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,,Dajc1
nam
chi
~ołają ro~otnicy

!''

francusi:y pod adresem Ramadiera.-Czyl
premier ustąpi, czy też .•. usunie „niewygodnych" ministrów?lktó~fon)~~r~~faró~ ż~;"~canJo~~~;~z~tię..D·.1'.:ic_sief!-ia korcspo~1de~tów paryskich

I

l\astęp_ni_~ pr~e. m~wiał ge;-'\'·alny se-1

Po1:u~z_ai'!c, zagac_lnienia ~osp_odarc~~'

\\ :::kaLUJą ze reorgamzaCJ<1 rządu fran- krdarz Lnu Z\\'J<)zko\v zawodo\\:ych o!~rę Hen arf 0SW1acczył, ze Franc Ja me powm INil?

cuskiego

j~st

nieun!kniona.

Podkr~śia się

Q:u parYskiego, Henaff, który

doma.gał si~

na og1:a. ni~z<lć

się ,d~

z_awierania u_ldadó:\.·

I
I

(Patrz str. 4-ta).
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Ostrzeaa~~ I
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powsz~chm~ fald, __ ze Si:lm Rarnad1er zda abv rz~d walczył ene:·gicznkj ~e spe~~ z k1."aJ<H_rn z~chonnn~11 t:cz powm~a .ie
5 ~'2! ." . .
Je sobie sprawę, 1z dalsze .1ego pozosta· lantamt gromadzącymi zapa~y zywnosc1 zawierac 1ak7.e z kraJamt Europy S1odb · Komitet wvkonawczy ang1elsk1e.1 parwanie. u steru rz<1du jest bezcelowe. Jak i chronił zbiory przed pożarami w kraju .. we.i 1 :r.e Związkiem Radzieckim.
rn komunistycznej wezwał Partię Pracy
\\'ii:ldomo, z~·łosił on dymisję, która wsta ""*
wwwau
.,..„..,._im.~!!!'A\w.l™',..'"'""''"&'-'IMiil!liZl&••w.Gil!i•IAl:aill2'u,m.il!' do obalenia planów 0 gospodarczej od·
la odrzucona przez prez. Auriola.
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ID
•
iJudowie Niemiec zachodnich, ponieważ

c zesc

Niektórzy obsenrntorzy twierdzą, że
R;imadier z~chce utrzymać swoje premiernstwo. \V takim W) padku usunie on
kilku minislró\\', na klórych sif „zawiódł"
M. in. ministrowie Andre Philip (gospodarki narodr1\\·ej) i Tanguy Prigent (rolnictwa), którzy wyst~powali ostatnio
przeciwko premierowi, będa na p<>wno za
stijpieni przez: innych polityków. Przewiduję_ się, że teka ministra go.:'podarki na
rodO\n:.J będzif'. ofiarowana autorowi pia
nu odhudow · gospodarczej Francji -Jean Honnetowi.
s~ 1uacj;i pozostair jednak nadal po·
i\ ażna, i:;::d · ~ rozlan:. micdi".v dworna oho
!ami w 101iie p~rtii <;ocj~li<-tycznej zazna
:za

""ię
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~
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realiwc}a tych planów doprowadzi do
dalszego pogorszenia .si~ sytu r.ji gosµodarczej Wielkiej Brytanii oraz vzmoc·
ni pano-wanie S1:anów Zjednocmnych
nad tym obszarem.
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I za~nułego przez
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uklsd

Londyni~

za\\· arty

Fr<i"rJcj;;i a Wi<>ikn

ukł~•h

Francją

został

i W.

firyhrnię

ratyf1k·')\i any
w Dunkierce między
Br\'lanią.

Z~ ~Ir ·n~ bry!yjskir:j tf.sktat podpi~ał
i :i1inic.kr ~.pra\i. zagra!1iczn\ch Be-vin, ?<'

i ,.;;trony

zaś
iraricu.:i\i<'i - arrrya~ad·;r
' f"r;Jrit:ji \\ I,ondynie lv1a<e-lgli.

Zl~nie · dla Czechosło~

cor;iz sitniej-.

