Cena

•

3

zł.

Opłata

poatowa niszczona cyczalte.lll.

Churchill

w nowej. roli

ŁÓDZ, PIĄTEK

ROK II

2-2' SIERPNIA 1947 nOKU

ynicz i:e ,i bez'Dr ;róde

~raklujq Siany Zjednoczon~ spraw;vf.'j
nych państw. - Wielka Brylania w
Jak donosi "Daily Telegraph and Morl1ing Post", koła zbliżone do amerykaiiskich uczestników rokowałl o rewizję
warunków umowy anglo-amerykańskiej;
dotyczącej pożyczki, żywią coraz więk
szy pesymizm co do wyników tych rokowań. Pesymizm ten zresztą w zupeł
ności podzielany jest i w odpowiednich
",ołach brytyjskich.

teryzował
próby USA'
narzucenia'
"swych drobnych usll.ij?;", jai\o nieposzanowanie słusznych praw Indonezji .oral
lekceważenie autorytetu Rady Bezpieczeństwa.
W ty.m wypadku Rada Bezpleczeństwa p;5winna wziąć decyzję w swo

p

_
I·ano

interesy in
pOlrzasku

je własne ręce.
Na zakończen!e Gromyko dodal:
.
"Niechaj się zastanowią ci. ktorzy
często mówią o poszanowaniu autorytetu ONZ w związku z innymi sprawami, a zapominają ? tym autorytecie w
przypadku IndonezjI .•

Poczdah

twierdzi się. równo\:ześrz(y~po\m:n
.nie. że stany Zjednoczone w odpowiedzi
na zawieszenie konwersji funta p o s t a n o - ,
"
wily zamrozić resztę pożyczki a mery"
Wykręty
kańskiej dla Anglii. Zamrożona suma,
Rząd radziecki wysfosowaTniJę pru testacyjną do rządów Wielkiej Brytanii
którą Anglia zamierzała pod ;ąć w ciągu i Stanów Zjed~oczonyCh z POW,2..du ro.zp oczyfiających się narad między Wielką
:JanIiższych paru tygodni, wvnosi 700 Brytanią, Stanami Zjedno!=zonY,!l1i i Francją w sprawie podni~sienia produkcji
miliDnów dolarów.
przemyslowiej Niemiec. Rząd"ifadziecki u trzymuje, ze l!a zasadzie uchwał poczW Waszyngtonie tłumaczą. tę decyzję damskich w tego rodzaju rozmowach wi nno orać udział czterech partnerów,
Stanów Zjednoczonych obawą, że krok a więc i Związek Radzieclii.
rządu l)fytyjskiego zmniejslv w znaczWielka Brytania zastanawia się one cnie nad odpowiedzią na notę radziec~ą.
nym stopniu eksport amervkaftski, co Jak twierdzą w kolach miarodajnych, rząd brytyjski jest przy_ tym zdania, h
m że spowodować kryzys w Ameryce. obecne rozmowy, jako dotyczące tylko brytyjskiej i amerykańskiej strefy obcho'" * ...
dzą tylko te dwa państwa. Francja zośta'ła zaproszona jedynie do wypowiedzenb
a p,06iedzeniu Rady Bezoieczeńs-twa swej opinii. .
~pra-vie bdonE'zji głos zabrał d~lę~at
.'; '(_ _~._ _ _ __

W Londynie

dyplomaflczne polUyków anglosaski c

zrccl~t

p-odkreśm, że

którvŻadne i prośby
Rada nie Gronr}ko,
spełniła dotąd
<;kierowanej przez republikę indonczyj-

,ki~dOl1eZja prosiła,

p,o pier .vsze, o koktórej zadaniem byłoby dopilnow~
nic wykonania de~yz.ii o za wieszeniu
broni i 2} o komisję rozjemczą, która
zajęłaby się uregulowaniem spornych
kwestii między Holandią i \n(lonezją.
Jednak, ciągnął dalej Grom v'ko, Rada
nie zar-eago,,'aIa na te prośby Indonezii
tak szybko i sprawni€, jak {ego wymaQ'~la sytuacja w tym kraiu.
Gromyko podkr-eślii konl€czność powzięcia
przez Radę szybkiej decyzji w
tei snrawie.

misję

Orilawiają·c 9fertę pośrednictwa Sta-

. nów Zjednoczony.ch, Gromyko seharak"
,.

w

Ses.la Rady Ministrów

dniu wczorajszym odbyło się ,oskdzenie Rady Ministrów, na którym uchwa
lono szereg rozpopządzeń i dekretów.
M. in. powzięto uchwałę o przygotowaniu akcji pomocy zimowej,

owe

C·lęz·

ar,:, oa roboto-Iko'
,

nakłada rząd francuski. - Płace te same
chleb

dro~tszy

o 100 proc.

Działalność gaoinetu Ra.madiera w proc. Rząd rozważa propozycje zamydziedzinie politykI \rewnętrznej sp<lty'ka kania piekarni na 2 d'ni tyg,c:dniowo
~ię obec~ie z równie .ostrą kr'y'~yk~, co r aby zmniejszyć spożycie zboża. PraGa
J~~o pol.ttyk~ z~gra~tczn~. o.s:at21~ PO-, prz€!widuje' zmniejSzenie racji chleb
c11gmęCla rz,ądu zmierZają wyra"me do d'
. d 150 "ramo'w
h" ]€!szcze zlennte. o
l';
·
.
o b arczema
rzesz pracującyC
•
. . •
..
większymi, niż dotychczas, ciężarami.
~ak wl~domo rowme.z, Ramadlcr przed
Jak donoszą z Paryża, cenY chleba lolku dmami odrzucił propozycję podzostały oficjalnie podwyższone 'O 'f00 wyżki płac o 10 proc.
.

l

liediy Anglicy

wycofają się

(H. Or.) Kłamstwo jest taT,ie swego
rodzaju sztuką. Kłamać rlohrz''!, umie·
j~tnie, artystycznie - nit' kil żel., p Itra~
fi. Dlatego to się m6wi, że !dillif',lwo
Illa krótkie nogi".
Tak wł"':jJ ": hywa
z kłamstwem codziennym, Id .l l1i·.t\,.,CI11
niezdarnym, szytym grubymi nj('mi,
kłamstwem,
które demasku je siehie
niezreczneg-o kłamcę.
Ale istnieje jeszcze inny gatllllek
kłamstwa i zakłamania. załganie.
W
oewnego typu gwarze nazywa. sic- o.no
:,hucpą". Jest to taka mieszanln<t najbardziej nieprawdopodobnej blag-i. ~o
łączonej z jakąś absurdalnil oszalatmającą bezczelnością.
Tego typu łgarz
przyłapany na wyciąganiu z kies;.-.eni
cudzego portfela, z tupetem, rykiem,
wrzaskiem i świętym oburzeniem odpowie, że właśnie miał zamial' cichaczem włożyc do tegoż portfelu ~ruhszą
forsę, by w ten sposób zrobić 'wlaści
delowi anonimową przvjemnf.lść.
Takie "hucpiarskie" kłamst \'/0 może
nawet urzec samego. kłamcę. Ta!ć-rlługo
udaje, że sam w nie wierzy. ,1Ż wreszcie", zaczyna istotnie lub cZt'sdowo
wierzyć.

Porzućmy
jednak te rozw,d~nia I
przejdźmy do faktów Iwnkretnv·:h. ~ie-.
wiele pewno osób przeczy1ało Ilotati,ę
Q jeszc.ze jedńym kongresie mi"'dzynarodowym, ktory teraz wlaśr.;~ od/)?lwa
się w Montreux. w Szwajcarii. t\ .Iednak jest to kongres typu dość orV1~H1al

nego, albowiem po raz pierwszy od
chwili Dokonania bestii faszy<;h)""skicJ.
biorą
nim udział między innymi. lakże
równouDrawnieni delcg-aci... Niemiec i Japonii.
'
Patrunuje temu . zjazdowi !ml.iów
.,pokóJ miłujących" i "d(il.'!cych do
organizacji rządu światowego". dobrze
nam znany (któż by inny?) palJ elUirII. no j o.n tu właśnie Niem ców i Ja-

w

pończyków zaprosił.
Posłuchajmy co pisze

ników

Q

jeden 7. ~zicn·
?wej idylli w Montrcltx.

