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brutalnemu naciskowi Anglosasów. - Ważne oświadczen ........·"ch·~fiów~UI!~~~~nel{t:~~k~S~~) dzia
min. Bidault. - USA jedynym ' władca, Zagł~bia Ruhry
ści społeczno - kulturalnej.
wczoraj przed par cza eliminowanie z
Ruhry AnFrancuski minister spraw zagranicznych Bidault
spraw zagranicznych expose na temat sytuacji
glii przez Stany Zjednoczone.
- Bandyci ·w
dowej.
.
• • •
wygłosił

tamentarną komiśją

Zagłębia

międzynaro-

Poruszając

m. inn. problem niemiecki, minister Bidault oświadczył, że stanowisko Francji w sprawie Niemiec pozos taje niezmienione. Dodał on, że sprawa
połączenia francuskiej strefy okupacyj nej w Niemczech ze strefą angielsko amerykańską nie jest w tej chwili aktuaJna.
Minister podkreślił, że w kwestii tej nie będą powzięte żadne kroki do chwili
konferencji ministrów spraw zagranicznych, która będzie obradowała w Iistopadzie \II Londynie.

Pra' a · nowojors)<a zamieszcza korespondencję z Berlina, donoszące, ' opubli
kowano tam cyfry dotychczasowej porno
cy USA i Wielkiej Brytanii dla Niemiec.
Według tych cyfr, koszt żywności, wysłanej do Niemiec od końca wojny, wynosi około miliarda dolarów. Wysłano
•
Jeden z dzienników określa dosadnie ogółem około 7 miliollów ton żywności.
Wszystkie depesze z Berlina korespon
Stany Zjednoczone podjęły się również
dentów francuskich, śledzących przebieg ten układ jako "anschluss gospodarczy
ro zmów angIo - francusko - amerykań Zagłębia Ruhry, dokonany przez business - jak 'już donosiliśmy - dostarczenia
sklch w kwestii zwjększenia dostaw wę menów amerykańskićh". Panuje też zgo f 100 tys. ton stali dla przemyslu Zagłę
gla i koksu z Zagłębia Ruhry do Francji, dna opinia, że układ wszyngtoński ozna- bia Ru'lrY.
brz mi ą sl<rajnie pesymistycznie.
Ze strony francuskiej - pisze korespondent "FRANCE SOIR" '- nie okazuje
się . jednak rozczarowania, ponieważ na
si rzeczoznawcy nigdy nie byli zbytnimi
optymistami. Nie dostaniemy więcej wę sianą
sądem

Zbrodniarze z obozu Stutthof

gła.

Landyn i Waszyngton jak gdyby na~
nie sł) ~zal y, zdaje się, że obchodzą je

w pier

niebawellt przed
. . sięclu zbirów na

ławie oskarżonych

swe obi 'cze

armią demokratyczną.

"Reprezentant

U

Tsaldaris delegatem na

sesję

ONZ.

Donoszą

z Londynu, że na czele
gacji greckiej, udającej się do N
Jorku na generalne zgromadzenie
stać będzie wicepremier i minister
zagranicznych Tsaldaris.
Delegacja udała się już samolotem
Nowego Jorku.

zakładów, ~'dy w grę wcho
przed sądęm okręgowym w Gdańsku dziło uśmiercanie więźnia jednym ude- ·
rozppcznie się proces kilkudziesięciu zbro rzeniem pięści. "Zwycięzca" dostawał na
dziesiątkują ludność Pendżabu
dni.arzy hitlerows~icl1 z ob?z~ koncentra grodę w postaci pu.~~łka _p"!plerosów lub
cY.lnego Stutthof, przywlez~onych do butelki wódki. Foth spalił również w kre
Z New' Delhi donoszą, że stwlerd ·
Gr1a~s~a ze stre~y amerykań~kiej.
.
malorium żywego więźnia.
przeszło 400 wypadków cholery w muz
Na liście oskarżonych figurują ponad- mańskim obozie dla uchod ź ców pod
Wsrod o~karzonych znajdUją SIę:
Haupfsturmfuhrer Meyer - komendaI}t to Peters i Rach _ szefowie kremato- tern Kasur w Pendzabie. Epidemia
?bozu. Stutt~~f, zde~askowany podobme rium. Dumą Peter sa było m.in. zgładze- lery wybuchła również w trzech oboz
Jak wlększosc oskarzonych, przez polską..,
,
dla uchodźców w Pendzabie.
misję wojskową dla badania zbrodni nie me osoblsci~ 380 Po~akow. .
Ogólna liczba uchodźców sięga
mieckich w obozie Neugamme. Drugim
Za zbrodme. odpo"vledzą ~ez Zurell - z 1.200.000 osób. Sytuacja w pobliżu
"asem" jest Ewald Foth, znany ze sto- H~ndestaffe~ 1 gdanszczanm Gottschan, wara jest wciąż napięta. W jednym z
sowanej metody uśmiercania przy rzeko- ktorzy w pIerwszych dniach wojny dali tatnich starć poległo 30 osób ludn .
mym mierzeniu wzrostu. Komendant dowód swego niemieckiego patriotyzmu, nie muzułmańskiej . Na przepełniony u
przybędZie julie do Polski
dniu 1·1, bm. przybywa do Warsza- bloku Fofh, w randze Oberscharfiihrera, bestialską działalnością na terenie Gdań-' chodźcami pociąg rzucono ręczny gra
.
nat, zabijając 14 osób.
wy \V iceprzewodniczący Swiatowej Fede znany jest również dobrze z urządzanych ska.
racii Związków Zawodowych, sekretarz
GeneraJnej Konfederacji Pracy we Fran
cji i przewodniczący Rady Gospodarczej
Francji Leon Jounaux.
Leon Jounaux zabawi w Polsce 3 dni.

~rzede

wszystkim Niemcy - pisze skraj
1ie pra wicowa "AURORA". Amerykanie
. ogóle odmówili dyskutowania sprawy,
z a sła ni ając się niekompetencją. Tak An·
glicy jak i Amer ykanie odmawiają zacią
gani.a zobowiązań w sprawie określenia
ilości węgla dra Fran:ji - stwierdza "LI
BERATION", komentując zawarty ostatnio w Waszyngtonie uklad anCTlo - amerykmhk i w sprawie Zagłębia R;hry.

. zych druach

października

w Gdaisku. - ·Kilkudzie-

So~huUs ~ okazłl ie

Jak donosi radio greckiej armii
kratycznej, r owy rząd Sophulisa
rza utworzyć korpus wojskowy z
wających w więzieniach grecldch prz
stępców wojennych oraz faszysto wsk
uciekinierów z Jugosławii, Bułgarii i
banii.
Korpus ten ma być użyty do walki

194'1 zbrodniczych

f.

Cholera i zlmies ki

Leon Joubaul

w

Ofen~ywa reakcji

Strajk we W'oszech zmierza 'do wydarcia demokratom fotela prezydenckiego.
Robolnicy roln i rzucaj. pracę
z Mediolanu
stowarzysze
Dekrety nie zdławia, wolności - oświadcza Wallace
nie
ziemskich w
donoszą, że

właścicieli
północnych
Mimo, Iż do chwiLi wyborów prezy- bertern Taftem z Ohio, przewodnicząWłoszech opublikowało deklarację, w któ
denł-a USA pozostało jeszcze 14 mioesię- cym komisji oona-ckiej do ~praw zagrarej wyraża obawę, Ze strajk miliona ro
botników rolnych moze przyczynić się cy, kandydaci na stanowisko psrezydefl~a nicz'nych Arthurem Vandenbergiem oraz
do pog1ębienia powagi sytuacji w dzie· rozpQcz,ęli ju.ż ożywioną kampanię przed gubernaitorem HaroIdem Stassenem.

.

r

Nłeldórzy z nkb wy.ruszyli
Dewey oraz Taft uważani są za kanna objazd pos.z-czególnych Stanów, gdzie dyda~ów, którzy mają więk&ze szansie,
wygłaszająpr,zemówienia programowe. aniżeli d.waj pozostali republikanie. Szan
Przy.&Zyną tego wczesnego rozpoczę- se Vandenberga uzależnione są od wyda kampanii przedwy.borczej zda- ndMw walki między TaiHem i Dewe'yem.
niem kół r')informowanych - jest to, Szanse Stassena oceniane są jako barie rywaliZUjąCy kandydaci republikan- dzo znikome.
scy pragną wyeliminować słabszych kan
• • •
dydatów w odpowiednim czasie, by naB. wiceprezyoont Stanów Zjednoczo1IlllnlllllllUlIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIHHllllllllllllllllllllllllllnnllmnnnlUIOlIIUHllllIłIIłIIIIIIIIIII stępnie skoncentrować swe wysiłki na nych Henry Wallace wyglosił w Madijednym ezłowieku, w celu wydarcia sła- SQ'n Square Ga.rden przemówieni~, w któ
nowiska ~rezydenta demokratom po raz rym ostro skrytykował politykę zagrapierwszy 6d roku 1928.
niczną Stanów Zjednoczonych. Wallaoe
Największa walk·a ~kjwana jest w iplfzemawiał na zebraniu
towa.rzys.tw.a
ciągu n.ajbliższych miesi.ę<:y między na- "Postępowych Obywateli Sta,nów Zjedstępującymi kandydatami republikański- noczo:nylCh". Przypomniał 0111, że rok
mi. którzy ubiegają się o stanowisko pre temu w tym samym miej&cu wygłosił
zydenta: Gtibematorem No\vego Jorku przemówienie, którego następstwem byThomasem Dewey. przywódcą repUbli-l!o ustąpienie jegO ze stanowiska miniskalJ1ów w Kougresie - senat<lrern Ro- tra handlu, chociaż tekst przemówienia

dzinie aprowizacyjnej i gospodarczej. Je
żeli strajk potrwa dłużej, to może on spo
wodować straty w wysokości wielu mi' 1iardów lirów.
300 tysięcy robotnik"ów rolnych, pracu
jących na dni6wki, oraz personel technicz
ny i biurowy w wielkich koncernach rolnych przyłączyło się ostatnio do strajku.

Wyrok na
Pelzhausena
pat'r z s t r. 4

wyborczą.

uzgodniooy wstał z prezydentem Tru
manem.
"Od tego czasu - oświadcz ył Wall a
ce - nie zrobiono niestety nit,
osiągnąć porozumienie ze
Radzieckim. Wszę&ie Stany
ne pro·wadzą politykę skazaną na b
ctwo, zaorówno w WielkieJ Brytanii.
Gr.ecji. jak i w Turcji.
Omawiając poJi.tykę za,graniczną Sta
naW Zjednoczonych WaIlace s,twierdzi
że poliyka ta ,.broni zasad reakcy
a nie wolności". "Wątpię _ ..""" ri.e.fi ·"i
Walla,oe - żeby prezydent Truman zda
wał sQbie całkowicie sprawę z nieb,ezoie
czncj drogi, na którą zaprowadził k
Kończąc swe przemówienie, W
ce zaznacz y ł, że pod pretekstem "w
przeciwko komunizmowi"
dowe koła rea1kcyjne walczą
wszelkim dążeniom wolnościowym.
nakże idee nie mogą być zdławione
pomocą dekretów.