W Par~ żu odbyła -:;ję imponuj:1ca mani
\{O:.!ac_i~, zo;gin\ZO\\ ana przez l'nię Zwią
zko ' Za\\ ndow\c.h. Robolnicv w z wartym p(\d:10dr.ie udali się na Po!P. Marso\\:e, g·ciz·1e wygłoszono liczne przemówic

~~~~~::~~:Jgl~i{.~1~~~~;;,~J?:J~it~I

~izlr•t:~::
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Z\\ i<1z-<>k Radziecki. któr ' w ram ach
czE-.:ho::io\\acl<o - ra<lziecl(ej umo\\ v han
dl-o\YeJ dostarcz) ć mi al Cze-chJsk:;\1·acjl
większ.ej ilości zboża. p·ostano\ ił uskuI tecznić częś~ dostaw już obecnie i przr-

, \;;;;~;~:~h:;;,:\:~ ~~~:;~;;'.~

ha..Masowemu \\'ie. CO\\'i przewodnkz)ł \ Na ~iejs_cu;
·
· po.c 11 owa1~e zo~ ta.1y ofta.ry
·
p. e1~.h ausena 1· mnyc_
·
h . zb.1row
·
Harazie nie~ chcą noty;:; !k~ od U~A
_g d z~;;
Bouzanuuet ~ekretarz CGT. Bouzanquet
wz111es1ono .snczny pomnik ku •v1ecz ne.i pamięci 1 chwale męczenmko•v.
Ambasador francuski w Was2yngt··1v 8 ,,,~rń nrz.enir5'.i·ieniv podkreślił żąda·
ii_.,.~
www-~~~:&.>J:I·''""®
l!!!iiOlli
S\MM!\-W!!P
nie Henri Bonnet. pod<'z<:;,, p)st::i:u r:.a
ni& roh·~·nicze: walka 'le zwyżk<! cen i
1a911.·.ęc
iotni.sku \\' Shann;:;.;i ,,. Irlandii \I.' dndze
walka o lt>.psze wyżywh~nie, zastosowado Wasz~ ngtonu o~,,·iadczy! ' wyw·anie lilTlÓ\\ zaw<.rtych pomiędzy CGT. Gen
.
cizie pras·owym, że jakkolwiek .-rar:cia
KonfcrencJ· ;.1 Pr ac\: i Komitetem Praco·
ma wiele trudności i ~-\\TÓci się póż nie.i
:la\\ ców. '"/.
;
·
o. pon:o·c. d.o Banku N11ędzyn~1ro9·0\,ego:
us:łur·e ud~·w~c·
niewh~ł~iko
me. w1d~1 ona potr_zc~y. natyct1m1astowe1
0
0
~
i •
•
null!t
pozyczk1 amerykanc:!ne.1.
~
Z Alen _donoszą'. że p-~źywódca _lirera-1 r€.S-pondenci,. jednym z punktów progra!\!nbasado_r podał, że obcię_de francuP3ią i ostrzervmią z powietrza
r~w Sofulls_ zakoncz\'t. 1orrr'.o"·~rne g~- mu 110\Yego rządu jesi amnestia dla p::ir- · -ok1c~ zak~pow cki!cmi'';.:ych n•f' ma ~n;;1.
f I
.
.
d ., btndu zknonego z !tl:><:r;,low I populi· tyzantów ~·'·fulis żvv. i nwizic:,_, :.e ie· I elf.ma pol1tyanego. t-ranc_;i:l. r0d::ion.~
: 11 ( 011 "1.~~!ska age~Cja rrasova_ po a!a 1 skiw. N~J\\y rząd zos~al już zaprzysię. · :·''
. · .. , '„ '-'~'. ~-- ·, 'Jak \,·icle innyr:h kr<riów. mu:5-iobchodz!C
\l laóorn~f.c 0 spale~t~ przez_ ~o.iska ~o~ I ż.ony i ma dzisiaj przedsla\\·ić swój pr.o- go obe~nosc na czle.le .,1 ządu ::;i,Jom ai mię! się oszczędnie ze swvmi r·ezerwami dolendersk1e .cl wu m~e.tscowosc1: Kradz_1 ~ gram parlarnento' i. Jak twierdzą ko- po\vstanczą do USL(']Y'-L w.
!arc.\•') mi.
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98 osób

spośród

tniesz·

przed atat<ali1! Holendrow.

Jeszcze jeden plan

4dbudowy Niemiec opracowują Anglosasi
. Kornspondent „News Chronide" zap·owiada, że we wiore:k rząd
brylyj:ski opublikuj€ szczegó!y nowego
porozumi~nia brytyjsko - amervhm'lsmego w sprawie przemyslu ni.emi2ckiego.
Stany Zjednoczone uzy6lrnć mają
czynny udział w administracji kopall'i
Zagł<;bia Ruhry. Stany Z jednoczone pragną po<lobno pi'zeprcnvadzić \\śród ludności niemieckiej
plebiscyt w sprawie
• upa1i"hvowic·n ·a kopali'i.
/

i

I

J
(j

StraJ•ku gorn1
• •kow
., nie
• d alo
„
•
~
J •
s1e OPtll\OWac ·- \1Z rozumiejq. dlaczego odrzuciliśmy plan Marshal a .

Dzodzakarta, me będnc ogłoszona Jako·
lt'\'arte miasto i b~dzie_ się bt~nHa do

tpa~lłego

a
'~

donoszą

zagłębiu wę

węgla zależna

Jak
z Londynu w
* *
I kiego
jest rekonstrukCja
glowym Yorkshire sytuacja jest nadai
Londyński „Daily Telegraph" zandesz idu pai'istw Europy .
poważna. Chociaż l<> szybó•v przystąpi- cza artykuł swego warszawskiego kore~;
Na marginesie nowej urno vy, rnuje
ło do pracy, strajk jednak ';YYbuchł w 4 pondenta·· na temat układu handlowego, i korespondent rozważania
nad sto:su11nowych szybach.
pomięd~y P~lsk~ 1 ZSRR. Ko;esponde~t ki~m rządu polski~go clo „pia.nu MarshalCa.łkowjty strajk obejmuje obecnie Hl podkrcsla w1elk1e maczeme, ;akie posq !;:i . ;Z pocz;!łku pisze on, krok rządu poi
szybów, strajk częściowy - 12. Ogólnie da dla Polski uzyskanie 300.000 ton zbo- skiego uważany był za· nieroztroRDY ,,.
biorąc strajkuje 35.000 górników, czyli ża oraz wyraża przypuszczenie; że pcw. kołach londyńskich, ale teraz, gdy cala
114 stanu całego zagłębia Yorkshire.
ne zmniejszenie eksportu polskiego \Vę- Europa przekonała się, że program MarStrajk odbija się ujemnie na innych g~ gl(l do ZSRR, przewidziane w umowie, shalla opiera się w pierwszym rzędzie na
łęziach przemyslu, kt;órym grozi bezroho ot viera nowe nadzieje dla W. Brytanii, koncepcji przemysłowego odrodzenia po
cie. Konsumcja g'.':ztf została już ogram '.dóre.i poiski węgieł jest b. potrlclmy. Ko- 1.ęgi niemieckie.i, zrozumiano w pełn! :':lu
~"'"""· .a wiele J(ekarń zamkni.ęto.
. rc:c.p, nderil sh\ ierdza, że od importu po!~ szne intencje rządu polskiego.
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ak sie. d

ie dla zaspokojenia 1łodu,
gości szlachta pożerała

Jaka je•st różnica mi1erdzy głQldem a t.
ziw. dol!nym aipetytem?
Gdy zasiadamy -przy S't·ole, gdzie W'tliesione będą za cihwilę sma·kowite .P'-01tr.aiwy
na nwśl o któryic'h ślinka na-pływa nam
do urs•t - zina·C·ZY t·o, ie za1spakajać bę
d1ziemy nasz a'J)ety·t i ucz'Jllcie talk,ie jest
nader iprzyJemne.
Głóld nafomiaSlt, jest doznaniem z,decydowanie iprzy'krym i zaśl>akajanie go.
nie ma nic wspól'nego ze smak·osz·o•stwem
z rodzajem jedzen1a. ze spos.obem pod.ania, nakryci·a itip. Głód odczuwamy zaw·
sze jaki() coś dotkliwie niemiłego I póki
go nie zat$P0ik-0iimy oboj;ęltne nam jest, co
jemy i jaik to smaikuje, gdyż nasize soki
001.ą:d'kqwe za;wierają skład.n.i1k1i chemiczne rozip1.1.s,zozające nawet nąj.twaa'd·sze lub
nieidorsta~e~znie ugotowane jedzenie.
Dawnied·, l·wdlzie odzna·czaJti się z·nacznie wi1E!kszym ll!Petyte-m niż oibecnie i PO·
jemność kh żołąld'ków wycba..je nam się
,Włprnst niewiaryigodna. Świa-cfic'zą o tym
pamiętni'ki z dawnych lat, a ziwłaszcza z
osiemnasteg·o wiek•u.
Uczt;;i w owyic'h c-zaisiadh„ w clomu P olskim, skł1a•c1ać się muisiała z kilku>nastu a
nawet i dwudiz,iesitu potraw, oraz o-llbrzy,
miej i}oiśd tml1'k6w. ·
Wśr6d te1g-0 p1owrsz e·c!hne•go <0ibrżarstwa
z1diarz<tły się je1sz1cze jed1no·stki, które bily wszy1sfkie re:k orrdy. Na1p-rzykład pewien szlachcic z Wołynia potrafił
sam zjadać potrawy ze stołu, zastawionego na 20 osób. Inny znowu, spo<lywa~ cmfzaennie „śniadanko", składają
ce siiei z kar>łona. rnd'y'ka„ gęsi i pi.ecze·ni,
a prnpiijał to pół garncem miodu i tarką, sa
mą ilością wina.
Choóby z powie•ś·ci Sieinkieiwk·za wiemy, że z,iedz.enie prztez je·c!lną 01so1bę ;jajecznicy z koipy ja(\, byto z;fawilslk~em na jz1111peł:niei noJ-mainym, a <:1Zę1Sito sumowiło
tyI'ko wsręip do wiJ'a'ściwe·go po·si'NCIU.
W słiamżyirności wieky ż1a·r~o·cy dawali
publiczne występy. Pewien atleta w Gre
_ cii zab-i:iał wołu jednym cilosem, a potym
zabierał się cl·o u-c·zty z nie,go, (oczywiś
cie po U'.Przerdnim pr·zyrząrdze1niu). Słyn
ny brt teiż w swoim cza·sie w A·n1g]~.iJ cz!o
1

niebywałe ilości

rozmaitych potraw

,,„.

1

•
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•
NI

e naraz· a1· c1· e dz,. ec·11
Nie

przychodźcie

życzliwie

Ty'm!czasem w 01drwied1zfa1y dlo nildh ,przy

tształceniem śred·nim -ogólnokształcącym.
Ofmly wraz z życiorysem kierować do Za- Wyrządu M1ejskiego, Piotrkowska 104
0

dział

syna,
prowadzić

dztala

wyraźnis

mu chodzića do
poz:flalając
w
pr6·,iaczy tryb
życia.

:~::~~~li~~;~~~ ~!~~r:~d~~~o;~~~~~:~ ~;;;

bywają krewni, czE:sto z małym~ dz.ieć-

•

•

1

•

.
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Zarząd Miejski zatrudni natychmiast pracov.:ników o następujących kwalifikacjacłi: prawników - z ukończonym wykształceniem pra
.11niczym, techników z ukończonym wykształ
:eniem technicznym, oraz pracowników z wy

ch łopca, żie

kl I jeś11 nie zmieni postępowania, przyszłość
lila n!ego Y dla jego Matki, przedstaw1a eię
~4 lat i awa1n.furu1ą s.ię,. gdy zabrania .st{). w· bardzo ponurych kolomch. Byłoby bardzo
I'~ WiJJ·r<>1wadizenla dm1ec1 na teren sanaito 'dobrze, gdyby Pan nim się iaja;I. ale nie należy stosować woJ:>ec niego takich :metod jak
d . d
