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Wezwanie

do powro:tu
\Vyższe

uczelnie w Polsce czu.
ją dotkliwy brak profesorów i
wykładowców, k!ór:vch znaczną
ilość wvmordownł w bestblski
u pant niemiecki. Szesposób
reg profcsorów i uczonych pol·
skich pozostaje dol~d za granicą.
to też Ministerstwo Oświaty zwró
ciło sie do nich z wezwaniem do
powrotu.
\V apelu powi~dziane jest. Ze
profesorowie, kfórzy do dnia
1. 11.1947 nie za~omnnikuią ter·
minu swego powrotu lub nie na·
dcśl:J umotywowanych wniosków
o urlop, stracą prawo wykłada·
nia na \Vyższych Uczelniach w.
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m Protest Egiptu w O.N.Z.
Ludność

demonstruje przec:w W. Brytanii

z Kairu, że komitet wykonaw„
czy egipskiej partii „Wafdystów" posta•
nowił złożyć w ONZ protest przeciwka'
traktatowi, który został opracowany pod
presją Wielkiej Brytanii, oraz proklamować stra!k powszechny w całym kraju na
znak protestu przeciwko traktatowi. Ter·
min roz.poczęcła strajku zostanie ogło.
'
szony.
Obserwat-0rzy polityczni uważają,. h
stanowisko zajęte przez partię · „WafdY"'
stów", poważnie zagraża sytuacji pr~mi~
ra Sidky Paszy.
Donoszą

__..;. _

Presia Iranu

rząd aułonom·ctny Azerb1(dia'ID
Premier Iranu Ghavan 2awiadomif
autonom:Czny rząd Azerbejdżanu, że
Jeśli nie zgodzi się na wpuszczenie wojsk
perskich do !Ej prowincji, pr>slowie ?;
tej prowincji wybrani w nadchodz;:icycłi
wyborach nie będą mieli prawa zasiada:
w parlamencie. Wysianie wojsk perskich'
do Azerbejdżanu ma na celu wyłącz
nie „zagwarantowanie swobodnych I
sprawied!iwych wyborów". Wybory do•
konane bez nadzoru W()jskowego nie !Ję•
d.ą uznane przez rząd irański za „swo•
bodne i sprawiedliwe i zgodne z wo!~
, •
ludności".
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Znów „rokowania
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tym raum w sp ·aw:e
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Rokowania handlowe
Polski z Franc· ą i ZSRR
.- Do Paryża wyjechał na~zelnik wYdziału zachodniego Ministerstwa żeglugi
l ttandlu Zagranicznego, ob. Kowalski, celem prz.eprowadzenia rozmów na temat
usprawnienia wymiany towarowej mię
dzy Polską a Francją.
W związku z wygafoięclem umowY
handlowej, zawartej w swoim czasie pnmię<lzy Polską a administracją radzieckiej
&trefy okupacyjnej w Niemczech, rozpczęly się w Min. Żeglugi I Handlu Zagr.
rozmowy w sprawie nowej umowy i ustalenia planu ek~POrtowo • importowego na
dalszy okres.

na- Dunaiu
Statki -----

OSA zwraca nawym
Amerykański zarząd

wła"cf cierom

11

lmłii

Wczoraj w Londynie premier AH1ee
konferencję z trzema · człon~ami
odbył
kar,y,
iąda
Oshriyclet
~
By pofepszyć dęir<ą· dofę· ....
rządu do spraw indyjskich, aby ;>r7.no
(Kto ma forsę - ten ma rację!) .
I chleb dzieciom dać zgłodniałym,
tować mat.eriał do rożmów, jakie odbędą'
„
Tak się bowiem w Ameryce
Podjął górnik słuszną akcję,
w poniedziałek po przybyciu do
się
demokrację!.„
pojmuje
Dziś
Za co••• siadł przed Trybunałem.
Londynu wicekróla Indii, lorda Wa\·ella.
W rozmowach tych weźmie też podobna
udział przywódca muzułmanów Djinnah.
Rozmowy w sprawach indyjski;:h mu
szą być zakończone szybko, bowiem
wszyscy przybyli uczestnicy wezmą
została
udział w otwarciu Zgromadze>ni .1 'faro
Rząd polski zakupił ostatnio · w firmie komor~ki „Stalowa Wola" został załado· dowego lńdii' w dniu 9 grudnia br.
„Bunge" w Brazylil kilka tysięcy ton ba· wany pierwszy:n transportem tej bawełny
.,.,
wełny z terminem dostawy (loco Gdynia) w wysokości 700 ton.
Równocześnie prowadzone są pertrak15 grudnia. Wełna pochodzi ze składów
europejskich w Amsterdamie I Antwerpii. tacie. o zakup dodatkowych 4 tysięcy ton
wrzcalą z Jugosławii do O!c1yzny
Oprćcz tego poiskl przemysł włókien- \~ełny (w Anglii), 5_tys'.ęcy ton szmat weł.
1 tysięcy włoskich jeńców
Przeszlo
ton.y
nłczy zawarł z t:i samą firmą umowę na ?Janych (w Ameryce) oraz .2.s tys,
• Juty. Na ten temat odbyła się kcnferenc1a wojennych ~puściło Split, udając się do
•
otwarcie w Gdym sk~.ad?w konsygnacyJ- w Ministerstwie Przemysłu z udziałe;n p:-rtu. wlosk1e~o A~cona. Repatriacja na
nych bawełny brazyhJSk1ej w wysokoścl CZPW i komisji dewizowej.
stępuje zgodnie ~ oswiacL:zeniem marszał
I W ten sposób poza dostawami z obec· ka Tito wobec włoskiego przywódcy ko4 tysięcy ton.
Pierwsz~ transport bawełny na skład neJ aukcil wełnianej w Londynie, Jui w munisty~zryego Togliatti, że wszyscy
konsygnacyiny przybędzie Jui do Gdyni grudnhi otrzymamy pierwsze partie weł wł~scy ~ency wo~enni z Jugosławii po•
,
wrocą mezwłoczme do kr':lju,
w po<:zątku stycznia. Polski statek dale- I ny z nowych transp-0rłów.

Bawełna-

wojskowy rozpoczął zwrot statków, kursujących na Dunaju, które zostały w czasie wojny zarekwirowane przez Stany Zjednoczone.
Do statków ty{'.h zgłasza ją pretensje
Węgry, Jugoslawia, Czechoslowacja, Ru
munia i Bułgaria. Węgry zg!aszają pre·
tensje do ISO statków; statków jugus!owiańskich zidentyfikowano narazie tyli\.o
61; Czech0.,/owacja otrzyma .orawdo 1
.J
podobnie 25 statków„

zakupiona
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S.Jnd1m ~chcr w Anglii

ES(I Przywódca niemieckich socjaldemokra.
tów, dr Schuhmachcr, przybył w dniu
-1wczorajszym do Londynu na zaprosz,enie
'

• ---

włoscy

brytyjskiej Partii Pracy. Podczas swego
pobytu w Anglii dr Schuhmacher zwl~dzJ
.
obozl!, Jeui;ów. nłcmie>ckich,

~
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Czarny handel kwitnie w pełni. - Gruzy, gruZ!J gruzy.
droższe

~

•.!·~:
::;.c~~'.:~ ~~:.!;·::.'::~.:.·t~~:':
1

,,Leica'"

od sam chodu. - Zaro~ki wynoszą 30u-500 marek mies.

!:a

n~;L ~~e:ya~~ęz::i::1: ~: ;~śd;r~:!~:;

fizycznas uied~skonałoścl
Berlin Jeży w gruzach, Mieszka.ńcy 1400 marek. Największymi cenami szczy- cho·dzi tu codziennie przeszło 4.000.000 eg- uczucie nie ratą
0
1
nłel sądów
nie wydajemy
ne · tej· osoby
,. '
stolicy Niemiec przygotowują się' do dru- cą się papierosy: 1 angielski papieros ko· zemplarzy pism.
Najstarszym pismem powojennego Be·r.- na tel i;odsławle. Szczególniej, że nikt z nas
sztuje IO do 12 marek.
giej zimy.
nie jest bez wad.
'
* w fi
Urzędowe ceny towarów są w zasa- lina jest ,,Taegliche Rundschau", wyda waWygląd miasta, chodat minęło juź pólNIEPORADNA ZE ZGIERZ.A. metrlor& pral
tora roku od końca woj-ny, prawie wcale dzie ta~i·e sa~e, i~k. w k~!etniu ~ ?45 r., a ne przez sowiecką armię okupacyjną w
się nie zmienił: wszędzie gruzy, gruzy 1 w strt.f1e sow1ecki-cJ są ~izsz.e, mz. ,w ?O- dziennym na kładzie 750.000. Dri1gim wiei- nie chemkznP- czyszczą t futra. Rad'llimy Pa·
· zostałych strehch. Mainstrat herhnsk1 u- kim dziennikiem jest „Berliner Zeitung" o ni za•err oddać kctu1:1zek do lednel z nich.
.
.
.,
d. .
n.sz Nie może Pcrn.i 'obie~ywp:ć temu druruzy,. _Berlmo.zycy wylrnzuJą wiel~ą rząd.za co jakiś czas błyskawiczne akcje nakładzie 300 tysi ęcy egz. dziennie. Arnew w~korzys~ywanrn Przeciw „czarne.mu handlowi", na!<łada rykanie wydają w Berlinie „Der Tages- giemu człowiekowi, że wyJ:izie Pant z~ nłeqo
Pfzeds1~b1-orczośc.
wszelkiego rodzaJl! odpadkow, co iest wy- ,wysokie grzywny i kary więzienia, ale to spiegel", a Anglicy „Der Telegraph". Oba ::amqż i godzić <ilę na danie na zapcwiedzl,
te pisma są barwnie re·dakowane i Berliń- :ylko w celu wzb•1dzenia zazdrości w aw~lm
nikiem niemieckiej skrupulatności i ... in- wcale nie pomaga.
pierwszvm narzecz:inym. Jest to bardzo niePłace pozostały - jak już powiedzia- czycy Je chętnie czytają,
stynktu samozachowawczego.
Przechadzka p.rz.ez Berlin, , zwłaszcza uczciwi~ w stosunk•1 de . człowieka. który ma
Ale buta niemiecka ni·e i>ostała po.skro- no - na poz.iomi-e z kwietnia· 1945 rok11.
powa?ne uczt~cie. Nie wolno decymiona. Niemiecka pewność sid1ie, pod Są jednak Specjalne zawody, w których pod wieczór, jest rz.eczywiście swoistym dl~Pani
00
wpływem tenoru przemówiei1 ni-ektóry. eh 1 rohotn. i~. czy urzędni'.< mo~e zarobić 1.000 przchyciiem. Z kwadrygi na Bramie Bran- , w~ć sle na maJ.żei>st~-:i l"?ż z góry z tą mygo Pani. Tezeli się naprawdę
tylko koti, ' statua ś,q, ze„. rzuci
pozostał
. '. dcn.burskiej
(bra\"O, mi.'ste·r Bu1·nr.s'.) dop 2.000. tmarek ·m.ies;ę.czo. ie.
.z" o'w stanu
lrochcrcle z tym pierwllzvm narzeczonym k
· b I t łt
•
• •
\T' t ••
J
.v
·
1
0
1
kłócić , - wzbudzać w sobie
się
przestańcie
·
1
a·
nyl
~:'~lshz"la
•ę.,.~
s
.
a
ICJ ru zmiend!
rzecię ~ą. pen.s_ię mi~sięczną pracowniwzrasta, co objawia ·się zwłaszcza w os- · '
trych interwencjach niemieckiej. ,PQlicji (ka w Ber\JU1e 0-~1hcza s~ę na 300._-500 ma- wa 1~wązu, po pommnH~m n I ·~ ma wa- bezsensowną zazdrość kosztem niewinnycb
,
przeciw cudzoziemcom z wyjątkiem Rtl- rek. ~ardzo :v1ele ~0?1et ?r~cnie pr.z~ ,~~ la . się cesarska korona I purpurowy osób i pobierzcie .sie.
* ·*' *
sian, Anglików, Amerykanów i .francuzów.! s~~va111u g~1~zow,sponi~waz_ .ich ,męzn,~: płaszcz:, na f'riedrichstrnsse leży jeszcze
Ta nienawiść wobec cudzoziemców jest! m': P~~róct.i: m:i zą wiec saine ,farać . .<~ Przewrócone działo przeciwlotnicze i zni· 1 ZDZJSTER. Teteli ma P"Tn dwa lata praktysz.cz~~Y ~zołg. Sława hitlerowska . rrzc- 1 ki elektro,m.onlersldej i chciałby }'an praco•
• • ,
maskowana że względów oportunistycz· o srn "i d~ ~ycia. .
Berl!me fHHlUJe w~e.lk1 g!rd. wiado· l mieni · ~ się" w dosłownsm znaczenrn „w wać w tej d.ziedzinie w: fabry-::e. w której, donych niewolniczą lojalnością w 5 tosunku
;ychcza!! zatrudniony Pan iest jako robotnik
mosc1, popyt na gazety Jest w1dki. Wy- prn•h 1 pył .
do obywateli mocarstw sojuszniczych.
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B~;li~u j~~;p~i~~~~st:~a:~e~~ny:y;:;~
1

Da
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k3·etdónryą_ chkomroonżqnaczperczh~oliscł·zoywćacjekc~,·fi.ą Crneanrykę ~:
.,.„ ,.'
•