"Frzedalawlciele lr.mjó , 11 ';re fe cze przed dwoma laty prowad:z:ily woj·
nę o panowanie D.tld światem, zosiali po
witani przez niektórych delegatów nie:zwyklI! serdecwe. Delegat angielski
Henry Usborne ośwIadczył, że bez ~ych
dwóch krajów nie m()ma wyobrazić 50
bie pokoju na świecie i I:ri~ są ol1e
"nieOdzownym składnikiem nowego po_
rzqdku światowego, op.-:rrtego na sprawiedIłwości, równości i miłości bliźnie

go".

z Egiptu

1Rada Bezpieczeństwa 'rozpatruje skargę przeciw W. Bry tani

Oficerowie brytyjscy
oskarżeni

o

nadużycia

Dnia J8 bm. zakoi'iczył się przed br,y!yjskim sądem wojskowym \v T.rieście
proces p.rzeciwko oficerom angi,elskim
mjr, Squi~ i kapitanowi WiId-en oskarżo
nym o branie łapówek.

Oskarżeni

się

W. Brytanlaa

r dolarow

uSlaluJae wydost.ac· Siali Z

pętll·cy

przyznali
do winy. Wyrok ogłoszony zostan;.e po zatwi,erdze'f
J
niu prz-ez głównodo\vodzącego sił bryBrytYjski minister rolnidv.ra ogłosił no
W związkll z wydanym dekretem rz;!c!u
tyjskkh.
.,
wy plan dla rozwoju produkcji rolniczej. brytyjskiego o zawieszeniu wolnej wyI:my skandal wynikł wskutek opubJi- Na zasadzie tego planu produkcja ariykll miany sterlingów' na 'dOlary, gabinet brykowania w prasie ame'rykańskiej kilku łów żywnościowych na wyspach brytyjs tyj ski odbył. jeszcze jedno posiedzenie
artykułów zarzucający.ch generałowi kich ma wzrosnąć o 50 procent w stosun nadzwyczajne. Podając do \viadomości pl;
Leen głó\\,:nodo\v-odz'lcemu sił alian- ku do poziomu przedwojennego. Mini:>· blicznej zawie~zenie ~volnęj wymiany
ckich na terenie morza Sródziemnego, ter wezwał bry~yjskich farr"erów do za funta na dolary, brytyjski minister skarbu
oraz jego sztabowi prowadzeni€! We stosowania się do tego, co nazwał "pro- Dalton oświadczył, że nie można było
Wlosz·e.ch zbyt luksus{)wego trybu życia. gramem oszczędzania dolara". Projekt Iwntynuowaćsytuacji, w której cały cięGenerał Eiseooo\ver nakazał wszczę- przewiduje zwiększenie przestrzeni upra żar powszechneg'o braku dolara w wie J[.
de d.ochodzenia, które prowadzićbędzi-e wnej i ma zapewnić pokrywanie potrzeJ) krajach spadał na b,ar1d Wielkiej Bry.
~'p~cjalnie przybyły z USA gen. Ira aprowizacyjnych kraju w 50 proc. z p ...... tanii.
•
Mlchen naczelny inspektor armii Sta- [ku wewnętrllH'g'o.
Dalton \łTyrazil ubolewal,l ie' i tego po
nów Zjednoczonych.
ł .
* .. ..
'wodu, że i'Gzporz;}dzenip bryh i~kie wv,

I

•

zaciskanej przez USA
woła pewne komplikacje \v gospodarce in
nych pal'is1.w. Następnie Dalton podkrcś
lił, że nowa sytuacja doprowadzi prawdopodobnie do dalszego ograniczenia importu i Ao pewnego zmniejs?:enia ooiycb
czasowych racji żywnościowych. .
Dalton podkreślił jeszcze, że dewall1"
acja funta stg. nie nastąpi.

* * *

Unia Poł. Afrykahska, która posiad?:
\viasne znaczne zasoby złota, postanowi
la prowadzić import własnymi środkami
i, jak najbardziej ograniczyć zakupy w
Stanach Z iednoczonvch .

•
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urtopi wZakopanem

Od Krakowa „mie.lscówklu. nieważne.
„państwa'' niema. ....- Spodnie

są

Ludzje
modne

są,

ale

§!!!ł1!

a
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WACŁAWA: Proszę napisać nam, o jakf
przepis Pani chodzi , n a jakt tort, wtedy g~
podamy. Tort jest cios:em bardzo koszt 1w•
nym, gdyż wyma ga epecjalnych, drogich do~
datków.