. i
ł
num.
Często s yszy s 1 ę ego ro ~aJU 0 ipo- nieustanne strofowanie, krzyki i awanlu1y.
• gdyż to, moi.te wywołać wprost przeciwny
wie·dizi.
- Skąd ja mogłam wł~i~ ie nie efekt od zamierzonego.
Zachowanie Pana, powtnno być serdec.z"
w.olno sprowadiz.ać tu dzieoi? A gd.z.ie ja
ne, przyjacielskie, aby zroŻumioł i odczul,
Z!()Si.awi~ dzlecko?
IGerowni-ctwo sianatoriru:m komu'l:l[kufo że Pan dobrze mu życzy i chce dla niego
tą drn·gą~ że w ,zakfoidzd.e tym otbowią'Z<u- lak najlepiej. Matka jest zaślep!ona w awel
je beiz'W2.ględny zaikaJZ przw>t-OIWadzainia miłośot do dziecka t dlałego ni& zdaje s<i·
dziieci i Jllł)d tym wzgit.«:Jdem nile będą bl sprawy, fakq krzywdę wyrząda chłopcu.
Byłoby dobrze oddctć go do szkoły z inłernct
ozynione żadne wYią~I.
Zaiintere·sowan~ winni 'M-O~umi~ !te tem, gdzie miałby odpe,wied.nie kterownictwo
c!hioid1z.i tJu tyll'ko i wY1ła;cznie o dolbro ich i optekę.
cbzieci. o wstrzeże•nie ich przed tak groW.A. Z UL. J J-GO LISTOPADA: Niestety nie
•

,1Ylliiższyioh.

OGŁOSZENIE

Metce

szkodę

na
szkoły,

11

'

.

z n mi do Tuszynka

Od kierio-wn~'ct'Wra sanatori·urm d1lra płucno - c1horyc'h w Tws·zyn'ku po.ct Łodz1ią
dowiad1ujemy się o nie.pr;iwcl!{)l!J!Odobnycb
wr~ie.z srcenach, do ja.k1ich docrhodzii na te
rewie sana1torium.
Każ,dy naipewn-o zidafo sorbi·e ~rawę z
teig-o„ jak niebez1pforczinym je·st sziezergólnie
dfa d•ziied i mło.d•zieiży. przebywaind.e w o·
tioczenriu chorych na płuca. Po·nieważ
choroj:iia piłtuc łatwo się u1drzie·la· - chor·zy
są S1Pec:ialnie i'ZIO}CYW1ani 1 umiersziczeni V.r
.sanatorium. ahy ta:m PQIW'rÓClm dio sił i
zid1r:owiia bez u:s:roz.erfblku dU'a S'WYCih nad~

1

mi na r~ku, lub młoozierżą w wieku do J źna. chorobą!
PEŁNA HUMORU
KOMEDIA AMERYKANSKA

Kino „STYLOWY"

W rolach głównych:
JOEL MC. CREA
JEAN ARTUR
CHARLES COBURN

W

Początek
·niedzielę

Dziś

Muzyka: LEIGH HARLlNE
Wytwórnia: COLUMBIA PICTURES
CORPORA TION
Własność:

MOTION PICTURE EXPORT
ASSOCIA TION
Eksploatacja: „Film Polski"

Kilińsldeso

123

Konkurs Jesienni·

seansów: 17, 19, 21

l

święta:

15, 17, 19, 21

PRE/lllERAI

Kupon Nr14

SUBLOKATOR
Reżyser: GEORGE STEVENS
Bilety bezpłatne i passe-partout ważne od
piątku

12

.1

sk.012.'{slam•r.

WESOŁY

Wyciąć

września.

.,

r zachować I

Łodzi.

siwo
Zwy cię
r

była cztterdzie•stol-efoią,

vrzytst-ojną kobie-tą, () uiimu•ią-cym uśmiechu i spokojnym, zró,,ynoważo-nym za.cho·,

twarz - c6ż wi•e:c mog'ło g{) tak mocnt0
intere&oi\\nać i p_ociia,1gać? !
Ja'k d·a\vnid bywa-li o-d cza·su dio cza·
1.siu razem. mzmawiali przytiaźnie i z uśmiechem zamienialr dowcrpne uwagi i
-dzielili się &postrze-J:eniami. Ale wysiłki
.i1a1kich doł<onywała Alina, a1bv z.ac1hować
przynajmniej 'J)OZ<Ory za·d·o\v-0lenia. podko
pały jej zdrowie. Zeszczu1JJlała,1 z.mizerniała. a f1CZY na'brały gorącz'kioweg-o, cho
rnbliwego blas·k11.!. Tamtej kobiety nie \Vi
dywała zupełnie. Henryk potra!fił tak lawirować. aby się nigdy nie spot'kały w
t·o\varzvstwie wispóh1ych znajomyiC'h. Wie
1działa tyik>o, że widuje się na dail i że nic
nie ws.kazuie na to, ::ibv mma·111s mi1a;ł się
k1u końc-owi.
Kforegoś dnia zapytał wzy ołiieidize:
- Czy jef'lte.ś chnra? Żl'e wyrg;lą-da•sz
ostatnio!
Miała ochote krzyknąć:
- Ta·kl Jestem chora! Ty jesteś temu
winien! - ale od!riowied·ziała spokojnie.
- Czu.i•e, się z,u 1peł•nie dobrze. ·
- Może masz ochotę wyje·chać gdzieś
- c1odał jesz.cz·e.
Nie· mogła opaniować goryiczy.
- Czy uważasz., że pCYwitrma:m wyje-

I

Codzienna nowelka ,„Expressu•c

Alina Va.fon

KRYSTYNA J.: Nie. bardzo rozumiemy pa~
wód Pani zmartwienia. Jest Pant jedynaczką,
ma PanT do'.P1ero 18-cie lat - dlaczego więl'"
uwa·ża Pani, że juil teraz kon!ec.znle musi Pani wyjść .zamąż? Czy nie było~y lepiej uczyć
się jes".cze? Tyrnbardziej, że narzeczony Pani

1

1

Pe;,;onaL1y - pokój 225.
Łódź, dn. 1 września 1947 r.
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J
lecz gwoli smakoszostwa i dla uciechy

(

wi·e'k, który potrafił zjeść saim całego I zastoisowanie powiszechne. synteityczne- wyjechał i ni"' odpowiada nawet na lis.ty bara':1a, ar!ibo kHka.dzksi?;rt kilogramów 0 • · go ord'ży,vienia, kt6re z,Ii'k'>'·ildJował{)by :"idocznt_e c1>ś się_ w jego . planach zm1entło
i Pant me na to nie poradzi.
calv bal.a-sf z,ajeć kndi(!nfly'ch.
wocow.
Nie wy<iaje nom się wskazane, aby Pani
Przed wyąJudiem o·stat'ni-ej wo jny, peDziś, gidy żyjemy w evoce ra-ciona1neg~ od·żyiwi.ani.a, posług1u,jemy Si•P: tabli· wi1~n uciz.oiny s1zwaicairs1kl, zroiMł eikspe.• · jeźdztla za nim i szukała wyjaśntenia ,tego,
cami kal·ory.cznym1, zinaimy wadość i ko ryme•nt. Zaurosił gio.ści i dia'l im obiad., postępowania - jeśliby miał coś do powfedzen.ia, to zna przeciez Pani adres t może to
nie·czność ·dla na,s·z·e~"O ~drowia, wifarnin, zilożo·ny z P·O·żywie-nia syntetycznego. - .opisy tyC'h .menu. Ja.kimi rac~yli się Przeką·s'ka była z celnlo-zv, mię-Sto z mia- zrobić. Czytajqc Pant lisi dochodzimy do wn!o
niais1 przo-dlko•w1e; WY'daJą nam się. cz·ę- zgi driz.ewnej, a deser sktadał s'.ę z kre- sku. ze najbardziej korzystne byłoby dla:
mu wanHiowe,go, który był także celu- Pani, oclsunąć od s'.ebie narazYs myśl o małsto, f~ntąsty-czne i przesaidzone.
żeńslw1e, a. zająć si_ę uzu_p~lntantem swegcr
'!1 ie·dna·k. tak był() na1prawdę. Nic też lozą i \'.'ycią}?;iem z :gila:.
\U t • • "l'y ''"Za t an „.,....1 łk.u ~d""- wyks:>:lałcenia, co, meza!eznfe od zarobków
d1z.1wne gO, ze fonkCJe kurcharzy na dwo, •
P •
.
" ,,-ve,,.,v „v~
1v ar ·osc Q,,z '' '"
ł
h
i .
d
.
rac h 1 w _o~ac•u zamo1z11 .e.rszy.c' , 1JY y; o vviada~a wartości odżywcze·j norrmaihie- prz yszłego mę-rn,. zawsze s.1ę an. w. zycH1
orto
swo1ą
na~
~rac~wcc
tez
Proszę
pr.zyda
ia
porównaJ
bez
był
k{ls.zt
obiadu,
przyw1ąi
szacunki.em
t·oczo11e wrelkym
1
_ l ó . 1 Ni•kt z ~~.<ci nie wy grafią, która zostaw· a wiele do zyczen!a. Jest
g0 .· ··"
ZY'W•a1no do· nich olhrzy'tlną wa·gę.
· n:i 9 w ol no pant rez y
· tk
e""'drr·uO"! tego pam· t a k m1od zm
mnieJ ...zy _. a e·~-1c ez. . p ra„
.
a, ze
-riragn1"""'1·a
My n1amy. inne
·
·
.
a~
·u
O
ZJ;;•f.l!Z •. 1.111a
ra·z:1"ł OC hO·~V
· ...; .
-.m' • Doi.z'yrr1y
,.,
·
gnować z kontynuowania nai1k1.
. pot'raw.
naJ·· rodzaiu
sbacle do t-ego • a'by
·•
· zredukować 1ak
• •
I wyidaje s•ię dość wątipliwe. czy ta1<
bardzie~ ozais, kt6ry. t·rzeba po~wi1r,~r;ć 1~a
KOT: Mus!" Pon zas1egnqć rady u sweg~
W ierc•zme s1ę d'l•wgo, jak dłtrg·o lll'dzie odznacz:ać się bę kierownika
,przyg?t?w~ie po1sll'łik·?~·
personalnego, lub w Związkach
pnzecrez ~1P1·7szymy r }1 d·e:a1łem dl.~ .wie- d:o,: smak.iem, i tvm. co nazywamy ,,WY· Zawodowych, ul. ·strzelecka 2.
·
lu (szc~eg~lrne. tych pan <lomu, k~ore sa b.redm:m 1JO•d'lli·e,bie-n.iem" - synte·tyczne
•
*
•
me zaJmUJą się gospodarstwem 1 goto- od1żywianie z•dobę-dzi-e sobie .prawo o-byZ.T.: Mus! Pan wyl!umaczyć spokojnłe ł
waniem) ludzi, byłoby wynalezienie i 1 watelstwa na świecie.

1

1

b. r on

li

I

ne, ale jednak zrozumiałe ..:.- n.a niefortum1y ż;art wyglądało, ż.e ta kobieta była
od nfo.i starsza o trzy lata i nawet w ocz.ach najibarid·ziej 01biek1ywmego widzabrzydsza.
Alina była kobietą inteligentną i rozumiała dobrze nonsens zawarty w pytaniu
,,•co on w nieij wi·dzi?" _ ale mimo to,
pytanie takie nasuwa·lo jed sie,· bez prz·erwy l urażalo dofkliwie amlbidei i mił-ość

1

waniu. Wysz-ła zanu.!ż mając dwadzieścia lia:t i. z mężem, i;irzez cały czas pożycia, łą'czyła. ją g.ł-e,lb:oka P_rzyfa-źń. se·i:clecz1;1e p_rzyiwiązame ! ''.'zaJemn~, 1wlezcńsl:1e .merryal uozum1~111e: . QtboJe piozbaw1iem byll, a przyn~Jmme.i tak t? wyglą·dało yrze~ wis~y•s1 t'k1e lat.a,,i;iry:1mtvw11ych
uczuc takich Jak zazdrosc. Doskonalie własną.
Trzeiba przyz.nać., że Iienry'k Vafon nie
czul_i się w. swym wl'a~n~m towarzv.;;tw1e, ~le pie za1sy(pywah się wyrz:utam1, s•barał się złagod'zić cios.u, le1cz z charagdy_ !dnr~s. spę1dz1lo czas -przy11emn1e lfteryisty-cz•nym brakiem zidiolno.ś•ci d-0
kompromisu, powiedtzia·ł J·e·.·1 0 wszvst'kim
gd·z:1eindz1eJ.
,
Przeeiwnie. Dz1etmi si·e wówczas wra- w słowa·ch krót'kic•h i laipidarnych.