I
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Plan produkcji
dla

snółdzie!ni

paqierniczych

Odbyła się konferencja przedsfaw.i deli
spóktzięlni wytwórczych branży papier-

- Zapasy surowca na zimę i bazy remontow1t w fabrykach gwarantuią ciągłość zatrudnienia

racują_ fabryki łódzkie.

w Centralnym
zrzes.zonych
niczej,
Zj.edn. Społdzielni Pr.zemysłowyah R.P.
przy ul. Zachodniej 68.
Ws.kazano na znacrenie wytworcroscl'
w
branży pa.p ierniczej
s:półd.zielczej
;planie igospodair"'
ogólnopań~twowym
czym, podnosząc, że spółdzielczoiść wy•
twórcza z racji swego wkładu pracy;
winna znaleźć właściwe miejsce i ocenę.
Przedstawidiele poszczególnych spół-'
dzielni omaw.iali dotychczasowe wynikf
pracy oraz sipoooby ule1pszenia Jej, ta1k'
w dziedzinie zaopatrzenia, jak i zbytu.
konieczność:.
omówiono
Jednocześnie
uzupełnienia kadr fachowców, co przy•

Na rynku pracy w Lodzi zapa·nowało ny stan parku maszynowego, co powoido niem, reaHzowanym już w nie;których
walo częste postoje. I pod tym wzglę fabrykach, a ma1ącym
bez.pośredni
dem sytuacja ulegnie redykalnej z;mia- wpływ na rynek pracy, jest zwiększenie
ań na silę roboczą: „Giełda pracy" nie nie na 1-eipcze, gdyż w poszcz·e gólnych obsługi maszyn, co w prostej li1nii po·st joona,kże w stanie ca,tkowicie zaspo- fabrykach włókienrniczych przyst~puje zwoli rtam pokryć niedobór w produkcji
ić popytu z powodu braku dosta1ecz- się już do tworzenia bai remontowych, za pierwsze półrocze rb. i przekroczyć
~j ilości &pecjalistów.
co pozwoli uruchomić planowaną ilość nakreślony plan produkc.ii zarówno w
obrazują najlepiej maszyn.
obecną
Syttlację
bawełnianym jak i wełniaprzemyś1e
jednak zagadnie- nym.
. stępujące dane:
Najważpi, ejszym
- (s)
Na dzp{J I września rb. Urząd Zatrud
:enia w ł..,odzi posiada! w swej ewi<lenji poo11k11jących pracy 304 wykwalifi-·
wanych pracowników przemysłu włó
w_ wyniku całodiiiennych. Qlbra<l przYj
·enniczego, natomiast zapotrzebowanie
Mini~/.:er\;H:wa
przedstawid!2l1i
udziale
specjali.stów tej gałęzi przemysłu wy
czekają
Przemysłu, C.Z.S.P. oraz Związku Re-i
~
1żało &ię liczbą 900 osób.
Wszyscy nagrodzeni Czytelnicy ode- wiatrówka, kalosze, deszczówki, para- wizyjnego R.P. _ l!stalono pilan prodtu.l~
W p.rzem..yśle budowlanym dy~»propo.r brali już premie „Konkursu Szko·linego". ·sol i t.d. i t.d.
ej.i dla wszystkich spółd:zielni branżv ipa-·
ja jest jres.zcze wi~'ksza. N a 27 zan~je
piemic~j na czwarty kwartał rb. • ora'
ratym
i
że
to,
jest
najważniej.sze
A
Iona
ocz·ekują
niecierpliwością
z
Teraz
trowanych specjalistów IJ)oszukujących
(ik)
racy, Wrpłynęlo aż 200 zapotrzebowań! sowanie nagród obecnego „Konkursu zem na każde żądanie będzie111y wypła- na rok 1948.
„•
cać równowartość w gotówce, co jiak się 1
w ubie·g !ym miesiącu na Jesiennego".
Ogółem
terenu
ieldzie pracy" skie:-o\vano
0czywiista największą emocj~ budźa okazało bardzo jest na rękę Czytelnimej ty,lko Łodzi 8.745 zapotrzebowań pierwsze trzy nagrody - - po tonie wę- kom, g<lyż nte()Czekiwany „zastrzyk" Desperackr" czyn
d ł
wu1ywem
•
a siłę roboczą-.
pieniędzy pozwala im zaspokoić roz.
czema alkoholowego
M. in. zapotrzełJ.owania zgt.osiły nastę gla. Wiadomo jak bardzo artykuł ten :naite potrzeby.
ujące więfosze zakłady włókienrnicze:
Dziś zamieGZczamy 18 kolejny kupon.. Na piosesj1i przy ul. RzgoWGki~j 251
jieist potrz.ebny w obliczu zbliżając-ej się
PZPB nr. 1 - poszukujące ktaczy bez zimy) ja1k sfone są jego ceny na „czar· Osfotni kolejny kupo1I1 ukaże si•e w dokonano. m~ka•bryc~nego odkrycia.
graniczenia oraz 200 prządek i 100 ro- nym" rynku.
_Ze z111,a1du1~c,eg? się tam Gitawu wyło•
czwa.rtek 25 bm, ipotem dwa kt11p.0<nv
otników przędzalników.
.k- w1ono zwłoki topielca. Jak się oka.z'1-ło.
/ 'd .
.
'.
t
Uczestników „Konkursu Jesieu11neigo"
zas ~p~ze, . a _w. mk00 zt.e1ęt 5 paz :zierdm _a był to Antoni Kmieć z ul. Górnlskie1· I 5
PZPB nr. 6-400 tkaczy i 150 prządek.
d
k
1e s~ę. Ju z, orm!tl Ym razem oip.1- na Chojnach, ~tóry odebrał sobie ż~i-@'
owie
t
dam
jesionki
wie
ym
fVlZa
!UJ·ą
ocze
d
prządek.
i
' c'
PZPB nr. 9 - 300 tkaczy
ł"~
·
Ponadto PZPB nr. 5 zgłoo.ily za,po.frze ska 1 męska - kupony m{lteriału na s.ało szczęsc1e i kto zdobył nasze atralk· na tle przewlekłej choroby,
•
•
owanie na t.000 niewykwalifikowanych ubranie i suknię, peleryna deszczowa, cyj:ne na.g;rody!
I
obotników w. wieku od t 8 do 30 lat, ce- •
Leikariz PoigO'towi1a Ratunk:o\Vrego wev
m nauczenia irch zawodu a PZPB nr.
wany został wczoraj na ul. Północną 36,
6 - na 500 newykwalifkowanych rogdzie w komórce popełnił samobójstwo
otni·ków w tym samym wieku i celu.
56-letni Jóief Bartosik. .
Fabryki idą pełną parą. Ho.ros.koq>y
Bartosik powi•esił się na .gruooj tinie,
Już zimą
ttrzymania ciągl10ści pracy i rozwoju
do kranu rury wodocią..;
'Przymocowanej
1aszej pro<l~ukcji są bardzo pomyślne.
Dla całkow.ite·go zas.pokojen.ia pokzeb głód żar6Wilrowy należeć będzie do
popełnił po wypi•
Samohójstwo
gowej.
'rzede wszystkim gwarantujre nam to ludino·ści trzeba mesięcznie produkować przeszłości.
(i)
mowa handlowa z ZSRR. zapewniająca około 1 miliona żarówek elekrycznych.
Jak oświadczy! dyrektor Zjednoczenia ciu większej iłoścJ wódrki.
1am dostate<:zny dopływ surowca do faW s·ierpniu rb. produkcja ża,rówek Prz~m~lu Lamp E\ekltycznych ill1i. K.oo
1ryk. Do czerwca 1948 roku przemysł elektrycznych poibila wszelkie rekordy i sakowski - w roku J948 rynek zostanie r
Na podstawie całkowicie nasycony, a w r. 1949 będzie
l<llSZ otrzyma z ZSRR. 50.000 ton baweł wynos-iła 704.000 sztuk.
sprowa'Zdań z pierwszej deik'Cl<ly wrześ- my mogli nawet eksportować żarówki
iy.
Nie potrzebujemy się tei' ooawia.e n1ia rb„ które nadeszły z faibiryik, jlllż dziś zagranicę.
Niedobór ża.rówel{ zostanie najprawrzerwy w produkcji w kresie zirpy, k1e- można twierdzić, że produkcja wr~śinio
aopodobniej usu.n.ięty już w ciągu tegoy to zamarzanie parowozów utrudnia wa nie będzie niższa.
rarnspo.rt wroiwca. Aby do tego nie doSzybkimi więc k.rokami ~ibliżamy się rocznej zimy, gdyż poza zw~kszooą pr9
dukcją naszych krajowych fabryk Cen1uścić, fabryki zawczasu przySltąipi!y j1t1ż do całkowi1tego nasycenia rynku.
Wielka fabryka żarówek w Warsza- . trala Handfowa Zhyitu Wyrobów Przero przygotowania odpowiednich zapazamierza
wie, której moniaż roz,pocznie &ię nie- mysłu EJ.ektrotechnicznego
sów surowca na okres 2-miesięczny.
zachować
Wyciąć
ok1010 6 sprowadzić pewne ilości za:rówek z zaJedną z największych bolączek prze- oowem, pnodukował będz1e
y ' .._1____________12111111::1miF
(k)
:11ysł·u włókiennkzego był dot~d opłaka- milionów żarówek rocznie i z chwi:lą tef granicy.
ważne ożywienie. Do Urz.ędu Zatmdeniia napływa coraz więcej za1potrzebo

Premie ,,Expressu" odebrane ~~ił:'\~kTt.k:ścid~;;:".:':::~;~~ ~
na nastApne

Czytelnicy .

O

wa samobOJSIWa

z

po

I

zamro-

Zarówek be.dzie po~dostatkieml
rynek zostanie nasycony

Konkurs Jesienny

Kupon

I

i

Codzienna nowelka

„Expr<;_~

Tajemnica pani Karslen
G<ly przyjediafa <lo mal.ego. miasteczJ<a ·

\\~Szystkfo koibi-ety nie były w stanie roz
mawiać o czym innym i można było· za-

Po kil'k1u

tygod!nia•ch

zain·ter.e sowani.e

przyibyłą znacznie zmalało.