* * *
Po 10-ciu .1alnch, pudnz::is l;t1)r1Th by·! J\lt' \\, Z\.'.>lko to mine!o i s tr:1cif1i 711· liardzo zadowoleni. Jedynie ma;'.e zdeZOSIA z ca~Q,JBłl: Nie:,tety, chv•llL'\A'O nf~
ł\' i takie eh\.\ ilr,
gdy tr„1(i1ł.1111 1.:!arP., ptl11ie j:ddekolwick lnacze njr w :Jblip:u kl11rownni „ rni z;111!ropi", pragnęlibv c;by µ10żemy Pani pomóc. Mo7.e zwróci sią Pcrn1' da
czy kkdykoi wid, 711ll\Y ir 11jr1.~· -- przy- naszyrh 'I :itr, pt' Ir1) ..11 no iLn i· Jzit"j z n 1~· puk() j:H' ll by Io n Il ii·e i ,o:;óiJ u 111 iC'-'iZCZ :-l· Opieki Spol11o~nej. lub do Pol~klogo Czerwo•
· 1 l
I z·,Cl Irnpanq.{o.
·
I
·
·
l
·
l
Il
J~c 1a arn
Der-ce c ii1vy t aJaceg\)
p1ę ..iw l s: tf<JWt>J n:1·c 1, niz cz N), a 10 lo ;11ż .i·es t spr;w()- nego Ku:yza. Jei.m tnajq potrn11!)\ie Pcmi lekat
s!Wo, napewno je Pani dodzq,
1
Ta poclr[iż, Jo (':c\la f'·pope:i i t'J r1-"na- j?;rmv Widok, l;t()ry przy do ift'i p<•q'<1- dow~inł' lroic;k;J () jak najracj·onalniejs'Le
* • *
ł)CZ!li•C niezb) t przyj1'1Tlll3..
dzie, Of.•li!d:1Ć mog;l \\'VCi.C-CZK•O\\';c;:-p 7 W) korzyhtnni<e ik1~{'i Ulit'j:iC, aby \\'.'>Z)'·
ILONA z LODZI: Nie znamy przyczyny 1?tt•
P!Qiuformowana w K:Fi1" I\u\.e;o\Ył.i J\a~pm\\2go - nie m:-i divba .S·ohif' r1'iw- toc.y spragn1c11i \\'i{kilrn Ta!r i' 7.v :iodn1- ń'i doleglTwośoi, nie możemy wiec Pa11! 11k r1
że do Znkopan~i?'O sa . niif'j~cÓ\\ ;:i'• i;t1• nyrh. T(l l<:'Ż 1un stów jr...,t 11hlC j kulrj- neg.o, zal;'Opin1'1~,J- i 0go powi.clrrn, mog:li dzić. Należy zwrócić się do lekarza - int,.,rn!a
t 11 przyj{'Char .
ty, który zapisze Pant odpowiednie lekfirf'two.
11Ham sohk w,~-~e~niei, z 3 ;;oo zk,tych ],;i7 pt::!CllJP ,,peln(l p::irH", W()Ż~C' ich na
I•
W
"''"
tak<i „a:Sekura-cję" i po prZ\'i''Ci'l na i ' ~ 1 > t. "'!;~c1 późni<'j ~l'.';_zaja ',\'\\'i·~,:'~ i;r, · A li~rnz co~ dl a pa1'1: moda szoc·tów i
NIEZNANY: T·;lko Sekr1:-;ariat Polil-schnikf
1
<l\\·orzcc, sindlam wyg·od11ir na la1::k \I' I ~ _:JF7.f".C'e1 lr~sq ~ 3 Lllto\l.e, SWlnl\:f:, wodni, zapatlOWitła w tym roku wstech odpowie Panu ookladrlie na wszystkie l'antl
r.ieliczn\'m zrrszl:i !'l'\1l1i t' \ :·~"J1tmn1- · 1-.liH8t rzv fll ors.kie Oko. _ .
wtadnie niełytko nad morzem, ale i:tkże pytonlr:
rzyszy · pódrc)ży.
\\rsz:, se/
~nk:>!iśmy
i\ limo dużeq;o. rpplywu ~'ł~··~~Je w Zakopanem. Wszystkie, do~; fo >H1ie
>:•
„
i;:
błogą n;;1lzieii:-. ż<: \\'. W7.{>;lt clnic ;".'"~od- ~/;l~up~'.1_e1;1
~'~f:;'iZ~ s1~r:~"":~n:J:1- wszvslkk kohiir!v ( a takżf'i .:·„·~rn :i
I<RYSTYNA. z GRODNA: Napevvn0 do;.latJ.i~
ny spo:'-ub uda nam .'-'.!<;: !}J'?rlnYa,· frurl\' \J'.11,:lei \\ y r 8ZflJ:l to~ .'!O::iiHll!Je.~ .yniJ· ZJ.ll iJo ś{· ms.żc7.~'7. l1), pl'.lradu j:) {':l]y r!'i:h''i \V Pnni pracę , jeślt będzi e· Pant umiola t chclałc{
17-aodzinnei p-odrc'.iżv. I itSkJtni<' d;J w1 .ku -·- ,. lucl z1r są, ale ,.11anstw11 ~ 'me szM lacli __ lrnrdw fo iest p-rclklvcrne. pra cować. Oczyw\ścle, im więlrnze Pani bę·
Kr;J.;owa ~Y.:"7\ dko ·odllvł·o 'Sit" he.7: za-~ ma" - ano, {']1wnla B.og11, .w la§ni~, że niemniej je-<fn;ik u nif'ld(inch pn::.er: ~o.t a- dzie posto dixła kwali!Tkacje, tym prędzsj Pcrnl
· 't7ie" -..,,'!
~ i·1
· W<'_.„po'j - wiciel·ek pki , pi~~\mej_ ci~sza-c:,·ch sl~
1 Y~ 1·n1
1 \', mim_o., ze
rzulu - prz_1 jt'{'balifo1v p-opr1.J,-. [·u „śpie- ' J1 ·(.-.
po- olrnyma p osa dę 1 wynagrodzenie będzie wyi?/
11
0
'' aj<!C·u", CZ)di · 1r.i.q co-.n1ve mi;}L:O.
\:% .l"lilY 1!' ''h(" 9~Dral:om. w~roo !.tor)':' Ir kaźną tuszą, nir za\1·~ze 6P·nl.\\ ia zamk:- sze.
* "' *
W królewt:>kim grodz'e hakoll'~!:i111. ,.\\'. ;-Rso\ ' 1 {'.zr~" rnr. rieszq się svn:f}nlin. rwny przez 11.ie - f'l>{>kt e;;t:('\\Trny_
M. BOLANlCKA: Najlepiej byłoby. 13\:iy Pa-'
., "ł się
. n3-f'."'
·.. 1,, ·p 1 z~~~c1 0 ",,n 11• ,, 11 1,,
-l·c'·)-·
S+ Jak.···I
na-· t11.:h gust
,.. rho-·
·i się
· a d wacata
.
„1 we dług
1
Zlff\\J
J'_1 zliyt
_.. os:tCZ\'dn1
,.
Alf' io l)lk() uwaga 112 nrni'gi:v~ 3 ; 0 _ n 1 pora dz1a
i postqp1a
1O·l<:du WSlfJlllJ•1 llil
· _.
]·,oCJO\\V,
1 • •
kJ·•
.
, ·„„,~ ·l {1ząd pie ... Jo ą, a uo
.
jego wskazów ek. Jeśli znajdzie się Pani w
11:-ltJUSZ
.,01y
o;,\\r„u.rz\,
.
..
,.
w Zakopanem
człow iek
traci \ .i;~dh
ku \Nielkiemu na~zełl!Ll vr z<·!r:Ji..~niu, Że wt_o]·- f··I soi1owąf,,-:inaJwyzeJ 1oc1y - to:t z z·,10- ~.~ 11:Wos·c·1· _· z·.b,,t · 1·. 11 'test
fą1dny ch warunkach materialnych, proszą
. . . l· "'
! .
. ctl
a -.1c I za zys"
1 t "
- _
.
dobrze 1 zbyt udać się do Oddziału Pomocy Prawnej Opiel
wagon z „nuc JSCtJW ':l111l ?.o.... a '.e „u .ą ·
\1/
-··
·
tJ
·
d
·
·
przv1'emnie
zbyt
ślicztt1'e
z',eby cokol- ki Spoleczne1·, Al. Kościuszki I, gdz ie "oradf
1
CZO'l1Y od skla{h1" i trzeba s i ę ".7ybko
pei1.,1on:i ;ie 1• g ne pra;xJWil'·CY
. 3 .
•
·
•
•
•
„
•· ·, ,· - . ,; , ~<l - . . 1 ·. · · N"'"7.. · . ."~ :. .,., 117 prze111ysl11 s·pę{lzaj'ą \nzasy, 1rnnuje wzo wiek mogło wpłynijć na zmn!ej~zenie 1 sq bezpła!ne .
yrzcrnc"c g z1e1nc zre1.
"" .-e 1)1 '·' 1 t .. ,.
I ,, · l
· · t
·
l
· d
•
* „ *
że sprz:2<lan(J n:i111 "1i1iej::.cÓ\\'IX' do 7i1: rol ~~la czyN8. ?lsc, )l'' Zf'.nie _ ies smannr ,1 ob( kc~u.wane.1 Q • ra~a do ';'~r:zor.a - g-łęLALKA z WYBRZEŻA: Wątpliwości, ja\{Ta
1
11
1
3
0
kop~ncgo, potraHowal z pt0bla:-.l1\\·ą ~~ c. _ t. , fllE' nat ze ' • wszyscy $il
ICJ, pr;twdziwei radosci zycia.
D.
Pc niq trapiq, musi Pani so·· a rozętrzygne;ć.
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I

chce.SZ n·owe· czy wo11·sz stare?

I

'roll1 a

_\1y.szę

io co<l.zie_11nie -. P.'llW.i.0dz1a l'
poi::1ą~1em tlz1c1c "'~' lak
samo„ . ale co 11111ie 1o ubdwdzi? ~ z kazdym

Nie· zd;1żyliśmy zebrn~ „l~il'lJ\V i ;wn:l-

'

•

.

• rb. ł rze ba
Oo konca

.

f

f

s.ę

1

II

żemy pow!edzjeć.
zgadzamy
zemo•zdaniem
Pani, że w Nie
obecnych

lGmat
nie
się tylko

C'.:C%

sach, mężczyźni ohcq ,żęnić s ię tylko z p<:rn·
nami bogatymi. Uważ amy, ze jest zupełnie
odwrotn!e. I pod tym wzgledem wlelG i<ię :i:mie.
si~ do starostwa i złoiyć oświadczenie, nila od czasów przedwoj ennych. Dzis. gdy
h .
kobieta pracuje, jest ene rgiczna I ~rtmodzisl·
że C ce powrócić do dawne!{o nazwiska · na (nie z powodu zcimQ7.nośct sw"ch"rodzi'
i imienia, przyczcm musi udowodnić swą ców, a z po wodu własnych umiei~lnn:r.~1 prct
·
tożsamość. cy zawodowej i zarnbkowcinia). znCTnzy 10 o
.I . I I
'
.
Od I sty.cznia 1948 r. zm1'ana naz.\1,'i- wi e e w1ęce. n ż t. zw. „posag' o takim Pa111
pisze, dla kai&dego, -zclrowo nyślqcego c-zło·
~l'a nie będóe łatwa. Ubi·eo-ać 6ie o t() wiek a.