,

naturalnie_ niemo.żllwie wysokie. A różnice cen nie do wiary. Tak np. często maly
aparat foto~raficzny jest droższy niż .wieiki. automobil czy fortepian • . Płacę pozostały w myśl zarządzeń władz oknpacyjnycb na poziomie z kwietnia 1945 r. , a
ponieważ ceny są wysokie, ludzie Sprzedają wszystko na czarnym rynku.
Samochód lmsztuie na czarnym rynku
od 15-80 ,tysięcy marek. aparat foto1'raficzny „Leica" do 25 tysi~cy marek, „Contax" do 40 tysięcy marek. Kilogram fasoli kosztuje 70 marek 1 kg. grochu 80 marek, 1 kg chleba 120 marek, kilo masła
1
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Pan o to . w kie•
-

na P-:riia Ust -udzleU·
Odpo'{l'ied.zi
dość dawno. WMocznle nie czy·

te: Pan odpowiedzi dość i:wahie. PisallśmJ
t:;m, ~e Halinka powi'lna tyo razem wybaczyć Panu utycie p~:rez_ Po.na ordynatnycb
.
. ..
wdy,
Klas zbhzył się do wraku, podnosząc słów, o ile to się więcej nie powtórzy.
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Przy . jednym z wybrzeży szwedzkish
zat-0nął przed dworna laty okręt, na kto* • •
rym znajdowało s.ię dużo złota. Ostatnio kitlka skrzyń. Na taśmie filmowej wijać
w1„
„CZARNOOKA z ł.OI:'ZI". Wracał!
na miejsce to wysłana wstała specjalna . go, gdy odwraca się d•o aparatu fotograekspedycja, zadaniem której było ustalić ficznego w hełmie nurka na głowie. Gdy tora by'oby zupełnym nonser.sem w tych wapołożenie storpę.dowanego okrętu, aby zaMeral się do dalszej pracy, ukazał się r-Jnka ".h. Wlersz do „Expressu" się nie na•
•
m?żna go było wydobyć po~em na naraz n~d nifil: iak!ś ogron_1µ~ cień. Foto- daje.
gra_f_
wierz.eh. ł d k
bgo dc1.e1.ua, lecz ten . STAł.Y CZYTP.LN1K Niech słę Pan połn~
dun, 1knąc te·
ł
bi chc;ał
h d
d
fr-rmuje w wyd•'iali;, persondlnym Komeiidy
W sk a e sep ycii wc O ·zfli m. in. fo. z iza się on coraz ar zieJ. ·
Był to re!iin, o długości 20 stóp. Po- M .O. na miasto ł.M~. ul. Jara-::za 17.
,tograf szwefizl{i Stav i jego kolega Klas.
* * *
Postanowili o-ni . dokonać pod wodą emoc· twór p f ynął pad glową KlCl"a. zawahał <>k
HA.UNA MlKOl:.AJC'l'f'll. Sv.rle±e plamy ajonują.cych zdi~ć z pracy nurka i w tym na chwi:ę, zmienił kierunek i z całą, furia
•
celu postarali się o automatyczną kamerę natarł na Klasa, zam\erzaiąc się ~a n}el?.o \rnme.,..\cwe ~n\'ka,\q po zamciczen'-u tkan1nyJ
·potwornym Qgonem. Próżno star.ął się · w rozczyni€> kwask•1 .:ytiyncwego (Iyteczk<1 ---.:-._
61--------------~ do zdjęć podw<>dnych.
na szk1ankę wody). Po tym zabiegu należy
Pierwszy wnurzył się w skafandrze, Klas uniknąć uderzenia...
Na taśmie filmowej utrwaliła się jesz- mater'al starannie w kilku wodach wypłuiak prawdziwy nurek - Klas. Po kr{>t·1a·
kim czasie dal alarmujący sygn:ał. Z po- cze mrożąca krew w żyłach scena, jak re- kać. Plamy atr':!mertowe n:kną także, jeśli
n
mocą p-ospies.zył mu jego p-rzyjaciel. Roz- kin sch'\v~tał fotograia swymi POtężnymi matęrio:ł wyplamiony · ~tramentem zanufzy------------..-.~
1paczliwie sznkal dokoła wtakn. Po pe\-V- zęba 11i. Na tym film s ię urywa. Prawjo- my w roztworze kwasu solnego, rozpuszczonym czasie opadł zupełnie z sił i musieli pod1obnl1e Klas. lub potwór m orsld ude·rzył \ n~go w, lO cząściac.h. wody. Ponieważ plamy
I na Pani suknl sq 1edncrk ju+ stare nie rę
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w apara , wy1ączaiąc Jego czynnosc auto- . dym~.• czy uda s1e
wyc1ąg11ą.c go na pow1-erzc 1ę.
je całkowicie wywab!~
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Nieszczęsny fotol!raf . dokonał wyczykowie ekspedycji, lecz nadarem'lie. Znaleziono tyJJi:o aparat fotograficzny, który nu, Jakim nikt dotąd nie mógł Się chyba I.iceum Fot~grafi~zne przy ul 5 zki stnl e ~
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W asną f:O. Może Pan tam zwróci się bezpośrednio
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wam.- Skoro !edy nie by!o innej ra~y, zdradz!ła żartem tajemnicę ogłoszenia
z~propono.~ales, abym p:zvszła do c:~- w gaz1ede, dla tego pisywałeś do mnie
,
b1·e --: .co~ mogłam, . b:e~~-a: uczyni~? i wiod1.:ś mnie na pokuszenie.
•
Czemu na ten jede w· . •
Przec1ez me mogłam me po1sc, ho Jakze
,
. n ieczor zam1e. . ,
inaczej· mogłam cie zobaczyć? A J·a .cie·
·
m 1es Kartę na drzwiach sweg-o mieszka·
k -·ł 1
pan był dla mnie anonimem, ale ja by- b' . :
Szanowny Paniie!
nia?
ie JUZ prawie .o ... ia am.
j
k .,
. t t
. .
d'
!
.
•
.
. ł
. 1• ł
O d ·b . t
k!edy przemv ;:,,at;;.m i am 1a pana zyJącą is o ą o -O res,one
Dziś dopiero,
1
Wtedy u ciebie w hallu zemdlał„;n
Yk:V dec.zia '. co. prz.e7: y al mł·
g_ Y ys
szachował
pan twarzy.
k•óra
"al~ tę ~ihudt>
'"'"tr'awił-m
"' •
•
•
.
.
o ru, Je y mąz mo1 wy1ec rn
, t ego' WJ)!cz·
. .j-eszt · mnie pan
. .
b d Tym
1
<.
'
' J .,,.
._ ·t
a
• • ,_
1 mme
na koze,kę I ocuciłeś. A
d - anio::,es
t . .
.·
d. . t .
ar z1e1, za<Js rzaJąc mo1ą c1eKąsię na po\\ ie- cze„
ze mną czynił , zdobywani
; .1 .
.
o z1ew1ą eJ, a Ja w a 1emmcy prze równocz€śnie c 1 w ł •
wosc
.
a .o. a es mo1e _us,a , pte
służbą wykradłam sie z domu! Gdvbyś · 'ł •
, „
,.·
dze11ie panu wszyc;t~iego, co o nim my. Kiedy pan iapropono~at mi po raz · ty wiedział jak oba\viałam się każdcao sci es. Korzy~tałes. z .tego, ze by.am
śl~· Pan :est nikc'zemn•' i pcdły!...
?' bardw oslabtcna 1 me sprzeciwiaif;m
. .
. k ! k .'d
pierwszy, abym została 1eg-0 kochanką,
-, ,
. ' .
1
. Zg!os'.ł się pan ~!a mi· anons yv ga~e- nie w~dząc go nawet jeszcze, odrwciłam , ~Z··?W!e a.,! az ego .ciema„. Jak me.- się„. Byłam oszołomiona i cahwar1m
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WICEK: - Za wielka odległość .. ~
NIEMIEEC: - Hm, zoba~zmyl..
Oszustwol NalepioNIEMIEC: NJ,EMIEC: - Ale czemu nie widać,
bomba?
gdzifa
A
obrazekl
ny
że się coś rusza?
WICEK: - Właśiiie leci!..

WICEK: - Za dwie marki widClć
'desant, samoloty 1 ta de 1..
' NIEMIEEC: - Hm, zobaczmyl.;

I

okradały

cza 5 i·e Ok UP a Ci i)

(W

I

NIEMIEC: - O, moja głowa! .•
WICEK: - Grunt to nogiJ
WACEK: - I orientacjal

E OZIE

sklepy łódzkie, grały Wkarty, piły wó.dkę i odwiedzały prostytut~il Fakty, nad którymi nie wolno przejść do porządku

Wszystko, co się dotychczas pisało o\ to tak Młodszy Szulc stał - jak się sam li dalszych kilkanaście sklepów łódzkich, I Starszy wywiadowca, prowadząc śled;z.
demoralizacji naszego młodego pokolenia, WYraża fachowo - na tzw. „lipku", tj. p eł- wybierając te, które łączyły się z miesz. -two w tej sprawie, wprowadza do gabinetu „przestępców".
blednie wobec tego, cośmy usłyszeli wczo nił funkcję czujki, obserwatora. Pa t rz a ł, kaniami.
Stają przed nami wystraszone dziecia·
I tak kolejno dzieci skradły ze sklepu
rnj w ·5. komisariacie M. O. w związku z czy nikt się nie ·zbliża. Drugi Szulc i Gruwykryciem szaiki małoletnich przestęP- dzi-eń, widząc, że wewnątrz sklepu nikogo spożywczego przy ul. Kilińskiego 1.200 zł., kJ. 10-letni Jerzy Szulc spogląda na mnie
nie ma, weszli tam, przy czym je<len z ze sklepu rz 'nickiego na Polesiu Konstan- przerażony.
ców.
- Gdzie twoi rodzice?
Czy w Ogóle określenie „małoletni" jest nich J>Qdbłegł momentalnie do lady, przy- tynowshi m OO złotych, ze sklepu gala·nte- Ojciec nie żyje.„ Matka w Rud'zie..
trafne w tym wypadku? Przecież to nie kucnął i tak tkwił tam nJewiduczny dla ryjnego przy ul. Piotrkowski·ei 1000 zł., ze
jego wygląda jak prawdziwy
Brat
Narutowiul.
przy
galartteryjnego
sklepu
jao
zapytał
łopiec
h
c·
Drugi
sk1epikarza.
Dwaj
dzieci!
małoletni, a Po prostu
członkowie tej „szajki" mają p0 12 lat a kąś rzecz, a gdy otrzymał odrnwie·dź, że cza 1000 zł., ze sklepu rzeźnickiego na Do- tramp. Głowa pokryta kołdunem włosów
nie ma tego w sklepie, wysredł. W skle- łach 4.500 złotych itd. itd. Długa jest li- które na pewno nie pamiętają, kiedy były
ieden ma lat 10!
Jeśli do tego jeszcze dodamy, te dzie- pie 1>0został jego wspólnik, który, korzy· tania nazwisk pasz.kodowanych przez te myte i czesane.
„Herszt", 12-letni Marfan Gru d zień , stot
ci te, poza kradiz.ieżami i rabunkami z wła- stając z tego, że właściciel sklepu już <lzieci, na którvch wojna i okupacja niemaniem, grały w karty, piły wódkę l cho- wszedł do mieszkania. podbiegł do szufla· miecka. a także zły przykład. dawany najbardziej wylękniony.
_ Gdzie twoja matka?
przez otoczenie, wywarło tak straszne
będziemy mieli dy, z której wyciągnął pieniądze.
dziły do prostytutek _ Robi w fabryce...
W identyczny sposób chłopcy ograbi· piętno.
pełny obraz tej ohydy, wobec której nie
W()lno nam w żadnym wypadku przeiść
Matka ' pracuje w fabryce, aby daa
p1en1ą
do l>Orządku dziennego, lecz uderzyć trze.
tobie utrzymanie, a tyś okradał sklepy?
,
•
ba na alarm!

Na co SZIv _ •

I

efo~~ ~z~~~ k~~e~nn~·c~i=~ą!2';zi·~~~~

12-letni „herszt''

I tu właśnie odkrywa się najstraszniej.
sza ohyda, najgorsze plugastwo wielko·
miejskiego życia. Tu właśnie widzimy
sceny, od których jeży się dosłownie włos

-

~~o;vd.ei!.i.2-letni chłopcy zdążyli Już PO• ~~rebi:::a:~ duże

hę.

zmartwienie. I co
Chłopiec zanosi się płaczem. Wycho·
znać życie od najgorszej jego strony. Gra·
ją w karty I piją wódkę. lmJJ()IIlują im d·ząc z I>O~oju mówi: „Przepraszam".
starsi. więc zdobywszy w wyżej opisany
sposób pieniądze, udają się do restauracil
przy ul. Rzgowskiej 32 i tam siadają Przy
Dzioci zostaną w dniu dzisrejszym od'.e-o
stoliku i zamawiają dwie ćwiartki wódki
słane do Sądu dla Nieletnich, który nakai zakąski!
że umieszczenie ja na taki, czy inny okres
w Domu Poprawczym. Prawdopodobnie
wyrosną jeszcze na dobrych obywatell, bo
wet sama siada z nimi do stolika i pije z nt. nie ma dzieci złych z gruntu, są tylko
dzieci nieszczęśliwe.
mi wódkę!
Ale zapytujemy, co będzie z innymi
temu
obojętnie
się
A potem przygląda
z niiemą aprobatą, gdy do pijanych przy- dzi,ećmi, dla których otwartą jest droga
siada się jakiś obcy gość I również pije za do restauracji i wszystkich spelunek? Z tya
skradzione przez dzieci pieniądze i jak mi dziećmi, które sprzedają bilety na paswreszcie jej „gości" zabiera z lokalu jakiś ku w kinach i z całym szeregiem Innych
dzieci, które wychowuje ulica?
wyrostek, ciągnąc ich na „kobity"•••
N~e będziemy opisywali tej ohydy, któBe"Zwzględnie walkę z demoraJiizacją
ra roze.grała się w mieszkaniu dwóch pro- dzieci należy prowadzić na bardzo szero·
stytutek, dokąd udało się to „towarzy- kim odcinku, należy dzieci izolować od
stwo". Dzieci zostawiły ni1erządnicom po starszych, aby nie brały z nich gorszącego
1000 złotych , biorąc przedtem udział w Pi- przykładu, należy budować tlomy wychojackiej bachanalii.
wawcze, kin·a i teat!'y dla dzieci, ale przed
tym wszystkim należy natychmiast zasto.
sować radykalne środki zaradcze.
ZAMKNAć NATYCHMIAST RESTAU·
• RACJĘ, KTÓREJ WŁAŚCICIELKA PO·
.
na

jeść mfały co, rod•zicom może się nie p-rzelewało, ale o troskach rodziców przecież
dzieci nle wiedzą!

„Szefem" i założycielem szajki jest 12JetnJ Mariain ·Grudzień, zamieszkały na
Chojnach przy ul. M.ailczewskie-go Nr 35,
uczeń szkoły Powszechnej Nr 83 przy ul.
Podmiejskiej.
Do współpracy dobrał sobie dwóch
braci Szulców - lO·Jetniego Jerzego i 12tetniego Leszka, zamieszkałych w Rudzie
/ Pabianickiej przy ul. Nowobrowarnej 49.
Ostatnim członkiem szajki był 15-letni
Bolesław Kowalski, zamieszkały przy ul.
Pomorskiej 117, który zresztą wydaje się
najporządniejszy z nich wszystkich: Ko·
wa1ski zade!liutował przed kilku dniami
podczas włamania do sklepu rybnego przy
ul. Rzgowskiej 35. Był to jego pierwszy
I ostatni "'ys tęp, został b6wiem schwyta.
uy wraz z pozostałymi chłopcami.