żeniami, opowiadali -0 now·op,ozna.ny'Ch
Nie -pragnął rozwodu. Zre-szhi, Alina
iwdzi?.cb \v sp-osób dowc'i•JYny i z ndicie- nie wyobrażała sobie nawet takiej ewen
11 ;em jakbv lekk:ej, pobłażliwej wyżsw tualnośd. Są·dz.ib, ie żon1a po· pewnym
ści. Nie niieli dzieci i CZJ(',sto nad tym bo czasie przeł:Jtolefo dos 1 u'Zna, że inaczej
leiJli, iale b.vli parą dobryc.lJ to··wiarzyszy, być nie może.
zna.Ji się nawylot i nie :vrzewi-dy',vali
AHna stanęła na wyso.kości' zadania,
wzajemnie u siebie ża>dnyoh nieis1p.odzia- Nie r-olbiła mu srce1n i wymówek,. nie u•si- cha·ć?
·
nek„
.
Zmie!Szał się trochę.
lowaba nic tłumaczyć, przekonywać, ale
- Sądziłem, że zmia·na klima·t'u d'OłJrze
Myś.la,c o tyrrr tak harmonifoY'rtl życiu . ,panowanie prawdziwych uczruć kosz to0
na ciebie po,działa.
- AHna nie mogła powstrzymać łez g·o·
- Je·żeli nie masz nic Przedw'ko temu
ry•czy i gniewu. Obraz męiża, ja•ki nosiła wało jia; wiele trndu i nerwów.
zostać - i cziujia,:c na'.l)'ływa.ią
wolałabym
stP·okojna
fak
n-0·cami,
i
drniami
Całymi
prawdziwy.
był
nie
długo
tak
w sercu
1
Okazało się, że ni·e znała go i co g-orsze, przed tym kobieta, zastanmi.riała się g.o- ce do o-cz.u łzy, Alina wy1szła szy bko z
on tali!że nie znał siebie. Wszystko to ra- rącz'kowo nard sposohami mo,gącymi od- rp•okoj•u.
W ch\"irile tfóżniet~ąiż wszedł za nią
·zem zak rawafo na j1a~ciś makaibryciny ciąg~ąć m~.ża o·d tej drugiej. Nie miały
\
tart - nie t-o, że s.ię nagle zakochał, na m.e,g~ wipł~;"'.'·U W?rnnki. i;ewnę,trzne u- <lo syipia}ni..
to b,ylorby, )'hocia:ż niewąiftplii,wie boles- kochane~ - .JeJ wiek, Je1 zrnsz·czona 1 - Słwc1haJ, !\li'11ko - on jeg;o byt ser'

de•czny i tr.oskliwY. - Wierzyisz chY'J;la.
że nie chciałem zrolbić ci przykrości 1
zmartwienia. To ws.zyistko oo się dzieje,
jest do 'Pewnego sto1pnia ni•e.zależne ode
mnie. Tru dno byloiby mf je1d1nark znieść
myśl, że cierpisz ciągle i jeżeli na:Praw.dret nie mo,żesz przHść Jakio·ś nrad tym do
porząidku - ja„. pe-staram sie z~n~'ać ...
Szakrna radość Jaka o<lczula usw1adomiła Alinie ki gorąca miłość do ttenryk.a.
1
Przez d'Wia,dzieścia lat nie z d·awała s-obie z te·go sprawy, dopiero gidy zaczęła
że ma.że go utracić. .
.się bać,
SP 1 oirzała serdecznłej.
- Niie, Hen.ry,ku. Nie chcę, żebyś ty
miał być niesz,częśliwy. Ja to jako.ś prze
trwam. Nie kł·o•p·ocz si'e'"
P·opatrzył na nia -przeciągle i wyszedł.
1
Wie·cz·orem przY'szedł iprzed ko1lra cj•n,:.
wcze.śnied niż zwYk\e, ale PO kil\<u mi1111fach znów wysze-dł. W fa.dalni zauważyla obok swe-go nakrycia białą ko-Pertę.
1

1

.

Wewną,trz była niedruiża karteczk~.
lienry'k J;Ji.sał:
„Ni·e ma·r·tw się wię-ce-j. Tamtro skończo
ne na zawsze. Qlho1e <l'°szliśmy do wnio.s'ku. że nie mogl1 ilśnry hyć szcz,e,1śliwi u.łuwiedząc ja-k ty cienpisz. 011.a wy·j~żej,
ż1dlża d·o swe go brata do l'ndii i ni~dy się
juiż nie zobia,czymy, Wr6c•e: dzi~iaj troch~
ipóźniej; ale to ju1ż Po raz osfatni".
Alina przyciisneła kartkę do U'Slt.
A wi~c jed'Tla'k ?iwydęrżyła!
Ku wielkiemu swe1TJ1u zrd1u.mie•niu. złapała się na tym, ż,e, o swej ryiwalce u·omyślała pi0 raz pierwszy, nie tylko bez
nienawiści, ale z s·erde·cznyim wsrpótcznDal.
ciem.
1
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P RZ Y 60 DY WICKA i

WACEK: - O, panna Mania! Ta coś
WACEK: - Ręce przy sobie, łobuzie!
WACEK: - Ty chcesz się do niej zamy u nich bramę robili ...
lecać? Z takim nosem?
Masz za to!. ..
WICEK: - A Janek się do niej umizWICEK: - Co robisz,, wariacie! Prz~
WICEK: - Pilnuj swojego nosa, bo
gał!_„ To moja sympatia!
ci go zarajbuję! ..
cież i ty zledsz!~„

WACEK: - Wpadliśmy na coś.„
WICEK: - Na po<lmajstrzego! ...
PODMAJSTRZY: - Hej łotry!.„
pracy was za to wyrzucę!

.

'

Tylko P. C. H.

z
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Słonina niedługo b~dzie

'Zaopafru'.e w cukier od 1-go

września
Państwowa Centrala Handlowa w Lodzi komunikuje, że stoso:-vnie do zarzą
dzenia Ministra Prz.emvsłu i Handlu, po~ząwszy o<l dnia 1 wrześni-a rb. PCH jest
wyłącznym dostawcą cukru dla handlu
detalicznego, hurtu, pólh11rtu, przemysłu
- Czy pani kupuje sroiitinę? MO!ie pa· świń jest chuda, a tych nie kalkuluje się
IJrywatnego i stołówek.
(i)
ni weźmie dla mnie słontnę?
pirowaidtić p()od nóż. DOlkanniairJie nlero•
Przed sklepami rzdniczymł pojawił gacizny rozpocznie się dOIJ)ieiro za dwa
się nowy rodzai klaenteli, która staira się - tTzy ty2-0dniie i dopiero wówc,z as sło·
łta
na ulicy uzupełinić swe wku;py. Sklepy, nina PO<winna się pojawić na rynku. w
Kt1J m~ s·ę nlos-ć jutro?
z J>-O'W-Odu mn:i~j~zej P<>daży słoniny, o· d{)lsfatecw11ch iłościa-ch.
Potwieu-dzenie tej opini1i znajdujemy
Jutro, w środę 10 bm. do Biura Woj- graniczyły ostatnio sprzedaż tego artyku
łu, w który moż'la sie zaopatrzyć - i to w WY'J)<)\.V'iedzi dyrekcji Rzeźni Miejskiej
~kowego przy ul. Swiętokrzyskiej 15
w miiltimalnycb ilościach - tylko wów- która cyfrowo il•1słruje nam poważne
winni zgłooić się w celu rejes.tracji woj·- czas, gcly jed11oc.ześnie kupuje sio{) także zm111ieis.ze.nie uboju trzody chlewnej.
W lipcu rb. na terenie Rzeźni Miejskowej ·mężczyźni rocznika 1930, za- mię~o.
Nie każdej jednaik interesantce wystar skiej ubito około 11.000 sztuk nierogaci.zmieszkali na terenie Lodzi, których naezy ćwierć a nawet Pół ćwiiartki kilogra- ny, nafomfast w sierpniu - tylko 8.334
zwiska rozpoczyna.ją się na litery N, O. ma tego n4eodZOl\~nego w g~pooarstwie szitnki.
d{)lmowym artykułu. Nie kaiżda też pani
jest jednaJk jes+~cze fona. n Ie m n Ie j
domu używa słoniny. Bywadą i taJde kii w aż n a przyczyn a. k tóira dQ1Prowae.niłki, które reflektują tylko na samo mię dziła do poważnego zmnie.;szenia się. ilo·
soi te właśnie są skwapliwie "·yszukiwa ści słoniiny w skt~acb łódz.kiich.
wydaiemy nagrody Czyteln kom
ne i nagab1 wane przez 9tojące przed
Na Ziemiach Zachodnich ceny słoilinY
Od dziś rozpoczynamy wydawanie sklepami a.maitorki słoniny.
są w y ż s z e niż w Łodzi. Różnica jest
nagród „Konkursu Szkolnego" według
- Czemu w mieście na.szym zabrakło tak znaczna, że zachęcilo fo tamtejszych
kupców do skupywania tłuście.~ych
listy ogłosz()nej w nkdzklnvm numerze tego artykułu?
Przeprowadziliśmy na ten temat inte- wieprzy na naszym terenje i do wywoże.
„Expres.su ".
resujące rozmowy z dyreik.cją. Rzeźni nia ich na Zachód, na czym osiągają. PO·
Kto chce - może zamiast zasa<lni- Miejskiej oraz z rzeźni.kami.
kaine wcale zyski.
Okazuje się, iż dwie są przy czy·
Strona l>OSl~ko:fo•waną t:vch kQtnbinacji
ezych premii otrzymać równowartość w
ny, które wPlyni:1ly na !)Owsłainie trud· t jes.t oczywista ludno·ść, która nmSii ogra
gotówce. Nagrody można odbierać ca1y n<>ści.
·
nkzać do mfojmum swoje P·oiłrzeb:v. lub
tydzień w admini6tracji „Expressu" przy
Pierwsza - rok rooimie powtairza się wo.góle zrezygnować z te~o artykułu,
to o tej P-OJ"Ze. Po owsianych żniwach lu którego nabycie przedstawia tak pow;tż.
ul. Piotrkowskiej 102-a.
Osoby nagrodzone winny przynieść ze daość wiejska przyst~11niie dopiero do kO ne trudności.
llania kartofli-i buraków. Narazie więc
Jak się dowiadu.iemy, sorawa slo~1iny
sobą fOimularz, jaki otrzymali przy o<l- niema je&zcze OOP()lwiedniego POlkarmu t()IZpatn1wana będzie pn"'z K01t11isję cen
daniu kuponów oraz _jakikolwiek doku- dla trzody chlewne!. to też większość 11i.kowa w J,Od 7 i. dri~'l rn hm. na posiement, stwierdzający tożsamość.
UJ
Czytelnicy zamiejscowi prosz·eni są o
natychmiastowe zakomunikowanie nam
drogą listową, czy chcą otrzvmać premię zasa<liniczą, czy ~ż
reflektują na

Chw:lowe trudności spowodowane sezonowym zjawiskiem.
- Należy iednak zapobtec wywożeniu towaru na Zachód

Re· est racja roczn

Od

dzenliu, ZW'()lfanym dla usfa1en.ia cen na
drugą. połowę bieżącego miesiąca.
Do tego czaSlłl Komis.fa poczymi niewąt.

1930

dziś

Pliwie odipowie1d,n ie kroki w klerun!iu
unormowania teti sprawy. Sytn:i.cja taika.
t;ia:ka istnieje obecnie, n i e m o ż e m i e ć
m li ej s c a. Jedno z dwojga: al.bo ceny
siłoo.iny na Zachodzie muszą ulec nibni·
żeniu, albo też nale'i;y orzysfosl()w2ć d-0
nich ceny łódzkie tak, aby towar więcej