zdecy dowac• co do nazwiska

tów", gdy lofoomo!ywa z nal';w111 wagoW okresie woj1ty l nk11p.;icji wiele Q,s.Ótb
nem ruszyła, aby go odslawić 1rn boe7· zmk:nilo naz\l'iska. Jedni zrobHt lo dla
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ny tm. Biegnąc, <opa{
.1smv <o- pocą- konspiracji w zwiri.zJ..:1r
'h
udzial·em w
·
It · I
·1 I I
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2.'Ll, w 'orym w m1ęc zyczas e li o 'owa 1 1r,od7.ie11111e 1· walce ·z n"1·ctr1z· ,. ~J r11·oei111i""·
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z
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już podró_żni1 z K1'akowa ..~na. l'%.i.s.- fdrn, inni ridnia.c s!J1żbe. w W.P., w o<l1
I
n;y "'i? w o W 1•e; _gor~Z)~m p~r()z<.>n1u, ~Iz dzi::dad1 parly7.anckich, gr1 1pach bojo.c1, ktnrzy w Loaz1 za3c;:h m1c1sca w ;:\\y- I wych organiza<:ji niepo-dlei;rrośc.iowych
kłych \\-a_g?n.~ch, be7: 300-zło.towe! c!o-1 i t.d. pr 7 y.!Jra/i pseudonim wojskowy,
płaty. WI:siehsmy, kazdy _n a J~dne; no- inni wr<.'sz·eie ztnieni!i nazwisko celem
dle ,,~·ród '':al_iz, ~anick,. loboluw, .". uchronienia się Jlrzed atakami 'gw<tlltt
:::trasz!Jwym sc1sku 1 za<lucllU .. „Wylą.(Jo- ze sirony najeźdźcy.
"
.
']' .
. dno
wa 1..
:~my wre.s7:n~ ~ZCZ<,'S 'Wl~. :''. J~ · Ni·e w:-;z) "'"Y t:i zapewn-c \\·ic'cl7.n o tym.
gndzmnym opózn1en1e111. P(~]roz tnva- źe. olH:<:ni.e bardzo 1alwn mog·ą zmienić
ła (Jr\ gvdziny 21.55, do 1G.4u 11'1S•t<;;p ne- nazwisko, ale tylko do końca bieżącego
go„dn!a.
roku.
Okazało si<,\ że w pociąl!u warszawWszy1Stkic 0 ~0by, które z111ieniiy naski~11, praktykuje się z ''.mi~istówka1~1i" zwisko z wyżej wymienkmych po\v:o<lów
to,,samo. Wag>0n O.(kzep1<ł s.1ę w K:-a1m- w czasie bd J-go września 1939 r. do 9
mimo ż.e· na „llliej~cÓWfe" \\'ar- maja 19·1.S r. m0gą zł-ożyć podan.i.a o zasi'awskiej, jest wyraźny rla1}iS - Hdo twi:erdzoe·i1 ;,e pr7.yb1:a:nego nazwiska , do
Zakopanego"!
właściwcg"o slaroshrn w czasie do 31
• b!acz:e15_0 _i w jakir1!. . ~~łu, :~.ro;yadz.a grudnia .rb.
.
.
.
się podroznych w błąd?._ - 1es!_ LO zaKto nie chce skorzy.s.tac z teg-o upraw
gadk5., jal{ą prngnęlihyśrny roZwiążać.„ nienla, obowiązanv jest również zgłosić

wre -
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Nie znajqc narzeczonego Pani, nic na jego

będą mog1y tylko te osoby,,.. ldór~ udo·
wodnią, że zachodzi ku temu ważna
przyczyna q. jeś\i. nazwisko kh posiada
hrzmieni~ hańbiące, ośmiesza_jące, nie
!ic111·a.ce z F-•TQr/n{)~Cl."<i C7.lo\\·1·"1.a,
" lZ !Zlęd~/\
"
,~
ll'ie l>rzmieniie niopol.s.kie lub też nosi formę imienia.
J

Zmiana nar,wislka

rozciąga się

rów.nież na :żonę i niepełnoletnie dzieci. Decy~ję. o zmiani·e nazwitSka podejmuj-e
Wy<lnal A<lministracyjny ZM zą du Mi,ei
.skiego za.ś decyzję o zmianie imienia .....::
właf;ciweg·o stamslwo g-r-0dzkie.
0pfata · stempfowa {Jrzy zmianie naz"·iska \\')"l1()ci 500 zł., przy zrnianif!
~mi€nia - 50 zl. i cala procedura trwa
inmlzo krótko.
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CZYTELNIK: Sprawę •p-.:iru"
przez Pantt, poi;tararny się, po 11przedl:!1rf. r-o
rozumieniu z Dyrekclq Tram 1 vaJ6wc, odpo,,;!a
dnio naświetllc.
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I taka ch.wila, jak ta'. dala?y jej pelną sa-1 pra\vdy człowlekowi, 0 którym
.
g1osi
t):sf ~kc3ę za. la la rne_~n~sneg"o. ~,po!rnrze - fam a, że jest zdeq<low anym foolabor ar:i~ t ~orzlo:h. pion11:en .. J€~sl: J·e.dna_I~ cjanistą, ale kie<ly ów za<:znie się z nią'
~\1cha:hna ~ie 1e:st 'Y"' mo'l,11osc1. s~l~ •c żeg1rnć ona nie wytrzyma i powie mu:
~e~o 7:ycz.c•11, . rne 1est _to ;by-na p11me1 z
_ Nie gniewaj się, Tomie. za moją
JCJ si.ton~
aUcm re\\· an~u! .o~a. na· 0 zczcrość. Po wiem ci jednak, ie mó·
~_rawdę 111{!< m.a czaSo.U,_ POl1leW37. Sj}le5Zy Wia O tobie ludzie ba1·dzo źle:
fona i
::.ię na z~ilmrn'~e swo.ie1 grupy..
.
, teściowa iw·o ja są Ni-emkami, ty zaś
Sp<Jgl ~<la WJoęc na z.cgar·ek 1 raz Jesz- ściśl.e współpracuj.esz z Niemcami i wy•
cze j)(J\~larza. .
•. ,
pisujesz w hitlerowskiej gadzi'llówce„. ·
- NielStdy,
·nie marn az1s czasu. ·
Ch eta
. I a powie.
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, a 1e, ze me c cia a
o
nąc go, o. roes 1·
l, 1, )I111 u 7 1-oJ. JLI IO (l 11)0 po J.Llt.rzet ł
t
.. t
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- G:zy nie moż.e•3z mi zrobić kj pny- naci-em H11lrnn.
Nie
kw~s1ii, ie wi·ęc.e.j ambicji
„
.a 0 mrne1 os ro.
Mich alina r0zu111ie s::irna , że teraz,
posiada córka majstra HE:r.cl\'"-72, skorn jernnosci i p1osiPdzieć z.e nma przy lwr.„- wypisuj•esz rozne propagan<low~
nawet po lalach W2{)-0ntlna z zalenowa- bade par~ bodaj minut? _ nafpg·n T(Jol11. kiie.dy wszy.siko się zmienilo, a Tom Hu- bujdy; \V kióre sam ch\r.ba nie wię.;
8, jal\Że zmieniły się role!
ni·em i;1aterinlną pomoc, jak1.1 jej \\'Y·
lrnn j.etl żonaiy, wszelkioe dalsze schadz- rzysz.„
Ki-edyś J\lkhalina Ber<lv-s.z(iwna i)v la- Id ni-e· mają ·j11ż celu: bo i nacóż rozświadczał,
podczas gdy strojna Wera
Opuści! R"lowę.
każ,e mu bez. zmrnżcnia powi.ek spełniać by nie\yypowie<lzianie s7.częś1iwą, gd}iby drazni:ić się ni·epotrzebnymi wspo-mnieTak 1est' był na tyle mądry, 'l€ prze.;
swoj-e najbardziej kosztowne bµrysy.„ jej dnimny lwc:hanek \Yzi~l ją pod ra · niallli i na nowo r-0·zdrapywać ran v jeE-z- shlł _j uż wierzyć w zwydęslwo Niemiec;
A w clodalbt Mkhr1.lina koel1:il:1 go mię i' posze<ll 7, nią razem - ha maly cze nie zagojone?
·
" ·
~zy Jednak i8-tniał!ł dla niego jakaś dra-o
wówczas, 11 Wera?
kwadr-ansik - do rozśpiewanej 111111.:yką
J.oonak magia czarńv<:h oczu Toma ga o<lwrntu?
I znów 11przylornnil sobie, ie prze-z i sz L1miące,i 111dzldm g·warem kaw;arni. lltilrnna robi swoje.
A, Be.r<lyszówna, jakg<lybv wyczyh1..:
dwa os.tatni.e wieczory nic wkl~ia! w, .Wówczas jednak nie śmiala nawd zaDzi·ewczyna mięknie.
jąc z twarzy Jcg<0 myśli, mńwila dalej,
ogóle Wery, kl1!ra ni<'" i:idomo gd~ie cho proponować nni czegoś podobnego, p0Jeśli ci tak ·bardzo na tym zależy,
- Tom ie, cokolwiek mówi'ą o tobi.e 1
dzi i z kim„.
nieważ nozfun•ala sam~. że I-l11kau 11·~ rnogę się z tobą spotkać.
ja
jedak Wi·erzę w two ją sz la chetn~iśćl
Dobrz·c· wi~c, że ·s pot.knł Michalinę! 11uhi si:; z nią af1s:zowa.ć: bo ma lrnrd:'.i·ej
- I(iiedy?
Przekonałeś się chyba sam, kim są'
Wklki samolnik je1St zado\Yolony, że oc~1p-Oi\ edn ie dla si·ebie 1owa1·zr:>two,
J11tro, o piątej po poludniu!
Niern<:y i do czego z.dążają! Trngiczne
. nareszcie mo7;,e pogwarzyć z kimś po auiżeli ooa, córka mmarskiego ma;stra
- Gdzie?
kominy Oś więcima i Treblin ki są. wy•
przyjacielslrn. Lecz, ·że nie ma scn-Stt z dalekiego przedmieścia„.
- Powiedzmy w tf!j kawiarni, gdzie·Ś· starczającym dowodem ich barlrnrzyf1•
włóczyć się dalej uli.cami wiclkkgo miaCecz oto dziś, dumny ki·e<ly~ Tom Ht1- my się kiedyś p.oznali. Pamiętasz Ją stwa! Dziś niema Polaka, którvbv nie
Eta, proponuj-o swo'jej fowarzVszoe, aże· kan spog:~1cla na nią po«Grnymi oczyma jesz~ze?
.
I rnzumial. że Ni emiec 1o jego sko11Ćzony,
by wstąpila z nim razem do ćftki,erni.
i .r;ros~ Ją, niby
wielką laskę, ażeby
- Pamiętam, Mkhalinko! I przyjdę. wróg! I wszyscy czekaj;i na mome.nt,
Bf'rdyszówna potrząsa głową.
.z0chciała towar.zyszyć mu„.
A ty d<0lqd teraz i<lzie~z?
l<i€dy Z(lchćif! i Wschód dopom<J7;e nam
Nie 1 do cukierni ni~ pójdzie~ bo me· Dobrze, że Michalina ma golębie r-·erUpaytomnila s'0bie po raz drugi, że zrzucić z siebie znienawidzone jarzmo1
fi'!a clztś e>5aSi'l.:
· ·· · ce, nieznające, co to jest mś<:iwość bo. 1 nie może or z€cieiż loowied.zi.eć cał·el
(D. c. n.),
480)
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WICEK: -

