kt6ra u me1
ł
·
dl
. .
3f8Cjl SPO 8CZ00-g0SP0- wał~ W charaktt;rze sł~żąc~j
f0CZ0iCę OgłO zema
poR:j~:l;~cja odbywać się będzie w Lodzi
SJm.on _przed .kilku <h;1a_m1 poprosiła Ją o
dafCZ8J• przez związki praCOW0iCZ8
przy ul. Swiętokrzyskiej 15, IV piętro w
zwolmeme na Jeden dzten, rzekomo z po.
godzinach od 8-ej do 1-ej.
Dnia 10 września up.ywa Io•ta rocznica rewolucyfoym i poważnym instrumentem wodu cho:oby. Gdy nie zjawiła . się po
Kto kiedy będzie mi~ się zgło~ić będ.zl.e~y poda:V~ć tak ~amo Jak obecnie codzie1.1;- ogłoszenia deklaracji spoleczno-gospodar- ruchu zawodowe~o w walce o polepszenie dwóch druac~, A~famska ~dała si~ na. ul.
W?lną_7, g~z1e Ni:mJ~a mieszka~a i stwierme, o dzien naprzod na łamach „Expressu . czej, uchwafonej w t. I 936 przez przed- położenia mas pracujących.
KCZZ doceniając znaczenie daty ogło- dztła, z~ mieszkanie ~est zam~męte.
-1-llm::lm11:1:11•-lii:ll~-----1- stawicieli 4z związków pracowniczych.
Inicjatorzy deklaraoeji reprezentowali szenia deklaracji w historii ruchu zawodo- . Jak się ok~zało, Simon ':1c1e~la nocą w
łącznie około 230.000 członków przeważnie wego w Polsce, postanowiła szczególnie u· nzez~anym. kzeru_nJc:1, . zab1era1ąc ze sobą
pracownik6w państwowych i samorządo- roczyście uczcić ten dzień. Przeprowadzo- dwo1e swoich dzieci. (i)
wych, zrzeszonych w ZNP, Stow. Urzędni· na zostanie specjalna akcja propagando- __________....,_________
KSIEGARNIA POLSKA
k6w Państwowych, Zw. Prac. Skarb., Zw. wa, celem uświadomienia szerokich mas
111 Ł
Prac. Poczt i Telegr., zw. Urzędników Ko- pracowni czych o znaczeniu deklaracji.
Hl
Na zakończenie uroczystości odbędzie
lejowych itd. oraz pracownik6w prywat•
nych, zrzeszonych w Unii PracoW<nik6w U· się akademia w dniu 10 września w sali
Piotrkowska 193, telef. 163-68
obrad KRN. Oddany zostanie hold pamysłowych.
1
Deklaracja społeczno-gospodarcza stała mięci twórcom deklaracji, w większości po eca na sezon szkolny książki i mateWy ciqć i zachować
\
riały piśmienne
się w okresie rządów kartelowych sanacji pomordowanY_ch przez okupanta. ,(a~.
\ . . _ ,. . ._ _SlllGlll- a::::1_ _ _ _ _,
Wczoraj donieśliśmy o dwu strasznych
katastrofach samochodowych pod Łaskiem
~ ~iku których klika osób poni;osło
smierc na miejflcn, kilku walczy o życie w
szpitalu, kilka.naście zaś dalszych osób odniosło poważne okalOO"...enia całego ciała.
Wdrotone p~zez Powiatową i Wojt>:\vód?.ką
Komendę Milicji dochodzenie uetaliło na··
zwiska poszczególnych ofiar kata.strof oraz