Przeważnie

siedzi.ala 'w ogródku przy domu i czytało:żyć sirę„ że 'Przy wie·czornym posiłku ła, czaisami też z wnętrza miesz·kania
każda dokładnie poinformowała męża i dodwdziły dźwi:ęki gry 11a Pianinie.
Cicha i mo.notonna ergzyste•n cja p.ani
resztę ·domowników o ekiscentryCZllY'lli
wyglądzie nowej miN;zkan'ki, o iJ.o· ści k<u Karsten nie drawała j·e·dnak sp.okołu żo
rrów jakie ze sorbą przywio·zła i o milczą. nie tutejsze•go dokt-0ra, które1j jedyną roz:;erj towarzyszce. krewnej, czy poko.iów- ' rywką i atra1«c•jrąi były spraWY bliźnich.
;e, ocl które1j nie można było wydobyć j To też temz czuła, że się clhy'ba rozfadnd. wiad•omo·ści. Niewiadomo było„ Cihoruiie, je.ś·li sLęi n:i,e dowie s·z:cze.gółów
:zy :pani Karsten (bo tak si.ę zameM-0wa o niezuane.j samo.tnicy.
ła)! jest wd?wą, czy też mą:ż je1j ŻY1ie. W 1. Przypadek przyszedł j·ej z pomo·cą.
kazdy1m. razie, przvJediała s:am'.a i .uloko- , Przechodzą·c wi eczorem uJi.czJką obok
wała się w małym, wydz1erzaw1onym d1omku - okna były otwarte - rozmyśl
domkiL1, którergo wła·śrciciel wy:i•echał nie- nie zwo1'niła kroku i usłyiszała wyraźnie
frargment rozmowy. Jed•n·a,. z osó\b mudawno z całą rodziną.
Córeczka burmistrza. 12-letnia Małgo- siała być 'J)ani Kar.sten, ale dmgi ~fos.„
.
S.ia, stała się najlba.ridziej po.żądanY'm go•ś był głosem mężrczyzny!
Zem-0don<lwana po[Jie·gła dr0 domu. Do
~iem w każdym d101TT1U, gdyż ona jredna
mogła pochwalić się, że widziała ztrpeł-. któr; c!'.łowie~ star's.zy i _zaws_re ż_Yfacy
na- w cieniu swe! ene~g1czneJ mał:zon~, wynie blisko intrygndą:cą niezna1lomą
słuchał 0 PO·w1a•dama bez. 11meq·a lneri ..iwa' ~ d- an, gi.
z opow1a
·
·
\)"et
, . z mą . rozimaw1a 1a.
_ No więc cótż z te,g o? - z.a'Pyfał <l'z1ewczyn'k1 wy·nikał<h że w e1hwiH gdy
stala przed małym d omkiem, zagapiona wido•cznie kfo.ś przyjec:hał do -nie•j, Mona rorbofoików, wno·szących rzre czy, p.o- że brat, mofo odciec? - Dla·c·ze.go 3 kurat
<le.szła <lo niej szcz11 1 pła, ciemnowłosa pa- Przyp1nszczasz, że musi to być jakaś mi·
ni. zapyt•ała ła,go·dnie, jak się nazywa i łosna hiistoria?
poczę1stowała j•ąi py<S· znym~ ciaste·czkami
Spoji;zała na niego z r»olitowan iem.
Małgosia twierd"lHa z przej1ę:ciem. że ni- Czy dr0 brata, arlbo oj.c11 mówiłaby
gdy nie widziała tak piPknej sukni. jak .,naj·~roż.szy"? Wyr;aźnie . słyS~~łam, ja~
ta, w faką 111brana był.a •• t.a pani" i pach- p.owrndziała: „ to Jest memozhwe, naJniała tak ład!nie!
droi·s zy. Mu1sisz zarnz wY'jecllać".
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Doktór l'U'Ż nie o•dlDowiedział. Znał swo
i był pewie.n, że nie spocznie,
,p óki nie wyj.a.śni za•gard'ki, ale nie miał
zamiaru brać w tym uid<ziałru.
Nie był prorokiem, gdyiż wiedziałby,
że nie u·płynie no·c.. a będzie zmuszony
zna1eźić s.bęi w mies·z:kani-u pani Ka rsten i
stać się mimowol·nym odlkrywcą tajem·
ni•c y dręczącej je.g o żonę.
B-yła może godzina 2-go po póbnocy,
gdy ciszę nocnB> w domu doktora, fozdarł przeraźliwy dźwięk dzwonika. Wied1ząc, że służąca ś'Pi mr0·cno, wyskoczył
z łóżka i otworzył drzwi. Na P'roi;u stała koibieta, w której d•omy;ślił się ,1;os1podyni, czy krewnej pani Kar.sten. Z be-z·
ładnych i chaotycznych słów dowiedzia.!
się, ·że w małym <lromku zdarzył1a się jakaś tragedia. P-0rwał szyibko torbę z na
rzię1dziami i tyllfoo w płaszcZ!U~ 11ie tracąc
czaisu na u1bieranieyię, biergł za kobietą.
W d~ml{IU tajemniczej lokatorki panowała śmie·rteina cisza, a1e okna by~ oświ~
t1one. Stanęli w otwrartych drzwiach pokoju, będwcego wid(}Czinie Jednoczesnie
SYi!Jialnlą i salonikiem ...
- Nic już nie modem pomóc... - o·
powiadał d·orktór w k:iJlka godzin później.
przy'byłemu na miej'sce komi sarnowi po.li
cji - oib oje nire żyli. Strzały, niestert y by
ły celne.„ Oni naprawdę chcieli umrzeć
raz.em„.
ją żonę

1
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·dro wiad•omości puhlicz:nej
z uist towarzyis~ki IJ)ani ' Karsten.
Nie 'była wdową i to wł~nie stał·o si$
przyczyną niesziczięiścia. Mą1ż jej od! ki,1ku la1t zna·Pdował się w 'Zakładzie ·dla obłą'kanyc!h. Był dwry nie•U'leczałnie. A ie- ·
d:nak litość, czy mo•ż.e wspomnienia dawneij miłości nie amzwoltły ipani Ka rsteni
starać się o unieważnienie teiro mał'żeń
stwa. Żyła przez cały ·c zas samotnie, racz
na miesia,ic je•Mżąc do szpitala.
I nawet gdy spotkała na swej drodze
postanowi1e nie to nię uległo
mit.ość zmianie. Mimo zakiHnań i próślb zakocha
neg.o w niej męiżrczyzny, nie mogła zdobyć si.ę na ze.rwanie pę·t, na zrz·ucenie ZI
siebie cią:żą·cerg.o (lbo 1wiązrku.
Krytyczne•g o wie czr0riu. źrowączon a ,
mi.otana naj1s1prze czniejrs·zymi uc·z uciami,
jeszcze raz zdobyła się na wYisiłek odt.
trącenia uko·C1hane1g-o, al~ wi<lza,1c jakil
jest nie•szczęiśHwy, cierpiąc sama b-ezigrn
ni:cznie i nie mo,gąc znieść dbu1żeij tej me.ki, doszła z nim razem do wni·u sku, że
leipsza jest śmierć, niż ży·cie bez nromy...
ka nadzięi, że kiedyś bre,1dą raz.em.
Gdy wierna gospodyni wsłyiszała dwa
strzały, ieden po drwgim i mpadła dr0 sy-.
Pialni, on żył jesZ'cze i zidołał sze'])nąć:
- Ona tego także chciała. Ternz bę-'
d'Ziemy hrż zawsze.„
I z tymi słowami umarł.
- Grurpia była - orzekła mozoficz:niC>
żona tl0<kflora, do zebranycih itJoo·połudn i 11
nie umiała soib ie urzą•
'Przy•ja·ciółek ły dostały si;ę

1

1

Narnszc·i e wszy:st'ko siię wyja·śniło. wypa<lrek, którym przez dzić życia.
Do·któr, który siedział z ntimj i prze z
wide miesię•cy jeszcze żyło całe
st~·cz.ko -. okaz.al się istotn~e, j.~k prze- cały czas rozlmowy mi!<:za~. •DO tY'ch. słcr.
widywała zona doktora - h1stoną, a ra- wach ż.ony wstał i wyszea.~ z pokoJu.
Dał.
czed tra.J<,edia, mHosna.. a której sz;cz,e·góWstrząsający
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PRZYGODY WICKA i WACKA

LlTERAT: - Pomocy. Sciągnij·de·
WICEK: - No chlopi.e, już nie znajdziemy chyba twego rondla„.
mnie ten hełm!...
WACEK: -- Cicho no!... Czy s.łyszysz
WACEK: - Jest nasz ronrde!l. ..
ren ~rzyk Ga pqdw,)rzu?
WICEK: - RzucHeś mu na łeb ...

Wicewojewoda Górniak
ustąpił z zairnowanego shnowiska
W Urzędziie Wojewódzkim w ł..o<lzi

zaszły zmiany pensona.lne. Dotychczaoowy wicewojewoda Górniak zr~zygnowal

z zajmowanego sita11owiska a na jego
m!-ejs·c e mianowany został dotychczasowy starosta w Kul.fliie - ob. l(utzner.
· Jak się dowiadujemy, wicewojewoda
Górniak obejmie w najbliższych dniach .
e.t•anowis.ko naczelnego dyrektora Wo je• wódzkiego 'Przemyslu Miejscowego.
Wczoraj w Urzę<lzie Wojewódzkim
o<l\byJa sir; uroczystość prziekaza:nfa wła
dzy prz.ez 11t>tępującegq wicewojewodę.
Wojew()lda łódzki Szymanek, żegna
jąc usitępująieego najibliższego wsipólpra
wwnika, wygkisil dłuższe prz,emówieni~. podnosząc niepospo!Me zalety wicewu}ewo<ly Górni,aka oraz jego zasługi

n·a cxkinku wy.kooa.nia 3-Jetnieigo pla1niu
odbudowy w W() jew1'>ctztwie łódzkim. (k)

Chleb na kartki
na

drogą

dekadft

września

No karty !Zywnokiowe z m.iesi~ca wrze~11ta rb'. oraz na karty z teg~ miesiąca z
u~drnki em RCA

(Rejonowa Cen1rala Aprowi-

zacittna) na drugq dekadę m!es!qca, tj. od
dn!a lt'i września rb. włqc.znie real'tzowane
będq nasłę'P'U\qce

odcinki na c'hleb:
Kat. 1 i ICat I B.Cll - po 4,5 chleba '
ltat. n - po 3.5 kq chleba.
Kat. Ili po 2,5 kg. chleba.
. Kal. IR i'Kat IR l\CA - po 2 kg. chleba.
Kat. UR - po 2 kg. chleba.
Kat. „C" 1 kat „C" RCA - po 2 kg chleba.
Na kc:rrty żywncśctowe „MK" (M1nfsterstwo
!'.omunika<:ji) z miesi~a wrzetnia rb. na dru
gą dekadę realizowane
będq następujące
odcinki na chleb: .
"MK" pracownicza - po 4,5 kg. chleba.
„MK" {rodzinna) - po 2 kg. chleba.
S:at. „C" ,,MK" - po 2 kg chleba.

Włożył

.mundur

wejść do kina bez kolejki
Dnii>a 17 sie,rpn.ia rb. patro.l woJskowy,
przechodząc Placem Le0ina:rd.a
natknął
się wieczorem na mężczym~ w mundurze wojsko1wym.
Gdy zażą<laoo od niego przepustki,
z atrzymany oświadczy ł, że ta•J mwej nie
pos iada, gdyż jest cywilem a mund.u r
włożył tylko poto, aby móc się bez koleJki dostać do kasy biletoweJ.
Pomysłowego
osobnika załrzyma.no .
. Ok azał się nim Edward Cholewicz, za·
mieszkały w Łodzi przy ul. Andrzeja 64.
Wc.z oraj stanął on przed Sądem Staro
śctńskim
j-a1ko obwiniony o beziprawne
noszenie mundur.u WP. Ukarano go
grzywnri w wysokości 2.000 złotych. (i)

aby

Dziecko

utonęło
w studni·

Ws tr z ąsający wypadek

wydarzył się
Błękitnej 29.
·Groma<la dzie-ci bawiła się w gonitwę.
Wś ród nich znajdowat się 2-letni Piotr

na podwór zu domu przy u!.