pieska. [ioinylona!

To·

\~n ~łup h1idiśm~1 porżnąć!„.

WlCt:K: - Złużym) purż11i~·ty 011·1yiOGRODNIK: - PmsJ.1.em
k·0Wo µit•t1 i .i'Ui.! Stary ma s'laby wżrnl\, p<nżnlę~ie t~go srut)a...

WACEK: - No tak! Ogrodnik mówił fo nic picw;n11!„.
„slup", a nie drzewo!.„·
·
WACEK: - Uv. aga: nad·chodzi!„.
-.i..
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Historia z

)owietn jaźni swej nie miała.

~zekła: „Niech to licho palnit!
Chcę .tyć indywidualnie.

•

Cóż obchodzi mnie pan Mniszko?
Chcę być wolną ślepą kiszką!. .. "

zbuntowana,

pana.

Do ż~1 we~o tY.m dotknięty,
Bardzo jęczał pan Jacenty,
A gdy o.<;łabł, rzekł dobltn\t:

Hl

,.Chir.urg ci~ psiajncho. wytnie!"

Ona na to: „Nonsem; riysty!

.Muszę iść do

okulisty,
mi są okulary,
Nie chlrurga nóż, mój ~tary!
Oo chirw·ga g!upcze, lecisz,

Po~rzebru•

A Ja je-stem ślepił 11rzecld! ... "

W końcu· umarł hiednv Mniszko,
l s ub ie k ty w n ą ślepą kłs7ką.
Oto smutna tre~ć wters7.vh .

* * *

Jakiż morał stąd wy nika?
Choć moraly trącą. myszką,,
Jednak mon\ st ąd wy/owi~ :

Jeśli Jesteś ś Ie p ą ldsz,fcą,
To się podporządkuj g lo w ie!

WtODZlMfERZ StOl\OON fl(.

Ukarany handlarz
biletami krnewy11\

Na ścia1nie p·okazala się podejrzana,
mokra plamka. Gdy w blyska\\·icznym
t.em,pioe ur.osła ona do rozmiaru g-lowy
ludzkiej, ja.snym sii stalo. że pękł wien
z przewodów wododąg<iwych 'vV mies.zcząc-e; ciię nbo1k lazience i ż-e wuda za le.\\·a ścianę.
W!aśrki(':I mlit.P,..z1kani;; :·i.rHnunikowal
q;ię na!y·(:h111iast z rej{)nnwvm
biur.em
Zarzą{iu Ni-eru<'h·om-ości, nniimii>ją.c zuPłlni·t<> sluszni·e, 7.-e jeśli n-ie naprawi ~ię
łl;l·lydmia,.;i u~zkmfzenia -· woda prze·
dostanie się do niże.i położonych miesz·
kań i dokona niszczycielskiej!o dzieła.
Txiceniając fXJWagę sytuacji, l:>i:1ro rt>jonowe p{)ledll{) l-0lrntor()'\k"i nalychml:isf
sprO\va<lz.ić śluE-arza· z tym, żie admini·
strat-Or domu pokryje naltżność z11 na·
ptAwę.
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- W nogi, mój drogi!

- - •-

trojaki, tylko nil.' wi11do·mo ~dzie. Trze~ wreszci~ na uczdweg">O rzemieślnika, ldó

ba b~cizrie zafożyć now~ rurę. zalać oło· ry rl·okC'lna repe>racji.

wiem I na sztonder, bo iak nie, to za·
Chodzi nam o coś inn&~'O- O bezcz<o!·
cznie rykszto~ować.„
ność ni·ektóry.ch sp.ee jalist6w, ktora n1~
Lokakir prz~rwa! uczoną tyradę ślv ma. granic.,
t'arza, pvi.aja,c rzecz.owo iJ-@ · rep;erncja
Dlaczego ów ślusarz odmówił pracy
będzie koszt.ować.
z11 „magiętrack!e" . pieniądze? Czv moie
_ 10 tysięcy.
miasto wypłllc1.1 f1'łszywyml ba!'!knota·
mi? A rńoźi też trzeba czekać zby,t
Następnv chcial iuz tvl'ko 7 tysięcy
stli.ma tlumaczvł, że trz.@ba będzie
rlQzbiera:ć ścianę. ;!Ile tylk() cz~§ciowo
„Do trzet~h razy sztuk~" - pomyślał
kJkator i ~'ez~·af trzeciego s·~cjafo,t~.
Ten \\'yglądal najs.olidniiej i zatądtl tył~
ko .5 tysięcy, al.i: gdy nMvszal. i.e na!tż
no~r' hędzle pokryta prza-z Zarzą-0 Nie.rnchomoścl, odwrócll się n~ pię<'i~ i w;' tik

::;.zr->d1, oświa<lczafąc w drzwlacłl:
- Ja za m.agistrackle pieniądze rnhlł
rtle będę,

Do mi•e....;zl,ania, w inótl\irh '(lO<;.fęf1<1<:h

czasiU, przybyłu trzech· ma jstrów.
Pierwszy obejrzał ścianę, opu'kal rnJak sobie pi0radzi właściciel mi.esz'ka·
ry, pokiwa! p<lwaźnie izlową l rz·eid:
nia - nie wiemy. Przypuszczać należy,
- Anu co, trzeba będzie ca łą ścLillę ż·e p10 kilku dniach, gdy woda iah~je już
ro z"brać.. To na pewno roz l uźniły się caJą oficynę o-cl g6ry . do dołu, natrafi