z naszeg-o terenu n.ie „uciekał." Jakk-0il·
wiek każdy z nas j~t Przeciwny l··~iej
k<>lwie'k IJOOwyżce cen. wszyscy zdadą
SOlbie sp.rawę z tego, że Sztucznie towa.
ru na rynku nie uda sie zatrzymać.
Należy jednak zwrócić uwagę na pe.
wien chwra1kterySltyczny szczegół pod a•
dresem sameij p u b 1 i c z n o ś c i. Svołe·
czeństwo nasze znowu nie zdało egzami·
nu obywa~elskie•go. ZUl>ełnie zrozumiałe,
że przerżywane trudnoŚci na tym odcinku są chwH<>we, J>flzemija.j8,1ce i po !1rót·
kim 07asie należet będą do przeszł'>Ści.
Zamiias-t wi~c w tym trudnym mQmencie
ograrnczyć 7.akupy do ist(lfoych
bieżą·
cycb potrzeb - wie~u nieriś wiarlo:nio·
nych obywaiteli, dających pos~uch róż·
nym bzdurnym plotkom, jarkhy celowo,
dla p.owi!')kSzenia chaQSu, poczeł-0 na·
gwałt robić „zapasy" na zimę.
Nie śpieszcie sie. szatJ-Owne Plllllie, ni2
dawajcie POS·łucbu. głupim ll~łoSkom, a
napewno lepiej na tym wyjdziecie!

1

1

H.rqn1ca

1>ieniądze.

Znowu w·s·e!ec
Lekarz Pogotowia Ratunkowego znowezwany został do samobójcy, który odebrnł sobie życie przez powiesz·enie się.
Nazwisko desperata brzmi Henryk
Sulewski, wiek - 20 lat, adres - Antoniew Stoki ut. Styrska 20.
Lekarz stwierdził zgon. Przyczyna
!Ozpaczliwego kroku by.y ni-eporozumie'lia rod,zinne.
(i)

~u

Lodzi

urację ,na

mie·scu

może przeprowadzić każdy łodzianin,

dzieki sprowadzeniu
do miasta skarbów naszych uzdrow:sk
I

Na wiele chorób j·edynym skutecz- j Już w dniach najbliższych Dom Iowa nich leczy inne dolegliwości. I tak na
nym lekarstwem jest kuracja przy po· rowy PSS na ul. Pio.trkowskiei 100 oraz przykład woda „Zubera", na ;silniejsza
mocy wód leczniczych i soli mineral· 17 sklepów rozdziekzych w różnych szczawa alkaliczna Europy, czterokrotnych, w które obfitują nasze krajowe punktach mias1a zaczną sprzedawać wo nie silniejsza od wód Vichy, leczy skute·
uzdrowiska. Dla.tego też iekarze często dy fJlineralne i lecznicze w butelkach po cznie nieżyty żołądka i Jelit, nadkwaso·
kierują tam pacjentów, przepisując im 0,35 Itr. pod kapslem metalowym.
tę i wrzody żołądka oraz dwunastnicy,
kąpiele, bądź systematyczne picie okreCena wód ustalona została na zł. 30 nieżyty dróg żółciowych, choroby prze·
ślonych g.atu~ków w~d, lub obydwa ro- - za jedną butelkę wody mineralnej i zł. miany materii, c~krzycę, otyłość. i t.d.
dza1e zab1egow łączme.
60 - za jedną butelkę wody leczniczej,
Na choroby drog moczowych 1dealna
Ale Wyjazd do uzdrowiska nie jest do- łącznie już z podatkiem mie_jskim.
jest woda ze zdroju Jana, na scho-rzenia
wl.w. Pracowników Frvziers~ich
st~pny dla. kieszeni ~ażdego obyw~te~a.
Liczba sklepów, sprzeda iących wody nerek i pęcherza oraz żoł ad ka i dróg poZwiąze.k
Zawodowy Pracowników M1mo bowiem powaznych ulg ~la ~w1a- lecznicze i stołowe zostanie zwiększona, lrnrmowych, na podagrę: chorc:bę BaseFryzjerskich w Lodzi komunikuje, że ta. prac~ - koszty po~ytu w Cteph~ach: zaś wkrótce po rozpoczęciu sprze<laH dow~ - s_zczawa. a!kalt~~~o-z1emna ze
liczba dyżurów w związku ws.tała zwię C1echoc_m~u, czy K!rn1cy, są pow~zne 1 wód, PSS przystąpi do rozprowadzenia Zdroju „';\'•elka P1ema~a 1 t.d. •
.
kszona. Dyżury odbywają sie w pooie- t~łko mehc~na c.z.ęsc chorych moze so- i innych produktów zdrojowych, jak soS~le m1~eralno. • ką~1el?we: ktore t~~
działki,
wt()•rki, środy i czwartki od b1e na to. p zwohc.
.
.
le mineralne, szlam i ług kąpielowy i t.d. w medługt~ czasie pojaWr<J st~ '!' Łodzt
· godz 18 30 do 20-·ej.
O :•tatmo powstał w Lodzi pro1ekt
.
_ .
w sprzedazy, leczą choroby kobiece, cuu<lostępnienia najiszerszym rzeszom koWodX i;imera.l:ie stołowe !ak "~;y· krzycę, gruźlicę kości i stawów.
rzysitania z leczniczych właściwości pro stynk.a ciechocmska, „Krxmczanka . z
Przy niewielkich więc wydatkach,
duktów zdrojowych P1"Zez dostarczani-e Krynicy lu.~ „S~aropolanka z. Polan~cy związanych je<lynie z wizy.tą u lekarza
· h na m1e1sce,
· ·
do m1as
· t a. „ J eze
·i·1 1U· -mozeptckazdy-wpływa1ąoneao-.
k
d kt'
d .
h - zarz cz n natu
techniczne'1 czo- 1c
.
•
k
1 upnem pro u ow z ro1owyc
p Y Y
ry
w
dzie nie mogą wyjechać z Łodzi do uzdro s~on~le na trawiem: oraz na br~ kwa- miast odbywać kosztowne wyjazdy do
11
rajszy numer „Expressu . poszedł. do wiska - trzeba uzdrowiska przenieść sow 1 są bardzo poządane do obiadu.
uzdrowisk, będziemy mogli na miejscu,
druku bez korekty. Za wyjątkowo hcz-1 do Łodzi" - nto hasło Lnteresuiacei i.no·
Natomiast wody lecznicze należy pić w Łodzi, leczyć sie z naszvch dole1!'łiwone błędy - Czytelników przepraszamy. wacji.
wedłul! wskazań lekarza, gdyż każda z ścł.

Częstsze dyżury

z
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Walter Pelzhausen, kat Radogoszcza, na lawie oskarżonych

.

Pierwszy dzień procesu wampira Ra"'?goszcza, Waltera Pelzhausena wypeln1ony hył odozytani·em aktu o&karżenia,
skadaniem Z·eznań przez oskarżonego
o;az przesiłuchaniem pierwszych .12

wia<luje się, że ni·e z.ginęły w mrokach
tajem:nky czy zapomniienia wśróJ całe
go łańcuć'Iia zbrodni fakty
przybijania chorych · więźniów bagnetami do prycz,
że wyszły na świaHo dzi1einne rozmaite
katus:ze )J'Od wpływem których więżnio·
wie siwieli w ciągu kilku godzin, popeł·
niali samobójstwo lub tracili zmysły.
- Czy oskarżony przyznaje się do
z-arzuc()nych mu przestępstw? - pyta

świadków.

Olbrzymi akt oskarżenia, zamykający
niesrxityka;'le w dzi•ejach ludzkości zbrod
nie, dokonywa1ne na rozkaz i przy udiiale Pelzhausena, nie mógł być odczytar..:r
Jedynie przez prze\V()<lniczącego, sędzioeg<J Walewskiego. Dalszy ciąg aktu askar przewonniGzący.
żenia odczytał zasiadający w komplec1e.
- Nie. Przyznaję się tylko częściowo,
sędzi<0wskim w charakiterre ławnika osobiście nie zabiłem nikog- 0 •
pr•ew
zesb MRN,
Andrzejak.
W ogn1·11
pytan· Pel7ha11.
~en n.rzyz:na_jA
t
·
I ·
l
·
~
·
0 ee ~o, ze osrnrzonv-n ·e :zna Ję- się po paru
chwilach, że wasnoręcznie
tYk? P?lsk;ego, rozprawa toczy. się prz~ za bil 2-ch więźniów f to takich, którzy
udziale 3:ch. tłum.aczy: . ~d"".. Fa1nberga 1 1 s.tawiali opór w stosunku do nie,g-fl same1'-P· Wrons.kte.go_ 1 .Sko~mcki<ei~o.
110, g-dyż usiłowali
mu wvrwać broń.
Prokurator C1es1elsk1 wnosi o powoła- Olateg~ ich zabił
n.ie dodatkowych 3-ch świadków, którzv
złożą zeznania 0 roli Pelzhausena \V, - .~al~ ~t,ę o.:;karziony zachowywał wo· h dmac
· h ·1s t n.i.ema
· · w1ez1ema
· · . w · bee w1ezmow?
os t a·t me
RadQ·goszczu. 0 akiywnvm udziale oskar . - Ja zachowywałem s1ę przyzwo1,
·
cie
rnnego w zabijaniu wifźniów, o e.Q"eku,;·~ · 'd ~bi.
· ·
·
b
~ji w lasach lu6mi·erskich maz 0 ilości
'V ~ro. . PL~
1.cznosc1 poruśzenie, "'Z• u.
h
. . . t
.
rz.en1e
1 sm1ech
wvwozonvc z w1ę.z1•eU1la rupow.
. ·.
.
.
·obrońca z urzędu, adw. Gombiński,
-;-- Czy w1.edz1ał, ze, wachmani, poz?"
oświadcz na ws,t:ępie:
sta1ąq; ~o·? J~go komendą, znęcah się
_ O ;je obrot'ica z wyboru _ !)'rzez nad _w1ę7:nrn'.111?
.
. .
f 1t
· ·
b·
k ·1
Nie \v1edz1ał . Przy mm me się złego
san;.
a< yrzy.ięc1a o roriv - o res ~ niei działo.
swoi os.ob:sty stosunek do przestępcy 1
.
••
•
• •
prz.estępstwa, 0 tyle inna jest rola obr~i'i . :-- Czy b~ły wypadh_i ~olewa.ma ;v1ęzcy z urzędu. Ma 011 wypełnić swój obó- mow wo?ą 1 \~yrzuc~n1a ich na !11roz?
wiązek. widocznie, równie ważny, jak
- Nein, ne 1n, nem!ll wo1a, 1akby w
ooowiaz-ek innych organów wymiaru obłędnym str~chu Pelzhausen.
5prawiedli"·ości skoro ustawodawstwo
-;- Ilu ludzi zastrzc-kmo
Ra<logooznasze jego obec.ności _ w procesach ta- czu. - ~y!a -r:rezei'> Andrze1ak.
kich, jak dzisiejszy _ w spo'Sób katego- MmeJ w1ęce1 ... 30.
rycz.ny wymaga.
•
LJ

I
1
·

·.

·

·

·'

..,

" "

"'

.

,

.

.

1

:v

te:rago$yf~tik~~at~J'J;, lżsp~~;~;e~ Większość

osnbistym odczuwaniem - hędę się starai wyp•ełnić najstlmienniei. Wiem, że w
takim rozumieniu swych obowiązków
napotkam ipełne zrozumieni-e Wysokiego
Sądu.

_ O~władczen1e pRtfa Oi'l>roińcv ;_ oopowie<l.zfał 'Przewodniczący, sędzia WaJewski _ zostaki całkowicie j. .należycie
ocenione, 7 e strony Sąnu w takim pojmowa1t1iu swoich obowiąz.ków, spotka
s'ę parr o1brońca z pełnym zrozumi·eniem
l ponardem.

u·

.

.

.

nre w·e...