• d ze ....I'
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· Potworna szynkarka

I co pow.iecie? Właścicielka restauracji, węsząc w tych dzieciach d-0brych klientów, podaje im usłużnie wódkę, przy.
nosi kiełbasę i chleb 1 krząta się koło nich,
aby do kabzy swej napchać jeszcze trochę
banknotów.
Czy szynkarka ta nie wiedziała, że J>O·
dawanie alkoholu 10-ietnlm dzieciom jest
strasz:ną zbrodnią? Czy nie wiedziała o
tym, że tak znaczne sumy dzieci musiały
· Chłopcy dostali się na t1eren bej POSe- zdobyć drogą nieuczciwą? Na pewno wte.
s.iii -0d strony podwórz,a, gdzie wytłoczyii działa, ale cóż? Pieniądz nie śmierdzi,
szybę i już zamierzali wejść do sklepu ry. więc krząta się dalej przy malcach, a na·
bnego, gdy akurat nakrył ich patrol Milicji
z 5. komlsa·riatu. Bracia Szulc ujęci zostali na mqejscu, towarzysze ich, Grudzieti
i Kowalski, uciekli. Nie dłu~o jednak ukrywali się: koledzy ich wskazali miejsce,
g~rr,A~As~~~~i:~·r:cf~'!'G~~2°rió
są
zezwoleń
urządzanie
gdzie ostatnio cała szajka nocowała I tam
też obaj zostali schwytani. Był to strych
Derendarz (Kątna 130) i Strumiło zo-1 SUROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI!
Na każdą publiczną zabawę, którą się
iednego z domów przy ul. Narutowicza.
UPRZEDZIĆ WSZYSTKIE INNE ZA·
urządza, trzeba mieć zezwolenie właści- stali pociągnięci do odpowiedzi·alności i w
Czy były zresztą strychy, o którychby we~ starostwa. Jakie są skutki omijania dniu wc~orajszym sąd starościński skazał: KŁADY GASTRONOMICZNE, ŻE SPOT.
f' ie wi·edziały te dzieici?
t~~o zarządzenia, przekonamy się z po- Tadeusza Derendarza, za urządzenie za- KA JE TAKI SAM LOS ZA JEDEN TYL·
• Wydaje się. że nie. Jak sami bowi'em nrzszego przykładu.
bawy bez zC"i;wotenia na grzywnę w wy· KO WYPADEJ( SPRZEDAŻY WóDKJ
zeznali, codziennie niemal spali gdlie in·
2.000 zł. zaś Zygmunta Stru·· NIELETNIM!
sokości
zabawę
urzĄdził
Derendarz
Tadeusz
,,, 1ziej. J to tak od trzech tygodni, bo właś·
ZLIKWIDOW Ać HANDEL BILET AMl
opilstw~ również na 2•000 zł.
za
mlło
zakład?w
~~iet.licy
ter~ie
na
pu~li?zną.
nie trzy ·tygodnie temu zeszli się i rozpo·
DO KIN, UPRAWIANY PRZEZ MAŁOktó
ł k
k
.
Zbl".
Kroenmg
firmy
dawmeJ
włolcienmczych
częli swą działalność.
rym LETNICH I natychmiast przystaplć do
iza _się . ar?awa • ~· res, w
przy ul. Kątnej 39-41, nie otrzymawszy
zazwyczai wie'.e m~tytucn ~rząd~a czę.sto ogólnej akcji wychowawczo • społecznej,
uprzednio zezwolenia ze starostwa.
Na zabawie doszło do bójki, przy czym zaba~. Nalezy WJęc pamiętać, zę kazda aby się już więcej nie mogły powtórzyć
P ienn zym ich występem była kra- zaszła konieczność rozbrojenia komen- z tak1'Ch zabaw musi być uprzednio zgło- tego rodzaju wypadki, abyśmy m~eli tę
dzi eż, dok1Jnana w sklepie rymarshim przy danta miejscowej Straży Przemysfowej, szona I że w k~żdym wypadku naieży u· pewność, że naste młode pokolenie wy·
ul. Rzgowskiej. Numeru domu, ani też Zygmunta Strumiło (Łomżyńska 24). któ- ?.yskać zezwolenie, gdyż tyilko w tego ro- rasta na ludzi zacnych, na dobrych oby·
numerów następnych domów, gdzie opero- ry znajdując się na służbi,e i będąc odpo- dzaju WYP'adku władZJe m-0gą zapewnić wateli, ktrrym kiedyś z za11hniem berlzle
wied'Zialny za stan bezpi•ecz,eństwa, sam bezpieczeństwo uczestnikom oublicznej można oddać ster rzadów w Wt ręce!
:wali. rlz1ec~ nie pamiętają.
.\. o.
zabawy. (i),
lłenełis kh dał im 6.500 'Złotych. Było był pijany i awanturował się.
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Jednocześnie przedstawiciele prremy•
Po zreferowaniu p·rzez dyr: Bąbiński·eCentralny Za-·
słu prywatnego wYSunęli zastrzeże·nie czy
go projektowanej
wszelkich starań, aby
WSPÓŁPRACY PA~STWA I INICJATY- można przeprowadzić tego rodzaju operaZAGWARANTOWAC PRACĘ WL'Ó, cjc fin~rnsowe w zwi'ązku z zarządzeniem
WY PRYWATNEJ
KIENNICZEMU PRZEJ\'\VSLOWI PRY·
na odcinku włój{jenniczym - w toku dys- o obrocie dewizami wewnątrz kraju.
W ATNEMU
W odpowiedzi ze strony CZPW
kusii zabierali głos wszyscy uczestnicy
na jedną zmianę.
Konkretny plan dostaw surowcowych konierenc.U z prezesem urzędującej (w za- ROZPROSZONO WSZYSTKIE OBAWY
PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU
za.stanie w grudniu ,podany do wtadomości kresie włółdennictwa) Izby Przem.-Hąndł.,
PR.YWA TNEGtl,
izl> przemysłowo - handloWYch, dostawy Bayerem na czele.
W dyskusji, jaka się wywiązała, zaak- .proponując im jednocześnie, by przed·
zaś rozpoc:iną się w dniu 1 stycznia.
Wobec tego, że przemysł prywatny ceptowano całkowide projekt, wys1mięty stawili konkretny projekt zarządzenia'
posiada wąskie przekroje produkcyjne, że przez CZPW, prz.y czym oibe•cni podkreś- Min Minca, gwarantu.iącego prąwą
własności przy rozbudowie nowych jed·
brak mu Przeważnie przędzalni, wykań· lili, że
nostek obsługi przemysłu włókiennicze•
przemysł Prywatny llawno już czekał
czalni i farbiarni - państwowy przemysł
g-o oraz by przedłożyli również napfsa•
na pooobuy krok ze stro1w czynnik.ów
włókienniczy usunie te .niedogodno·ści w
ny przez• siebie projekt zezwolenia Min,
państwowych i z zadowoleniem
ten sposób, że zabezpieczy calko,vity prze.
Skarbu na przeprowadzenie omówiowspółpracę- te' oodejmie.
rób tkanin surowych w ,specjalnie wydzie- 1
Z kolei przedstawicie.Je pr,zcmysln pry- \ hych operacyj finansowych. Obydwa te
!onych na ten cel olldziałacłt fabryk Pańw;:itnego wyraziili swoje życzeui.a p-0>d a- projekty wstaną przedstawione Mini·
przemysł włókiennłczy zastanawiał się stwowycb.
Przemysł państwowY pragni•e ponadto dresem CZPW. Proponują mianowicie o-d- sterstwu Przemysłu do rozpatr,zenfa . .
nad tormą nawiązania współPracy z prze.
k •t
W
d
.mysłeni prywatnym w ce'iu należytego pomóc przemysłowi pryWatt~u przez dmvani>e po cenach sztywnych nie 75 proudostępnienie mu możliwości korzystania cent, a 50 procept swej prndukcii, gotmvi Pona 'to ze strony CZP pod res d·
zaopatrzenia' go w surowqe.
Obecni·e prz.emysł prywatny ząopa- z Instytutu Naukowo - Ęadawczego, labo- są jednak jcszcz e do dyskusji ną ten te- no, ze swego czasu podczas zjazdu ini·
wat. Mogą przystanić natychmiast do cjatywy prywatnej w Lodzi min. Minc
trywany je.s t przez prnemysł państwowy ratoriów, personelu te-chn1czeg-0 itp.
W zamian za to nrzcmysł prywatny wsp~łpracy i w najbliższym czasie przed- wystąpił z projektem sfinansowania w surowce włóki-enni·cze jedynie w 10:-15
przędzalni
procentach swego zapotrzebowania. Resz· Z!Obowiąż·e się ~ według projektu zrefero- stawią zapotrzebowania surowcowe. pro· przez przemysł prywatny
12 łysięcy wrzecion~
te surowców przemysł włókienniczy pry- wanego przez dyr'. Babińskiego - 75 proc. s:z;ąc by zostały 0 ue pokryte w 'Jak naJ· Cienkoprzędnej na
z tym, ie Minister Minc zag-warantuje
·
watny czerpie btidź zakup11.iąc ie na wo!- swej produkcii sprzedać po cenach sztyw- w.iekszym procepcle.
PQ µrzectstawienln przez CZPW spisu pqnva własności tego obiektu. To- tez
nym rynku. bądź też ... odkupując od izb nych Centrali Tekstylnej, w asortymen-·
rzemieślniczych, które otrzymały je, jako tach i terminach dostaw uzgodnioqych z artykułów technicznrgo zapotrz.ebowania, - zdaniem CZPW - Minist.er.stwo Prze
Centralą Tekstylną, któr?\ rozprowadzi je których brak fahrykom państwowym - mysłu niewątpliwie 'i w tym wypadkU-.
pr'zydziały surowcowe.
W tych warunkach przemysł prywat- zgodnie z państwowym planem dystrybu- przemysł prvwatny ustali, które 'Z tych przychylnie załatwi postulaty przedsta•
artyknłó.\v będzie mód natychmi·ast do- wiciełi prywatnego przemysłu włókien•
ny boryka się z tnidnościami prndukcyi- cji towarowej.
niczerro, rozpraszając ich zastrzeienla.
Ponadto p'rzemysł prywatny ol\aże Do- starczyć oraz -określi terminy dostaw.
oymi, brak mu bowiem surowca, lub musi
Jeśli chodzi o obrót . dewizowy, to
Prr.r,l<>t;iwiciele in lcjąfYwY p~yw,atnfi
mnc przemysłowi pa4stwowemu .Przez za'
zań P.łacić wygórowane ceny.
oświadczono, że i w te; sprawie należy
To też Centralny Zarząd Przemysłu pewnleni-e mu dostaw, prodi1kowa1;1Ych w podkreślili, że
pr.zmnysł Qrywatnv ct,.-.f„t~ zann trv- "ie snodziewać \)r:ivchytnei;ro stosunku
r~mach przemysłu rhiejscowe.1ro. artyk11Włókienniczego opracował
wać ht>dzie prTe„Tsf P"ri"fwn-wv w lł.1inister,<:fwa Skarbu. Pewne, przepro·
fów zapotrzebowania tes;hnicznego fohrvk
PROJEKT WSPOLPRACV
potrzebne mu artyku)y °'"n nóidzie na wad-ione il1i na \('.n \ema\ to2m10'\'1)', P(}
{jak czółenka, szcwtki itp.), których przez PRZEMYSŁEM. PRYWATNYM
inwestowanle now:vrh f::ibrvk tych ar„ zwalają i tę tru,doość uważać za roZ\Vlą·
f przedstawił go przedstawicielom izb prze mysł państwowy odczuwa dotkliwy brak.
tykułów - vraJrr"łbv jerlyni~ otrzy· z:rna.
Artykuły te produkuje przemysł pry·
mysłowo-handlowych.
mać od 1lnistrl\ Przf' v~ł•1 iln1<•1wen. W sprawie zakupu surowca zagranf·
··
Projekt ten, zreferowany przez dyrek- watny.
łacie, stwierd7<>i~r .... Ż" f(\'lhwlow8 t~ cznego, obok obrabiarek ·- to CZPW
Poza tym przemysł prywatny zbadn
tora Bąhińskiego, przewidu.ie, że izby
go ro~„a:,, "a'''""{lw lP"'f ""'"""Il l ~P noinformowal przeclstawicieli prywatne
przemysłowo - handlowe podadzą do wia- możliwości rozszerzenia tej prpdukcii,
prąwo .w'aS"".<: ,: ~"' Izie za~wąranto- o;o przemvsht w101:l„nnir7"'rro, że suro•
,domości CnPW stan posiadanego pąr~u względni· e zaimvestuJe nowe fabryki, któwiec ten mog-ą nabyć od Państwa - za·
.
"''~11e Priez Państwo. .
dla
niezbeclne
te
~;yrabLać
mogły
bY
re
procl:\arakterystyke
maszynowego, jego
JeW chodzi o dęwizY. to nre7es Bay~ r miac-t za trranką - po "tych samych ce•
dukcyjną, swi>ie obecne zapotrzebowania naszych fabryk włókienniczych artykuły
surowcowe oraz zapottze·bowania, WY· techniczne, co Qwolniło by nas od importu. zwrócił uwairę. 7.e o ile nr7P•mysł nrv"'at- narh rozPcreniowvch, co za ~ranicą.
Konferencje zakończono tym, że W
pływające z Prapy i>QSiadanego pa•rku ma- , Ponadto - wedłng omawianego pro- ny ni·e będzif" mó11:ł 7.ehrać t~k \lr elkiei snszynowego na jedną zmianę oraz asor- jektu - przemysł prywatnl' o~aże pomoc . my w walncie. tym T''·"mni•P.i herlzie 1110\l'l na.ib1iźszvm czasie przedłożone zostaną
Centralnemu Zaq;ądpwi Przemysłu Włó- dać odnowieonia .Hn~ć rlewiz nrzęz · Nl r- ią- orzn prvwatnv or:remyi:;ł wfók:ennicz.%
tyment produkcji włókienniczej.
Na podstawie tych danych Centralny kienniczego Przez zebranie w swych ra- żenie kont h:rnknw"'~h z ch1"zytńw , h"n- kont<retne proiel\tv t"k<>tów, rerruluią·
Zarząd rozpracuje plan zwiększenia pr-0- mach pewnej ilości dewiz w sumie około knwych za \;ranka (s".r7eP-fl"lie "' A11!"lji.) rvrfl o zvtvwnie 7a~ro.ioną na szeroki(
dukcji Przędzy w ten sposób, aby z uzys- pół miliona do-larów• na zalmp ohrabiarek Proponował -0n Donadto, hy wv'rno!ć 7P -;k le współprace Pl\f!!:twa z ink.i:\tywą
kanych rezerw pokryć zapotrzebowanie dla CZPW, które w ramach planu inwe- gr.im;c'I ,..,.,<'·k obrahl<lrek rf·wn!'?~ snrowi~c „rvw11tn" w dziedzinie produkc ii włóBgr.
t.t ... nnłC7ei.
1 ,
w'Al·iet11•ir,?:v>.
więksiości izb przemysłowo- h:mdlo"rycf1. stycyjneg-o są nam niez1będ.pe.