I

ivwność chowają pod ladą
Znowu ukarano za to szereg osób ·

Dobry przykład ni1gdy nie zn~j1rluj~
Deleg·atma. J\omisji SP'ecjalnej w Lodzi przt>prowadzila ostatnio ak-cję prze- tylu na~ladowców, co zly. Schował
ciwko SIJ·ekułantom btii\.etami <lo kin i skin inę pod ladę p. Kotecki, posi.l! w jego
wcwl"<1j na posiedzeniu· .<;;wyrn komplet śl ady i1n ni. v,r ciąg•u o.st~foich dn~ Koimicały §Zereg
orzekający rozpatrywał
pierwszą t-eg<> sja Sp.ocjalna otrzymała
ro<lzaju 8•prawę.
meldunkó w 0 tego rod zaju machinaCzesław Zając (ul. Franbsz~mJ:s·ka cjach, które są niczym in nym, ja k nową
81) schwytany zostal na. gorącym lKzyn próbą spekulacji, bo towar wydobywany
ku pr.zed kinem „Włókn ia rz", gdy pro.po nowa/ przechodniom na·byde biletów. ukradk iem spod lady jest oczywista droż
Paniewa ż. okaza·ło się, ż-e już t11prz~dnio szy - „wybr a na " klientela nie targuje
za to samo zatrzymano Zaic1ca prz·ed ~ię prżecież i nie patrzy na wywieszony
kinem ,,Tęcza" - Delegatur.a postano- cennik.
f'eliks Szoszkiewicz, wl<:iśdc·i· el sklepu
wHa g<> przykładnie ukarać i wymi·Ptzy:.
rzeźnkze:go w Oz.orkow·i~ przy ul. 6 go
ła mu 5.000 zl. grzywny.
(i)
Sierpnia 7 komuni 1ko\\·ał zgla~za ją<:ym si~
ldi:enl()m, że zabrak ło sło niny i smalcu,
podczas >,ontrol·i jerlnak znaleziono te
artyk1uly ukryte w znaczny·rh ilośc;ach.
ranni w wypadku samochodowy•
1
G<ly s1i1mod1ód Ub€zpi·eczalni Spotecz- P. Szos7'kie~„io:a <lbk1 żono grzywną
50.000
zł.
nej \\·yjeżdżał z ul. Wókz-ariskiej do
zg)"Os1.ony:ch wypadków, wiuidl nań drugi wót: OL5of>owy, wywracając aut.o
Chezpi.ecz•f.ni do góry nogami.
W sam<Jch·odz1ie zna jdowa.li się dwaj
lekarze Ubezp·i·ecza.ni dr. Geisler i dr.
Hitman, którzy spieszyli z pomocą choOstatnio zanotowano- szereg w,1µa<lrym. Dr. Geisler uleg-ł złamaniu nogi ków infekcyjnych krwawych biegu:nek,
i w slirnie poważnvm przewieziony wprzypominająq1ch ci-erwonkę.
.sial do szpitala ,.Betłeem", drugi lekarz
Biegunki te są jednak bardziej ··vynisz
doznał lżejszy~h obraż·eń ciała. Szofer
czające
od cz~rw{)lnk'°wy>Ch i zacno<lq
samDch(><lu, który sp·O\Ą·o~ownl wypadek,
wypa·dk·i śm1erci.
:wstal zatrzymany pr.zez milkję.
Chorzy, 11 k"tóry{·h \\ y&tępuje krwa\VH
Prz€z <'at.'J noc Pog{)[O\\·ie Ubezpie- bi·egunka, winni nrilv<'hmia~t za~i~t.:·nąć
czalni Sp0łecznej hyJ.0 unierU<'.homii<:ine. porarlv l<'l<ar.skiel w Ośmdk11 Zriro\\ ·a.
Oto, do .1akch skuików prowadzi ni·e- Ubetpi€crnlni Snolec7nei l11b u IP\::irz11
przytomna jaz<lci szoferów!
(i)
p-r.ywatnoego.

Dwai lekarze ·

•

*: z= •

Ślusarze za lada drobnostke żądaJct zawrotnych sum. Pracują bez cennika i bez Jakielkolwłek · kontroli

Lecz po latach 11ajwyra żnie.i
lap.ragnęła własnej jaź n i.

wściekle

a . i>

No to parrnęta.1ue.
Siądę Hibie trochę ood ja\V'I'.)~
r,em„, Och!. .. Z.!amałem g·o!„.
OGRODNIK: -

.Jwtro!...

W·niewoli u „specjalistPw"

Pewien pan Jacenty Mniszko
"tył przykładnie z ślepą kiszką.
Nigdy mu nie dok u cz a ła.

i>oczym

o

'WICEK: - Ni~ byln cz,asu
WACEK :·-- .Julró (,J zrobim)!

mor ałem 1

.lęł11 kłuć własn ego

panów

Tak ,qm{l uczynH dmg-i rz•eźnJ.k ozorkowski - Wiktor Jasiński. ~'łaśc 1 c1el
1atki przy ut Legionów ·18, I o.n również zaplaci za to 50.000 złot.vch,
Edward Słomkowski, wlaśdóel p1i<e·
karni w Brzt>zinach przv ul. PHs1.1ti>Skiego 20 odmawiał sprzedaży bułek i mąki
pszennej, za co 11ka rań.fl go grzrwn'ł

25.000 zł.

Następne l"oz1p-rawy prz~dwko nieuezciwyrn kupcom, u'krywającym towar
w celach ~p1ekulacyjnych, Qdbędą się w
tych dniach. I< om i.'!> ja Specjalna postan'Owilla wyplenić z handlu ten niezdrowy
obj~w, g-odzący żywo w lnteres.v najszer
szych rzesz.
Je.że'1i doprawdy \V skl·epie mnif'>j jest
towar11, należy sprzedawać mniejsze ra·
c.ie, ale sprzedawać trzeba każdemu bez wz~lędu na to, r.zy jest to klient
„stały" czy też „przygodny"!
(~)

I

Krwawa biegunka
Obowiqzek zawiadamiania władz

O.łu~n

na rialdoośf?

Ani 1.e<lno, am drugie.. Poprostu słu·
sarz odkrył swą przvłnicę . Pokazał ~Il·
p,elnie wyrażnit:, w Jakim re!u przybył
do mieszkania. Nie \hcia! zuoh•ć uczchvie za S" ói tru<l, al~ chciał :!edrzr:f
nielistnsci>Vie · skórę z kliertb. Pry"" &tne
oso·b' ·ni~ znają się na .,holajzach",
,,rykszfosach" i. ,.sztondrach". z~ia si~
r;atom!ast na tvm Zarrad Nieruchomo··
ści, ktr:iry "·i·~l·e ·ma spr;;iw te~-o r-odza.it~ I
wie, n~ Zl'I co trzeba płacić. Ma1stt'!r
chciał wyżyłować klienta. a \\ i.edząc. 1.e.
mu si~ tri niP uda i Zarząd.em. Nie1'ucho·
mośd . - wo,Jal zrezvgno~ ać. z uczd·
wego zarobku, \vogóle nie przyjąć pra·
cy i poszukat sobie kogoś Innego,. kto
będzie

czulszy na „ryksztosy".

Nie jest to zres.ztą wypad€k j·edyrrv.
Ze wszech stron do.biegają ~lusznP skar·
gi na „facho\l.'·ców", stosujących n!eby·
w~ly wyzysk wobec klientel!. Znajdujemy si~ w nlewoli u rozmaitych majstrów
i ~pecja.listów, którzy tak drogo cenlą
swą pr~cę, ie każą sobie za ta.da głup•
stwo płacić tawrotne sumy,
Czy takle postępowanie przvnosi do·
brą sławę polskiemu rzemiosłu?
l czy
postrpowanie takie może być nadal tolerowane przez społeczeństwo? Przedez
do j<lzie <lo 't.ego, że robotnik, czv praców
nik 11my$l<0wy, za przykręcenie gw;!'ltu
"" kranie będzie musiał oddać całą sw&
pensję miesięczną!
Dlaczego ślusarze pracują

bez

żaclne•

l?O cennika i bez żadnej kontroli?

Dla·
czego pozwala się. im uprawiać jawny
rabunek w biały dzień, bo jak.że ittaczej
nazwać podobne fakty, gdy jeden i:ąda
z.a robotę 1O.OOO złotych, podczas gdy
drugi może i rhc' Ją wykonać za 5.0.00
zł.?
Urz,ądz·enia

.

wodociągowe i kanaliza·
cyjne w domach łódzkich s.ą pod p~em.
Wszystko przeżarła rdza. Rurv µękają
jak zapałki, fl „spec ;aliści" zarie\·t1
~
zadowol·enia ręce, ho interes „idzie 41

h

nadzwyczajnie.
kn~rawą bi·e·
.Jesteśmv przekonani. ż·e dłużej •vy•
gunką n;:ill:'żv p1"7.~d każrłvm p•)sil\i:iem; zysk ten nie będ'lie tolerowany. Zapo·
myć ręce. piĆ wodę przeR"otowaną, owo- wi-edż u5ta!·enia maksvma\nvch cen za
ce przed ~potyciem myć l\rodą rówmeż usługi dla rzemiosła nie mote zostać ""
pr7.e1?otowąną i tępić muchy.
papierze„ Dys']Jroporćja między zar"b·
.
.
.
. kami robotnika i pracowni·ka umyslo.,,ve.
M1n. Zrlr~wia_ zwrnca l1\Ya!2'ę, ze kaz: go a <l.Ochodami 3pecialis1ów" - ~lusa·
:iy kto .r1~w· 1e się 0 .prz.rpadku k.rwa\"\':-} rzy, merhanil<ów ;:~rno{'h{ld0wvch {'ZY'
1heg1mk1 ;es{ ohow1ązapv zaw1adom1c też radio11·:vch, je8t tak witlka, tlik rąźą·
Io !~1 1T1 najbliższy lTrzą<l Sanitan1y iub f l'.a I tak ni,:·--prawier!l!wa,
- 1e u~•ml~dę
0<.1·nr.fc:;k Zdron·i"
(ol
1 Jej jesl pvprosh.1 nal<aiem chwill!
Aby uniknąć zakażenia

1
-~-~S&~'4~~!!:™~-~'*"*!!(7i!!~M!!:M!!S•!!k*R!!!!ri!!
!!