Blaszczyk, tam że zamieiszkaly. Dzi.ecko
z bliżyki się w pewniej chwili do studni i
przechyliwszy się - wpadło do środka.
Gd y dzi ecko '.Ą·y<lohylo na wierzch nie dawało już żadnych oznak życia.
Lekarz Pogoiki w ia Ra tunkowegQ stw ier
ktt zgotT.1<
(i)
•

,

z,e

WICEK; - No ciągnij mocno!
LITERAT: - S porzą<lzHem
WACEK: - U, ciężko idzie!
pa jąka, żeby ;>rzeprowadzJć
LITERAT: - Panowie, ljfości! Urwie- ment psychologi<:znY:..
cie mi głowę!.„
WICEK: - I f_il j nie się udał!

z korka
eksper:y:~

•

Kto ·dysponuje mieszka iami?

Samowola po·szczególnych instytucji, które przywłaszczyły
sobie mieszkania i przydzielają je bezprawnie komu chcą
W piet,"WSiZY'Dl ~res.ie p0 odzyskatiil'U bl$!łyt11.1cji. kitóre wyichodrzą.c z zafożen1a~
t11ie.pocUegł-0!§ 1 cii, ł.ódź była nieda1k o „ni,e· że mi,imO!wainre łJll'l1RtL n.ich diomy i mlesiz.

dem, ·płyn,ąCY'lll z gó:ry, n.ai "rłasn.ą rekę
l'Ol'l\PO!l'Ządzai.ią się. siwymi tnJie>S!Zikiaat·i ami.
koronowallJlą" 1S1tolicą PoLęłd, T1.ł'ta)j mies· kam la odda.inie· ~m z~taiły w dW:ywotn.ią
W iedizą, że w W aif\SIZawie orek.a tch oo
elity się bowiem w1Szystkie minriste.rs.twai. dzierżawę, robią z nimi co im się żyw- we mlies.zlka'111ie w ooir·e111100,fQłwanym dQ!"
W$ZystkJe cietllltr.aie instytucji p.ań~wo- 11/ie podolh:i.
mu. Czemu więc nie sJronizystać z Olka·zU
wYCh. wuystlde dyr-eilH:~ PNQmy'Słów
Jakaś instytucja przenosi się do War- i me „o dst . ą. pić" swego łódz.kiego mfo
kl1torowych,
.
sizawy. AJe odd:zia~ jej ziostade w l.odzi. SIZlkatnia jak'ieu:nuś kreiwnemu. d-01brze za•
W mfairę :iedlniaik oidlbudawy W airszaiwy PraooWIJlli cy ooid~iallia :zgłaiSZ3\ią się do dy I raibi.ai.iąoomu 1Zi11adooneimru, cizy w ogóle
rozpoozyllta się Po w o I n Y od Pl Y w. rektora. crty k:ierowni1ka '. PlfQISIŁI!> go.• aby p!l"Zygodttemru kl1ien1tmvI?
Na1Pierw PNenosza się do sbolicy Mini· pim;ydziełil im miesizk.anila 1JIO ko(egach.
Jak się talkie „odstępowainje"' odbvwa
stersitw:a, ipotym w ślad m uimł dyrekc~ któm;y wyjadą. Pan dyll'elrt« ma litości- - dO!b:r7_.e wiemy. Na ikilka tygodm przed
cenłta~e:
ę ·~ 1111811 we . serce, więc nie odmawia, tym bar· 1WWl"OtWrudlzJką do .mieSiZ:k.ainlia S1Prowa<l·iza1
·
()dpływ ten trwa w dalS.zym cłągu li dziej, że t 0 n ie je g 0 „t o w a r" i nk s~ ~toś w cltairalkteaize ,,sublcikait91"f'. Ad
do końca rb. cały stzereg rormna!l:tych cen- go to nie kosztuje.
" m1nistr~t?r W\P\iSl.ISe go do ~ątiki md·
tra! i dyrekcji zamierza na stałe opuś- Ale dyrektor nie zastanawia się nad tym dulll!kowiOJ. ~ BIProw.admJa~ ~~ krew•
~
,,,,„L..m~~.Hlhl! '"""" z t'.-n ,,.,........,.;A że postępowaniem swym dopuszcza się !'ł.„~bt~'kaitoir;a: 81 poiłem włascwcłeł wY"'
ll.AJIU1I.' ........ .,.....„ ......., lilll-lv
_.. ...~-"'""'
•
·
- •
~ i 11.a1 mlieij'SICU zos.ta~e ttOwY lokator
zwłlll!ilfloza cl, któ-Ny•• u ie mah dotąd powazn~go w Y kr 0 c z.en 1 a._ Przede- którego już tn1dnu ulłtn11ąić wSlkuteik przei..
mi e 8 ~ k: a ń. W~&łomo pmedet. że in- wszystkim wkracza w nie swoje kompe- wlełkłef procetfory ił m~iwości oowoły•
stytoo;Je; p~ąc -~ 00 st:alłe do ~ teocje. Do przydzielania mieszkań upo- wania się od jednej do drugiej instancji.
ticy, zl:tibtieral!ą rz.e ~ perSICJlttel. a jet.ełi ważnione są tylko i wyłącznie władze
Walka z· tego rodzaju nadu życiami, z
ludzie ma>'!IOWo wy~ - muszą prze kw at er u n ko we, które również nie S3!Dl<lfWolna gOISP()idairika folk:ai!att11i ze strocioż zw~ się Lolkale., mi~katne.
rozdzielają ich komu popadnie. W okre- ny zarÓWlffO inl!lltytuojli j alk i · prac&WttiZalnteresowailłśmy się. w jałlim stq,. ·Sie tak silnego natężenia głodu mieszka- ków, jest baird.ro utrodn"om. Is.tn'ieja
niłu P!f'Z~ te wPfywają na nioweg 0 trzeba się dobrze zastanowić WJ>rawd?Jie · w W~e riakaz wyda„
mml~e dOOl1 mlk!Sr.dcalti~ w kom u dać mieszkanie. Czv ubiegający wan!ia decywjf na m1e1!1Zlk.anla ~
Lodzi i w tym celu zwróclllśmy się PO • 0 • •
j
·
dk.
I
którzy nie f)l"LedsitiaiwJają świadectwa z
lnłorm.aicje do k.ieruwo1'1,ów i nacizdni· się :ie nie za m.uJe S~zy~·~ _iem lnne- MPrzedniego mie jsca p 0 bytu, że miiesrz•
0
0
ków ~~ególuycb resortów Kwaterun- I go to alu, czr me o zte I się ce ~ kania swe oddali dQ dysp-01zycJi władz
ku
\od reszty rodziny, aby po prz.eczekamu kwaterunkowych - ale cóż z tego, kieOtnym~śmy odpowi"'edi., jaik!ieł :w o- pewnego czasu sprzedać uzyskane miesz dy !fnistyifluoje Pft'IZOO<J&Lą Ei1fę d:o odreimo""'
góle nie sfJOldziewaliśmy się W!łłyszeić: od kanie i t.d.
towanych Dl'rLe'Zó S'iehle &udyn!ków, wobec
pie~.ei cl1wiiJ.i łód!Zikie wł.adize JrwateZreis.ztą ;stniei.ie pewien IP or z a dek ł któiryoh dekret 0 g'OSpOldar~ lokalami nłę
ruńllmwe n'ie oin.y{1131ły od wwrowad!za- ko Ie j n<> ś ć pnzy pirzydlzłelanttu miesz· ma V'dd~ za~ama !
il\ICYCh s'i~ d<1Hloiwnlie a n i jednego za lcań. Są Iudiz.ie izaSl!użenl. którzy już oo
Niiezidrowe to i wręcz szik<d!irwe zja..
witadomienia o .zwoh1ienii!l1 tolrnfo.
.~zeuro czasu bezskuteomrle ko.łaił:adą wisko było ostiaitn'io tClmartam olbratl naC6ż więc się dzieje z ~óbtianyml o daioh nad gł()!wą, są profesorzy i Iekair.ze &ycb wfad:z kwa.iterun!Jroiwych. które po.
mie&kanliami? P~eciie~ do W arsrutwy \ kitórzy nie mogą wyikwtywiać !!lwe} pra- stanowiły oi8troi zalbrać Się d-0 t®>ie.ttia te
ich w'kt nile zab'iera? .
·
cy, gdyż n1ie madą Po J>ll''Ol'łf:tt gdizie.
go rodlzJatiu nadużyć i .iafk się doiwiaidujeN.a teirenie Locllzi kw,ltnie nieby-.vała.
Nadużyć d-O!Pusmc:zaftą się również Pr a· my w QSłtaitntm tygudlllliu ()I pie a..z ę tosam o w o I ai .r.e sbrorry n~m.aitSizych co w n i c y, 'któ.rriy zachęceni 1)1."Zykła.-- w a n 0 już w ŁodlZli ki·~ka miCiSlzkari., n·łe
Pll'aw.Jl!ie „~dtzliell>O!llych" ip r.z.ez kieirow·
n.ików J)(lł8ZCQ;elgólnych łn'S<tytuoj'j.
Wład~ kwarterulltlkorwe komunilmją, ł
ostrzegają:
NIKT POZA ODDZIAŁEM.
OZY
WYDZIAŁEM
KW ATERUNKO·
• WYM NIE MA PRAWA DYSPONOWAĆ
się podniosła,
węgla spadły
Po typowo jesiennych sza.rugach. Ja- spadające z drzew pożółkłe liście : Ktoby LOKALAMI TJ. NIEMA PRAW A ICH
NIKOMU PRZYDZIELAĆ! Nat01111faSI!: :r!ia
kie zes.Jał nam koniec sierpnia - od kil· zwracał na t<0 uwagę . Grunt. że jest cie- każdym wh11śiciciełu doonu. a:dmi1nistratoku dni na świecie zapanowało ,,drugie" pł i przyjemnie.
~e. czy z·a rrządiza,jącv111 Olł'aJZ na wszy-st.
lato.
.
·
I Wyd(llbyte już z kuf.rów Jesionki z. po- kich bez· wyją·łlku fU/ka-twach cląiży zyOO..
~ogoda - rnczym w czerwcu. Wczo: wrotem powędrowały do kąta. Łodzianie wląze.k b eiz w ·z gl e d neg-o z a w1 ad a
wł.ad 1z
kwaterunkoraJ termometry wskazywały w Łodzi znowu defilują do fig'llry, a niiektórzy miani.a
24 stopnie ciepła, a n,a błękitnym niebi>e zrzucili nawet marynarki·. Jak lato. to wych o zwoI.tdenin lokalu. czy
całego budynku przynajmniej .
ni·e było najmn iej.szej chmu1rki.
\ lato.
na 3 dni napr z ód.
N a rogach ulic łódzkich~ ·ukazali się
powrotu uipalnych dni cieszą f;ię
sprzedawcy kolorowych batoników, bu- wszyscy bez wyją~ku a najba.rdiziej już
d zących zachwyt wśród nasz~h mi.lu- chyba ci, którzy we wrześniu wyjechali
sii1.s.kich. Ale bafoniki są drogie - sztu10
ka kosz·tuje od 150 do 250 złotych i nie na ur ~·
.
.
można odbierat wągiel
każdy ojciec, czy mamusia może sobie . Panująca piękna pogoda me powstaWydział Aprowiz acji Zar z ądu M iejpozwolić na zwbii<~.nie uciechy swemu J~ bez wglywu na cenę w_ę~la. •:Czarne I s kiego w Łodzi pod aje do wi adomości,
dziecku.
diamenty ' z powodu zm~ij~J~zema popy że. w dn iu 18 w rz e śn i a 1947 r. zostają
Rzecz charakterys tyczina, że przez tu notowa~e są. cor~z rnze1. Po<lczaiS unieważn ione o dcin ki na węgiel Nr ' Nr.
cały ok.r es lata baloników na ulicach gdy w koncu steirpnia .cena węgla n.~ 30 i 31 kart żyw no ściowych I\at. I-ej z
nie 0 ,gJądailiśmy. We było ich też w la- wolnym r ynku dochodziła, do zawr?tne1 m-c;:i liipca rb.
tach ubiegłych. Zaindagowany sprze-· sumy 9 .00? zł. tona, obecnie waha Slę od
W zwi ąz·ku z pQ w yższym Wydzi·ał :·
dawca o.świadczył, że brak było dotąd 6 do 7 tysięcy zł.
'Aprowizacji wzywa do p o djęci a należne
surowc a do ich produ kcji. Ja!i widać i
,,Oby jak najdlużej potrwało lato" g(J w ęgla w wyżej pod anym terminie
na t ym odci nku lata wojny spowodo- z ~noszą nwJdl y do nieba łod zi an i-e v.'y ko- z w ra cając uwagę, że żadne reklamac j-e
wałv pewne trud.na ści.
rzystując każdą woln·ą chwilkę w par· po dniu 16 wrz e śnia ni-e. beda uwzględę
1. nianeAtmosfory lata ·nie zakłócają nawet ka ch, sl<werach i za miaeitem .
(s.l