l\ł·e pam·~t~,
A PELZHAUSEN siedzi na ławie
Mkadonych ze s1puszczoną nitSko głową.
R.obi wrażenie zatopionego w medvta-1
~jach. z chwila g<lv tłumacz za·cŻ)l1r1a
mu trumaczvć zdani·e po zdaniu odczytywanego · aktu oskarżenia - P.elzhausen
nieustannie kiwa przecząco głową. Po
twarzy przechodzą mu drgawki·, gdy do-

.

Słuszne

pnstulaty

Właśni-e

o tej sprawie

chciałam

1

podipis na tym dokumencie fe.st auteric
tyczny, ale - tu podnosi głos i woła:
- Ten dokument nosi datę 7-go stycz
, nia, a jedynka jest dopisana!
Po przerwie obiad10wej przystąpiooo
biegną? Pelzhauoon bez szkl>eł me widzi. do przesluchania świadków. Obrońca za.
Dają m~ oku~ary.. .
j dal oskarżonemu sz,ere•g pytań. Wszyscy
.- W1docz.nie m1eh taki rozkaz - po- świa·dkowie zgodnie zeznają o biciu, zaw1 ad a.
lll lll lll li~ l'l l'' lil ll'l:lllllllllllHlllllllllllllll llllll lll llllllll'lll llllll łUlll lll llllnlllllllll lllllllH611Jlllll:llUll~~
Z aktu oskarżenia wynika, i·e każdy
z biegnących był okładany bykowcem,
zakończonym żelaz~m.
'

I
1

Spalona fabryka

Bezczelnie

łże

Dl aczego w zez.na1niach - p.yta pro
kurator Nowacka, - złożonych władzóm brytyjskim, oskarżony oświadczył,
ż-e opuścił Łódź 15 stycznia, a obećnie
twierdzi, że wyjechał w nocy z 17 na 18 1
stycznia?
1
\
Pe.Jzhaus:en 01dp1Qrwiad•a, że właści wie
cd 15 stycznia by·! J·uż w roz_jazdach i ;
ni-e „urzędował" więoej. Tym sposobem
chce Z'fzucić z si1ebiie od.powi·edzialność
za spalenie Ra<lo1go5zcza.
- Kiedy oskarżony podpisał osta.tni
do1kument - pyfa prok. Ciesielski.
I
P· elzhausen.d.ługo się namyśla. Wresz- '
de odpowiada, że 9 stycznia.
Okazuje s.ię jednak, że jed·en z wi_-ęź- W RadoQ"oszczu, gdzie za sprawą Pelz
h
~
niów Radogoszcza, prokurator ~ hausena zginęło mnóstwo niewinnych
1~ został zwolniony przez Pelzhau- l
ludzi.
sena 17 stycznia i na karcie zwolnienia n·11;:1"r11 ·1'.' 1 .rn. 1 1 1,1 1.rr1M111111v111111111111111„11•1111111~1111111111~1111n111111111111ul!lll1111111
z tej daty figuruje jego podpis.
1 bijaniu, o wymyślnych torturach, o tym
Okazują ,mu i? pi:smo_. I, o dz·iw~! Pe!z i jak za kra<l.zi.eż przez jednego z wię~baus.ein, ktory .p1erwotme bez szkieł me . nh5w chleba PeJ,zhausen własnoręcznie
mógł n.iczeg'° dojrz.eć, tym rlazem g?-1 zabił 9 więźniów.
łym okiem dostrzega, ze ... wprawdzie
Gdy }eden ze świadJków ;przypomina (}
, 2-ch więźniach, zabitych prz.ez oskarż<>-

I

zostały ·

W Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w Lodzi odbyła się zapowiecJ.z.iane konferencja na tema.t U5tprawnienia wzdz.ielnidwa bardziej posw.kiwanych przez ludność artykułów.
Załatwiono narazk' sprawę sody (zarówno białej jak i w krys.zfaJ.e), proszków do prania oraz skórgumy, uzywaniej do zelowania obuwia.
Jeżeli ch()dzi o sodę i proszki postanowio.no, że zamiast kierować te arty.kuły
wyłącznie do sklepów - 60 proc. ogólnej ilości posiadanego .towaru Centrala
Zbytu Pr. zemysłu Chemicznego przeznacz~ć będzie stale ~o d~sJlozycji OKZZ,
zas OKZZ za posredmctwem poszczególnych związków rozprowadzać będzie
te artykuły między robotników i prac.owników.
1

z o-kna bocznej oficyny sp·oglą<lają na nią
rrzez siatkę białych firanek dobre oczy
matki.„
·
dobrym, bardzo dobrym: i za sie bie i za W kawiarni, a rac?Aej w kawiarence, czenaszego o_fca i za mnie.
kał już siedząc opodal okna
przy
- Michalinko - chłopiec chwyci,! za szklance herba·ty z saclrn.ry111ą - kapral
rękę starszą swoją Si/Qł&trę Michalin- „Kalina". Byt ubrany w ciemny zniszka ... - chciał coś powtórzyć, al·e gk1s cz.cny płaszcz i pa.Jił nenvowo papierozałamał mu się w krtani.
6a.
Na wid'Ok wchodzącej uśmiechnął się
Nie chciała s·ię rozczulać go<lzinę
przed momentem czynu. Więc też uca- do niej kącikami ust.
- A „Lecha" ni-ema jeszcze odp'Ołowała chopca, kazała
mu wrócić do
mieszkania i zbiegła szybko schodami w wie<lział, nie czekając na jej zapytanie.
Kazała podać siobie szklankę herbaty,
dół.
.
Mijając podwórko - szare, smutne a mieszając potym łyże<:zką cie-pły płyn
podwórko swego dzieciństwa, raz jesz- zauważyła:
'tze c11laonrł;;i i:.le i wvdało i-ei sie. że z
- Z cala pewnościa nadejdzie lada
-

1

towaru-przez OKZZ I

4961

tobą pogadać. Gdybym nie wróciła przy:
gotuj matkę na najgorsze! Bądź dla niej

Na sali pomruk i szum. Trzeba było
uciszyć wzburz0tną publicuność.
Przewodniczący wyjmuje z akt sprawy fotografie, na których widnieją• biegn.ący w „maneżu" więźnlo_wie.. Doką~

z

uwzglaidn;one
~
•

,

Mi<eisię-cwy prz.ytlzia! sody dla Lotlzi
wynosi około 40.000 kg„ a Wi·ę{: dla świa
ta pracy OKZZ otrzyma w każdym miesiącu około 24.000 kg. sody.
Skórguma cała będzie przydzielona
OkręgoweJ Komisji Związków Zawódowych t. z.n. około 4.500 kg. A'ftykuł ten
zastępujący z powodzeniem normalną
skórę, OKZZ ski•eruje do tych zakładów
pracy, które
posia<l'ają. na miejscu
szewckie warsztaty reperacyjne i rnbotnicy w kol 1ejnośti zgioszet'i będą mogli
sobie ta.ni_o yodzelo\\'ać _obuwie.
W naJblizszym czasie OKZZ zwoła
naA·ępną konferencJę z przedsta,~icialam1 mnych Ce1J1tral Zbytu. aby akcja udostępnienia
nie>(xlz:ownych
artykułów
świa 1tu pracy przyięla jak naj:l">:erszy
charakter.
(s)
chwila: znam przecież dobrze }ego punkhi a In ość!
Ale oczekiwany nie nadchodził. Czyżby zatrzymało go coś niespodziewanego?
Michalina nerwowym ruchem spojrza!a na zegarek: było już , dwanaście
minut po wpół do pią1tej.
- Nie rnz1umiem - sz,epnęła zdetonowana, a „Kalina" za'fJ'alił 1nerwowo
nowe.go pap-ierosa, i spojrzał prz.ez okno.
I znów minuty nieznośnego oczekiwania.
„Kalina" spojrzał zno\\·u przez okno
i zawołał:
- Nad.joeżdża auto ze znakami miejskiej elek1rowni. Czyżby to był nas,:r
wóz? 0, zatrzymuje się opodal... Tak. to
on, poinaję go: przy kiero"micy siedzi

J:~to~,z1cz:~:~iepJt~~zysięgą.

nego.
przed
Bogiem śmi·e twierdzić, że ia zabiłem?
_Prze\vodniczący" uchyla ~o p~ta:nie na co Pehhausen bezcrelme oswrndcza
ż-e więcej n1kogo )ui ipytat ni.e l/ę.d2ie.
Swiadek Surowiec Jan, zatrud:niooy w
Radogoszczu w kuclihi, staje przed sądem ze śladami ran na głowie, zadanych
mu przez Pcl:thaus.ena.
- Proszę, Wysokiego Sądti - mowł
- niech on powie, czy s.obie mnie przy
pomina.
Pelzhausen pr.zygląda mu się„. Nie.
ni·e· przypomina go sobie.
- Jakto?! - woła świadek, przecid
widywał mnie 5 razy dziennie - dzień
w dzień. Bił mnie - oto ,śl adv.
. „
. Ale Pelzhausen ma „krotką pamięć .
~ie przyp·o mina go sobi~
.
Na tym rozp>rawa <lma wczoraJSZ~
wsta!a zakończona.
Dalszy ci;:ig rozp<»czął się dzisiaj o go.
dz ini·e 9 rano.

\

niem w e1ektirov.ri1i miejskiej.
Nowoprzybyły ujrza·\,rszy „Kalinę" pod
szedł szybko do }ego stolika.
.
- Katastrefa - mruknął cicho ,.Lech" został zaareszfowainy przed paroma kwadransami.
- Gdzie.„? Co się stało? v - Michalina
zbladła jak trup.
- Wsypa Qrganiza.cji? - rzoczowo
5ipytał nie tr a cąc zimnej krwi „Kalina".
- Chyba że nie! Dziś parę minut
przeJ cz wairtą gestapo i policja otoczyła
elektrownie i ar€isztmvała ponad stu ludzi, a w tej liczbie również i si-erżanta
.. L-echa ". Mam wrażienie, że tu nie .Ch-odzi o sprawę naszej organizacji, ale ra1 cze j o ja ki ś akt sabotażu, wykrytego na
i t·e.r enie elektrowni. Gdyby chodziło n
·.vsypę organizacyjną, byliby zaare:szro„Rzędzian".
\~ra!i również i mni·e.
- A „Lech"? Czy _i.est z n.im ra zem?
- Co się stało z aresztowanymi? - Nie! „Rzędzia.n" przyjechał 6am.
wyraź nie zniecierpliwił się „Kalina".
- Więc co się stało z „Lec.hem"? - Załadowano ich w auta ciężarowe.
Napięcie nerwowe Michaliny staje się i za\-i.·ieziono, nie wiem czy na Pawiak
nie <l<> zniesienia ciężkie.
czy na AL Szucha, bo nie sprawdzałem
Zaraz potym o·twarły się drzwi. Oboje tego, ale przybiegł.em tuta i ażeby was
spiskowcy spojrzeli w tę stronę: ale i uprz edzi ć, ż-e próżno czekać dziś będzie
tym razem nie był to Stanisław Orwień. cie na „Lecha".
- Poznaję go - szepnął „Kalina" - Z czyjego rozkazu zrobiliście tó poto Łaski, również członek naszej orga- lec-eni·e? - soQjrzał mu w oczy „KalJq
nizacji, który pracuje razem z Orwie- na",
<c. d. n.)

•
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Amnestia

as