W dniu wczoirfliszym

.

w Ce·ntralnym Dyrr

'l.lll.rządzię> Prnemysłu Włókiennk:z,ego

dyrektor Bąhiński odbył trzygodzinną konferencję z przedstawicielami prywatnego
przem. włókienniczego w osobach ob. C>h·
St. Steinerta, przedstawiciela Izby Prze~ny
słowo. Handlowej w Warszawie, dyr. Teofila Adamieckiego, z Izby Przem •• ł{andł.
w Katowicach,' Karola Bayera, prezesa Iz.._
by Przem.·Uandl. w Lodzi, ioż. Luci(lskie.
go? dyr. Izby Przem.-Handl. w Łodzi i ob.
Myszkorowskiego, dyr. Zrzeszenia Bran~
żowego Przemysłu Włókienniczego I;cby
Lodzi.
Przem.-Handł.
W konferencji wziął również udział za1 stępca dyrektora Central;i Tekstylnej. Kołacz.
Od dłuższego już czasu pa'ńshniwy

Bąbiński zapewnił, ż.e

rząd doł-o.ży
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z Zośką spotkała ' się również. spojrzenia jego kochanki.
W odróżnieniu od Moniki, ta prosta
razem 1;1a lody i pogwarzyły o rodzlewczyna miała bardzo rozwiniętą indzinnym domu.
- Co robi matka? - pyta potem sio- tuicję. Byłaby zresztą ślepa, gdyby nie
zauważyła, że Tom, rozmawia iąc z mło
stry:
- Jak zwykle, trochę pi·erze, i trochę dą p a nienką wyglądał całkiem inaczej, .
się martwi... a ojciec, pracował' wpraw- r.iż zazwyczaj· bardziej promiennie, bar
dz1e przez dwa ~ygoqn!~ a!e teraz siedzi -:!ziej szcz~śliwi~: - tak ia.k wyglądają
znowu w domu t przept]a resztę tego, co za zwvcz:a1 ludz te zakochani. . .
Wróciwszy do domu, nie mo.gła po
., ·
przez, ten czas zarobił.
,
·
· - Biedna mama - wzdycha Micha· t~m zasnąć.
.Bvła . dvskre+na i .ni~dY. ~ie zastana·
lina. I dyskretni·e wsmva banknot w
wiała się na cl. tym, 3ak1~ zy~1e prowadzi
·dłoń siostry,
- Musimy jej jakoś pomóc - poucza Hl' kan ~oza l~J. Pl?cam1. .
Zośkę -,' tylko nie mów jej, że to pie· · Opow1~dal · JeJ, ze o_st~tmo przv.gct.owywał· SH~_. bardzo,. gor.liw1e .do ?statmeniądze ode mnie.
1 \\ iedziala tez, ze bywa /
, - Dobrze! - odpowiada szesnasta· , ~o eg;zam•.1u.
letnia Zośka - iakoś to już urzadzę -. trochę w towarzystwach, że wyjeżdżał
- ,A to masz dla siebie! - ws~dza jej n~ wie~ pod Lód~ do zna i.ornych. Roz~- _
<la ręki mniejszy już banknot kochanka mi~ta„ .ze poza. mą Tom stlą rzeczy Wt·
,
_
„
d111e. 1 tnne kobiety.
'
Toma Hukana.
Więc dlaczego t~raz .scenka faką za·..,
~ " Tylko nie daj się nakryć -!
~ . obserwowała pod „Adrią", wywarła na
· .
.. .
~b1e. siostry ucałowały su~ po tym 1 niei tak silne wrażenie?
. 1 Czyżby to była zazdrqść, czv też irr·
Michalina wraca do dom~. .
Prz.echod~ąc obok Adru„ u1r~ala me· ~t~nkt samoobrony ostrze'gł ją, że grozi
spodziewa me T~ma, wysiada pJ,cego z 1e1 poważne niebezpi•eczeństwo, ~
Teraz tamte nieDewności uciszyły się
sfn;ochodu. p.rocz To?1a. w. }o:varzyi'LWte tern znajdował się 1ak1s Jeszcze w niej. Leży obok Toma i znowu bar•
inny, młody, elegancki pan i dwie damy. dzo dc!ikatnie dotyka palcami' jecro ra-'
"'
·
/
, Za chwilę Tom - prowadząc pod .rę· mi·enia.
.Narrfętność, ·z jaką ją całował, po·
kę r:iłodszą. z pich - zn!kn<Jł. za szklanyrnt drzw1am1 lokalu.- me wiedząc na· w1ada jej, :ie nie jest mu jednak 000„
(D. u. n.}
wet. ż·e w ślad za nim ida niesookoine ietna..
Dziś
Poszły

I

zgoła inną moralność, aniżeli jej córka.
w· twarz
z pas 1·ą cisnęła córce prosto
Jeszcze przed paroma . godzinami prze.
~est tym bardziej uszczęśliwiona, że

żyła przykrą chwilę.„

Michalinie wiodło się teraz dobrze,
lecz nie zapominała o rodzicielskim domu, choć nigdy właśnie , nie była t11m
szczęśliwa, ·Z matką jednak nie śmiała
·
się widywać.
Tydzień pn.tern, Ja!{ •zamieszkała vy
apartamencie, wynajętym JeJ prze3
Hl.lkana, strojna i elegancka zjawiła się
w domu mniej więcej o tej porze, kiedy
ojca nie bywało w domu.
Wydawało jej się, że olśni matkę swo
lą elegancją i pnebłaga prezentem, ja·
·
ti jej przyniosł~.
_ Ale matka; biedna, zahukana przez
}ycie żona stale pijanego,· i stale bezrobotnee:o maistra murarskieQ:o, miała ·

~~~~~fadta~1;c;~~l~~i punczochami )

- Jak śmiesz przynosić ~i tu rzeczy,
kupione za najbrudniejsze pieniądze?
Precz z mojego domu i ani się waż
zbliżać do rodzeństwa: żebyś je nie zaraziła ich swoją zgnilizną.„ ladacznico
jedna!. ·
Po takim powitaniu Michalina nie
miała już więcej odwagi, ażeby przekroczyć próg rodz1nnego domu.
Niemniej krąży niera.z opod1l, bo tęskno jej byłp za rodze1istwe01 i od czasu
do czasu wsadza coś w rękę Frankowi,
małemu, wiecznie głodnemu braciszkowi i nl'\d wszystko ukochanej siostr~
_
Zośce.
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Tą zagubiona u wybrzeży Dalmatyń- To są cykady, madam skich wyspa, gdzie w mrocznych kf)ścio- działem mijając ją.
_

- l we mni!'! też płynie dużo słowiań
Miąsto, zniszczone przez lotnictw()
skiiej krwi. Ród mój od wielu wieków sprzymierzonych, leżało w gruzach. ·
łach modlą się po włosku czarno ubrane'
- Ach, cykady - chciała widocz- mieszka w Meklemburg.ii: tej Meklem- Opustoszałe ulice czuć było jeszcze spa
kobiety, a po słowiańsku przeklinają ry- nie spytać o coś więcej, ale urwała pół- burgii, która ongiś była siedzibą zg;er- lęnizną i r,ndlym zapachem trupów, roz·
bacy, wyjeżdżający na słoneczne mo- zaczęte słowo i, skinąwszy głową, manizowanych później Obotrytów.
kładających się w zasypanych schro·
rze, jest pełna zaskakujących kontras- poszła dalej.
- Wiem o tym - skinąłem głową - . nach. N(eliczni przechodnie mieli . zmi·
łów.
Jeszcze przez trzy wleczoi:y widywa- A jak gdyby symbolem minionej, sio- zerowane twarze ludzi, którzy już
Przechadzając się wi1eczorem nad Iem ją potem na tar',asie hotelu „Im- wiańszczyzny Meklembutskiej
ziemi dawna nie najedli się do syta.
brzegiem mo-rza, przystawał,em przed perial": zawsze zamytloną i .zawsze me jest stojący przed rezydencją waszych
I tam to właśnie - zabłąkany wśród
olbrzymimi obwarowaniami,· zbudowa- lancholijną.
wiel)<ich książąt p·omnik obotrycldego pustyni makabrycznych ruin - zupełnie
nteymm,i wieęsdzrGUzJ~ączac ·ra~ynny~Tisk• icuhli'cczzK.aas~f. ~~~
Ostatni raz spotkałem ją wreszcie lx>Nh~tera N~klota, ktkótry zgitnąłl '?' waftce niespodziewaBonie sp?+tkaLłetmt sbię z Waide
przechodząc przez molo.
,
z 1emcam1.„ - a . ory s a się pro ·O- marei:n von
row1,z- u en urg-.
steczka, przenosiłem się niespodziewaOpodal, dotykając nie~)edwie burtą ka- płastą książęcego rodu, panującego w
p 0 męsku, bez patosu opowiedział ml
nie w zupełnie inn11 epokę: w świat we- mie.nneg-o brzegu, słał odchod~ący Meklemburgii az do czasów republiki on 0 piekle stu bitew, w których brał
neckiego renesansu. A kilkadziesiąt met~ właśnie~ na południe statek „Lubliana". We'1marsl<'1·"'·1· - przerwał m1· baron
· I, a 1a
· o ge hennie czterec h koncen·
- udzta
rów dalej, na tarasie wspaniałego hotelu
Nieznajoma z pochyloną głową prze- Jeśli zaś nasi ksi-ążęta nie zapierają się tarcyjnych obozów: a potem ze współ•
„Imperial", panie w balowych sukniach s ła drewniany pomost i zatrzymała się swego pochodzenia, dlaczego więc i ja czuciem spojrzeliśmy sobie w oczy _
tańczyły modne tan'go: i echo najbar- 4,
kl d .
T .
d . ł miałbym się wstydzić, że obotryccy dwie smutne ofiary be·zsensownej woj•
óziej nowoczesnej melodii rozbijało się gornym po a zie.
uz za n1ą po ąza moi przc:idkowie nazywali się kiedyś
o starożytne mu1ry, oplecione ~ielonym nj,e, odłączny jej towarzysz sztywny i Borowiczami? ,I właśnie dlatego miło ny.
bluszczem„:
-,
tak sąmo milczący, .iak ona.
mt jest wypić teraz z plnem, moim sło- - Czy pamiętasz -'- przesz.edł oaron
Na pięknej wyspi'6 Rab zatrzvmywaPo ~hwili zdjęto pomost, zahuczała wiańskim pobratycem, kie1lszek wina!
na ten bardziej poufny - o tern, co eł
fom się rok . rocznie w czasie mojei syrena i statek odbił od brzegu. .
Nie był to zreszt" ostatni kiieliszek swego czasu powiedziałem w Budapesz
-' ·
'"
J. eszcze parę m1mll,
·
· winą, który wypiliśmy
.., razem w Tatinie, cie: że Adolf Hitler ·zniszczy Niemcy.
po dro.'·z y na -po ł uume.
.y ro ku t Y·
a „ L ubl'1ąna " 1 r.t~
'
d
·
·
•
t
t
<l
·
t
·
b
k
t
'd
ł
ł
·
fana·'
s1ąc
z1ew1ęcse
rzy z1es ym osmym y o rę -w1 mo rozp ynę a się w mro- gdzie wszystko było wtedv. bardzo ro- I tak się też stało.. T'en ohłąkany
'ł
· h ał em t am rowmez.
• · ·
·
· nocy: ·I zm·k·nę ł a m1· z mantyczne: i kwitnące w lipcu spó~nio- tyk wtargnął, jak zły duch, do naszer
prznec
.k ac h c1emne1
J
Towarzystwo jak zawsze było mię- przed oczu nieznajoma pani, na _którą
b' ł b 1.
d
b' ł
, historii. Rozpętał najgorsze nasze in•
Clzynarocfowe. zwróciłem uwagę dlatego, że ol)a tylko ~e ią. ~ zy. prze wczesne Ja e ~oce stynkta, olśnił głupców demagogią irra·
jedna nie. uśmiiecł\ała się nigdy na tej 1 mel·odle, .-sp1ewane prz.ez· .młode dzie'Y- cjonalnych haseł, stworzył nową. etykę
Nie długo jui narody miały rozpo- wyspie . slom~cznej sz-częśliwości.„
częta w rnezn,anyn:i i:n1 Języku u s;op _i moralność, obłąkańców powsadzał w
tząć z s-obą śmiertelny, n~enawis.tny bój.
ogro~nych. sr~dmowiecznych muraw, tanki i samoloty, runął huraganem barAJe w ten si.e.r.e._niowy ciepły wi,eczór ·Potem nadeszły zł,e lata. Huragan opasuiący:h miasto.
barzyństwa na , Eur.opę, rozwichrzył
podczas; gdy •łag:odnie chwiala się mela-. najstraszpiejszej wojny przieJeciał ponad
Potem Jeszcze przez trzy fygodnie świat, kazał zginąć dziesiątkom milio_.
dia walea _ niedwuznacznie flirtowali _światem: i wszyscy przestaliśmy się · • d Tś
„
F' 1 d
.
.
N' k
.~..,.,1'-ect..a".
I n1··e my.ślalem 1'uz· w1'ęce1· o 1ez z1 L my razem po Es tom1,
rn an ii now ludzi i tak nagle jak przyszedł , nie-·
A.ngk11cy .z iem
u=„ 11 '• Ł t
·
·
·
•
·1··
·
·
· po t ym znimął
l
W ami, Francuzi z We- m'1l-.ące1·
n.1·ezna3'ome1· z wyspy Rab, t o wie: t zaprny1'1zm tsmy się.
spo dz1ewame
znowu:·
gier ami, a łaszki z przysto.inymi ofi"''
·
cerami Jugosłowiańskiej Marynarki Wo ani podczas tragicznych wrześniowych
kUciel~z3~łem się więc bardzo, kiedy w jak s~atan z niedobrej bajki!
.
jednej.
dni wśród rozsypującej się w ulewie, ro u
~ spotkałem go znowu w ele- - Powiedz mi - przerwałem mu niemieckich nanatów Warszawie, ani iranckim barze przy ulicy Petofiego w co się właściwie stało z Adolfem I-łitJe.W tej pani, która siedziała przy są_s!ed w Łodzi, gdzie
~
Bud apeszct•e.
·
szalał terror ubranych
remr-.
nim stoliku, nie było nic niezwykłego:
p
k '·
nie była specjalnie piękna, ani zjawi- w czarne mundury hit!erowskkh zbiociag, torv zawieźć mnie miai na
- W przed1dzreń kapituladii B:erfina ·
skowo elegancka. A jeśli zwróciłem na rów, ani potem za drutami koncentra- Południe, odJeżctżal za godzinę. Rozma- popełnił wraz ze swoją kochanką samo·
nią uwagę, to chyba tylko dlate.go, że cyjnych obozów Oświęcimia, , Buchen- wia:1śmy więc z sobą nerwowo i chaoty bójshvo w podziemiach kancelarii Rze•
podczas gdy_ wszyscy dokoła byli rozba- waldu, Dory- Nordhausen.„ ~
czme. ,
.
szy.
wienl J uśmiechnięci, pna zadumana i
A przypomniałem sobie o niej dopie- W ład.nzch spotykamy się eza- Adolf Hitler miał kochankę? _,
milcząca, miała w oczach melancholię. ro po latach, kiedy - wśró~ naprawdę sa·ch! - f!!Orno uścisnęł mi dłoń von spytałem nieee zaskoczony.
Do niezI]ajomej przystąpił m!ocfy ni~z.wy:kJych ~kolicz~ośd - pokazał Borowi'tz-~uHenburg. ; - Wojna wisi
Lewą ręką wydobył z kieszeni mary·
'lltnerykariin, zapraszając ją do tańca. mr 1e1 fotografię, umieszczoną w gaze-1 na włosku. Ten polttyczny szarlatan narki aaz·etę i podsunął mi ją pod oczy
• .
b i...
·
h. ·
de mój stary znajomy baron Walde- Adolf HitJ.er doprowadzi świat do kataM~.. 1, A t ' ł ; . . t
N
·
Od mow1
1a ll\U . et!. uśmiec u,' potrząs-' ·
·t · tt' b
t f
.
. k
d h'tl
k'
ia
o w asme 1es ona . azy•
nąwszy głową: a siedzący oook niej, po- mar von Borowi z-Lu en urg...
s ro y, a 'Y'°!.na„ Ja a _wy a t Prows ._1 wała się Ewa Braun! ,
·
•·
f
Baron„ Waldemara vo·n Bor. owitz- fanatyzm sw11tu, będzie bezp.ardonowa,.
.
.
. _
..
wazny,
na
prusK1iego
o
icera
wygląda"
M
·
·
t
Przv1rzalem
się
uwazn•e
fotograf11
~
L tt b
'jący gentleman spojrzał niechętnie
'ł
owie p~nu o ym szczerze: pan nie
- · ·
·
·
na U ·en urg pozna em prze d IatY w -T a· · · k f t t. .
Gd · • · ·
'd ' ł
t t
?
Amerykanina.
linie na bankiecie jaki z okazji narodo- ma po1ec1ą, 3a
an _<1s vczme orzerlstaues 1uz w1 zta em ę warz.
1
Odmówiła potem I innym. Wśród ko- wego święta R~puh\iki Estońskiej wy·- witJią się feraz niemi·ecki·e zhtoieni~!
~ zastaną:" ialern się. I nagle przypom-·
fomwego i rozbawionego tłumu sied ia- dal dla dyplomacji i zagranicznej ·prasy
K~,::~ł poriać coktaiL Trąciliśmy się ' i malem sobie.
·
"
minister spraw za·2Tanicznych Rebarne. wypus.my 1 ale bez z~mału. ·
- Mam wrażenie, ŻE' w sierpniu roku
' ła pełna .zadµrriy:.. ażeby.' po godzinie,
~ przysto.jnym
· w o a Imacji - za·
Baron był ml.odym
dż€n
- Kto wie, na 1'akim froncie spotka• I033
';),
spe tl<a Iem Ją
wolnym krokiem Qpuścić hotelowy ·ta- telmenem . Miał
·
ł
ł
·
śliczne, rasowe ręce: my sie znowu! Pan będzie o tyle szcze- uwazy em g osno.
ra~astępneg-, 0 dnia po połu.dnru sze.dłem tak d.elikatne, źe aż nazbyt ciężki wy- śliwszy, że walczyć mu każa Q sprawę - Bardz.o możliwe - skinął głową
wzdłuż brzegu morskiego. P.o jednef dawał się ogromny, herbowy sygnet, słuszną. Mój zaś dramat polegać bę- baron. - Ewa Braun wyjeżdżała w
połvskujący na jednym z jego P. alców.
rfzie na tvm, na wo1'ne, .1·akq sprnwoku 1·e tym rokn na p(')łudnie: opowiadał mi o
stronie szumiały fale morza, a po dru·
k h
gie.i _ w Q\iwnym lasku nadbrzeżnym
Wielka sala brzmiała rozmową bie- Adolf Hitler, - oójdę wbrew swemu prze- tern jej oc1 a nek.
ł
siadników, prowadzoną w najrozmait- konaniu: wiedząc z góry, że skończy
- J.ej kochanek? - spojrzałem na
ś~iewa Y rozszalałe cykady.
szych językach.
się ona naszą przegraną. . .
nrego ze zdziwieniem - Czyżbyś o spra
Monotonnie, rytmicznie brzmiało ich
Baron zlustrował uważnym spojrre- Nie·ch pan pamieta moje słowa: wacb tak iotymnych roizmawiał z Hitle·
ostre ćwłerkanle: iak g-dyby ktoś podrzu niem. siedzących przy stole, a potem Adolf Hitler zniszczy NJ.emcy! - poi.Vtó- rem?
. _. _
__
cał bez r>nerwy wielkie perły na srebr- uśmiechnął się do mnie.
rzył jeszcze, podaJąc mi na oożegpanie
-- Ależ !a nie miałem na mvśli feJ
nym sicie„.,
- Mam wrażenie, że między tymi swoją piękną, rasową rękę.
,oficjalnego kochanka, Adolfa Hitlera! Z
Wt edy zobaczyłem znowu nieznajo- reprezentantami wielu narodowości jest
Kiedy spotkałem go po raz trzeci, Hitl~rem zetknąłem się tylko parę razy
mą z hotelu „Imperial". Szła wolno, źa- ty.lkio jeden słowianin: P,an. I dlatego, uści~k jego ręki byl jakiś nieDewny. On ?fic1alnie. Natomi_ast znałem doskonale •
myślona, a tuż za nią podążał gentle- uważam to za miły przypadek losu, że bowiem na przywifąnie podał mi lewą _1edynego
człowieka,
którego Ewa
man o twarzy pruski·ego oficera.
posadzono mni:e właśnie 0bok pana: bo dłoń. podczas g;dy prawy rękaw jego ~raun 1<o~hała rzeczywiście: Helmuta
- Co za stworzenia koncertują tak mam do Słowian szczery sentyment!
zniszczonej i wyszarzałej marynarki :::>truve, ktory przez dwa lata był !.;omen
tutaj bez przewy? - spytała po niemie-1 Tego rodzaju powiedz€nie w ustach zwisał pusty„,
·
ldantem kompanii, nal·eżącej do mojego
cku swego towarzvs?:a.
N~1 emca brzmiało conajmniej dzhvnie.
Bvło z poczatkiem cz·erwca w roku batalio11u... Ale przepraszam cie. czy
- Nie mam poj~cia - tamten rozło-. On, jak gdyby czytając moje mvśli 1945-eg·o w mieście :Preclaµ, gdzie za- chci!łłi:ibyś zjeść :u~ mna wieczerzę?
tył rece.
uśmiechnał sie znowµ.
trzymałem sie. wracając do ojczyzny.
.
(D. c. n.)
powie-

oa

1

1

0

,j.

V

v

7

1

Str 6

'-

·-···
-

'

-

:~

·-

,.. . - ·

•

4 .I'!'"

„ '

..

f ny.·
Kiedy .ilość abonentów telefonicznych wŁodzi zwiększy się do... stanu przedwoJen·
nego? ·W r.1947 wyprodukujemy 60 tys. aparatów telefonicznych i 20 tys. radiowych
Przed wojną było w Łiodzi 18.500 abotrentów telefonicznych, d1..iś je.st ich zaledwie 9.000, przy czym Usta została zamknięta I nowych telefonów nl.e zakłada się.
Przyczyną zmniejszenia telefonów jest
zdewastowanie automatycznych central
telefonicznych oraz brak nowych, jak równid brak samych aparatów, które okupant powywoził w głąb Niemiec.
Czy są jakieś szanse, że znowu tetefon
: <-dzie miał przed sobą nieograniczone mo: lwości rozwoju I że stanie się on dostęp.
ny dla Jak najszerszych rzesz?
Będzie to możliwe oczywista tylko
'Wówczas. gdy będziemy mieli nowe cen·
trale I nowe aparaty.
Produkcją central automatycznych 0 _
raz aparatów telefonicznych, jak· również
aparatów radiowych zajmują się Państwowe Zakłady Tele-Radlotechniczne które z braku własnego gmachu zostai; rozmieszczone w tri.ech miastach: w War-

