cena 3 zł.

Oplata pocztowa uiszczona

ryczałtem.

Pomoc dla Polski
W „Washington Post" ukazał się ar·
tykuł pt. ,,przedstawiciel UNRRA twler:
dzi, że dalsza pomoc dla Polski moż e
być pomocą dla całej Europy".

Polska potrzebuje pomocy finansowej
i powinna ją otrzymać - pisze ,,Wa·
shington Post". Takie Jest zdanie kierowni1'a misji UNRRA w Polsce, Donalda Sabina, który powrócił niedawno
do Stanów Zjednoczonych.
Stanowisko to sprzeczne .fes't z po·
glądem płk. R. H. Harrisona, specjalnego doradcy ministra rolnictwa, którego
wysoce optymistyczne sprawozdanie o
życiu gosoodarczym Polski, sporządzo
ROK li
ŁODZ, PIĄTEK 2b WRZEŚNIA 1947 ROKU
Nr 264 f562) ne po krótkim tam pobycie, spowodo·
wało zaniechanie przez Stany Zjednoczone dalszych projektów pomocy dla
Polski. Sabin oświadczył przedstawicielowi ,,Washington Post", że nie tylko
ze• względu na Polskę, lecz również dla
dobra reszty świata, dalsza pomoc dla
Polski jest wskazana, o ile bowiem Polska nie otrzyma pomocy z zagranicy
to pozostanie w trudnej sytuacji, będą·
cej sf(utkiem wo.iny.
Sabin podkreśla, że pozostawienie
Polski całkowicie jej własnym siłom
bonoszą z Paryża, że w ślad za protestującymi rezo1ucjami federacji so·
ne. Tę właśnie okoliczność przytacza się · dałoby się w obecnej chwili trudno usprawiedliwić. Kra i taki, jak Polska, po
tjalistycznych departamentów Soany i dolnej Loary sekcja socjalistyczna w jako typowy przykład metod „pomocy",
siada iący wielkie bogactwa potencjalne
Breście rozlepiła w mie. ście afisze, domagając się natychmiastowego u~tąpienia
stosowanych przez USA.
w dziedzinie rolnictwa i przemysłu, za·
Ramadiera i ministrów s~cjalistycznych z rządu.
Metody te, to rzucanie par'tnera na
Robotnicy w porcie ta Palice na zachodnim wybrzeżu Francjj odmówili za· kolana, odcięcie go od potrzebnych mu mieszl<ały przez silny naród, da.ie korzy
ładowania na statki transportów, przeznaczonych dla wojsk francuskich, walartykułów, a następnie
zmuszanie do stne mo:Wwości dla inwestycji finansowych f może sobie łatwo pozwolić
czących przeciwko oddziałom vietnams kim w Indochinach.
zaciągania pożyczek u siebie. W ten spo
sób USA zdobywa nowe rynki zbytu. na płacenie procentów od pożyczek na
odbudowę.
~zienniki paryskie, o.m a;via ją~
umo~liwił~by jej importować węgiel ze„: któr.e ~godnie ~ zasad am! „medycyny"
Odmówienie Polsce pomocy, nie ty1
aqę gospodarcza i:-1 ancJi p1sza, ze sto- Stanow ZJednoczonych, podczas gdy naJ kapitalistycznej,
są
głownym
lekar·
ko postawi ją w trudnej sytuacji, ale
jąc w oblk:zu u1emnej:!o bilansu płatni- 1 bliższe źródła tego surowca, t. j. Zagłę stwem na pogłębiający się kryzys 1Ve·
jednocześnie przyczyni się do opóźnie
czego w przederi·u wyborów samorządo I bie Ruhry, pozostaj~ dla niej niedostęp- wnętrzny w USA.
nia odbudowy całeiro kontynentu euro
pejskiego. Pociągnie to za sobą konseJ ·
wencje najbardziej doniosłe w dziedzi
ryzu w sprawie otrzymania kredytow
nie eksportu węgla i żywności t. j
.dolarowych. Rzą<l stara siie o uzyska- (
dwóch artykułów. których brak na}
ni~ tych k~ytów niezależnie od pornozapewnić
możność wyłącznego dotkliwie.i daje się we znaki w Europie
cy na zasadzie t. zw. ,,planu Ma rshalla".
.
•
•
••
•
.
w ro\ct)waniach. paryskich Amerykę
reprezentował mm1ster .t'karbu USA,
kołach londyńskich omawia się tonu, że przedstawiciel amerykański w
Snyder oraz
pod.siekretarz stanu do szczegóły, związane z oświadczeniem komisji dla podziału złota domagać się
spraw ~podarczych 81ay~?1·
.
podsekretarza stanu Lovetta, złożonym będzie przede wszystkim przekazania wię Cofn'emy wskazówki zegarów o eodzinę
. Ag.encta ,Fr~ce Pr~ . stwierd~a, onegdaj w Waszyngtonie. ;Jak wi adomo, ksz j ilości złota ~rancji i Włochom.
Na podst awie uchwały Rady Ministrów
ze rząd fr~~cus.k1 d'?~a~a się kr~yto~ Lovett podał do wiadomości, że w Niem Jak wynika z nieoficjalnych danych , ja- z dnia 11 września br. zostaje wprowa w wy~ko~ 700 !11'}1onow dolarow,. kt~ czech zachodnich zdobyto łącznie zapasy kie przytacza „News Chronicle", Franre ma zamia1' zuzy~ na zakUJp zboza 1 złota, przedstawiające wartość 330 mi- cja - wedle planu amerykańskiego dzon~ czas z~m~wy. 0 godz. 3-ej w nocy
węgla ." Sil~nach .~J~nocronych w c~lu lionów dolarów. Złoto to zostało przez ma otrzymać około 80 milionów dolarów w dniu 5 pa zdz!ermka br.•
podwyzszer_iia ra~Jl chleba o .25 J!ramow Niemców zrabowane w kraj.ach okupo· a Włochy około 20 milionów dolarów z\
O godz. 3-eJ dnia 5 pazdzłernika na·
lub ~zynapnnieJ utr~~manta obecne~o wanych.
zapasów złota, zrabowanego przez Niem leży cofnąć wskazówki zegara o jedną
~rzydz\alu w wrsokosc1 200 ~ramovr
„News Chronicle" podaje z Waszyng- cy,
godzinę.
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Lichwiarz I klienci