/>ttolłobno PZB ma zami4r 09łosić, czy te<t
n·arwat !Ili ją ogłosił, ~nestię. Podobno obaj·
·aujl') ona wszystkich pięśr.:l.Cll'zy ukaranych
tzez kluby, okręgi. a nawet i sam PZB. Wyątek stanowią ci, którym wymierzono dys~

~

ładny i można go powitać na
uznaniem, gdyby nie pewne „' le".

Gest ba1dzo

,''Weł 111

fortunna n!edz~ela dla p·< łkarzy łódzkich

Tyle Już było okazji do zdobycia się na
'tego rodzaju pociqgnJęcie, ale Polski Zwiq(S·ki) Bez niespodzianek - tak rno ż- Szczecin w spotkani·u z Lubllnem. Zazek Bokserski }akoł nie uważał za stosowOG na nazwać pokłosie ostatniej niedzieli pe\\'ne i w tym wypadku młoda drużyna
'eh wykorzystać. Ai' tu na9lo dzisłoj...
piłkarskiej. Zwycięst \\'a o dnie 'li fa wo- ze Szczecina ni-e dorównała p,~i d \\ zglęl>leczego? Czym to thun.<Jcayć?
ryci i to w &posób więcej niż prz€kony- dem rutyny prz~ciwnikowi i musi a ta się
Dzięki tej amnestii, wielu wybitnych ptęś wujący.
zadowolić jednym •punktem, zreiszta
i' darzy dotltniętych kt:1rą dyskw·crlifllt('(cji, po·
Jedyhi·e w grupie trzeciej na uwag\! perwszym zd:obytym wogóle w tegoroł
wróci w ring. Czy tyllto qby jedynie tym kie zaslu~'rUJ·e dzk~lny opór ha1cerzv z Prze- cznych mistrzost.wach.
· jaiował się PZB?
1nyśla,~ opór tak twardy i .skul,eczny,
W Ir vrupie jesteśmy natom:ast świa<l
•
d wa1· i I\ieg·o Warta nlie o.i:?eki\\'ala.
z prawa laski sltorzy111al i b Y rÓwn1at
wyc1ę- kami niesamowitego wyśdgu AKS z
łod zt an l e ukmenu,· ue h o wie,
· 1a Ja kle p rzewt is t wo J€J
· · Jes
· t racze1· d,z1e1em
· 1
szczęs·1·:w.e- Cracovią 0 pierwsze miejsce w tabeli.
niania: Taborek i kiel'Ownik ekspedycfl na go przypadku, bo gcjyby Czuwa i był ze- AI<S. Z\\'yci.Piaj~c Grochów :0, .l!Ż my
6
tumieJu w Gdańsku Ejme
s.połem bardz1'e1· "apra'\·1'·"nu1n
d<> ci"'Ż
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~ • śl al, że poprawił
·6fosunek bramek i
Ale ci dwaj nie maJq na1mnieJS1e90 powo kiej walki o punk.tv i wiPcej rutynowa·
. .
.
du cieszyć się , z takiego obrotu aprawy. Tro nym, kto wi,e czv Warta ~ie musiała by zm~i·e1s~yl dziel.;icy go dyst~ns, _a!-e C~a„łaska" PZB jest najmniej potrzebn~. bu bę: podzi<elić się punktami.
<'OVta nie _zasyp1ale spnn;·v ' tez wlepiła
cl.zie potwierdzeniem, te karę wymienono lm
Jeżeli już mowa o trzeciej grupi<e nie Rymerow1 5 bramek, me traqc przy
sł~sznfe.. A przecież mają on_l prawo .d~ch<1- sposób pominąć mik. z.emem wyniku re-, tym ani }e?nej, co jest w tym wypadku
d11ć swe1 krzywdy i domagac; stę rewtzj1 boi, rnis(lweo·o wvwalczoneao
przez PKS . bardz() wazne.

z

na<lal w swy_m zwycięskim poch«){lzie,
sl aI 6ie ]Jowrniem wielkieg·o zm art \\"iP.nia Polonii (Bytom), bo ta nie widzi już
w fYJZDsinlych jej do rozegrania me·
czach możliwości unskania takkh wy·
i1ików, które by zaa.;;·ekurow1·iłv jej nrn·
rzenia o lidze i zal5ezp,ieczyły prnd
groźnym <ih1kicm p(l.zna11sk,ie.go !\KS.
Do mdy ui<e dobrnął Mot0r. rezygnując z dals:rych rozgrywek. Zresz[Q słll:"Z

·

I

~z~e w _n c ~z~ re n~· tylko wów !
c:&as,mg~; ~:~c:~!::c~yp~:;~,0°w:a~ jes• wie;
1

.

•

go-!

1

kodusznościq. natomiast taka amnestia, jaką
w stosunku do wymienionyc:h ma zostosowac
PZB, b•dzle zwykłym wycolanlem eię z inie·
1
resu, który,
tych, czy Innych powodów, się
1118

J~~~l~łao,patmde posta.wiło się krok,

trze·

mieć cywilną odwagę prsyinać iię do te
•
t
"" I
k ć za dymnq za•logo a nie
1 arcr„ a ę • ry
oq.„ amneatit.
ba

i"

Pro.z·ne nadz·1e1·e
· · - I · ń k'
9

Ałll nie godzi

S!Q Da tUIRIBI SOWI~ S I

Wbrew iap€wnieniom z.e' strony /PZB.
nie uzyskano zg<ldy AIBY na urządzenie
wszechsłowiańskiego \umi-eiu pięśdarsbego.
AIBA odmówiła s.\ant1Dwczo,
gdy~ ~i,ę~ciar~e _ZSRR
są jej c,zlonkami 1 me w1dz1 powo<low, dla ktorych
miała by po ra.z <lrugi robić wyj~tek_.
Dotychczas nie ma jeszcze odpow1edz1
na zaproszenia wystosowane do Jugosfawii i Czecho1Sfowacji, natomiast je.st;

n!.e

za·~ewniony

•

""

nj.e, gdvż dla· klubu tev.o n.ie b1 Io sen,.., u

brnąć

ypa dek' GA~ bryc hanakarnjąc
1
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w d11lszc d!ugi. !ul\ , 21110 jflk nk

wiele sens11

Go rsl: e mistrzostwo

•

miałn

uchwab W.G. i D.
kontynuowanie rozgryw.ek z tym jednak, że wszytitkie mecze
będą Z\\"t:ryfikowane jako walkower (2.a

•

P~lskl zdobył Hap·erała

mu

należności' pie.niężne).

Górski wyścig kolarski o mistrzostwo
Zwycięstwo i tytuł mistrza Polski zdo Trzeba td dodać, że ostatnia JJi<-dzirPolski obfitował. w wypadki, z których . był Napierała, który, trzyma.i11c się cały In była bardzo niefortunna dla łódzkich
zwlaszc1a , ,:V~padek ~eszł?rncznego mi~ czas czołówki, jechał. bardzo równo i pllka~zy, :valcz~.li oni na. tr~e·ch .rm'.n1
trza. Gabą„ha
(Krak
o w) •.1est bardzo
na \\ szystk1cb d'<J•Znal1
n1€PO\\
• k
·
·
· po dystans "nok rył w czasie 3:32,08. Drugie tach
· t ŁKS
·
I' J odze
·
wabzny 1, • to w.ie, czyt Mltt! poc1ągme za miejsce zajął Wandor (Kraków) 3:35, 14. nt1a. ·i
' ll~rzegrywa 1ąc w. ~ra '.0 Wt~·
so ą tragtczn) • .1 ~a.s ~ps w. .
Bardzo dobrą lokatę za jął kolarz łódzki ~-rac1 . w,sz:e \Ie srnn~-e. n~. za_1ęc10 ptern·
Kolarz ten szczę ~ hw1e prze1echał slytl Grynki(~wicz (ŁKS) i jako trzeci przybył I ;z ego 111 e;S("a w E\\ e.1 g1 Up!E''. zz~ pony zakręt śmierci'" pod Szklarską Po,
I !\Onany prz<"z Orzd me ma w1dokow na
w· czasie 3:3s, 14•· •Na k IO-tym
rozcrrywl
rę b"
ą, a le na nas t·ę pnyc h k"It orne t ra eh • na· metę
·
KS to ' bv- z-d·o(1czvć
,,,
·J
"'
' i na ll"p"z"m
' • J
jadąc z szaloną szybkością (około ?O m~e.~~cu zalazł się WoJctesze (D
aniżeli 9:te, il _więc prze?o6ta:t~im miej·
kim. na godz.) wpadł na ogrodzenie 1„. todz).
scu tabd1, a W <l.z<Cw ... w1dzld1smy to na
wylądował na skale. Przew:c-iono go Pletrnszewskit>mu t. nJ1e dopisało wla"ine o~zy. _
_
,
.
.„
nienvłocznie do szpitala, g-dzie lekarz szczę.ś.cie. Miał on dwa defekty gum i Wre~zc1e kilka slow nalezy. się Leg1i.
stwierdzit złamanie kilku icber a t ·kie stracił szanse nlemal na samym począt· Okazuje się, że ::-esp:ll wapszawski, ty!
złamanJe podstawy cza_szki. Stan ~fi· ku ~yści.gu. ~nanv ,kolarz warszawski ko rra t~J"c.ni'c. \\. a:·srnw&kim. i~st .ta.k sil·
brycha jest bardzo grozny, lekarze 1ed· ł(apiak biegu 111e ukonczył. Poza oplsa- ny, za ]akt p1 ag1~1e ucho~1z1c 1 gi a1ąc w
nak nie ..tracą ~ad~iei, że uda ~o się 111~rn .wyżej wypaclkicm k?ntuz ii. doznał na.1sla~isz~j. gr.upie uzyskiwał .dwucyfroutrzymac przy zyc1u.
row mez Motyka (złamame obo.1czyka). \\e z\\ yc1~\"l w11. Gd1~ n~tom1ast. r>rzy
.
s~:edl_ m~~z z T~rno_v~ą.m~ potr~f1ł mz·
•
•
•
•
•
•
\.\ m~c, sk~ zvd-el 1 dr.1s1a1 nie L~~1a :war1

I

I
piięścia- Kuz' m~ck1 mistrzem pmnciob.o
·J!lu ~~,~~~~~\ J~LJ·fl~j~ąl·2~t~p;~~~~nt~~~~ 0~~:.
'f

podobno,_
pr7:y.iazd
rzy radz1eck1<"h do Polski.
,
Gdyby trzeba było zr,ezygnowac z tur

n~eju

f at a,ny
.
"'

INie·

Tak<) sarną walkę ob e-rwujemy w tej
grupie między RKU i Rymerem, 0 trz·e·
c.ie mie,iśce w tabeli,
wię.c miejsce w
8
0
;idu~. w tym wypadku decydu
j-e jeszczt>
lepszy sto'>Unęk bramek Rvrnera.
Lead,er tahelL Nr. l. Wisi a,· krocząc

1

-podst~wnte i~w~ięte!,:r7;;ż1 PZB uchwały,

-

Cracovia · z AKS i Rymer z RKU walczą o lepsze.

w.allfikację dożyvroln'lą.

:

UJ

1

1

~

I

.

I

I

1

O trzecie niiC'j:~ce walczyć
la l.ei.l'ia z Widzcw•em.

będzie

1

mu&ia-

S'l)o~ka·
, ,
zwycięża:ą
w
5llł
ZSRR. Pro.1eldy te s~ ied.
nak ni,erealne, g:dyż godzą w AIBA, k.tóW ub. niedzi 1elę odbyły się w Gdat1s.ku Zrywem (Gdahsk).
r~ z tyeh samych, wz~l.ędów nie 1noż·e · zawo?y l~kk~:at!~tyczne, _o mistrzostwo
Również w sztafecie sz\.\·edzkiej zwywe'śeie do fgi p] l<arsk ej
0
, się na taki mecz zgod?.1c.
Polski w p1ęc1obo„111 męskim, sztafetach cięstwo odniosła drużvna HKS (Byd·
·
I GRUPA
Natomiast Czechosłowacja , której na- . żeńskich i męskkh, ornz w chodzie na g-oszcz) w czasie 2:05.2 w skla<lzi,e Buhl.
leży się od nas re.wani ust<1!i'a terrni.n SO klm.
gier pkt. 11. bi
Grzanka. Bialkowsk: i Dahrow5ki.
14
'1.7
!19: '1
spotkania . Mecz Czechoslowacia - Pol
Tytuł mistrza Polski w 5-ciobnju zdoSztafet!l .3xl000 minęła port znakiem 1) Wl1la
14
2ą