- jak podawaliśmy - zginął pewien Jadący z wieśniakiem zdemobilizowany foł!aierz.
Obecnie podajemy jego nazwisko. J€~t t.o
Edward Stogron, zamieszkały w Pabianicach. Szofer samochodu ciężarowego jadą·
cego z Wrocławia do Lodzi, który przez

chodowyc~1·
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D kqd

dziś

pójdziemy

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Cegielniana 27
Dziś i dni następnych „WILKI W NOCY",
trzyaktowa komedia Tadeusza Rittnera.
TEATR l{AMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
Daszyńskiego 34
Ostatnie dni gra z olbrzymim powodzeniem
Teatr Kameralny wesołą komedię Connersa
„Roxy" w doskonałym wykonaniu Łukow
skiej, Ordyii.skiej, Paflławskiej, Meli.ny, Mikołajewskiego i Tatarskiego. - Początek przed5467
stawienia o godz. 19,15.
TEATR LETNI ,.BAGATELA "
Piotrkowska 94.
Gra z niesłabnącym powodzeniem arcywesoł~ ~0~7dię nieporozumień z muzyką p. t.
„Bliźniak Gozdawy i W. Stępnia z A. Dymszą w podw,)jnej tytubwej ro!i na czele świet
nego zespołu: I. G6rskiej, A. Góreckiej, J.
Kurnakowicz a i S. Łapińskiego w reżyserii
K. Rudzldego.
Foczą.tek przedstawień 0 godz. 19,30. Kasa
„Bagateli" czynna cały dzień. Tel. 272-70.
5507

Bl11Em1:Zc:::::::::c:=::::z:c:~cz::;:cz-1:1m:-mm•

;~ aofiarow anie pracy

BUKIECIAR iiA zdolna potrzebna natychmiast. ·warunki pierwszorzędne. Mieszkanie i
zapewniowyżywienie dla zamiejscowyc h ne. Zgłoszenia osobiste lub listowne: Łódź,
ul. Rzgowska 37, kwiaciarnia „Roma". 5544
ZDOLNY kucł;;;;-ga~rzer poszukuje posadę lub przystąpi do spółki w miejscu lub na
wyjazd. Zgłoszenia do Redakcji pod „Garma5543
rzer".
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sprzedaż

RADIOAPARATY, fotoaparaty, kinoaparaty,
Dr ŁOZA El\UL, specjalista w chorobach telefony, motory, maszyny, każdą radiową
skórnych, wenerycznych , przyjmuje od 12-2, lampę, różne przyrządy, narzędzia - kupu4766 je, sprzedaje, zamienia, naprawia - Gda!ltó--8, tel. 179-56, SIENKIEWIC ZA 34.
5278
ska 17, Księżniak.
Dr med. S. ŻURAKOWSKI, Dr A. RATAJ(z Warszawy), specjaliści DO SPRZEDANI A pies ly. roczny willt. ŻURAKOWSKA
chorób skórno . wenerycznyc h i moczo. Wiadomość: Sanatorium w Tuszynku, ob.
5494
płciowych, Piotrkowska 33, godz. 12-1 i Adamczyk.
1 2
9
;;
gwarantowannowe,
473 LAMPY RADIOWE
3-5 / •
firmie
w
tylko
znajdziesz
typów
wszystkich
wenei
skórne
Dr med. GLAZER, choroby
ryczne. Ordynuje 5 _ 8 pp. Andrzeja Nr 28, „X-MUZA", Łódt, Piotrkowska 101, telefon
5464
tel. 179_10.
4133 142-59.
Dr KOWALCZYK JERZY. Choroby skórne i KOMPOZYCJĘ SAMOCHODOWĄ (biały meweneryczne, przyjmuje, Żeromskiego 41/1, tal łożyskowy 84%) dostarcza z gwarancją
4770 jakości, Wytwórnia „Biały Metal", Łódź, ul.
3-6. Tel. 150-53.
Lipowa 54, tel. 155-04. ·_ Oferty na żądanie.
5461
Dr TADEUSZ CHĘCIŃSKI, asystent szpitala
skórno - wenerycznego św. Marii Magdaleny, przyjmuje 4-6 z wyj. sobót, Piotr- PIEKARNIA mechaniczna nowocześnie urzą
4633 dzona w centrum Lodzi, okazyjnie do sprzekowska 157. tel. 203-11.
dania od zaraz. Wiadomość: Piotrkowska 198
5463
choroby kob:ece i aku· Pietrzak.
Dr LENCZEWSKI szeria. obecnie Łódź. ul. Sienkiewicza :il
wsz'!lkie
oraz
ROWERY męskie 1 damskie
godz. 3 - 7. tel. 181-47.
poleca Rejonowy Od~;i:i;i,ł
części rowerowe
Motoryzacyjn ego Lód?.,
Zjednoczenia
Zbytu
chospecjalista
Lwowa
ze
VOGEL
I.
med.
Dr
5555
rób kobiecych ·i akuszer. przyjmuje, ul. Naru. ul. Piotrkowska Nr 183.
2960
towicza 4, tel. 260-92.
lub wydzierżawię restaurację lub
KUPIĘ
DrPIWECK IALEKSAN DER, choroby we- pensjonat. Zgłoszenia do Redakcji pod „Fawnętrzne, Piotrkowska 35 przyjmuje 3-6.
chowiec".