~~~~.~~~~~ocławlu

I w Lodzi przy ul.
ciągu pierwszego półr~za działatł!ości zakłady musiały ściągnąć fachowców, którzy w tych zakładach, produkują
cych precyzyjne urządzenia, stanowią
W

trzon personelu.

dy

w

kojenie potrzeb naszego miasta - sprawa
przedstawia się skomplikowanie. Musimy
na raZ'ie liczyć tylko na zagranicę, skąd
zamierza się właśnie sprowadzić nową dużą automatyczną centralę teletonlczną. Kie
dy to nastąpi - niewiadomo. Do tego czasu więc będziemy musi·eli ograniczać sie
w zakładaniu nowych telefonów.
Zakłady Tele-Ra<liotechniczne przed samą wojną były jui przygotowane do produkcji takich dużych central. Wojna }ednak Pokrzyżowała plany i teraz trzeba zaczynać wszystko od początku. Personel
kierowniczy jest jednak <fobrej myśli, że
wszystkie przeszkody uda się przezwy•
ciężyć.
Obecnie czynione są przygotowani-a do
roz.poczęcia w najbliższym czasie

o~~un~~ ~~~~:ica~:~ł~~: :~:~i~~ą~::z~

obrabiarek precyll'.jnych, w tym około 50
najnowszego . typu, Sprowadzonych za poiski węgiel ze Szwecji.
W dalszym ciągu trzeba pokonywa!
~rudnośDi materiałowe, Jest jednak nadzieJa, że I te niedomagania zostaną usunięte.
Zakłady Tele-Radiic>techniczne nawiązały
iuż kontakt z firmami szwedzkimi, szwaJ::arskimi i angielskimi, które zobowiązały
Się w najbJiźszycb miesiącach dostarczyć
niektórych gatunków wYSOkoprocentow.ych stopów metali, nle wytwarzanych
w kraju.
, Mimo jednak lstnleJących przeszkód
'Produkcja zakładów stale się zwiększa.
Ostanio wykonano m. in. dwie telefoniczne
centrale automatyczne oraz 30 tysięcy
głośników dla radiowęzłów, nie licząc setek tysięcy kg, najrozmaitszych części do
aparatury telegraficznej, telefonicznej i radiowej.
Te jednak centrale automatyczne, które produkują zakłady, są obliczone tylko
na maximum 2.000 abonentów, dla użytku
wlec wielkiego miasta, jak Lódź, nie webo-

Nowegat unk,· pap,. eroso'
.

'

Po Nowym Roku
na rynek.
n1·e'-awem
g
można będzie nabywać dowol"ne ilości papi,erosów w budkach
tyloń, uprawiany

Już za kilka dni rozpoczni'e sie produk- kowe „Wawel" <>raz popularne papierosy plantatorów p_rywatnych
cja nowych gatunków papier)lSÓW. Pala- „Mazur", wzorowane na dawnych „ma· głównie w gatunkach „Wirginia" I „Ken•
tucky". Z surowców tych rozpoczęta zocze są zainteresowani: jakie papierosy u- clwrkowych".
Cena „Mazura" wynosić będ'zie zł. 1,50 stanie produkcja tytoniu dla palaczy fajek
każą się na rynku, a najważniejsze - Ile
oraz tabaki.
za sztukę, pozostałe będą droższe.
będą kosztowały?
Nowym produktem PMT stanie sic; wreOprócz tego przewiduje się jeszcze
Przyznać trzeba, ż·e d·ołychczasowy;
wachlarz gatunkowy był bardzo szczup- produkcję ?.apierosów „Syrena", „Snież- szcie tytoń do żucia, którego duży zbyt
przewiduje się w naszych miastach nad•
ły. Bezustnikowe „Wolność" i „Bałtyk'' ka", „Zefir' i „Popularne".
Ponieważ towaru znajdziie się na rynku morskich.
oraz ustnikowe „Partyzant" i wypuszcza
Obecnie czynne są „poza łódzką", na·
b:udzo dużo - pall.ierosy nie h~~ą iuż WY·
ne ostatnio „Nys1" - to wszystko.
Zobaczymy, jaką niespodziankę gotuje d?wane n~ kartkiy 1ak ~o ma m1e1s~e ob~c- stepujące fabryki wyrobów ~toniowyc~:
nam Monopol Tytoniowy już na najbliższą me. Tak Jak przed wo1ną, sprzedaz papie- dwie w Krakowie (jedna z mch wyrabia
rosów będzie się odbywała w budkach in-I cygara) jedna w Kościanie. jedna w P~
przyszłość.
Na rynek wYpuszczone zostaną m. in. walidzkich i trafikach bez żadnych ograni- znaniu 'we Wodzisławiu I Radomiu.
'trzyletnim planie gosp0<larczyn1
papierosy bezustnikowe „Hel", wzorowa- c~eń. Kaź~Y będzie m_óg~ ~ab_Yć tyle pane gatunkowo na takich samych paPiero· p1e~osów, ile i:otrzebuie 1 1ak1e chce.._ "PO przewiduje się uruchomienie nowych fa•
bryk wyrobów tytoniowych, a mianowi./
.
ceme no~mal~~J.
sach, produkowanych przed wojną.
, C yżynaclt i Grudziądzu przedtem
W d u edzm1e uprawy tytomn PMT po- .,
Poz.a tym wypuszczone zostaną na ry· ·eszcze uruch~mienie fanek wysokogatunkowe papierosy bezustni- siada plantacje własne oraz skupuje od ~ie "' z
nastąpi l we W roc1aw iu oraz faJednakpapierosów
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 bryki
bryki tabaki i tytoniu do żucia w Racibo•
Ł
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WoEec wyzyskiwania przez niesumiennych
pr.edświqtecznegn
okrc1u
!:pekulantów
pizez pobieranie od konsumentów za olei
]adalny rafinowany, sprzedawany przez nich
pierwszą dekadę
jako „olei sojewy" '.ub „oliwę nicejską„ po
Na karty z miesiąca grudnia rb. na
zł. 1000.- do zł. 1.200.- za I litr, ~ańslwowe
pierwszą dekadę miesiąca tj. od dnia I
Ziednjczenle Przemysła Olejarskiego komu
do IO. 12. rb. włącznie, będą realizowat1ikuje, że takiego oleju w handlu nle ma ·
ne-następujące odcinki na chleb:
że cena godziwa za olei rafinowany w deI
po
13
i
12
1,
Nr
odcinek
Kat. I na
t~u wynosi:

Chleb na kartki
na

I

szerzenie sieci abonentów bedzie nie do
, ,
masowej produkcji ·
pomyślenia, zwłaszcza w dużych miastach.
aparatów telefonicznych.
A teraz zobaczymy, jakie.perspektywy
Ju! w pierwszych miesiącach przyszłego roku PZT rzucą na rynek nowe apa- stoją przed nami ~ nieco odleglcjsze1
•
raty telefoniczne. Przewiduje się wypro- przyszłości.
Jak >0bli:czono. aby na katdych 100 mfo.
dukowanle w r. 1947 około 60.000 aparatów telefonicznych.
3 aparaty
Ale to nie wszystko. Państwowe Za- szkańców przypadały chociaż
kłady Tele-Radvotechniczne przystępują telefoniczne, potrzeba w Polsce do roku
również do masowej produkcji drugiego 1977, a więc w ciągu naJbliższych 30 laf
artykułu masowego zapotrzebowania. Ar- Jeszcze 1.660.000 nowych aparatów telef°"'
nicznych!
il<' . "'
tykułem tym są
Czy to Jest wi·ele? Wcale nlef Ody b()o!
radioodbiorniki.
W przyszłym roku PZT maJa; wYPT~ wiem osiągniemy tuż te, zdawało by się•
dukować i wypuścić na rynek około 20.000 astronomiczną cyfrę, to będzie u nas tyl•
radioodbiorników, a poza tym 35.000 głoś- ko 3 telefony na 100 mieszkańców, a w sto
ników dla radiowęzłów domowych I 1.200 Jicy Szwecji, w Sztokholmie, Już obecnie,
na każdych 100 mieszkańców wypada 33
aparatów telegraficznych tybu Morse'a.
Jak więc z tego widać, aparaty telefo- telefony, czyli że co trzeci mieszkaniec teniczne będziemy mieli. Chodzi tylko o go miasta posiada własny aparat telefo(s)
roz- _niczny...
których _
automatyczne centrale, bez ,;,,,,.;.,...;...,;,;,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

zakła- wypuszcżone ,zostaną

chwili obecnej
1.200 ludzi.

zatrudniają ogółem około

I

dzą w rachubę. Mogą one być użyte tytko dla małych miasteczek o niewielkiej
Hości mieszkańców. Jeśli chodzii o zasp0-

guudn ·a

kg chleba;
Kat. li na odcinek Nr I i 12 po J kg.
chleba;
Kat. III na odcinek Nr J i 12 po 1 kg.
chleba;
Kat. IR na odcinek Nr f i 12 po 1 kg.
'
chleba;
Kat. IIR. na odcinek Nr I i 12 po ·1 kg.
.
ch!eba;
· ·
d . - N I, "
Ka t· " N na O emek r I 12 po 1 kg.
,
chleba;
Kat. „C" na odcinek Nr J i 2 po I kg
ch!eba.
Na karty ŻfWnościowe M.K. (Ml.n t'sterstwo Komun1'kac1'1') z m·1es1'ąca
grudnia rb. realizowane będą następują
ce o<lcinki na chleb:
„MK" pracownicza odcień czekoladowy - na odcinek Nr 5 i 6 po 2 kg. chleba;
„M.K" rodzinna 'odcłe.ń .fa1'no-nfebie·
hl b
k
d . k N S
t.•
po 2b g. c e a;
Sl\I - na o cme
" d i -r j
K :irt y „ C o cen
asno- rązowy na odcinek Nr ! 5 po 2 kg. chleba.
Wyiej wywołane odcinki na chleb,
.
do dnia 10
muszą byc• zrea11zowane
I
grudnia rb. włącznie.

rzuJak ~idzirńy wiec _ czego jsk czego,
ale braku papierosów nie będzie! (s)

<:łprzedaż, są obowiązane

cen tych przestrze-

gać.