67;Zil.
ska ma ·się odbyć w Pradze w dniu 6 był Kuźmicki (DKS Łódź), uzyskując w :ć\vyc!ęs r.;i<ej walki Syr€ny z Wisłą, wy- I Z) Polon!cr V'J°"W/(1,
14
19
50:31
lisfopa<la, o ile PZB. termin ten zatwi,er sumie 3024 punkty. Drug·ie mieisce za- ~ra,nej ostatecznie pne·z Syrene w cza- :I) Polonfa Eylom
4) U:KS l'oznciń
17
63:26
H
dzi. Czesi projektują drngi występ na· jął Andrz~jewski (Syrena) 2525.4 ptk ,, s,i,e 7:55. Startowala ona w skla<lzie Stat 5) fzombiarki
14
13
2B:3i
1
si.ej reprezentacji w dn. IO lisbo•pada w następnie Du111ecki (Pornorzaoin), Kisz· ki·ewicz, Czajkowski, Staniszewski. Wi-· 8) Polonia świd.
14
13
28:34
Bratisławie.
ka (Lignoza Kr.ywal:d)„ Swicarz (Pogol'i sła 1w składzie, Urban, Kwapień. \i.hder- 7) Sina
14
10 31:52
B) 0011i:slrn
lS
6
29:1tM
Gdańsk).
slJi uzyskała czas 7:58.
1
I&
o 14:101
Kuźmick: uzyskał , następ ują.oe Wyniki: / Sztafetę żeńska 100xl00x200xfi00 wy 9) rektor
oszae p 46.34 m., dysk 38,29 m.; 200 m. 'krała drużyna HKS (Wybrzeże) v,, czazam'erza wstą:ifć do ŁKS
li GRUPA
23,9 s. i 1500 m. - 4:47,5 s.
i sie 2:29. Drugie miejsce zajął KKS i) C•a>::o„ia
16
W Lodzi krąży wersja Jakobv Janik,
2S 72:17
Sztafetę olimpij6ką 800x400x200x top (Pozna1i). Wreszcie tytuł mislrza Polskl 2) AR'S
1.6
26 65:1S
1 eprezentacyjny bramkarz Polski,
1111ial m.
wygrał zespól HKS (Bydgoszcz) f'1. w chodzie na 50 kim. p·r1ypadł G!usZ<"zo 3) Rymex
l!l
20 50 ~39
zamiar zmienić barwv klubowe. Jamik,
czasie
3:30,8
w składzie No wak, B hl wi (Syrena). który osią~nąl bardzo do· 4) RKU
16
20 35:29
podo!Jino prag;nie odbywać Wyższe stu5) Gedania
Białkowski i Grzanka, przed Syren' i bry wynik 5 godz. 36 min . 38.4 sek.
16 17 46:38
dia w Lodzi 1 w związku z tvm wyra1zić
6) lłodomlak
16
42:31
16
miał chęć wstąpi, enia do LKS.
7) Pomor:ianin
IS 15 35:40
Gdyby Janik u<rZeczywistnił swe za8) Orzeł
16
IO 29147
SENSACYJNY DRAMAT
miary nie trzeha chyba <lorlawać Jak • PRODUKCJI AMERYKANSKIEJ
9) ZZK ł.ódt
18
9
29;Gi
Początek seansów: 17, 19, 21
1oj Grochów
cennym nabytkiem stał by się dla tKS.
18
1
17:30
W
niedzielę i święta: 15, 17, 19, 21
W rolach głównych:
chorującego od dłuż6ze"'° <'.Za6.u na brak

sztafetach

IZB prnjektuje urz?dzenie

nia PolS:ka -

harcerze z Bydgoszcty

' - J" b
'"'"'I '""-· ' k
3 e 8 rozerywe

I

Br21nkarl JJnik

rzeczywiśde pe!nowartośclowego

karza.

bram-

TERESA WRIGHT

JOSEPH COTTEN
Wytwórnia: Universal International

PANSTWOWA FABRYKA ZEGAROW
w Łodzi, ul. Wigury 21

Własność : Motion Piciure Export

zatrudni

Association

wykwalifikowany1;h zegarmistrzmw

Eksploatacja: „FILM POLSKI'" ~

Dziii PREIUIERA!

Cieniu. Podejrze.nia
Reżyser:

ALFRED HITCHCOCK

Bilety bezplalne ! passe.partout ważne od
·"qtku 12 września br,

Ili Q11U1A

1) Warta

1S

2) Garbarnia

14

3) ŁKS
4) Lubllnianlra

l4
14
15

5)

Tęcza

6) Czuwaj
7) ViMKS

14

a~ KKS Olsztyn
9l ·PKS Szczecin

14

14
14

26
21
21

84:18
56:10

58:22

15 ' 3~:38
15
32:35
10
18:31
IO 23:40
e 18:51
1
11:59

•

•
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J u ~_i-Tsen! Jadę po naszych żołnie
'zy! Trzymajcie tymczasem bialych w
;zadrn! Nie pozwalajcie przypadkiem,
\by się schron1li w dżung·li!„.

'

mówi PeterTrzymaj się Smith
Samolot Li . Tsen, począł oddalać się
Musimy spróbować przemykać srę
szybko. W chwilę potem zniknął im z son ~ coś mi się wydaje, że oni nie ~la· ku d?.ungli. To jedyny riltunek.„
oczu. Ale pozostałe maszyny, nieustan· ją wcale zamiaru zrezygnować z na- Trochę za mało tych drzew, kiep·
nie krążą nad' Anglikami, niby głodne sę- szych skór.
ski je sadził ogrodnik. · A samoloty.„
_.. l(ażdy żółty diabeł, chciałby mieć
py nad oriarą ...
białą skórę =- flegmatycznie. odpowiada
Smith.
PM!Z? @.WW 4
T
•
'=erst
WF'
&&
mm au-r

••

es MNc

_..,' f)/KOJ9Nl
="--·
- OG~OSZENfA

TEA.TR KAMERALN';' D.OMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyllsluego 34
Dzii.: i codziennie o go:~- 19,15 na i weselsza
'rnrnedia G. B, Shawa ,,;,;(;:.>HERZ I BOHAz 'ia'"'"'r-om · Bi.clic' :e 1 Bu"ai·skiego
r c;R''
'
·:-;
• · '
' '"''" - · ·
,
<"
3uzka, Łuczyckiej, !vfikolr.!l~wskiego, Schmid, · · · T- . k'
atars ierro.
.a, Szaflan>,oei i
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15-ej.
-

,..el. 123-02.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1

'.;:ami !. Gozdawy i vV. Stc:;:iaia.
Udział biorą: A. Dymszil, Halina Ochalska,
. . K .
az1Z:otia łr\Tilczyńska, Edward Dziewonsk1,
J
Sadursd.
Leopcld
i
;nierz Pawłows'd
Kasa czynna od godz. 10 do 13 i od· 16-ej.

TEJHł'!

,.BAGATELI\" Pio!tkowska 94.

O~tatllic rvra dni, dziś i tnoda 10 bin.
.vVYC!L'CZKI KRAJOZBAWCZE"
'
2 Mmią Chn11.1rk-i•:n:ikq, Tcrdeuc:zerr. Olszą, Ta
;i 6 us::e;;1 Bocheńr1:im i Tode'.!1 i; r;im Łuczajem
Pocz. przedst. o godz. 20-tej. Kasa czynn
orzez caly clzfań.

3

..,......,,......,.,..._,"

-~~-Slusarzy
frezerów,

ass.
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jNauka
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·

·
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na.rzędziowyclt,

przy1n11emy nalycluniast
Zgłaszać się P.P. Film Polski, Dział
Fabrylrncji, Wydział Personalny, Pl. Wol
ności 2.

OGŁOSZENIE
Państwowe Zakłady Przemysłu Drze·
Wiarskiego 1 Galanteryjnego Nr. 4 w
Ło'dzi, ul. Gdańska 45 zairudniq natyc'h
miast: Maszynistkę rutynowaną, Mechanika. do lączarek (Kettel • mas;i;yn) i ma
szyn szwalniczych w pończosz·am~, Kal·
kula10xa obznajmionego z faanżq pasmanteryjną ! pończoszniczq.
Zgłaszać się do Wydziału Personal.
p~go w godz. urzędowych.

NACZELNY: K. BOGUSŁAWS~
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, .,..
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blacharzy

RED.'"~'·c'Ofi

I

6/5.,

I . .

_ Posiada na składzie - Podręczni.kl
Lektu;:\'
dla szkół wszeik!ch 1ypów ,
pomocnicze - Dzieła naukoyve - Ksia)
kl ·d!ra bibltotek dla dzieci t młodzieży .
- Mapy - Globusy i przybory szkolno.
- Materiały piśmienne.
. .
Zomów1ema zeGeny katalogowe t .
miejscowe z<;1łatw1ane są odwro r,p,
Katdlog! nt:I żqdanie wysykt sią

„

I

I

.
- Ekspediuje wydawnictwa własne I
znajdujące się w komtsie.
Księgarnia - ul. Piotrkowska 123. Tel. 12.7-S<

bezplatnie.

ekarze

il

Ekspedycja burtowa - ul. l'ietrkewsk' 218
T~I. 1!14-54.

Ko.ot•u w" PK"v VII
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P. Z. W• S. ·
SJW OWE
PA Iii
WYDAWłHCTW SZKOlHYCH
!li!,·

ZAKŁAD Y

l

I

3_·

Dziś i codzienni2 o ~odz. 19,30 komedia R.
Niewia.rowicza pt. „ICH DWÓCH" z_ piosen-

u-

NAjKOBZYSTN!EJ ku· ZDJĘCIA do legitymacji MIESZKANIE :i. pokojo' ZAGUBIONO ks:to;zecz
wyk~muje '.""'. k~chn~a, wy~od.y, kę Ub:9zpYeczalni Spa
pi_;;z -:-- spr~ed:is.z, za- I amalors~ie.
Korygowskc
p1ersc1onek, naJszylmeJ, na1tamei Le Srodm1eśc1e zam1emę lecznei,
-~~~~•.............:. m:smsz
=·
_.;_, =
25263 na większe . .Tel. 219-18 Rozalia, Młynarska 20..
r Dr, .HORECKI choroby obrączi{ę, zegare.k w [!ionów I.
27552
27638 ł
I' zołqdka, kiszek. wqtro sklepie 11 List:Jpada PARYŻANKA,, A•1ysty
l.
27~2.0 c.zn~ cer-:iwma v1sze'.-1 l -:-• 2 P?~~JE z ku- ' SKRADZIONO patent
by. Narutowicza 35. 3. "" .
•
, . r
oveff)K l~,~J ~a:d_;r~~y, )nlr- chn;q mo"Zhvne ~ wszel handlowy d@wód oso
26982 I' SPRt.~DAM
L~C_Z~ICA l.eka:zy. ~.~~ tel. 206·99.
kim1 wygadam~, pe~y bis1y zezwolenie ll'.I
DO'SROWOLSKt dwurntkowy, Zawadz. n•ow, Srcdm1e1s!~;x
ciahstow Piotrkowsku Dr
27404 fe!.ie :VYkiupzone, .Po·\ hand~l Widełek Ma•ia
3-~~!lfi:.i_f',__~Q=.!L ~p~cjalisła cho.rób ner ~~ -~~--11!.J~ _ _ZZ;J72
1~0K!~R ~EICH:R -:-- ,,·owych i se hu al- KUPUJEMY_ zl_om s1ebr Z.!\ GINĘŁA s~czka sza szuku]ę ze: . zwr::ne;n Grójce, Lewiczyńs:w
27553
opcc1:1,1s_ta. wen~ ~y~~-- nych, powróci! Koper- ny'.. Wylwor".10 Ga'. an ro -. czarna .. L.a wska~ kosztow h~l:i zamieni~ 40.
2 pokoi~ ; wsz~l~1 IAGUBiONO metrvk
·? ·:1 ~ ł nlka. G 3=5· 1_e_1: 1_ęG~~p tern. srebrnei, fol~. w.el- zame of10n~Ję_ ~. t~~~ą
n~':.·' ,~~01~e'
. .- dę
.
(-abL. zenw) F, 11an ~ !Jr· Pf"TRt' ,..Z''IE"'I" 7 r.er 1 S-ka, Łodz, Piot r ce złotych. śroamrn,s. im wygod~, na P10.r . ui·oc!z "
e1110 i zasw~a ,
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