------ ------ ------ --

Kino

„Polonia" (Piotrkowska 67) 1- nieczynne
z powodu remontu.
„Zwycięst„Tęcza" (Piotrkowska 108) wo w pustyni"
1) - „Szczęśliwa 13••.
„Wisła" (Przejazd
„Adria" (ul. Główna 2) - „Szczęśliwa 13".
„Gdynia (Przejazd 2 - Z powodu remontu nieczynne
„Hel" (Legionów 2/4) - „śluby kawalerskie''
„Stylowy" (Kilińskiego 123) - „Czterech
na posterunku".
„Robotnik" !:Kilińskiego 178) - „Beztroskie latM'
(Napiórkowsk iego Nr 16)
„Wolność" „świat się śmieje".

.,Roma" (Rzgowska 84) -

„Było

ich dzie:.

więciu".
„Zachęta"

kai1skie noce"
„świt"

„Meksy-

(ul. Zgierska 26)

(Bałucki

Rynek 6) -

„A.

B.

C.

„śluby

pa-

miłości''.

„Muza" (Ruda Pabianicka) -

nieńskie".

,,'Włókniarz" (Zawadzka 16) (Żeromskiego
„Przedwiośnie"

„Konflikt".
74-76)

„Skłamałam"
„Bałtyk" (Narutowicza

„Tatry"
20)
(Sienkiewicza 40) - „Zygmunt Kłosowski''
„Rekord" (Rzgowska 2) - „Wielki walc".
„Bajka" (Franciszkańska 31) - „Dom bankowy".
.• Oświatowy" OM TUR (Kopernika 8) -