1

cl; 1

1

LATO
WROCILO
!
Temperatura
ceny
z

Tylko do 18 bm.
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Sprawjedl1wości slalo się zadość
Czy ruchomości

Zbir skazany na
Przed

ogłoszeniem

wyroku Pelzh ausenowi

Piąty i ostatni dzień procesu Waltera
Pelzhausena roZjpocząt się przemówieniem strnn.
Głos zabrała prokurator Nowacka,
której wzemówienie wstrząsnęło słucha
czami. gdv - przed1Stawiwszy sylweti:~ę
zsumQwata ws·z ystkie
oskarżonego jego zibrod·nie, na które skła .da si1e w raz
z nim jedno. lecz jakże tragiczne w swe•i
wymowie - słowo: - RADOGOSZCZ!
Oto niektóre fragme·n ty:
Nie należy, ani na chwilę zapominać, że
Radogoszcz to właśnie PELZHAUSEN.
WszySltko ookotwiek działo się w Radogo
d:ziało się z jeigo. woli i z jego
Sl'.lC'lAJ zarzt1dzen}a. On ponosti. odpowiedzialność za wszystkie popdnione zbrodnie,
jako komendant więzienła.
Pelzihauisen miał wtadzie nieograniczoną, gdY'ż zd0<był ia sobie swą brutaboś
cią, P!"lewyższa1i·v.·ca innych podobnych
mu łotrów. Był pierwszym w Radogoszczu nie tylko stanowiskiem, ale i okrucieństwem. Był(f to rozjuszone zw,erze,
walące swą potężną siłą fizyczną, której
nikt nie mógł stawiać oparu, wobec gr~ź
by rewolweru i śmierci. Kto znalazł się
w zasięgn je~o z.hrod·niczej di,załal11ości,
nie byt pewny ani fodneij minutv swego

śmierć

wręczono

siedz i ał na ławie o<=karżonych świato-po.gląd faszystows.ko-hitle-

tera Pelzhausena

rowski, dla którego oskarżony żył
i mord-0wał, proces państwa niemieckiego, w imienin którego oskarżony vbrodnie popełniał".
Prokurator Lewiński przy'Pomina o
przebiegu dziejów historycznych Polski
i Niemiec. i twierdzi:
„Spal~nie Raiiogoszcza jest zemstą odwieczną wrm1;a z1 niezłomne~o d11clta oP<Jll"U, kter:v inteligent i r<>b-O'łnik łódr.l<i
w cia. gu 5 i Pół lat w stra.siznych z.ma"a·
niach w<>jennych wykazywał.
Radogoszcz jest óhok gruzów Warszawy niezłomnvm clowo<l€m wa!l(i ludów.
Ki€dy nas . iuż nie będz ie. kiedy obes.na miejscu
chną. łzy wsoółczesnyc·h z.g liszcz i ruin bę<l z ie wyrytv napis, po0

1·s!

o~

jego

żony

dobny do teg{J który mę-ini Spartanie u\ n \\'"'Z;f' terrnnr-nc..k m:
„PRZECHODNIU, POWTEDZ JJOLSCE, POWIEDZ LODZI, żEś!\łY

mieśc i li w

LEGLJ MFCZEŃSKI\ śMlERCIĄ
'.V OB~ONTE śWIF:TEGO PRAW A
MIŁOŚCI NARODU, OJCZYZNY I
NASZEGO MIASTA.
Spełnia :ąc cię·żka rok obroń c y z urzedu, zwłaszcza w procesie, jak obecny .
a<lw. Gąbi1i-. l<i, niestrudzo111y i ofiarny
podczas cnłe~o przewodu sądowego,
równioeż i w mowi·e okończej stanął na
wys'('lkośd swe.go trudnego . za<lania.
Wskawjac na oskarżonego, jak<> na ofiaN~ i narzędz:e systemu hitlerows kiego, prosit ~ad, by \V rozważaniach nad
wyrokiem, tę okoliczność wziął pod

I

uwagę.

Wyrok
karżenia z.brodni i ska.zanv na kare śmierci, utratę praw puhlicznych i honorowych na z.awsze oraz na konfris1.rnt11 mie nr:a na rze.;;:z Sl(:>·rbu Pa11s.twa.
Od wyro.ku tego n.rzvsłu~u.ie stronom prawo wniesienia skairgi kaSa<:yjnej
~
w cią'{u 7-min cf'li <Io Sźłdu N::i:iwyżs.wg<>.
Przed o!{tOSlzen:iem wyr0<ku zO<Stał Pel7h~wsef'""wi wrPC7.-0l'1Y lisit od jego żooy.
~-· r•
---'Wll1.·- ---"-··- ~._,.......__ ......,..,,.~....,.....__...,.; ..- .

•e b. • •.

Ja n•k. ogo •

1111
Teraz komendant Rado~o1'zcza twierOJ~
n~
SI~
dzi. że nie wiedział o zibrodniach. źe , ,
•
iiie był w stanie vrzestko<lzić wa.chinanom. że starał si,ę przenieść na inne stanowi.s'ko słuiżlbowe i że jest w ()góle nie
'
winny. Można hy móbować dać temu
Do tramwaju na ul. Piotrkowsk,ej później okazało - Januszowi I(rzepwiarę, gdyby Pelzihausen osobi$cie nie
wdeptywał ludzi w ziemię, bił i strzelał, wsiadł przed111im pomositem jakiś młody kowskiemu z ul. Mostowej 17 sporządził
· mężczyzna. Za wykroczenie to mili- doniesienie do Starostwa Grodzkiego.
ale teg.o sobie nie przyipomina.
Fakity wyżej opisane rozegrały się
Czy rreczywiście sobie nie przyporni.na~ cjant, ~ałożył nań mandat karny w wy·
Prok. Nowa.eka 'l)rzyroczywszy dłuig1 s~kosc1 1OO złotych. Ukarany zapłacił, dnia 11 lipca, jednakże rozprawa przeszere·g zamord.owanyclt pr~ez oskarżone wyrzucając nonszalancko mandat na ciwko Krz~kowskiemu odbyła się w
jezdnię.
go ofiar, pyta m. in.: ·
Milicjaint ukarał go wówczas po raz Sądzie Starościńskim dopiero wczoraj,
Co zawinił Pelzhausenowf mały 9-letni chłQPiec, kotóry został rozstrzełany? drugi mandatem za zaśmiecanie ulicy. gdyż był on przez dłuższy czas nioobecC<> to dziecko zrobHo osk~on~u? Na I tym razem młody człowiek pozbył się ny w mieście. K:izepkowski ukarany zomandatu w taki sam sposób, oświadcza- stal grzywną w wysokości 2.000 złotych.
czym p{)l!egało jego tll'Zewuuen1e?
Jak się okazało, K.rzepkowski był w
-Z~ dziecko to, wzięte z domu wy- jąc:
- Ja się nikogo nie boję, mam plenią- międzyczasie na I Akademickim Obozie
siedlon~ch '? Ło .dz~ rodziców, powiedziaSpołeczno - Wychowawczym pod Mrągo
ł<? ~atuią~~J go Niemce szczerze. co. o dze f mogę płacić.
W ostentacyjnym rzucaniu na ulicę wem w woj. olsztyńskim, skąd dopiero
me1 myśli . ? Czy to był<> wvstarcza*
mandatów, zaopatrzonych w godło pań- teraz powrócił. Nie wiemy, czy wyniósł
cym ·~xr~odem do mordu?
t
1 -.t
·
k ·
t
t
ł ·
ł •
t
·1· · t d
końt
sadowego - it<loW sw1etle przewO'dJU
wow.e, mt t~Jan ..op~ rzy się z~pe me s am ąd ja ies korzysci, a e j~no jes
s
czy pw~nrator Nowac'ka _ w.stały
wod·n ione Pelzhau~e·nowi W6zvstkie za- słuszme chęci pomzema · władzy 1 prze- pewne - Pbóz Społeczno - Wychowawjak się czy był mu bardzo potrzebny. (o)
ciW'ko owemu mężczyźnie
f'Z•uty ~tawiane mu aktem oska.rżenia. Sylwetkę jego mo:żna okre.śl'ić krótko:
KINO „POLONIA", Ploti;.k.?.~
w rolach głrwnych:
funkc.i<>nairiusiz wł~ nlemrieckich. a zaPocz. seansów w dni powszednie: 16, 18,30 21
A. KONSOWSKJ
raizem hmkcfooairiusz ZBRODNI.
w niedziele I święta: 13,30, 16, 18,30, 21.
Z tych wi« względów kara śmierd
N. MATER.NIKOWA
PREMIERA!
DZIS
jest uzais ad·niona".
N. MASALSIO
Następnie zabrał głos proikurałor LeNowy film radzieckl z życia sławnego poety
Muzyka:
wiński. Piękną i tre-śdwą mowe ookarżycielską zacz:ąił od podania genezy zbro
W. PUSZKOW
dni niemiecki·cih. ·
S. PROKOFIEW
„Proces dzi'siej>S'Zy, to nie Łytl'ko proProdukcja: SOJUZDIETFILM
ces Waltera Pelzihausena. OdY!Jy takim
był, mo•głilbyśmy '[l<Oiprzeistać na tym, co
Reżyser: A HENDELSTEIN
Eksploatacja: .FILM POLSKI
Koleżanka w swym łacłny:m przemówie·
niu WYrazita.
Bilety bezpłatne ł passe-partout ważne od od wtorku 16 września
Jest to jednak proces. gd-nte ()lbok Wal

1

Przykre skutki ni' wczesne1· non sza lancii

!
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LERMONTOW

500)