Pr2etar;r

ogłasza przetarg
nleogral!iczony na przylącze'lie do miejskie!
sieci wodocląqriwej posesji Wydziału Zdtowla, przy ul. Piotrkc.wskiel Nr. 113 w Łodzi.
odpowiadające treści
Oferty pisemne
kos::torysu ślepego należy składać w Dziale
Technicznym ul. Piotrkowska 64, I piętro, pokój Nr. S do dnia 11 grudnia 1946 roku do
qodz. 11-ej, w kopercie nalai:yclP zamknię
tej z nap'.sem „Oferta na przyłączenie do
posesji Wyzł. 475 ..~a 1 litr. butelkę miej~kiej s!~c! woclociągowej
działu Zdrowia, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 11~
„
zł. 245.-'
" 1/2 „
w Łodzi".
Państ·Nowe ZJednoczenie
,, 1/4 „
zł. 125.-'
Szczeg6łowe informacje, oraz ślepy kosz
Pnemyslu Olejarskiego
za opłatą 50 zł. otrzymać można "
torys
.Jklepy detaliczne, które otrzymują olei na
Wur!!zawa, Choclmsk1114
Dz:ale Technlczuym - Oddziale Instalacyjnym, ul. Piotrkowska Nr. 64, II piętro, pokój
Nr. 128.
,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu oznaczo·
Sw:ad?m~ swego obowiąz~u w9)>ec P1 aństwa na ~~ospcdartvwa'!ie Ziem Odzyskanych, na.
z stępujące osoby \\>placay dobrowo!nie Daninę nym na zamknięc!e p.zetargu o godz. 11-ej.
or~z nal~zyc1e poimuiąc domosłosc de.<retu
dma 13 listopada 1946 roku o Daninie Narodowej Narodową:
Wadium przetargowe zgodnie z przepi2.000.-:ł
Andrzeja 27
, .
n Pietrzak i S.ka
sami w wysokoecJ 3 proc. od sumy oferowa36.000.-ił
Andr,zeja 2
2) P:uska I _Cegłowska
nej należy wpłacić do Kasy Zarądu Miejskie2.tfiO.- ·g o, ul. Roosevelta N<. 15, a kwil dołączyć do
tł
Sienkiewicza 6~
3l Oechowsk1 H..
tł 250.000.- cferty.
Daszyńskiego 1
4) R:~taurac1a '.'Ttvolf
,
tł 13~WOO. Pio·trkowska 25
5) Z1.ę.a1 a Jadwiga
Zatzqd Miejski zastrzega sob!e praw~
5„_000tł
,zachodnia 31
~) F.rma „Chen-Zon-GoD"
3Jmo:- wyboru ofert, lub unieważnienia przetargu.
zł
Zawadzka 6
I) Dr Pieskow Wi!dor
Łódź, dnia 28 listopada 1946 r.
zł 50.400.Narutowicza 6
_
•
B\ Stobe Ada.m ·
53 500 tł
Narutowicza 42
9) Frydrych 1 Rakowski f. „~uropa'"
Za1ząd MieJakl w ł.odz!
· ·
10) Kobusiewicz J. i il(amińsk.ii N. Dom
99 700.:r;ł
P;otrkows~<a 157
Mody
19,200.d
P:ac Zwycięstwa
li) Grubsk! Helena ·
DYŻURY
„1
I<iliń~kiego 145
9.ooo.12) Kuzmecki Jan
„
13~ f. 'Jleksiewicz f S.ka
nocy dyżurują apteki:
Dzisiejsze!
70.846.tł
Piotrkowska 307
8.610.cl
Piotrkowska 307
14) f. O!e!<siewicz i S.ka
Wagnera (Piotrkowska 67 ), Rytla (KopermKa
75.00o.źl
Piotrkow~ka 43
15) Cy.'J~l5ki i_ S.ka
8), Hamhurga
zł 130.000.- 26), il(ohna (Plac Kościelny
PJotr!rnws,ka 35
.16 ) . Tęgi St 2 m•raw
(Główna 50), Groszkowskiego (Il Listopada 15) 1
"'
DELEGAT PLLN-OMOCNIKA
Lńrlz dnia 28 lislopdda 19A6 roku
RZĄDU
•
"
Raczyń~kjego CK~tna 54). Ja$luebowskieL?:o _.,
do spraw Daniny Narodowej na 111.. Łódź

W razie tqd-:1nia cen wy7szych, uprasza
<iię o zgł'lszanle tr:tld.::h Nl p:tdków do Pań·
s iwowego Ptzer.ir1ł11 Olejarskiego pod odre;&m Raf'.neria i Tłocznia O:ejów Jadalnych,
t.laź, t;;l. Zawo:dzka 13, celem wykluczenia
:t~i;sumiennych sp.rzedawców od dalszych
dostaw, oraz o ewentualne zgłoszenie podobnych "''Ypadków o ganom ME!cji Obywa·
telsklej, celem sporzq<lzenia protokółu 1 podo odpvwie~zialności
··l~gnlęcia winny:::h
ła uprawianie lichwy.

Zarząd Mlej~kl w łodzi

I
Komunikat

I

APTEK

,(-} Fr,

'

Tre!ewi~~

,

Ruda eabianic!\a..

Str 7

r 314
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o eliminacjacha - Olejnik. Io
- moWa
Na u· ór nie ma 1 karslwa .

Gdy
Niejednokrotnie zabieraliśmy głos w
sprawie najbardziej obcho d zącej w tej
chwili ogól spo rto wv - składu repre:i:en
tac.ii pięściarskiej Palski na rne c~· ze
Na tym odcinku nie by'.iśmy
S~wecją.
odosobnieni, 12:·dyż każdy, kto miał okazję wypowiedzenia się pub!icznie, czynił
zastrzeżenie, co do doboru zawodników
wskazując na niewłaści\\'ość poczyna:i
władz pieściarskich .
Wskażc'.e nam tego,

przekonał!
1 ak właśnie ma

nem

sportowym

l

z Zieliilskim. Lepszego w tej wadze wadze półśredniej . Olejmk jest w dalszym ciągu dobrym zawodnikiem. Nie
trudno w tej chwili wysunąć" .
I znów zapomina się o Woźniakie- miał on jednak walk, któreby mogły być
l wiczu, który z ró\\·nym powodzeniem . sprawdzianem jego formy. Będący w
też
chciałby
·może stawać w wadze lekkiej. Pogodził · dobrej formie Wikliński
by on wszystkich i rozwiał wszc:kie wąt· raz zrównać się z niepokonanym dotąd
·
'
I p:iwości, tylko trzeba było chcieć dopu- mistrzem Polski".
Wzrusza nas naprawdę uznanie Olejścić go d() głosu.
nika za dobrego pięściarza, lecz chęć
A teraz uwaga1
„Inaczej przedstawia się sprawa w porównania go z Wiklii'1skim rozsmiesza

I

upartego !
.
się sprawa z kap1 ' a· '1
naszych pięściarzy. .
kto

• w
t rzost.wa hok ·Jo

I do łez.
To wszystko możnaby na upartego
daro,wać, lecz zastrzeżenia w stosunku
do O!ejnika wywołać mogą conajwy·
żej uśmiech politowania.

Wikliński?

Bardzo prosimy. Elininacii Olejnik
nie odmówi napewno! Sam fakt. że na
temat Olejnika, który nie zrobił nam
zawodu w Pradze, można wszczynać
d yskusję, dowodzi, że . Poznań i Bydgoszcz nie chcą, czy też nie są w stanie
sięgnąć wzrokiem dalej poza obręb włas
neqo podwórka.
f(olazyński i Szymura, to. filary na·
szej reprezentacji, ale waga ciężka„.
Pos~uchajcie!
„Na juardziej natomiast słabą pozy.
cją jest waga ci ę żka. Wyznaczony Kii·
,,,...tv. nym kan·
mecki J'est .w le1· chwili .;f'GU
dydatem na to mie1'sce. Jego doświad·
czenie ringowe i szereg spotkań o cha·
rakterze międzynarodowym dają mu
bezsprzecznie paszport".
A pogromca jego, mistrz Polski, tiie•
wadził, który opatrznościową wa11ę
ciężką PZB, ści4ł z nÓJ! potężnym swin·
giem - czy nie istnieje?
Chcecie Klimeckiego? - zgoda, lec:i
dlaczego nie chcer; ~ dopuścić do eliminacyjnego spotkania swego kandydata z
jego pogromcą, Niewadziłem?
na to pytanie odpowiedzi l
Wiemy,
waszej strony nie otrzymamy i dajemy ją
sobie sami: oto boicie się, by Klimecki poflOW1Ije nie przegrał przez nokaut. Tak!
Boicie się własnej kompromitacji!
Niewadził mógł mieć słahsze dni w
Pradze, Nicwadził mógł się nie podobać,
lecz to nie powód, by po tej jednej pró·
bie zrezygnować z młodego boksera
(przed którym kariera bokserska staje otpo
worem) i z dziwnym uporem siegać
.1
t
.
t „.
s arzo.:Jącego się ru ynowaneg9 1 wYPTÓ·
bow~nego "'.··· ~rzegr~~a:iiu Klimeckiego.
N1ewadz1 ł a się P01111Ja 1 zamyka rtm się
drogę do kariery pięściarskiej. a warrościowe~o ~aryb~u iak ~·ie ma: tak ni~ ma i,
kto v:1e, ile. la~ u~łyme z~mm na i::n~a~~
P"olsk1ch POJawt się w teJ kategoru Jak1s
.
t,J ent.
•
Oto pol1~yka P~B.
•
Czy n:(1zemv. FJ. aprobow3c~ Tak s1ę realizuje hasło oamłodzema
naszej reprezentacji. Sądzimy, ie powinn~śmy rozpor 7 ać tę akcję od odmłodze·
ma samf'go PZB.
po. c.t
~a..· zakońc.z.enie_
h
· . m".lła uwaga:
l
m,o:vic ? moz iwosc~ pewnyc ~'.zesumęc.
V, nioski z wysnute1 obserwac 11 na :>bo·
zie nie wpłyną na zmianę składu, bo i J·a.
kże skoro nasznorty sa Już gotowe.