na pustyni". Nad program Reprezentacj a Łodzi
Początek seansów w dni powszednie o go.
Dr B. DOBROWOL SIU, specjalista chorób MOTOCYRL B. M. W. 200 tanio sprzedam dzini~ 1C.. 18, 20. -- W niedzielę i święta o go177.
ka
Franciszkańs
_
wyjazdu
powodu
z
przyj_
ł
ZDOLNY kierownik gastronomicz ny, poszu- nerwowych i seksualnych, powrócił
dzinie 12, 14, rn. 18, 20.
kuje posady w charakterze kierownika restau- muje 3-7. ul. Kopernika 6, tel. 186-00. 4749
OGROD ZOOLOGICZNY
racji lub stołówki, albo pensjonatu. Zgłosze
Różne
5541 Dr med. B. TOŁCZYŃSKI. Starszy asystent
(dojazd tromwajem Nr 91 otwarty
Zdrowie
nia do Redakcji pod „Kierownik".
Uniwersytet~ Łódzkie~o. _spe~jalista chor~b ZGINĄ.I.. mały czarny piesek, podpalany, miał ~odz1ennie <Xi 9 rano do zmjerzchu.
Kilińskiego
róg
smyczą,
ze
szeleczki
sobie
na
·
prZYJ
POTRZEBNY fryzjer męski. 11-Ll.stopada 75. usz~, nosa 1 gardła, Sienkiewicza 37,
5149 i Senatorskiej. Wabi się Lalek. Wiadomość: SKB.ADZIONO portfel oraz palcówkę z foto5545 muJe od 3-7 pp. Tel. 269-01.
Targowa 19 .• Le~torski. Proszę odprowad_z}ć grafią. na nazw. Ojczyk Władysław, Dobrzyń
choroby
Dr med. LUTOWIECK I JERZY,
P::-:0-:T::R'.":Z::E::•::B-N-A--d-zi_e_w_c_z_y_n_a_d_o_k_wi_a-ci-·a_r_n_i._
5530
5ool skiego 23/23. .
za wynagrodzem em.
.
.
ó
·
Le
·
·
k
k
ż
·
przyJmUJe
ł
•
w
·
g10n
9
s orne i weneryczne,
Mi eJsce zg oszema: a Janina, Główna 24.
5023
5546 3-6, tel. 156-10.
ODDAM w dzierżawę zabudowania fabryczne SKRADZION O: świadectwo przeciw durowi
placem, willą mieszkalną, Pabianice, bardzo brzusznemu, metrykę urodzenia, świadectwo
z
kobiechorób
specjalista
RÓŻYCKI,
t..
Dr
i
damsko-męsk
fryzjer
zaraz
od
POTRZEBNY
Lo·
Administracj i sub: „Natych5"52 szkolne na nazw. Łodzińska Mirosława, 5529
lub damski ' ul · 28· go Puł · Strzelców Kani 0w - cych i akuszerii. ul. Legionów 9, tel. 166-29, tanio. •Oferty do
o
7.
katorska
miast'.
.
_
przyjmuje
5547
skich Nr 38.
4173
1 6
NAPRAWIAM: bez śladu wszelkiego rodzaju ZAGUBIONO kartę wymienną. na nazwisko
"
SAMODZIELNĄ. gospodynię z dobrą znajo-1
5538
uszkodzoną garderobę, Lódź, śródmieJska 23, Oberle Jerzy, Piramowicza 17 /3.
wznoserca
chorób
specjalista
MUSIAt.
Dr
Łódź,
zaraz.
od
mością kuchni zatrudnię
1.4
.
m.
Rentgen,
iograf.
54
Elektro-Kard
przyJęcia.
wił
5548
2
101-90.
tel.
5,
m.
Brzeźna 12,
ZAGUBIONO dowód osobisty na nazw. Jaroń
4793
Gdańska 43.
5536
TAPICERZY! Rymarze! Ramy do łóżek, kle- Zofia, Przędzalniana 140/4.