Zdaje się, że z Erwinem von Fal·
benbuirg! - już w przedpokoju stwier·
dził Hukan.
- Tak też pomyślałem odrazu! bez współczucia skinął głową Feliks.
- Skąd pan wie o tym? - wstrzymał
dech mąż Wery.
- Drogi panie! - 01baj przechodzą do
ga1binetu gospodarza - o tym, ie Wera
romansuje z von Falkenhurgiem, wiedziało całe miasto. Szkoda, że pan, jak
zdradzony mąż z francuskiei farsy dowiaduje się o tym ostaitni.
Hukan zagryzł wargi.
A zatym sprawy zaszły aż tak daleko,
że ~ałe mia&to wiedziało o jee;o klęs-ce?

miętał się do reszty: nie, nie będzie dranie będzie kompromitował
matyzował,
się płoczliwym pafosem!
Zaczym ma.cznie już spokojniej zapa-

la pap;erosa.
- Chdałbym, ażeby pomógł mi pan
I ustalił, czy moja żona i von Falkenburg
I wyjechali z Warszawy, a jeśli tak, to doka<l?
Czy zamierza pan ich ścigać? znów nutka ironii brzmi w J?:łosie Rodena.
Tak! I poco mu ta wiadomość? Jeśli
Wera uciefła od niego, nie będzie w staJeszcze przed chwilą xieczka Wery
nie ściągnąć jej spowrotean. Czy zresztą
doprowadzała go do rozpaczy, ale teraz,
zasługuje na to, ażeby myślał o
Wera
pod szyderczym spojrzeniem nieubłaga
jeszcze?
niej
nych oczu Feliksa R.ódena, Tom Hukan
Poświęcił dla niej wszystko: ł Mon1trzeźwieje.
i Michalinę i Matkę. Poświęcił dobre
kę
Zrobiło mu się nagle wstyd przed sa·
współpracując z Niemcami poto
imię
mym sobą, że jego, stuprocenitowego
wywodziła tak nikczP.imnie t:v.Iko, ażeby utrzymać . fabrykę i zaspomężczyznę,
w pole tamta pusta lalka: że nie tylko kajać W§zystkie kaprysy swojej pięknej
tymczasem ona? ...
wzgardziła jego miłością, ale w dodatku żony.
A może i lepiej się stało, że odeszła
bez skrupułów zdradziła go z innym.
I poco tu właściwie przyszedł, a ra- o<le mnie ta, która tak fatalnie zaciężyła
czej przyleciał, zziajany i zdenerwowa- na moim życiu? - pomyślał trzeźwo.
- Ja radziłbym panu ... - zaczął Rony? Ażeby śmieszność swoją uczynić
den i momentalnie przerwał, ponieważ
·
jeszcze większą?
Pod zimnym wzrokiem Rodena opa- w tej samei chwili zabr~miał dzwonek.

A

l

Okręr;owy Urq<l Likwidacyjny wysto
sowa! wczoraj do Ministra Sprawie dlizwracania
wości rezolucję, . dotyczącą
zrehabilitowanym volksdeułschom mienia poniemieckiego, będącego obecnie w
posiadaniu Pola·ków.
Chodzi o to, że OUL zos tał swego cza
su uprawniony do sprzedaży ruchomości
poniemieckich, tymczasem na p<xlstawie
ustawy rehabi!itacynej sądy przyznają
zrehabilitowanym volks•~•'!.Jkhom zwrot
ich mienia, co stwarza paradoksalne sytuacje.
W rezolucji zawa1Jy je5t postulat, ahy
na tcrenarh. g:izie przymus prz yjmowania volk<:.P~fy nie był pQwszechnie stosowany nie zwracać w żadnym wypadku
majątków b. volksdeutschom ani w naturze, ani w postaci odsrk()dowania pieNatomiast w wypad.ku dokoniężnego.
nanej sprzedażv maj1tku, który podlegałby zwrotowi, zamia5't zwrotu mająt
.ku tego w naturze, uprawniony winien
ze
uzyskaną
otrzyma~ jedynie sumę
sprzedaży.

ZgQdnie z zat'owiedzia punkhrn!nie o godzinie t 8-ej został o~f0s7.ony wyrok.
Walter Pe;z ha.::s.;,n uzn.a.11y ~ostał wi1~11y m dokonania zanuco11vch mu aktem OS·

życia.

btda zwracane nlksdeutsch"m?

Do czasu zaś wydania aktu ustawodawczego regulującego te sprawy - na
wszelkie
wstrzymać
le-żałoby wogóle
poniemieckich
ruchomości
egzekucJe
znajduj~cych się w posiadaniu Polaków,
a iprzyznanych przez sądy zrehabilito(s)
wanym volksdeuts.chom.

Re!es·ric:!a·

roczn~ka

193D

Kto 111 s·ę zglos"ć intro?
Jutro, w nioozielę, niema rejestracjl
wojskowej . W 'J)Oniedziałek, dnia 15 bm.
do Biura Wojskowego przy ul. Swięto
krzyskiej 15 zgłoiszą ~ mężczyźni rocznika 1930, zamieszkali na terenie Łodzi,
których nazwiska rozpoczynają się na
literę S.

----.J
Zapomn ·ar, gdzie.•„ mieszka
Wódka dezorentuie rudzi

•

W przykrej sytuacji znalazł się eh.
Michał l(ubisz, zamłeszkały {)l"ZY ul. /An
loniewskiej 4.
Dnia 21 sierpnia rb. urinął się ja·k bela i... za·pomniał gdzie mieszka. Z<lezorientowa' ~go pijaka wybawił z kłopo
tu milicjant, który odprowadził go z ul.
PiotrkowsJdej wprawdzie nie do właści
wego mieszlrn.nia, lecz do lokalu zastęp
czego tj. do - komisariatu.
Tam I(uhicz przesipał się i dopiero nazajutrz trafił o własnych siłach do domu. Wczoraj za 01pi1stwo ukarano go w
Starościńskim
Sądzie
(i)
zł.

grz.ywną

1.500

KABACIŃSKI FRANCISZEK
Zawiadamtam Szanowną Klientelę, 1'ż
rozpoczynam pracę w zakr&sie krawiecwa damsko - męskiego przy ul. Piotrkowskiej 42 II piętro m 5 z ob. Zawadzktm Stefanem.

- Nie wiem kogo przynozsą mi tu
djabli! Pewnie jakiś interesant! Niech
pa.n chwilę zaczeka tu, w gabinecie, a ja
rozmówię się z nim w przyległym per
koju.
Wyszedł, Sil:arannie zamykając za oob~
drzwi.
Tom Hukan pozostał sam.
Teraz dopiero uważnym sipojrzeniem
obrzucił gabinet Ro<lena.
- No, ten się urządził! - zmrużył
oczy na widok obrazów pozawieszanycl't
na ścianie - co? Matej1ko? Autentycmfi
Grotger? Tamłen dywan to z całą pew-·
nością prawdziwa stara Smyrna! A ien
portret Bacciarelego , z<laje się, że wi-:
Zamku Warszaw•
kiedyś na
działem
skim ... He, ho, ta kana.!ja umie upiększa~
sobie życie!. .•
Nagle drgnął.
Przez zamknięte drzwi usłyszał podniesiony głos kobiety. Słów dokładnie nie
zrozumiał, ale wydało mu się, że pozna·
.
je głos...
- Mkhalina? - doznał olśnienia.
Nie, to by~by naprawdę cud, gdyby ta.
którą szukał od miesiąca zjawiła się tu
właśnie w tej chwili, ki€dy potrzebował
(D. c. n.)
iei najbardzieil

j
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z piłką

I

przy siatce

Doroczny puchar im,

Wł. Załęskie10

Łódzki Klub Sporto
organłzuJe doroczny tumłel siatkówki trdjek dJUŻYD męsklch
e puchar śp. Im. WJ,qidysława Załęskiego.
Turniej rozpocnte się 'dnła 20 września b.r.
(11oboła) o godz. 17-tej w sali polskiej YMCA
w Łodzi.
Do turnlelu ;mogą -zglaaać słę k19 uze
uone, oygan.izatje mlodzlelf.lowe, druiyny
szkolne t wofskowe.
Wpisowe do tumieju od ka!del łl'ófkl: Kl.u
by i orga.n1z:acfe zł. 100.-, dndyny szkolne
1 wolskowe zł. 50.Zgłonenl« łącznie s wpisowym naleiy
kierować do seln'eta:riotu ł.KS al. Plo.t l'kowska 67 do dnia 115 września b.r. w godz. od

Jak pracuje i wychow~j~ młodzież „ciocia YMCA••

(Rm.) Wyichowywał młodzież to rola
trudna i bardzo od1powiedzia~na. Spełnia
ją w swym zakresie YMCA - jakże popularna instytucja - prowadząc pracę
tak, że naogół mało s.ię o niej słyszy i
wie coś kQllkrełnego. Poprootu YMCA
pracuje dla wy:niików, nie dla , ta.niego

YMCA ma przy tym swój własny, cie
kawy sys1em pracy, 1polegają-cy na tym,
'ie w dziale <:.hłopców bierze z miejsca
j1e<l:n:ego z dmgim brzdąca w ka.rby i „delikwenci" tacy aini się S!postrzegą, że bawiąc się i używając rozrywek, właściwie
pracują.
YMCA ma tutaj W)"próbowarozgłosu.
ne metody i spoooby wychowania młoWidać ruch, wi2domo, że c>0ś się tam dzieży,
bo uwzgJ.ę<lnia. w programie
r0tbi, buduje i tworzy, ale nie wszyscy są swej pracy bardzo sze,mko za.initeiresodostatocznfo zorjentowani na czym wła wainia swych najmłodszych. Czego tam
śdwie ta praca polega i ja1k jiast prowa- nie ma: jest świetlica, są wyde-cvki, kon
dzo;na.
kursy, gawędy, giry, wszelki-ego rndzaju
Przyznajemy szcz,erze, ż,e byliśmy da- rozrywki z,e specja:!nym uwzględnielecy od tego, ·z czym poznaino nas na niem różnych działów, pomyslano nawet
koofornnicji prasowej, na której dyr. Leś o modielarstwie. Każdy młokos taki
nie\Ylicz omówił szczegółowo dorohek ko·r zysta przy tym z dziia1·u wychowania
powojerrmy tej instytucji i plany jej- pra- fizycznego i wszystkich urządz,eń YMCA
cy na. najbliższy sezon.
.
jak: -sala g'.mnastyczna, p·ływa1niia, czytel
Nie wg.fębiają1c się z•byfoio w die.tale nia, biblioteka.
stwier<l'z,ić trzeba, że YMCA to wielki
Do YMCA moż.e się giosić każ<ly, ale
warsztat pracy, to fabryka cała. w któ- ob(}zy letnie są tym magnesem, które
rej wykuwa się charaktery młodzieży, I przyciągają do niej młodzież i wiążą ją
haruje ją moralni<! i fizy~znie, przygoto- z nią tak silnie, że jeśli kt9ś raz wpadł
wują~ do t.rft<lów żyda
co<lz.i~ego, w zastawione sidła, nie mi dla niego r~
wychowuje wreszce na dobrych obywa· f tunk'u - musi się stać „lmkarzem". A
tełi kraju,
przy tym wszysii:kim młodzi.eż ma zaipew

9 -18.