O"~b„-1~
u
~""Oda
Jest on głuchy . na wszystkie naib:i-dzkj u
• I
I\
'f
iS 'lflll!
,ł !ro
iJ
U
J ~·"ft
ważkie argumenty i nic nie trafia mu
1
najdrużyny
czym
przy
Polski Zw . Hokeja na Lodzie liczy o- oJm;gliw parami,
do przekonania. Ostatecznie wv rob ;ono paszporty d~a: Grzywocza, Janowczy bccnie zale~wie 18 czlonkó\\r, reszta z.aś, silniejsze będ 4 rozstawi\lne.
Do roz~rywek tych zaliczone będą:
ka, Antkiew:cza, Sowińskiego, Olejnika, w liczb:·e około 20. nie należy do Związku.
• (T orun') •
(P oznan') , p omorz a nm
·
Kolczyńskiego. Szymury i Klimeckie~o.
Pomorze Le c łIla
Okręgów jest sześć: Poznań
J 1 s1·e ·
n)
(Ł 0'd ') p·13 st (C'
LKS
'
•
Klamka zapadła!
u J ~ mmnoi esz~
z•
•
Kraków, Lódź, Śląsk I Warszawa. IstnieJ dopiero teraz, już po akcie dokona- i" jeszcze klnby w Radomiu i Lublinie po- ,~1czanka z okręgu śląskiego, KTH ą<rynica) lub Wisła z \lkręgu krakowskiego,
•
.
.
.
nym, „Kurier Sportowy" w ostatnim nu ;
wreszcie mistrz \Varszawy.
.
merze uważał za stosowne poświęcić siadaiące sekc~e hoke1owe.
Zwycięskie drużyny doid:\ do finału, a
PZttL zamierz.a rozgrywki o mistrza·
tej sprawie programowy artykuł (lepiej
by się wog-óle nie ukazał). w którym sta 1stwo rozegrać w ten sposób, że w p~sz- do nich dołączy s:ę Cracovia, jako zeszłora się usprawiedliwić dokonany wybór, cze.gó!nych okręgach priewiduje ukończe-1 roczny mistrz Polsfd. Te rozgrywki od2 iPonocześnie ... wypowiada pewne Z&· nie ich do dnia 45 stycznia, natomiast mi- będą się w Łodzi w drugiej połowie stycz~
strzostwa Polski odpędą się w dwóch p11. nia, przy czym, o ile pogoda nie dopis:iłastrzeżenia.
Wywody te są wprost kapitalne. Auto lach między 5 a 15 stycznia. W puli półfi- by, cały ten turniej przeniesiony będz ie do
rzy zatracili całkowicie poczucie oliielc· nałowej zm.ierz.ą się mistrzowie sześciu Krynicy na pierwsze dni lutego.
tywizmu ł wpadli w . śmieszność, byle
1··
swój punkt widzetylko
nia.
Zaczynają od tego, że Szwecję okreI 015
ślają jako przeciwnika ni·egroźnef;!O
KClllendan:yk sportowy na sobotę l nie - wody o moralny tytuł mistrza k!asy D okrę·
I według ich zdania o wynik spotkania
gq łódzkiego: Widzew n - TUR (Tcrnaszów.
' dzlslę przedsta'Yil.'l się jąk nastlł;;:iuje:
możemy być spokojni.
-Pił.KA RĘCZłi!\: sala YMCA !JOdz. 10 mlSOBOTA:
Brawo!
T.ENIS STOŁOWY: mistrzostwo okręgu, strzostwo w sL-:rtkówce, konkurencja teńska:
Tylko pod tym kątem wfdzenia czyńmy przyg<>towania. a lanie murowane! . gcdz. 15·30 w Aleksandrowie: RKS N.r. 1 - Zjednoczone - Zryw, Hl!S - ŁKS, ZZK Wyjazd do Szwecji poprzedzi l 0-cio I TUR (Tomasz~w), godz. 16 ul. Daszynsldego AZS. Konkurencja męska: ŁKS - Zryw, Zjed..... I-~nerglNa gto77d~. Ota: lsHkKS - noczone - BKS, YMCA - AZS.
-~Dcktrovlm~~
dn;cwy ob6z kondycyiny. od 2 do 12 Ł54W:;:,...,.
• gn o , u . Alu.u.r ,1ego r.
t
.
TENIS STOŁOWY: mi:o:trzostwo olm~g~1
gru d ma a nas ępnego dma ekspc.dycja , Filmcwfoc, id. Wcdna 36 : óratorium _
khud, godz. 18.30 ul. Armll Czerwonq,J 47: godz. 11.30 ul. Dcszyńc;kiego 54: Elektrowwyruszy W drogę.
nia RlIS Nr. l, gcdz. 14 w Tomaszowie:
,
Co do kandydatury Grzywocza nie I Widzew - DKS.
TUR (T) - Ognisko, ~odz. 17 w He!enówku:
ma dyskusji; ale Janowczyk wywołuje . l'JI!:DZI!::LA:
- Widzew, ul. Kopernika SS: EnerŁWi:KD
siatkówkę
w
m1'strzostwo
nĘC7~A:
PIŁKA
doon
jest
że
Przyznają,
tastrzeżenia.
brym bokserem, ale dał się poznać ty! godz. 11 YMCA, konkurencJa ieńska;: HKS _ gia Oratorium. crcdz. 18 ul. Navnot 73:
ko na ~erenie. Poznania. Lecz co miałby j DKS, ZZK - Zjednoczone, AZS_ Zryw, kon- MKS Ic~ud, ~cdz. 13 I!KS - Ichud, godz. 19Zjednoczone, DKS F1lmow1ei:.
do pow1edzen1a w walce z Czarneckim kurent::ja męslca: ZZlt j · PŁYWANIE: r;a base~ie „YMCA" zawody
YMCA - ŁKS, AZS - Zryw.
naprzykład?
PI!:.ICA N02MA: stadion ŁKS-u godz. 11.30 I tow·arzyskle HI>S - z1·tl:ic;:zone. Początek
Wn.1o~ek - potrzebna e!eminacia. A
przeciez 0 to tylko nam chodziło Odd • zav.rotły towarzyskie l.B'.S - ZZK, gcdz. 1D.30 godz. 17. w pcgr=tle biegi, skckl i
~-1 przeclmecz rezerw. Boisko Wimy godz. 11 za- rz!alety.
Wa!iśmy Cżarneckie o do d s.
lecz _dzis!aJ s~u.kaj ;i.atru w p:iu~o~~~~ ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:u11111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~JE
neck1 spoko101e przemierza w wago·
Łódź-Budapeszt,
trasę
ni.e ko_ lej.owym
1) lokatorze głównym _ w stosunku do
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do puk7
sublokatora I innych osób mieszkajqwięc ja ie. zn.aczenie może mieć pod ob- blicznej wiadomości, iż w zwiqzku ze zbllne wystap1eme. Przysłowiowa musztarcych u lokatorów,
żajqcymi się wyborami do sejmu powołane
da po obiedzie.
2) glewie rodziny - w stosunku do członkó
Id k
k ·J
'al
t ł
ków rodziny i domowników pozostają. W piórkowei kandydat Antkiewicz nie zos a Y speci ne omis e me un owe, 1 cych we wspólnym gospoda,stwie z
bardzo się podoba, więc przeciwstawia ryc'h zadaniem jest kontrola istotnego stanu
KOĄ\UNIKl\T
glowq rodziny i wspólnie zamieszkamu sle Leczkowskieąo; Jako leoszeP-o zameldowanych 1 wymeldowanych osób na '
Wobec powstałych wątp .nvośd, czy 1in1
łych,
technika i taktyka. Propozvcja elimi~-a- terenie miasta.
3) pracodawcy - w stosunku do pracow- cown:cy ins tytucji, władz i uizędów pa1'\5!wo.
Wstępne wyniki z przeprowadzonych lucji? Wiemy iak słabo wypadł Lecz!rnw'
obowi ~ zkow1· opłacan ;a 02nin
wych n.nd'e<r"a1·
· ka ł ych,
·
·••·
straci'i wykazały • z'e wiele osób nie prze„„
·an'sl.<i·m
s k J. w Pra d z.e na turni·ei·u sJ0 ,„
'«'muniku"je. ·· że
Iz~ ha Skarbowa
N ~ r o'1 rnv e i
•) n1... owd u mes>;o zam1esz
h
Id k
ó
"1
1
.., zarzq cach domowych, ' upowa:i.nionych zgodn ie z art. 3 P 4 i art. IO § 2 dekretu z
a Antkiewicz lepszego poziomu nie re~ st·zega obow qzk w me un owyc . .
przez Zarzqd Nieruchomości w m. Ło- dn'a 13 lis topada 1946 r. o Danin;e Narodowej
Zgodnie z P.rzepisaml art. 22 ordynaci! wy- ,
prezentu j.e, przeciwnie - może nawet
wszyscy pracownicy państwowi , którzy zwol.
dzl,
.z dma 22 IX 1946 r. (Dz. U. R. P.
borczej
•
ełabszy. O Woźniakiewiczu
1
5) właścic!e!a~h domów lub adl:linlstra- nieni s ą od pad.a !ku d:ichodnweg-o od wynag-ro.
• ro 71 tmie s,ę, Nr 48 poz. 274) osoby nie zameldowane bę•
I l
1
torach upoważnionych do sprawowania dzeń . podle gaja obowiązkowi opłacania Daniny
an s ?Wa. ~akt~!JO ho 'Sera. W Bydg-osz- d~ pozbawione prawa głosowania do sejmu.
Narodowe i wedlug stawek wym'enlonych w art.
czynności meldunkowych.
czy nte zna.ią. A szkoda, .w"•llca szkoda., Zarzqd Miejski w Łodzi wzywa przeto
§ 1 dekretu bez \\<Zględu na wysokość otrzy.
d dope.ł n! en1a IO
i
h id·
b
o
Łodzi
swv. eh_. pieści f:!O· wszy. stkich przebywających w qbrębie
ce'<." hmo.c.ą
N.asz „Morv.
mywrneQ"o wynairmdzrnia.
.
s.o y. uc y 1q11e s ę o
·I
b ł k d
t
narfnę Narodową opłacają 'tównld repa.
ow Y az et c Wł l W,Vll!Sac na szczę· do nµtychmiastowego zameldowania się, cbow1ązkow. meldunkowych, bądz tez lolekach Antkiewicza i Leczkows 1 •ie~o swą I względnie do natychmiastowego wymeldo- rujqce f ilccy1ne .z~meldo:'an!a, karane będq • triand, kt:S~zy korzy-łaj l z, ulg podatkowych na
wizvtówke i przypomnieć PZB o swym · wania się o 11e z.:xchodzl fakt opuszczenia w trybie admm1stracyinym grzywnq do 1mocy speCJalnych zarządzen Ministerstwa Skar.
bu. .
I.OOO zł. z zamianq na areszt 3 dni z art.
.
istnłeniu. Dzic:;i;:ij też odb ywa podróż do I miasta na stałe.
Lódź , dnia 28 listopada 194.6 roku.
Stosownie do przepisów rozporzqdzenla pkt. 3 wyżej wskazanego rozporzqdzenia,
Butłaiiesztu. Wi<-'c po co e'.iminacja?
IZBI\ SKARBOWA W LODZI
Da'sze wywody są szczeCYó'oi~ k ._ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie! z dnia o ile nie będq one · podlegać surowszej
ap! 16 marca 1928 r. o ewidencji I kontro!! ruchu sankcji karnej (areszt do 3 miesięcy l 30.000 ~~------=-~-------.,... '
talne:
SllYaJ· cie 1· A
• ludności (Dz. u. R. P. ?-Jr 32, poz. 309) w zł. grzywny lub jednq z tych kar) z art. 38
.
• ....
. •• •
'-r
•
te. się 1:-rzmien!u ustawy z dnia 15 marca 1932 r. dekrotu o publicznej gospodarce lokalami I
•;Sowms~I w. wad1e _Iekk1e1
W
mrmo (Dz.. u. R. P. Nr 38, poz. 390) - obowiązek kontro!l najmu (Dz. u .•R. P. 4/46 poz. 27).
byc oipow;~ómm w te1 kat€9'~rn.
~
ł.ódź, dnio: 26 października 1946 r.
słah;zvch , Ja1< zwvk!-e, w::ilk 1a 1<JP sto- dopilnowania zameldowania l wymeldowa-1
Zarzqd Młelskl w, Łodzi
czyi podczas ostatnich dwóch niedziel 1nia ciqży na:

j es·1·

lodzi· n1·e do:i"s"e,

Dok~d
at

przeforsować

s·Ja w "ry11:cv

po·1·dz1·emy dz1·s· 1·u1ro '·

że

Imprezy sport owe na sa Iac h • b • kac h.
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'

•

t
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- ·ł e1 •a&:„:a:wa1z:x.t•asa&e:1
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Dok~~n~~~~.:~~~~.~~!my IT~~~~:: ~re;a:ra~i~T~l~u~ą;z!

M!.ODE wilczurki ku!>imy. Zgloszenla pod
1092&
..Wilk".
PALIV!.., pięknq 2 m. sprt:ed.:im. Pabian!ckc
10921
50 m .17.

o godz. 18-ef Uroczysta
:AkadP.mia dla uczczenia 116-ej rocznicy Po-1
ws•ania Listopadowego. W części oficjalnej ~

11111111111111111111111111111111

~

przemówienie Prezydent m.
ob K·lZimierz Mija! oraz Wiceminister Obrony
Narodowej Gen. Dyw. M::irian Spyc'halskl.
TEATR POWSZI:CHNY TUR

Dziś i dni następnych.komedia J. Blizińekiego „Pan Damazy" z Alek~andrem Zelwerowiczem w roli tytułc:,wej. Sekunduia 111u
E. Kunina, A. Łapicki, T. W'.lźnia,k, B. Fijewska, S. Grolicki, A. Bogucki, I. Habrowska i
Pilarski.

TEATR KAMERALNY. ul. t'aszyńsklego 34.
Dzi4 ' dni następnych nie grana dotych·
c;:r.as w Polsce komedia J. A ·.1culiha"a „Spotkrnie" (Le rendez-vC'us de Senlis). KasL tel.
10694
123-02..
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"

(JL J.\. wro
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KURSY SAMOCHODOWE
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ż n e