ZDOLNA gospodyni poszukuje posadYw re5036
stauracji lub obejmie kierownictwo stołówki LEKARZ STOMATOLOG Jerzy 1 Stadnicki, szczyny poleca sklep, Południowa 6.
ZGUBIONO portfel z dowodami: palcówkę,
w miejscu lub na wyjazd. Zgłoszenia do Re- choroby zębów i jamy ustnej, zęby sztuczne kartę rejestracyjną RKU, leg. Z. Z„ dokumen"1' a U k a
5542 \VZnowił przyjęcia. Piotrkowska 164, telefon
dakcji pod „Gospodyni".
· u b ran· d am- ty od rejestracji roweru na nazw. Borowiec
·
Nr
mo d e1owania
5535
_ KROJlT , szycia,
--- 5526
.
Henryk, Kilińskiego 231.
-- 159-95.
o k a 1e
L
we- skich, dziecięcych, bieliźniarstwa, gorseciarPRZYJMĘ studenta jednego lub dwóch na Dr JOCilWEDS (z_ Warszawy). Choreby 4416
Przestwa wyuczają kursy przy Instytucie
75c, tel. 173-61.
ZAGUBIONO dowód (niemiecki), książkę z
k a 31, m. 7.
. D:prows
. k ame.
5549 wnętrzne. Narutowicza
1
miesz
Ubezpieczaln i Społecznej, świadczenia lekarkierownk·
pod
ym
Rzemieślnicz
mysłowo
b
h
Z
Ml\RKIEWIC
GUSTAW
d
D
1
'1'134
----------' c oro Y twem Eugeniusz:a Wl.śniewskiego. Zawadzka skie. Gruszka Bronisław, OdyI!ca S(ZO.
• .
STUDENT poszukuje pokoju umeblowaneg o r_ me :
109 ~ ;3 25. Tel. 172-25.
5300
lub pustego. Oferty do Administracj i sub ~~~~~~ ~ 1~eneryczne, Piotrkowska
RKU
na
rejestracyjną
- -- - - - - - - - - - - - - - - ZAGUBIONO kartę
5550
„student".
Łódź na nazw. Łagoński Jerzy, poczta Ko2 agubione d~kum~nty
_ _ _ _ __,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dr LIBO ALEKSANDE R choroby uszu, gar5533
Stary.
dowod osobisty luszki, wieś Katarzynówdła i nosa. Przejazd 6. Od 8-10 i 4---0 pp. SKRADZION O w tramwaJu
. DYŻUR! A~TEK .
.
tramwajową Nr 022611 leg.
ZAGUBIONO
zamieszkała
Genowefa,
Lisiecka
nazwisko
na
.
101.
4136 Łódź zawadzka 27. Proszę
~~is1e~szeJ nocy dyzuruJą apteki. _Chądzyń- Telefon
50
5532
0 zwrot dowodu Wódka Kazimierz, Częstochowska 4.
-skieJ (P1otrkow:ika 165), Głuchowskiego (Na- - . 5539
(pr)
iem.
w'ynagrodzen
za
abituIRENA
ł·AGOWSKA
rutowicza 6), Wójcickiego (Napiórkowsk iego AKUSZERKA
TJNIE\VAżNIAM wszystkie dowody oraz karNr 41), Kowalskiego (Rzgowska 147), Kaha- rientka Warszawskie j Kliniki prof. Grotę PUR na nazwisko Zbigniew R1Jdnicki, SieSurowiec
nazw.
na
RKU
kartę
O
sn:RADZION
Telefon
52.
Zachodnia
nego (Limanowski ego 80), Malczewskieg o (ul. madzkiego przyjmuje
5537
19.
rakowskiego
5531
55.
Tuszyńska
Chojny,
5352
Edward,
151-76.
śródmiejska 21), Senden (Karolewska 48).
„Zwycięstwo