W dniu 18 b.m. o gOc:lz. 20, odbędzle stę w
lokalu klubu l011owanfe pny udzlule przedstawicieli (kierownik6w zgłoszonych dru!yn).

Korporowicz lepszy
Zmiana w reprezentacii lodzi

W podanym uprzednio skladzle reprezen
facfi piłkarskiej Łodzi na mea niedzielny

z Poznaniem zajdzie pewna zmiana, któr.<r
dotyczy pozycji obr-0ńcy.
Kapitan związkowy ł.OZPN, Otto zdecydo
wal się jednak zastąpić Kopaniewsk.iego
przez K@rporowicza, aważa)ąc słusznie zre
11ztą, 9
rutyna tego g«rc:ra dafe wlęcet gwa
rcmcJI utrzymania lotnego ataku po'Ztlańskfe
go (Bf.<rłaa, Allloła) w szachu. Mec:z Ba.tel ł.6dt nie dał, niestety, p. Otto ładnego ma-

I

teriału.

.

Zbl ··z·a s1·.~ Maraton

Tylka de 18 hm.

można

'

sle zelaszat

Zgodnie li• Iullendmzyklem PZLA doroes
ny bteg maratoiskl e mlstlzo8two Potsk1 oct
będzie sfę w dll. 21 wnetma w Olntynte.
~„gcmtzaclę biegu powlenoao Mannkłema
ozu. Wszyscy aczestnicy mmaton11 korzy1=.
tać będq z '6 proc. :mli:kl koleJoweJ, matą ter!
zape~ne bnp\Cf\ue zakwcrtenwcste l wy
tywł--.
ZgłOszenia '& bfega maratolaktege pny1mowcme będą tylko do dn. 18 bm. t kierować
Je n.ulełłly do Dyrekc\\ Okręgowej Poczt 1 TelegTafów w OJsztynl'! ut 22 Stycznia Nr. 1
pok. 8 (Bonikowski). T.om \et winni sfę zglosić zawodnicy po pyzyjeźdzte na miejsce.
Na starcie nie rabrab.ie napewno manych

k 'n1 harak r,

Na mot oc,.kIach do pracy

ma~ńc:zyków z Sodulą na aele.

Pierwszy mecz tenisa

tworzą właściwie

f. s~lad której_ chodzą
trzytylk;:>
g.mpy:
-taka,
w
}ej. czł~n.i
, kow1e, na:stępme grulP'a posre<ln1a m1>e-1
Ł
szana, wresz,cJie g1rll!py obce iposrtron:ne~
O ZI
O U OWQ S O ICY
któire w pełni korzystają z }ej urządzeń.
, R.ttchliwi i pełni inicj:aitywy motocy- r czynne iamani.festowa1ni1e
ndezłomnej YMCA, · krzewiąie splod,
przystąpiła
kliści Okręgu Lódzkiego na odprawie WlOli odlbudo-wy miszcronej przez oku- ostatnio do tworzenia w swyc.h ramarh
prezesów i kapoitanów sportowych posfa- pal!lfa Warsza·w y.
klubów, a raczej sekcji sportowych w
nowm jednogłośnie wzią,ć czynny udział
Na odiprawie, prz.y licznym udziale poszczególnych gałęz.iach sportu, które
w odbudowie stolicy, jadąc na miejsce pr7Jedstawideli klubów, omawiano sze- stają się czonkami zwią zków okręgo..i
pracy motocyklami.
reg problemów, dotyicz'ących żyda spor- wych. Obecnie zorganizowana i czy;nr-i
•
• .•
„
. towego i organiz.arcyjnego, domagając na jest sekcja piłki ręczooj, dziś praC1Uja
. Nalezy ziaZ!Il~czyic~ ze Ok~ę~ Lód'Z!ki się prz.ydzlał!U maszyn wyścigowych dla nad zmorrtowaniem sekcji :p·ływackiej,
hezy okoł10 tySilą>C.a motocykl.i&ow zrze- zawodiników !ódzkiic:h.
tre.rne1rem której będzie Je·den z naj1ep•
szony~h w. 26 klubach --: przyc.z~ \ Inicjatywa mofocykli&tów zasługuje szych w Polsc,e i.nistruktorów, Ma.i"
am.~1c1ą. ~a·zdego kilu?u będzie . v:rz1~c1~ na ~yróżndienie i wi~na hyć iprzykładem chrzaik,
grupy,
lub sie:kcj~
bokser-<
na1hczmeJszego udziału w z1ezd.z.1e t dla mnych S!portowcow.
skiej j t.<l.
Dzi.ałalność YMCA znalazła, bo i zna.;

•

Sport motorowy

stołowego

W sall Elektrowni odbyły się rewQnłowe
t:awody towarzyskie
tenisie stołowym pomiędzy druźynami Elektrowuta _._ oratorium.
Druiyny wystąpiły w ilastępU.Jących sklaiłach: Elektrownia: Badowski, Wiktorowskt,
Konasiewlcz. oratorium: Limlera; Zydler, Dut
kiewicz.
·
Jak na pocźątek sezonu gra była na dość
wysokim poziomie. -Techniką przewyższała
Elektrownia, klóra zasłużyła n..a zwycięstwo,
wynik mógłby być znacznie lepszy, lecz przy
stanie 5:0, do gry dopuszczono dw6ch zawodników rezerwowych, chcąc tym samym
przekonać się. o ich formie

w

t 1·

d • na db d

Dzi·s·
ma
sowy
.Elektrownia -Oratarium 6: 3
·
16dzkkh

nfoną pomoc w na11ce. Rośnie wiięc młl().l
de pokolenie pód 01pi1ekmkzymi sk,rzy-<
dłami YMCA do lat -18, a:J,e jeśli wie!~
ten przekroczy nie opuści jej 6Zeregówi
nae zdra<lzi - :przechodzi do
dz.iałti
młodych (18-25 lat). , I tuta i dop~erid
zaczyna się akcja uspołeczniania jedno.;
stki. Grupuje się je w kofa i kluby za}'eż:
niie do okazy>va nych za-i'nteresiowan l
umiłowań młooyich
obywateli. MamiJ
wiec koła: szachowe, filatdistycz:ne, plas
tyków, filmowców, fotą•grnfii, meteorolo
gkzne, astronomk'z.ne,
krajoznawcze;
p.rzyro<lniików, wędkarzy, kirótkolfalow..;
ców, szybownictwa, mHośników teatru~
megalomanów wreszcie i i:.1P. i t.p.
~ Mlo<lzi ludzi,e z tego grona bogaci jui3
w <lc•świa<lczeni.e własnych prneżyć i
ws1p1omnień zaczynają pracować w dzia"' ·
le chopców (z którego dopi1e.ro co wy-<
rośli) i w. ten spo&ób nawiązuje się inie-<
rozerwalna nić łącząca mł·o<liszy~h ze
sta.r szymi. W ten sposób krzepnie i trwa.
YMCA.
1
Bard•zo wydajną jest praca YMC3A W;
dziedzinie wychowanh fizycmegQ mło~
dzieży i pomocy okazywanej irnnym or.gal
nizacjom i klubom spio.r fowym. Dział w.

starł

z WM

•
•
p
·
ro•ram.
sobotnich· ;arzvsk.
- Wszyscy na balet Mo1·siefil
6
' . lewa. Usta ofiarodawców nagród wzrosła

w- dniu dzisiejszym rozpoczynają si~
pierwsze Wojewódzkie Igrzyska Sportowe organizowane przez ZWM, które potrwają dlVa. dni. Zawody rozgrywane
będą na boiskach WKS-u, Wimy, Ogniska, TU~U, Zjednoczonych, Arco· i Zrywu, począwszy od godz. 14-ej. Fakt za·
jęcia pod te imprezy aż tylu boisk naraz
. świadczy najwymowniej o jej mąsowym
charakterze
W d • d. . . .
k
·
n1u z1s1eJSzym poza rozgryw aPunkty zdobyli dla Elektrowni: Badow. mi odbędzie się również defilada wszyski, Wiktorowskl, Konaslewi~ ~ 2· Dl.a Ora skich zawodników i całej organzacji
torlum: Zydler, Lłmlera, Dutkiewicz po 1•
W. M. Zbiórka wyznaczona została na
, Następny mecz Elektrownia rozegra praw boisku K. P. Zjednoczone na godz 15•30 .
dopodobnie z DKS-em.
p
·
.
rzemarsz nastąpi. przez miasto
na
sta---dion ŁKS-u, gdzie odbędzie się występ
znanego hletu Moisiejewa.
Do komitetu organizacyjnego igrzysk na
Lełnl• dorobek Iódzkiei yMCA
płynęły jeszcze w dniu wczorajszym dal
W dniu 13 bm. o godzinie 12-eJ w połud- sze zgłoszenia, które wobec zamknięcfa
'
nle nastąpl w gmachu PolskleJ YMCA w t.o- listy i rozlosowania poszczególnych kon
dzł, ul. Moniuszki 4a, otwmcie ulezmiernie 1•
•• ,_
't t
.
rn.teresufąceJ WYSTAWY OBOZOWEJ, uustru- l\urenCjt, "'omt e qrgamzacyjny ·zmuszo.
fącef osiągnięcia akcji obozów letnich Og- ny był odrzucić.
nlska t.ódzkiego Polskie! YMCA w toku 1947.
Dziś .program przewiduje następujące
Wystawa zawiera bogate działy sbiorów konkurencje:
~rzyrodnlczych, prac ręcznych, tysunk6w,
, a) Zawody piłki noine.i na boiskach
wyników sportowych Itp. Ciekawe plansze WKS, Wima, Ognisko, TUR i Arco;
wynikowe, fotografie, r<:1diowęzeł i szereg mo
b) zawody l~kko·atletyczne na boisku
Cleli dopełniają interesuJącej całości.
Zjednoczonych;
Wystawę w płerwsźym rzędzie winna 1 c ) zawody siatkówki na boisku Zrywu;
zwiedzić mlodzież szkolna i nauczycielstwo.
d) zawody bokserskie na boisku ZryWst~ bezplatny.
wu.
.

gościnnego

l

~e;c~ 7 ~i~~ iu~~afie ~~~~~ wl~t:;~~

zgodnie naprzód przy wspóludziat1e insty,
tucji powołanych do śledz.enia postępów,
mtodz.
eży ·w ienauce 01raz Ww li.dziedzinie
h
· · d
wyic owama ·dzycznego.
ie \l•e SW!a -·
cznia jakie YMCA w tym wypadku po•
nosi (oipfaty czronkow!Skie oraz za korz~
staniiie z urzą<lzeń są minimaLrne), są jednym z przejawów Je.i działalności charytatywnej. Sp-ecjalną oipi·eką posta'!lowiła
YMCA otoczyć siport plywaicki tak w na
szym mieście zaniedbany, zwracając
zwłais.zcza uwagę na zaawanwwanych.
YMCA ponosi dziś przedętnie trzykwt·
nie więkS'ze świadczenia nlż -w roku ub.
I
. . l . t lkk
. k
ł
ł t
a e mm1ma me y o ZWilę szy a op- a Y,
za korzystani,e ze swych doibro<lziięJs.tw.
Bo ona nie bierze, lee-z daje. Daie nam
to, co }est dla państwa naj\Ji:aż, niejsze .....;:
zdrowego na ciele i ducbu młodego gby..i
watela.
-----------------