Str 4

Kar~in

Cecilie

30 i 31 sierpn a gra w Łodzi
Po uzgodnieniu warunków finansowych
Ll(S otrzymał depeszę z Pragi od czeskiej drużyny Cechie Karlin wyrażająq
zgodę: na rozegranie 2 meczy w i..odzi w
dniach 30 i 31 bn- Wobec pO\\} ższego
LKS wystosował pismo do PZPN z proś
ha n zez\\ olenie na stari. Czechów.
·Pierwszy mecz w sobotę rozegraliby
C..!esi z ŁKS, zaś w niedziel ~ przypuszczalnie z teamem ZZK - Zjednoczone.
Szkoda, że Widzew ma właśnie \V tyrn
dniu mecz o mistrzostwo w Lublinie.

Słowrańsk~e
pud znakiem zapytania

Mrsfrzostwa
w bołfs'e

N- · pięściarskim turniejem słowiańskim,
laki w tym roku organizuje Polska, gromadz::i;
stę chmury.
AIB (Międzynarodowy Związek Bokserski\
zaw1aclomił PZB, że nie zezwala na organi. wcje powyźszej imprezy z udziałem Jugosla
wt! i ZSRR, gdyż nie należą; one do Międzync
rodowej Federacji. PZB odpisał, że prosi o wy
jątkowe zezwolenie na start tvch narodO'l·IOŚ
ci, gdyź prace organizacyjne posunięto już
daleko i w związku z tym organizatorzy ponieśli by straty finansowe. Gdyby i na tę
prośbę przyszła odpowtedź odmowne: projektuje się sprowadzenie Rumunów i rozegr'l
„ie z nimi meczu w Poznaniu.

wł adze

V. Międz_ynaroclowy Raid Tatrzai'1s.ki
- rozegrany w Zafoopanym - przy
udziale zawo·dników czeskich - przyniósł triumf Polakom, l<torzy
w trud nych warunkach i jad<J·C na zużytych
mas1zynach wykazali niep-rz.eciętne walory doskonałych motocyklistów. Oblicz.ono już wyniki techniczne w paszczególnych katc·g·oriach.
do 130 ccm
I) Gertusikiewicz (KMZD Sosuowiec)
O punktów karnych;
2) Kwieciński (AZS Gliwice) 1,5 punktu karnego;
3) Sko-czyfrski (AZS) Gliwice 3,5 punldów karnych.
do 250 ccm.
I) Dąlmnvski (PKM Warozawa) O pun
któw karnych;
.
2) Markowski (Okęcie) I punkt .karny;
3) Klimt {Cze-chos!"Owacja) 16,S punIdów karnych.
do 350 ccm.
i) Doroży11ski (PTC) 4 pun kty karne;

6,5 nasi motocykliści.

punpunpun53,5

zespołowo

Nlateria! ludzki 111a·
my wyśmi-enity, brak nam jedynie nowych i d.obrych maszyn, a używane :stare g1'aty wykańczają się coraz r.zgścicj
- sytuacja przedstawia się wprost tra·
gie zn ie.
Oprócz nowych maszyn kra jo we j pra
dukcji SHL 98, sześciu Polak ów ie;' ii'~·)
na czes.kkh .,Jawach". które nli-1~<' i,il\~1
uszkodz·eń
na najtrudniejszy.:li odcinkach próby terenowej. wypadły .1ieźl<> i
dobrze p_rz·etrzyrnałv trudny raid. Maszyny le. należy jedynie doskrn-'vać do
naszych <lró.g i warunków - z111ic,1ia pw
pewnoe drobiazg.i, gdyż mol0r ie.'-'t bar:l10
d.obry, a maszyny rozwijai<J odpuwicd-
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piłkarskie

Bułgarii

2) Stachelski (OMTUR Tamów)
punktów karnych;
3) Studendd (Bl\M Bielsko) 8,5
ktu karnego.
ponad 350 ccm.
1) Gorgu! (Polonia - Bytom) 18
Idów karny.eh;
2) Harnawa (BKM Bi-elsko) 28
któw karnych;
3) D ąbrowski (Polonia - Bytom)
punktów karnych.

1) AZS - Gliwke 130 punktów kar nycb.
.Zawodnky AZS-u .jechali ·m1 maszynach polski.ej marki SHL.
Jak więc wi·dzimy, \>/Śród ucz.es.tni-. nią szybkość.
ków \\' kategorii do 350 ·c-cm, jest naPrzedstawici-ele
cze-choslowuckkgo
zwisko pabianickiego mDtocyklisty DoZwią zku Motor·owego zapowiedzieli, że
rożyńskiego, który odniós ł niebylcja!d
sukces na<l najlep·szymi zawo<lnikgmi \V już na następnym raidzie olJ.ccni będ;i
spe:::Jalni delegaci firmy „Ja\;1,'a" i przekraju.
prowadzą odpowi-edn ie badania
techni- •
Raid byl ostatnią prób<) p-rz~d 6-cio czne.
dniówki! w Cz-e·chach, na która pojadą
N a rai<lzie byli równi·eż ob-e-cni przd----------~~~~~~~~~------~~~.
stawiciele Centralnego Zwią zku :\1ott;·o
Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego
weg10, w charakterz.e obs-env::i.torów.
Czeski·e maszyn y „Jawa" zaw-odniposzukują
ków polskich, 9<tói·"e doznały \v ;·;;ii:·11.1euszkodze1'i, będą wyr-epero\vane \V tawykwaUUkowanvch tbczv-cHk, rirzadek, 1rzewibryte, tak, ,by b yły gotowe do c:zek~1 i<!;aczek, maszynistów, elektromonterów, ślusarzy
cej ich now-ej próby na 6-ciodniówc~ w
Czechosłowacji, w które; reprezentowaOfaz u c z n i ó na t k aInie i p r z - d z aI n i e.
ne będzie osi.em narodowości z Wloc)1a·
mi, Holandią i Szwajcarią na czei-e.
Z g ł o s z e n i a w· Wydziale Personalnym
Ze strony p.oliski-ej sta rtować beda:
Łódź, Rzgowska 26/28.
Dąbwwski, Jankowski, Wikaryjczyk,·
mirski, Brun i innni.

w Warszawie,
rozegrania
międzynarodowe,go meczu pllkąrskiego Polsko- Bułga rskiego w Bułgańi, w dniu 4 kwietnia 1948 r. Przypuszcza się, że PZPN przyjmie
ponętną propozycję. Do tej pory, raz jeden
, ,walczyliśmy z Bułgarami, nasza druga repre• zentacja zremisowała w Sofii 3:3.
z

jedynie

odpowiednich· maszyn

na mecz w kwietniu 48 r.
otrzymały
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cha
Raidu
Tatrzańskiego
Mamy dobrych zawodników, brak im

Bułgarzy zapr~szają
Polskie
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Wpisy dla dziewc.zqt do l-sz0j klasy

Gimlłazjum Przemysłowego Państwowej

Zegaiów w łodzi,

Fabryki
u/. Wigury 21

odbędą się

od 20 - 29 sierpnia br. mię-:zy 9
a 13-tq. Warunki przyjęcia: ukończnnfa ~ kl1,1s
szkoły powszechnej, egzamin wstępny, wie!
od 14 do 18 lat życta.