Torpedo -

1

85

Zapada pierwszy zmierzch przedjesien· 1wyprostował plecy, a oni maszerowali brudni i chmurni dalej.
nego wieczoru.
Zaraz po nich nadeszło kommando z
że
znak,
na
Ostro zabrzmiał dzwonek
.,Bauhofu". Tu praca byla bodajże najskończył się dzień roboczy.
Na placu opodal głównej bramy usta- cięższa. Tu wyładowywano dziesiątki wazaczęły gonów żelaza, cementu, cegły, szutru, wawlła się orkiestra: zaraz potem
ściągać do obozu poszczególne „komando" pna, rur i innych materiałów budowlanych, których wznoszono opodal nowe
czyli grupy robotnicze.
wielkie fabryki, a wszystko to w blyska„Holzhofu".
Najpierw przyszło komando
-~rabiało-niebieskie pasiaki wicznym tempie, pod czujnym okiem caw
Poubierani
•••
Qlll._.f'
pod rytm marsza szli więźniowie równym pów l SS-manów.
Biada temu, kto nie umiał się spieszyć!
wojskowym krokiem. Na czele szedł „ca·
po", który mijając bramę zameldował Twardy bykowiec albo ciężka palka spa·
rowzesć o życiu Łodzi-przed wojną, podczas okupacji i po wyzwoleniu
dała na plecy przestępcy a imię jego wcią·
służbiście:
gana na listę karną, i oddawano do karneneunzig
- Holzhofkom mando hundert
Oto twój przewodnik - rzekła tro· wano tu kilkaset młodych l zdrowych ko·
go raportu.
Haftlinge.
doehę stłumionym głosem Marta - już czas biet, na których „uczeni" niemieccy
Z trudem - po tylu gcdfrrnch pracy Wyprosto·
krok.
wyrównała
Kolumna
dokrew
mrożące
żyłach
w
konują swoje
na ciebie Haneczko: musisz iść.
teraz oc;ężały krok, maszerując
wyrównali
do
podniosły
grzbiety,
Niedaleko srebrną wstęgą wije się rzeka świadczenia. Opodal najstraszniej szy ze wały się zmęczone
Szli setkami, a było
piątkami.
zwartymi
głowy.
ogolone
góry
·
Soła. Jej wody szemrzą spokojnie i eligij- wszystkich blok kaźni, gdzie rozstrzeliwu
tysiąc.
p::awie
ich
dyżurne·
z
złożona
grupka
stała
boku
Z
jede·
męczeńska
słynna
nie. Z wiosną i latem zieleni się nad jej je się skazańców:
Na samym końcu każdej setki szereg zago oficera, paru SS-manów i „najstarszenastka.
brzegami gęsta wiklina.
się. To prowadzono pod ramiona
łamywał
obozu.
go"
Ponad zbiorowisko niskich czerwonych
Jeszcze dalej, na samym już horyzoncie,
na rękach towarzyszy, któ·
niesiono
lub
defiladzie
milczącej
w
przeszedł
Oddział
komin.
wielki
niebo
w
dalekich budowli wzlatuje
piętrzą się masywy Beskidów,
już iść dalej o własnych si·
umieli
ie
rzy
Jest taki sam, jak w wielu fabrykach łódz- i skręcił w główną aleję.
jak wolność.
była już przesądzona: ju·
dola
Tych
łach.
bramy.
wylot
się
zaczernił
znowu
I
Po drugiej stronie rysują się wieżyce kich. Tylko, że nie przerabia się tuta:i
„muzułmanie" ci pójdą
pojutrze
lub
tro
kom·
weszło
piątkami
e
Uszeregowan
bel
stron
h
egzotycznyc
z
ych
Opodal wień~ przywiezion
oświęcimskich kościołów.
pieca„.
do
mniejsze
mando kowali. Potem jeszcze
cem dookoła głównego obozu Oświęcim 1, bawełny i wełny na materiały.
Orkiestra grała skocznego marsza. KoTu, w tej posępnej fabryce śmierci w elektryków, grupa pracująca w chlewach.
rozłożyły się inne: Brzezinki (Birkenau),
nędzarzy i szkieletów ubranych w
rowód
i:
najszczęśliws
ci
przeszli
później
Jeszcze
się
przemieniały
minut
przeciągu paru
Buna obóz cygański i pomniejsze.
łachy maszerował równym kropasiaste
„un·
z
y
i magazynierz
Centralny obóz koncentracy jny otacza w żarze potwornych płomieni - najbar- Diekarze, rzeźnicy
y spojrzeniam i „lager·
piorunowan
kiem,
mw- i naelektryzow ane zasieki. Co kilka· dziej wielkie i gorące serca, które kiedyś te~kunftu".
w".
komendantó
przed
się
rozlega
znowu
i
pauza
Krótka
mocno
tak
stukały
i
naście metrów wieże wartownicze . Złowro- ukochały tak wiele
Potem szły dalsze kommanda: i ci, któ·
komendy.
go błyszczą lufy karabinów maszynowyc h na dźwięk słowa „Polska" w żałosną gar- bramA gromki okrzyk
rzy zajęci byli w betoniarni, którzy wy·
ab!
Mutzen
skierowanyc h na obóz. W milczeniu stoją steczkę szarego popiołu„.
z dna Soły piasek. którzy wznodobywali
na
pracujące
kommando
Nadch1gnęło
się
chwieje
kominem
Wysoko ponad
na straży czarno ubrani SS-mani.
„Postpiketó w" nowe budowle.
linią
za
sili
wię·
olbrzymim placu węglowym. Twarze
Wewnątrz kilkanaście jednopiętrowych dym, a wiatr rozwiewa obojętnie popiół
garbarni i w stolarni. Komw
Pracujący
zamiast
zmęczone,
i
czarne
były
baraków zwanych blokami, przeznaczon e umarłych po zielonej równinie. Ponad nią .:„iów
zatrudniony ch w Oświę·
malarzy
mando
łachmany.
'lhrnf1.
się
modrzy
wyżej
dla więźniów. Łaźnia, kuchnia, magazyny. złoci się słońce, a jeszcze
a, szofr<"ÓW i mu·
transportow
grupa
cimiu,
pysk, bo zgubił takt, ktoś
Kilka bloków szpitalnych. Blok 10, czylilniebo: i jest Bóg, który na chwilę zapom-1 Ktoś dostał w
(D. c. n.)
rarzy.
przepisowo
dość
nie
bo
kopn!aka,
Jberwał
„królikarnia doświadczalna". Zmagazyno- niał o tym żałosnym skrawku ziemi.„
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