Ciekawie zapowiadają się niedzielne
pokazy gimnastyczne z udziałem 3-ch
zespołów, w ktdrych wystąpią najlepsi
gimnastycy . Polski z ob. Kieklickim na
czele. Grupy te przygotówywał do występu wielokrotny mistrz Polski i olimpijczyk, Dołowy.
i Bogata lista nagród zwiększyła się 0
· k d I
h f
d · •
Międnaz~1s a • a szyc do ia,:o awcloi w.
zy mnyn11 ną,gro y o iarnwa :
t
OSŁ
8 acti1ews ki - 2 pl łkf i
. Kura or
siatka;
ob. Wende dyrektor- CZPWł. - 3_mtr.
materiału wełnianego, 4 mtr. jedwabiu;·
WOJewo
• 'd zk'I U rzą d PW i WF - sz t oper;
'.~ u.
f'-mii Kowalski - rakieb tenisowa; Wszystko skoncentrowane w Helenow·1e
p
p 'd Jr
t f t
f'
·m~ UJ a - apara o ogm tczny;
Zarzqdy: Robotniczego Klubu Sportowego
Film Polski - Popielniczka:
TUF w Łod.zt i _lwiqzku Robotnic;zych Stawa„
W.K. ż. - 2 pary butów.
rzyszeń Sportowych - Okręgu Łódzkiego, po"
l'iardzo ciekawie zapowlada.i'ą się wal- w!adom!ajq niniejszym, że z dniem 9 wrzeli
.
.
•
.
.. nin rh. s~kretariaty powyższych organizacji,
kt boks~rs.kte. 1 Proc.z ' wymienianrch j~z zoslaly prze!llestone. z dotychczasowej siedzi
zawodmkow interesująco zapoWiadaią •by. przy ul. Sienkiewtcza '26, do Ośrodka:
się spotkaniir w wadze półciężkiej. gdzie .5portowego RKS TUR w Parku Helenów przy
między Innymi startują Urzędowicz i ul ~ólnocnej '36 /38 ! urzęr:iujq we wszystkie
Skrobiranda.
dni tygodnia precz niedzi el.
Prezydent miasta Lodzi ofiarował cen
Telef<in do Ośrodka RKS TUR' Nr lOl-05.
ną statuetkę z brązu dla najlepszgo ze- Przypon:inamy wszystktm członkom Klubu, o
obowiqzku regulowan!a składek czlonkowsspołu ZWM-go.
kich, regularnego uczęszczcil.ia na 1rening1
Wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzyma- i brania czynnego udziału w cDd.ziennvm Z'.'(•

z.,

ystawa obozowa

•

Przeprowadzka

ją żetony ,pamątkowe.

Ą c1u Klubu.

R.

·

•

Str 6

-· - .·..:z -

:

. - ~ -~ ·~· ' - _,

-· - . ~

--

-

EXPRESS I LVSTR !!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!! Nr 251

TAJEMNICE DŻUN&LI

Przerażony ucieczką wroga i wsc1ePrzedzierając się przez wysokie, gęste
Peterson śmieje się, słysząc nieustakrzewy, Peterson i Smith usiłują jak kły Japończyk, bez przerwy ostrzeliwu- jącą serię strzałów. Obaj ze Smithem
najbardziej oddalić się z niebezpieczne- je brzeg dżungli, gdzie zniknęli Anglicy. wpadli w doskonały humor, pilot filozoCo na to powie Li-Tsen?
go miejsca, a jednocześnie zachować
fuje:
wla.ściwy kierunek do fortu Ądamsa.
- Ci głupcy uważali nas za baranów,
..które potulnie pójdą na rŹeź! Dostali na.,.,~

Samolot Li-Tsena zbliżał się tymcza„
sem do zakonspirowąnego lotniska, kt6·
re oficjalni.e służyło celom handlowym.
a było bazą japońskiego wywiadu. Naz·
wa „Export Company", miała mydli~
oczy wrogom.

uczkę!

Ookąd dziś pójdziemy

• ) POMOC domowu
potrzebna - do małe
go, gospodarstwa. Ma - - - - - - - - Państwowy Teetr Wojska Polsk!e!JO
ZAMIENll; 1 pokój w
gts\ra:cka 25 m 9.
Dziś i dni następ-nych „Burza" w nowej tn·
śródmteściu na pokój
-=-===---~..,,;;27,_9_8
!eenizacji'. odznacz.onej na konkursie szekspi
AGENT branży Pedu- z kuchnfq z wygoda1owskim w Warszawie pierwszymi mtejscanu
meryjno • Kosmetycz- mi za dopłatą; dzwo27875
nej potrzebny natych· nić 100-81.
ie reżyser!ę L. Sch1Ilera i oprawę scenogra.
mYast. „Sve\tc", Pilsud POSZUKUJĘ dwa poko
iczną; 'Nł. DaszewskYego.
27982 je z kuchn1q z wygo.
Mimo k!lkakrotnyc'n odezw w sprnwie stosowania oszczędności w zużyciu energii skiego 31.
Początek punktualnie o godz. 19-eJ.
elektrycznej, tt w szczególności uruchamiania motorów do pomp jedynte w porze noc- POTBZEBliA pomoc dami w śródmieścłu
TEATR KAMERALNY DOMU 20ŁNIERZA
nej od godziny 22 do 6 rano, wtększość doz otców domowycr nie stosuje się do wyda- domowa do wszystkie za zwrotem kosztów,
ul. Daszyńskiego 34.
28006
go, Pi..>\rkowska 136, tel. 272-08.
nego zakazu, włqczajqc motory w okresie nie dozwolonym, czym powodujq zwiększente ob
Dziś i codziennie jedna z najweselszych
27983 URZĘDNIK starszy po·
I oiętro.
ciq:ilenie w porze dziennej.
pomoc szukuje pokoju un.e·
mmedii G.B. Shaw'a „Żołnierz ! bohater"
POTRZEBNA
;utro w niedzielę 14 wrześn!a dwa przedsta·
E'lek!rownia Łódzka ostrzega ob. ob. ·do ::orc6w, że w razte nierespektowania w.w. 'domowa. Zgłaszać się blowanego w okolicy
wiania, o godz. 16-tej ! 19.15. Dochód z ptrzed zarządzenia oszczędnościowe90, zmuszona bę cizie. ntazależnie od. wyłqczen!a silnika do Wschodnia 70 m. 50, ul. A?mit Czerw-0nej.
27985 ~~R.S. 28007
Goldm.inc.
sławienia o godz. 16.ej przeznaczony na od
pomp, wyłączyć równie.ż. instalację światła elektrycznl!gO w m'ieszkaniu tychże dozorców. DROBlAŻDŻARKA do ODSTĄPIĘ pokój z ku
'Qudowe Warszawy.
Elektrownia ~luje 'do ob. ob. adrninistzatorów aomów--o ooptlnowanie ze swej stro· szycia kołnierzy po. ch.n!ą za: zwrotem ko
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
trzebna. Siła tylko pter szt6w remontu. .Wia.
·
śctslego przestr.iegania povtyższego za rzą;dzeni<r.
ny
Telefon domość ul. Placka 44
wszorzędna.
1'ziś i codziennie o godz. 19,30 komedia R.
Ełel..-trownia Łódzka
28008
27984 w sklepie.
260-02.
N'iewianw-icza pt. „ICH DWÓCH" z piosenWYKWALIFIKOWANA POSZUltU}Ę ro.zkłado.
kami Z. Gozdawy i W. Stępnia.
l.lriział biorą: A. Dymsirn, Halina Ochalska, AKUSZERKA ŁAGOW DOMEK ::;: ogródk!em PŁASZCZ skózzany ału PLAM na słońcu nie osoba do ntemowlę· wych 5 pokoi cenfrum.
Zofia Wilczyńska, Edward Dziewoński, Kazi. SKA abiturientka War kupię, blisko t1amwa gt, sprzedam, ielefon usunie.„ ale piegi, pla cia: potrzebna. Retezen Oferty „Piotrkowska".
mii>rr. Pawłowski l Leopold Sadurski.
szawskiej Kliniki prof. ju. Najchętniej Ju:11a:- 157-15 godz. od a - my cery niedom·ago- cje konieczne. święto WARSZTAT ślu:scrrski
z garażem w eentrum
Kasa cz 1nna od godz. 10 do 13 i od 16-ej. Gromadzkiego... przyj. nóW. Pośrednicy poż.q l~-41!/.
27975 nia: krem PUR,/lSA w ,krzyska 6 m 2.
2'79B'7 odstąpię. Te1. 21t.4;-1s.
w:qje Zachod11fa 52 tel. dan!. Oferty pod „Ma DQ SPBZEDAN!A 6-tY 7-miu dniach pochla·
27716 godni.owe wy':!;ły raso· nla. Żqdać wszędzie\\1 POTRZEBNA pracowni
ły".
MOTOCYKL :&MW 400 we. Z~ferz - Strykow Przem. Kosm. • Chem. ca domowa. fteferensprzedC%J11. Stan b. ska 19 - ewent. tel Poznań, ul. Poznańsk':I cje konieczne. ZeromDr P.RUSAK chcr-oby Stefan Galuba, długole 27403 skiego 17 - 30, S-8. il'OBESPONDENCTJ27976 26.
Pt-otrkowska Łódź. 216-57.
nr.rwowe, powrócl!, Po tni praktyk szpitala dobry.
27988 NIE nauczam: Mctema
lekarze
ludniowa 23, tinl 219-38 skórno • weneryczne- 131 warsztat ślusatski. SPRZEDAM futro mes- ZDJĘCIA legitymacyj·
27921 kie roJ:mtar siczuply, ne retuszowane wyko DOBRA szpularka na tyki, Ftzykf. Znaczek
27803 go. Główna 62-76 od
1.ECZNICA lekarzy spe
skar nuję' w ciqgu 1 dn~a, jedwah i wigoni p~- 10. Opoczno. Slttytkcr
2717a OKAZYJNIE do sprze- wysoki, maszynę
27746
cjalistów Piotrkowska Dr KOWALćzyK cho- q. 18 - 20.
zgłoszenia, 26.
dania 9 lampowy od- petkowq Nr 84, dywan Narutowtcza 30 I p1ę- trzebna,
3. tel. 216-46. 10-19
roby weneryczne, że27856 Piotrkowska 22 lokal KURSY Maszynopisa·
b'lornik radiowy „Te· 3x2 m. wiadomość w tro.
27989 nia Stenografii (b!u·
Dr PIESKOW nerwo- romskiego 41. 5-7
27977 LEGITYMACYJNE zdję 51.
Wiado- redakcji.
lefunken".
we, wewnętrzne, elek- Dr. MAJEWSKI chora MEBLE: biurowe, sy· mość Zamenhofa l, DO SPRZEJ>AN'IA tap- cia najszybciej Naru- POTRZEBNA gosposia rowej),
Księgowości
trowstrząsy 3-5. Za· by kobiece, wewnętrz pialnie, stołowe, gabl sklep z kapeluszami.
czan higieniczny, łó· towfoza 8. ~tale kupu z gotowaniem, lubią- Centralnego Zwiqzlru
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