Reżyseria: CHRISTIAN JAQUE
Premiera odbędzie się JUTRO w ~in!~

..... „„„„ ... 111„„„„„ .... „„ ... „„"?.~!::.~~!.:„.~~~;:!.~::?."'.
E L z y T~ POSZUKUJĘ dużego po

,,Polon•a

:.,.,,__________________

cz·

koju za wynagrodzeniem. Hurtopol, Piotrkowska 22 tel. 218-06
25967

!TERRAZYT)
Zaprawa '21athetna. do natryoku,
cyklinomama,
towanio,
szlifowaniadlu-

Eksploatacja: Film Polski

I

----------------------------------- AKUSZERKA Wojtasie KUPIMY natyc)!miast Waraznva, ul. Widok 16
E:"A
1\."UC wicz, abiturientka War rozpylacz
graficzny. . llep. ł.ódt, Półaocaa 3
~
J. El 'IJ
1 "V E
szawskiej kliniki pro- Zgłoszenia: Film Rysun: Nauka
fesora
Gromadzkiego kowy, Kilińskiego 210.
POTRZEBNA
pomoc I - - - - - - - - - - - - - - - Dr MffiSKI akuszeria,
d
got
n'em
·
lekarze
przyjmuje - Pomorska KUPUJEMY złom sre- omowa z
owa 1 · KURSY kroju i szycia
choroby kobiece. Że- 43
24348 bra (monety, używane Łódź, Sródmiejska 19 ~,przy Instytucie Przem.-. •
romskiego 37 tel. 257-23
•
s·ten
24343
przet:l.'.tlioty) w kaźdej s kl ep k·ape!uszy · 25906 . Rzemieś I. Zapisy
LECZNICA lekarzy spe
--.-;-----;;;...;;..;.....,.
Kupno
sprzedaż
ilości.
Laboratorium
POTRZEBNA
pomoc
~
kiewicza
89.
25227
cjalistów Piotrkowska Dr. B02YCKI, specjali
Chemiczne _
Plac domowa Kilińskiego ! KUBSY
Centralnego
3, tel. 216-48, 10-19.
sta chorób kobie!=ych WOZKI dla dzieei solid- Wolności 2 m 2. 24842 46 m 11.b. .
25945 Związku Sfehografów
Przyjmuje
~-----~-'-24~3_35 akuszerii.
r
"• ZARK
~
A - re- i Maszynistek
Rzecz
DR. HORECKI choroby 2 - 6. •gtonów 9 tel. ne wy· konanie niedrogo 11,;AJKORZYSTNIE.J Ku WYKOnC
.
_
_
Kiliń5ldego
43
w
poplsz,
sprzedaż,
zamiepasjerka
na
swetry
opospolitej
Polskiej,
25521
żołądka, kiszek, wątro 166 29
25836 nisz zegarek, obrącz. raz µczennica potrze- Piotrkowska 83, Kiliń
by,
Narutowicza 35 Dr KOWALCZYK cho- dwórzu.
przyjmuje 4-6, telefon roby weneryczne, że. SPRZEDAM motocykle kę. pierścionek w sk\e bne. Piotrkowska 120 skiego 50, przyjmują
25963 zapisy nu stenografię
206-99.
25502 romskiego 41.
7-8, DKW 350, Wiktoria 350 pie: 11-go Listopada 3. - 16.
2.uos
biumwq, księgowość,
3-fi
24336 Ziindapp 500 z przyczep ·
ką, Łagiewnicka 137.
ZEGAREK -:- s!ebro R6i&ł
maszvnopisanie.
Dr FALKOWSKI spe25869 złoto, kamienie szlaIURSY Samochodo·cjalista chirurg-urolog KUPIM Y drut żelazny chetne kupuje Ftqµa ZDJeCIA do legitymac_ji wo-Motocyklowe. Ot(nerki, pęcherz, moczo- rub. 5-6 mm, oraz cy- „Omega" Piotrkowskq amatorskie
wykonuje warcie 28 bm. Zapis7
płciowe),
Piotrkowska ~ę. Zaklad blacharski 4. Poleca wyroby - najszybciej, najtaniej Le Łódź, Wólczańska 27.
23, 3-4.
25813 Franciszkai1ska 30.
złote, s.re.brne.' ~w aran gionów 125263
25928
Dr CHĘCIŃSKI skórne
25903 to.wa neJ 1akosc1.
NAPRAWA garderoby WARSZAWSKA Szkoweneryczne Piotrkows- -P-IA-N-IN-0---·-k--r-zy-ż-o>-ĄT'! PIANINO do sprzeda- przeróbki. \Vojciechow- ła KOSMETYKI, Masa
ka 157. 7-8. 3-6.
w i :U Leczniczego • Spor
czarne nowe
rzc dam nia firmy Se1"del w do ski. Piotrkowska 59
<J5847
24332 wiadomość tel. sp168-66.
brym stanie, Nawrot 7 podwórzu.
. towego Marii Kospers
LECZ. ZĘBOW.
PraSAMOCHOD
,,Fiat m 10 Magister. 25962 LEGITYMACYJNE zd1"ę kiej kurs 6 miesięczny
cia - amatorskie wy- Łódź Narutowicza 37,
cownia zębów sztucz- 1.100" pierwszorze.dny
f"
•
Wi l
nych, Piotrkowska 8 . stan zapasowurfl moto- aO 13f0WIA18 pracy konu1'e szybko „Foto8 k iep ostrnnna prakty· "
'
maton" Narutowicza
a . oczątek wrzes1en
Tel. 264-21
24393 rem do sprzedania. Wia- POTRZEBNI
stolarze
25929
Dr.
CZERNIELEWSKJ domość lei. 168-66.,
meblowi, Nowotki 24.
Specjalista: wenerycz- choroby skórno-wene
:..~90J (Stolarnia).
25946
Poszukiwanie pracy
ne, skómE, plc;iowe ryczne przyjmuje Piotr MASZYNe leworam1e_n· 1SZPULARKA na ied- MIESZKANIE zimowe
(zaburzenia) P )•udnL: kawska 88, godz. IO ną i dziurkarkę na .b;c- wab oraz fachowiec do słoneczne w zamiesz~ KOREKTOR.KA ,
wywa 26.
2569G - 12, 3 ..:_ Ś. 25366 liznę sprzedam. . P10,r- pot'iczoszniczej maszyny kałym domu w Gro1ni kwalifikowana
(praca
Dr ZAURMAN. Specja STARSZY
FELCZER kowska 70 Rędz.ia.
,Korona"
Zgłoszenia kach do wynajęcia na wydawnicza) poszukuje
lista skórne, wenerycz Stefan Galuba. długole MOTOCYKL BM.W 200 Lódź, t I Listopada 2ti · stałe. Wiadomość Do pracy stałej lub na go.
:ie 8-10 5-7.
Na- tni praktyk szpitala i cm na kardan sprzedam Pot'tczoszarnia .
25905 wborc;yków 5 - 5, od dziny. Oferty sui;>. „Ko·
wrot R
s:Kórno
weneryczne- ul. Sta lina 17 (sklep}. i DYREKCJA
Wyższej 16 - 17-tej.
25 952 rekta" do Biura Ogło·
24390 go Główna 62-76 od SPIUE'?AM nową_ 11a- · Szkoly Pedagogicznej ODSTĄPIĘ sklep z u- szeń ..Pr.asa" Piolrkow1
Dr. LE·~rćiEWSK]""":.. a 19.ei.
24460 szynę z!ckzack, un~~v~r- poszukuje od zaraz si rządzeniem: mieszka ska 5S.
25908
choroby kobiece i drn AKUSZERKA _ masa· salną, firmy . .. Pfa_f! ze ly kancelcuyjnej ze\ niem. (C_h~1ny) ,<_?terty
szeria Sienkie.'."icza 51 •żystka
Eugenie: slolem. W1adomsc: ul. zn o:j om ości~ maszyny do a di:i1;~1str ac1L, „O- '.aeubione dokumenty
3-7. - ---· - 24374 Chwist.
długoletnia Sródmiejska t3-45 lll oraz drugiej - do ~rn 1a
25953
.
' Dr KOWALSKI MIE "'••rC'lclvka w szo. ita- piętro.
25835
p,u\·radzenia ks!ęgc· ZAMIENIĘ pokój
:. .i\G.-UiHO.NO.kar.te
. re.
ś ,d p1.er-1
·
RKU
CZY SŁ A W specjalista lach
wui:;;zawskich J MASZYNY stolarskie: v1ośct Zgłoszenia co- wsze p:ętro . ró mies JOS\!G::yiną.
v1y.
!I chorób skórnych '. we ostatnio łódzktch przyj frezarke z motorem, dziennie od 8 - 13 w c!e na pokój ;~ kuch· dema ·u ton1ow10. Ktnerycznych. Al. I Ma muje Rembieliń skiego ptłę taśmową t tarczo Sekretariacte Szkoły nią wygodami za do c.iilski Zygmunt, O.
ja 3 przyjmuje 8-10, J 19 (No woradwai1ska) . wq - nowe sprzedam Al. Kościuszki 21. fron; platq, dzwonić 100-8i s~ek
pow. Sando4-7.
25271 tel. 181-97
25965 te!. 165-43.
25961 T-sze piętro.
2596'1
25954 mforz.
25969

OG.., 0'

'iA DROB
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Lokale

I

męskie
6000 - 13200.czarne w!zylowe
15500bryczesy gabardynowe
~900 ·spodnie w dużym vryborze
Zntżkt dla członków Zwiqzków Zawor! c
··
w·v~h zo o.k:=izan.icm l"':Ji1yrm1c11
'

JÓZEF STANt;!f.V\flCZ

Piolrkowska 18
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