ws1elklAQO
l!adu
bet
f.IAP: AWIĄM
rodzaje usz~od?C>nQ garderobę. Łńdt Sród•
90C&
ml ;.,.ko 2:1 m 2.
lDJFCIT t;giv.rmocyine am ·itorskle wyk' DU•
~\
te w ·ym sam y!Il "In lu Legl~6w _l_ __ 872_!
1~ Doch6d
rti;..1lkacje sukien. wykoP'RZYlMUfĘbafty
10333
~ 1:uję solidnie St jm':l.:20 15 - 44 .
~~~~~~
P-RACOWNlA kot•1s1kł>w ~akr pln'isklch przyj·
ZE ShH
Lt:uje v. szelkle rot>oty t.ód~ ul . Pllsudskieqo
H'ARS:ZTATJY E:LE"TRlJTECHi1llCZNE
S\J - IO !ront weiście z podwórko no le•.ro
~11 wł. S. B.-\Sf,)CKI i A. DllHJC.,W ł/UZ
101134
„Ał(u
'l piętro
-AnlrzP.j~ Struga (dacuniej św. Anc.lrze1a)
"'
.łlo
siybko
r
v1p,rowv
qA'llOOCBJOQNIKI
przyjmuje do hdowania i rep ~ racji akumu!atorą wszelkiP-go typu (samochJdowe, radiotanio Porodv <1praw.->z':In :e rad!ondt>1ornlk6W
we, do s1acji rele,onicmych).
be7i'lotnle Firmo S Ke;ralczyk Plotrkow•ka
Spe::ialna reper::xcja akum:.iiałor~w żelazo-niklowych
RBn9
?.2fl ,„ 2::lb 14
Kupujem t 111are akumul trlru
W µ mil'niam).I stare na nome
pod:
PRZYBt.AK.At. i::IĘ duży pies , cżorny
pa1"'nv Do odeb-ania od 15 do 20 Hipotecz10949
na Nr 2'>-2. Gq~lorowskl.
n-KATYZOWANIE, PJfSOWAMIE, sc!ejk! Naj·
fachowo,
Wykonyw::im
nowsze modele.
~· GERHAR )A w ŁOD ... I (d:iwn. E. TU3ZY.L"S:{C i S-ka)
10950
<:zvhko solirlnie. Poludniowa 23
przyjmuj11 kandgdatórn na kiero:vcóm za:in:lił 1ych i a:n1tars'.<ic~. Wg!dalt1 roipor:zn11 się
· l>RZ-DMIOTY skó·rnn& do lmb ·:wania i od·
2·go grudn a . Podcza~ tU!Jkladórn w 1śmietia . 1e są filill/ rJC 18 li? z bul >tll~ 1 olHlugi sa'3wie7.rmla przyjmuje pracownia ul. Po'11dmochodów Nau ka 1acd;i o.I:n .ua s~ na wonc 1 oHJ:> u JC'.1 1 c1ęi:uo u 1c!i.
10951
nlowa '29 m. !;
Zapisy PWJJIDUJą kancelarie prcy ul. Pwtrkowskiej 171 od 8- 12 1 15-2\l oraz przy
Liczba ka.idgdatów Ołraniczona.
AL ł\olciuszki 6Cl od 9 - 13 i 15-18.
11111m111 ZaoHarow,.,.·'l·e nrrrcv 11111m!R

Dziś I codziennie wspaniale wystawiona
cperetka F. Lehara „Miłość Cygańska", która zdobyła sobie z miejsca niezwykły sukces dzięki malowniczym dekorc;;cjom 1 wy"okiemu poziom >W:i g.y soJir;lów, chóru, balf'lu ( z roczuciem artyzmu sk::impon~wane
tańce w akcie II na tle „R::ipsodii Węgier
11111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111
'ski2j" Liszta) 1 orkiestry pod batutą prof.
punktualnie o
Początek
Szczepańskiego.
ab}tu:
t.AG-?WSKA. lRE:NA
llllllllllllllll".'11111111111111111111 AKUSZ:.:RKA
11111111111111111111/lilllllH!lllllllll
ne:i.tka Warszowsk1e1 Klimki pr<:'t Gromadz
lul
godz. 19.00. Koniec .J godz. 10.00. Bilety
wcześniej do nabycia w ksietgami przy ul. LtIUiRZ sctomatol'.'g Alicja Burakowska. Cho kiego przyjmuje Zachodnia 52. Telefon 151-76
Piotrkowskiej 102 a, a od godz. 17 w kasie raby jamy ustnej i zębóv. . u l. Andrzeja 2 •
•
teatru
1111111111111111
, 10594 I 1111111111111111
:'~go~z. 5-7 wieczorem.
.
.
o, t.. liOżYCKI. specj'1lii.-ta cbcrćb-koble: i
TE.A TR ,,SYRF~ A'', T!augul!a 1.
cych ; akuszer!~ ul. !.eg:onów 9• rei 166 79 . GRYCE\~ICZ J~lian „Dom F1lat<ihsty" kupno,
Dz~ś i cor:lzienniP komedi~ muzyczna pi6- p r2 jmuje 1-6.
sprzedaz, zamiana znaczków pocztowych do
7881
tc Z. Gozdawy i W. Stępnia pt. „MOJA ZO- D1 Ll'30 . ALEKSAN"JER choroby uszu. gordla 1'olokcji, Nawrot 38.
10906
.
..
lllA PSNELOPA",
Do!.zyńskiego 6. Od 8-10 i 4_ 6 po , ZEGAREK, fotoaparat. b1zutenę, brylant, sprze
t noso
1
pc.ł. Telt.ton 101-50
78 •15 daż - kupno - najkcrzystniaj w „Okazji'" Ki
Poc>.otek przeds!awłąń o godz. ' 19.30
10607
Drmcd.-GUSTAW~ARRlEWICZ, choroby 1ińskiege>__47.
Kasa czynna od godz. 10 do 13 i od 113.
s~ ćrnti i weneryczne, Piotrkowska 109 m 6. AMERYKAN na gumach sprzedc:m, Andrzeja
TEAT!i „GCt!G".
10838
7879 47-5.
Tel. 138-52
Poludnl-:iwr 1t
Dr:- H~NBYKPROCHA-CKI, 1 pecjallsto chorób BRYCZKfi sprzedam, Pomorska 34/36 - Por10750
„Pnez dziurkę od kl.J;::za„ g Dymszq i Gie. !'~ órn ich, wenerycznych, Legionów 17-5 lfernia.
9668 MAN"KllJY krawieckie damskie, męskie, dzie
9812 rrzyjr.l'Jje 12-1 i 3-6.
19 30.
:raslńek im. Początek ,
'.l7 c1ęce oraz poduszki do prasowania poleca
Dr MIRSKI, choroby kobiece, Żeromskiego _
_...,,,. ~~
93li ł Jnef Sobczak Zgierska 17, Pracownia Mane·
tel. 257 23,
1
10653
Dr. SWlf"Cit.O l\DAM. cho roby kobiece i aku:. knów.
PLUSZOWYCH,
TKACZY
SR„BRO. zioło-złom. K..ipuję placę najwyż
9528
4-6.
god~
38.
Zawadzka
„:eda.
ł
Dr. W. STEIN, choroby nerwow.e, Siódmiejsk".I I sze ceny. Zaklad zeq rumistr<1owski „Omega„
KSIĘGOWEGO
i
ID499
10231 . Pi olrkr::wsk~_!._t~·~54,
" . tel. 192-55, przyjmuje 4-6.
'
Zakład Państwowy w Łodzi.
zatrudni
ł
Łódź,
s;:irzedania,
do
I-konna
PLATFO::łMA
9']
Pio'rkowska
chirurg,
r--A~LESNLWICZ,
Oft" rl!J kiP.ro •uuć do Ogrei;c.:1i Pn my-·.;~U
106~
• - Andrzeja 2, telefon 224-09, godz. przyjęć 6ródmiejska 71. Ziemuiak.
siu Jedwabniczo-Ga •antervmr>go, l.ó l:t
i
ul. Trau gulla 4, W11dzial 1'ersonaln9.
10812 MEBLE sypialnie stolowe. kuchnl11.. s7Jukl po.
4-6.
11111 • •li"'"" ""''"" •111111!1 "'!Ili„, 1111111111 ' =2~
•'łWl'"I "lftlll. m111m:
KCWALCZYlf JERZY. Cbor::.by skórnel ledyńcze gotowe ł na zamć.wien:e ora1 na
l)r
weneryczne. p1zyjmuje Żeromskiego 41 _ t, .::~ładzie meble biurowe. Polec'l lzdc.bslTi,
1018"
""!'~~ ..................•.... ::~„„.·.~~* 3·- 6. Tel 150 .53
7883 P1otrk"'>wska 31 - 2 Iron! I piętro.
Książkrlekarskie7języ
medycy!
UWAGA;
Przyjmu{e
BAUt:KA.
ZCFI/\
Lekar.z-dcntyslll
styczne
Mela ~e .Centy
od 10 -13 I o'.l 16-19. Moniu„zkl 11, :1 pię. ku niemieckim sprzedaję, Radwańska 4,
złoto, luty łatwotopliwe
10839
7943 m. 20, tel. 276-32.
!ro, tel. ~SI . 15.
:
. poi er.a t RACDWUIA ZŁ TH ICZA
:
JL DOBRC'WOLSKI, soec-lalistc, cho ról> ner: °'flłYZJERSIUE rutykuly i perfumerie po!ee'C
ULICA PIOT KOWSKA llR. L8, SKLEP
; lÓ
Łódź, Daszvn
fi,m'.l I' · n si-k i G a jE<wic2
wrwych I seksualnych, przyjmuje ;,,..~:..:.:;.:.;..:. · -...:;··:;:.::.::.::.:····:.::;:::;:;:.;.~~- K.: pernikt' 6
7940 skieg ~6, tel. 105-62, duży wybór - niskie
·
9737
DR WACL.AV:rli6NA:'l rbozoby żolądka. ki: _c_eny.
SRr.B!tO w każdej ilości i w każdej postaci
szek, wątroby. Narutowicza 56, tel. 119-59.
Kantor ! H Zialir.ska, Łódź.
8982 . kup1.:je firam
9625
01 LENCZEWSR:J - cb'.lroby kobiece ł aku: Gr - nr' Hotel. Piotrk,...w~ka 72.
wykon;wuje W~Jkwintnle wstelkie
s?erla. obecnie t.ćdż, ul. Sienkiewicza 51. i ~WIĄ'i".„CZNi: ka!ty. p.Jski na gwiazdki. bi:
zamówienia
7884 bu~ka kolorowa, mak:rtki, kalendarze, ceny
g..idz. :: - 7 :eł IBJ 4·
Czesław Kłos!ński
ó, tłEJCHER~ Specjalls!a chorób weoerycz: I hurtowe, poleca: „Składnica Biurowa". Łódź.
8076 ° ' olrk'.lwska 69 telefon 116-60. Prowincja
oych. Poludniowa ~~6. rrzyj 2~s.
Śródmie;ska 27-2
1025~
Dr a:e1:- SIEŃKO KSA W Z::P.Y specjalista r:horób :_~~i-~.ze~e.
stare kupujemy.
skórn::i.wenerycznvch Przyimuje ul. Kilińs· ·1 Pt.YTY PATEFONOWE 8'376 Nadeszły najnowsze }J.zeboja. Andrzeja 30
kiego 132 godz. 12-2 4--fi
11111111111
0111111111
9487
t'tt.07.A- EMIL, i;pecjal!3' :i w chorobach skór:
DNIA 6 WRZESNIA wyszła z domu 19-Jetnla cy.:J... weneryr:"?nycl> rrnyimuj > od 12-2. 6-8 FtLATELISCl1!1 Znac:z1'1 ~- l'biorćw kupuja 10609
7885 f;p1zedaje „Okazia" K~Jińskiego 47.
1el. 179-56 Slenklew1r,2a 34
Feliksa Tomczak, zc.m. wsi Żelazna, gm. Ma~„a:<~czy ! pe~is
JH.<illU:~·C.W
~ ---~-cl ~eCi:-CvoGEL - ze- „wowa - specjalista
rew . pow. Łęczycki, do lege- czusu nie wró- c.horob kobiecych l akt.szor, przyjmuje. ul. 7 e,cms1'-1ego 85 (~klFp) przv:mu1e zamów1e·
10852
ciła. Ktckolwiek wie o losie powyższej pro- Narutowicza 4, tel. 260 92.
-79361 ·i-. :.,.„, ~7'> -I· świat.
10867 Ot. m.Jd B. TOt.CZYŃSKI. specj::il!s•a chorób jL.DYNi~ Gwi....'!::lko ro Portret, ?• 'eca Fo•o
szcny 1est o pcwiadomienie.
u~zu, nLsa i gardła Sienkiewicza 37. p1zyJ., L Ol'>jniczak, f.ódź, 11 L!qtoptTda 2, tel
10855
a 11111111111111111111111111111111 muje codziennie od l-3 i od 4-6. 96~2 217-n
a u
11111111111111111111111111111111
Dt med LUTOWIECRł -JERZY:-choroby skórne · CHOINKOWE SWII:CID:ŁKA poleca wyRROJU. p.zycia, modelcwania ubrań damski.:~ ł weneryczne, Legionów 9, przyjmuje :?-6. twórn!a wyrobów szklanyr,h, Piotrkowska
10921
7945 l J 12-19 do dziewiqtej wieczorem.
te!:.._!56 .10. - - -·gorsec!arst NO
bleliźni:.ustwa,
~ziecfonych.
Vr med. S. 2URAKOWSKI spacjal!sta chorób t::.l\PUSTAKISZONA-do sprzedania hurtowo
wyuc;:ajc; (Eugeniusza Wiśniewsklegc- „Sys· s~órnych
!llC'czopłc!owycb 25 zł. kg. i beczki. Piłsudskiego 28-30. Zower <>rytznycb
1
ternem Krojenia Odzazu na Materiałach'') Pic!rkowska Nr 33, ::io:iz 12-1 i 3-51/2• 8366 fia Kwiatkowska. Sklep.
10922
kursy przy lnPty!ucle Przem.-Rzemieśin!czy·n D· BATAJ-2UJłA'!ł:OW'!lF.I\ specjol!slka- chorćb RADIO-SUPER z okien. magicznym sprze10923
lt':SE skórnyr.h. wenerycznych u kddgt, kosmetyka dam, ul. Południowa 20. m. 61.
Zo N:xdzk< · 25. T,,.l. 172-25.
duże w dobrym sta'óżko
tanio
SPRZEDAM
i
12-1
godz.
33,
N1
Ptotrkc-wska
lekf:nska.
przy
ZAPifiY •a kurs kroju i mJdelowanla
10924
8367 , nie. Rokicińska 22, owocarnia.
3. -5 1/2:
Ir.s•ytucie Przemysl.-R1,emieś 1 . pod kierowchoroby MOTOCYKL tylko w dobi;ym s!anJe powy:
Or m;i1. HERt'f.R STANISt..AW
niclwem Anny Karbowiak, Sienkiewicza 89 ~kóry I Wr!ne ryczne przyjmuje od 3-6. ul. li żej 350 natychmiast kupię. Tel. 221-08.
106~{1
Dl. e. .
10958
7950
:ldań:łka 46 m. 7. Tel. 212-C2.
„

Ró

podczas której wystqpiq:
fh6r rPwelersów • Wesoła oląt:ca" BIELIC {A M\11A
Duet taneczny: IJZiHl~C.ta - Ra~aJ< PANŁIJ.fS.U UZlł!IERZ
Or.destra Krai:.1;naJsdezo
.
StdAJCiH ff~fłMI(
U;irasza się o za:irntilmie wczaiJlelm slolikciw.
przizn1czo.1y na Ponac Zi:nJwą.

t.odzi I

wygłosi

J.

OC HUMORU f PIESNI I TAŃCA

~\

t>zlś odbędzie się

1

102a

-

129· 13, 137 .47
Lódź. Piotr:<::w~ka I02a. Te eteny
przy1mu1e codz;enn;e od .:odz t5-18, tel.112.60

Adm.ni st racji :

Ueduh:

CE-ny ogluszeli; D1oboe -

60 proc. druze~

za wyraz ~etitowy_ poza tekstem -

li u

FrTR7'F"l!NY blacharz samochodowy Plotr10410
l(c-wsko 189
podręczny krowi'?~U
"OTR'{ERN'Y cze· ~dnik
10653
..,:ol•kow~1<a 13!': m. 4.
:::r:NTR.IHA P'lńs:wc. wPgo frz~·d;iębiorŚtw;;'
fmktorćw I Ha„zyin R::ilniczvch w Łc-dzi · Al.
'<ościaszki 46 p!zyirn·:.,, kilko m:rszynisle'lt z
~cbr'!!e opanowan;;i <echniką pi~rmia na ma;zynie.
Wynnqrodzenle zależne od kwalifikacji,
Podania w;:xz z iyciorysem I odpisami
skladoć
.:ależy
~okumentćw l św,cd actw
10865
N Biu•ze Person,Jnym Centn'I.
POTRZrI'NY blacharz. Zakład ślusarski. NO:
I 0940
rutow!cza 22.
'l'KALNIA prywatn:t P- szu kuje •kaczy na krosna a.ng!e!s)cie na jedwab, tel. ~66-09.
l094l
11111111

Z.agubrone

do~umentv1•

ZGUJHOMO dowód tożsamokl konia na na-

zwiskC'I Krzesnl'lk Wł1r:lyo;!aw ._ zam. w An10729
o.1zeiow' e . Rokicińska 12
'ZGINĘŁY dokumenty: tl"wód ost-bisty, legitymacja Zw. Tnwalidów W ler.nych róine za1 wladczenia w·'I~ 2 o::irtfolen s1<6rzanym na
„azwisko Ż".lhiński Józtil. Ruda Pabianicka,
10826
ul. Par!:micka 112.
ZAGUBIONO kartę •o ~pornawco:q i leg. s;i:
na n 1zwl s ko M:::rlmopom~ cy Cliłorskle i
:"Zak S'.adslaw, wieś Janków, gm. Ciosny,
10827
pow. B~zeziny .
·ZAGUBIONO 4 palcówki, 6 kartek grudniO:
wych, 5 Iistopado·.vych, świadectwa szkolne, zaświadczenie fi~mowe oraz inne doku·•
mcnty na nazw. Kazi!lllero, Edmund, Henryk
10929
i TJdeusz Rzepka, GótJJa 27.
ZAGUBIONO dnia 2~x1:-1946 r. legitymacją
W!es:awy Stebel11czniowrką na nazW:<:ko
10930
,kiej, u,...z. gimn. Z. Mq-. kowskiej.
ZAGUBIONO ktT•tę rej ~stf:-Z Urzędu Zatrud:
nienia, w autob·tsb t'lol lin!! Łódź - Belcha·
!ów na nazw. l)rc..bik Genowefa, Łódź, M:x·
10931
zurska 2~ m. 3. _
zagubiony dowód to-l:samoUNIEWAŻNIAM
ści konia na na'1:W. Słowiński Ignacy. Tus?.vn,
10932
ł.ucka 9.
DNIA 25. XI. 1°46 w'. 1czo~em na "linii tram:.
wajcwO?j Nr. 3 zagub!cno tec-zkę wraz z ok·
t;;rnl urze:lowy-ri, nie ma!ącyr:h żadnych
wa:rtośc! dla osób cywilnych. Znt'lazcę proZ".I wynagrodzcr. iem. Łódź,
ql się o zwrot
10933
d. Żeromskieqo <;I) m. 4 tucz:ik.
UNLWAżNIAM z::igu'-:,.,ną '~g . szkolną na
10934
·1cr7wiskc Pietrasz =k Wieslaw.
"NttW~-?-·-'lll"I ~-gutiona k'.lrtę rozpoznawSwenda M::rrian, Tomaszów
'Zą na nazw.
10935
Mozowi&clri. Ge5b 9.
!;H:BADZIONO torebkę or:xz leg tramwnjową seria A, bilet rodzinny na nazw. Zuchniak Jan - Helena, Armii Czerwonej 101.
10936
11111111111111111111111111111111

L o k a l e
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URZĘDNIK,

kierownic'!:e s!anowisko samotny poszukuje pokoj~. Zg! )Szen!a d; admin istra·
1077'i
cji pod „Ziednocze11!e"
ZAMIJ;;NfF; pt-kój i kuchnią na ~wa lub trzy
pokoje z kuchnią, koszta zwrucam, Łódź,
109417
Sródmlejska 23 m. 2.
Wy:ldw:a

°'p<'>ł1i• ~lni~ Wv fa~;;;

.ł-XPIH·S~

lllJ':l!~( J \VĄ"llY"

looe ogloszema za mil:n>t!ff.Hpaltę P"za tek~tem d

::o.

Odl.i1io \\ druk ac Di L. 1. W„ Lódi, Zwiciu

11