USA zmusza Francję do importowania węgla z Ameryki, podczas
gdy węgiel z Zagłębia Ruhry jest bliższy, ale.„ niedostępny
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Podz 1· al· złota pon·1em1· eck1·eg·o

I tu Ameryka chce
sobre
dysponowania dobrami kra1ow, obrabowanych przez Hitlera
w
I
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Czas zimowy
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~~;jr~i[i:::~:·~:::
zgodził się
ołrzy:

NieIo mamy
tajemnic
przed
światem"
d
,
•
•
zasa a. klorq k1eru1e • z sR R na ses·
Q

fr ancuski

w2amian za
' '·
rtl.'łnie kr~ytó'Y. - nie ~r~eciwiać się Się
P-Wentual~eJ fttzJ1 francusk1e1 strefy oku
pacyjnej W ~i001CZ€C~ Z~ strefą b:yty}e s ko-amervkanską ,
kitore1 domaga1ą się
.
.
• .
•••
<i<l jakiegoś czasu Amerykanie.
• W Waszyngt~.me podkr~sla się, ze p~ez~dent T.rum~n. odmówił komentowa- waszyngtoński korespondent dyplomat:Y
•
•
ma na konferenCJl prasowej mowy radzieckiego wiceministra spraw zagranicz- czny „New York Times" - James ResPodkreśla się ż*e ob~cna sytuacja nyclt - Wyszyńskiego.
ton, który głośno nawołuje do powrotu
Francji jest p;radoksałna: Ubiega się
Truman ogra~iczył się tylko do stwierdzenia, że „oświadczenie wicemini- do metod tajnej dyplomacji.
ona gdzie 'tylko może o kredyty,' które stra spraw zagranicznych ZSRR było wymowne samo przez się."
Zmuszeni jednak liczyć się z rzeczy.
Specjalny korespondent „Pr~":dy" w i sascy nie chcą~ a~y pewne zagadnienia wistością - ciągnie dalej kor~spondent
ŚCif dokoła
depeszy z Nowego Jorku donosi, ze prze poruszano pubhczme i coraz częściej „Prawdy" przedstawicie1e Departa·
mówjenie Wyszyńskiego wywołało po- I wzdychaJą do dawnych dobrych czasów, mentu Stanu usiłują nacisnąć wszystkie
11 kolarzy równocześn!e na mecie ważne zamieszanie w kołach delegacji kiedy to istotne sprawy międzynarodowe sprężyny tak wewnętrzne, jak i na zewWczoraj na przedmieściu Krakowa w amerykańskiej, krzyżu jąc ich plany i za omawiano w tajemnicy.
nątrz , wielkiej sali Flushing Meadows, by
Bronowicach rozpoczął się wyścig kolar miary.
Wyraz tym nastrojom, panującym w osłabić wrażenie wywołane propozycja~
ski dookoła Polski. Ze startu wyruszyło
Zdaniem dziennika , dyplomaci anglo- amerykańskich kołach rządowych daje mi radziei;kimi.
56 zawodników.
Przedstawiciele pewnych państw, ~
w czasie pierwszej godziny Jazdy gru
tym lub innym stopniu zależnych od USA,
pę czołową stanowiło aż 53 kolarzy. Ca'!
którzy ostatnio na sesji Zgromadzenia
la ta zbi'ta masa kolarzy wvjechała z du
zabierali głos, powtarzali prawie słowo
ią szybkośdą i w dwie godziny pokryła
._
w słowo to, co powiedział Marshall.
dystans 72 km. •
Najwyższym
Trybunałem
Nawet oczekiwane z pewnym zaciekł>
Na metę w Bytomiu wpadło ,Jedno.
.
r ześnie aż t t kolarzy. Wszystkim zalł-, W pierwszych dniach hstopada rb., rakle korzyści z eksploatacji więźniów '~ieniem przemówienie delegata brytyjs·
c 7 ono czas 3 godz. 55 min. 50 sek.
przed najwyższrm tryb~nał~m narodo- i ich niewolniczej pracy przy całym nie- kiego Mac Neila nie wniosło do dyskusji
•
,
wym w Krakowie odb~dzie .się rozprawa ludzkim traktowaniu czerpał ciężki prze żadnych nowych argumentów, lub też
s1~sk
o~oł~ 40 ."'.Ybitnych członkow załogi OŚ· mysi niemiecki oraz liczne warstwy nie idei. Przemówienie to mało różniło się
-t
.
.
. ł więc1msk1eJ.
.
•
mieckiego społeczeństwa.
od przemówień złożonych przez przedsta
. R.ozegrane vy Katow1~ach m1~dzymiaProces te? wYJasm f~nkcJe . o~ozo~
Rozprawie przewodniczyć będzie sę· wicieli San Domingo, Columbii i innych
„towe s;pc~tkame rewanzowe między re- konce?tracyJnych ~a tle 1deo.log_il 1 poi!- dzia najwyższego trybunału narodowego państw.
.
prezentacją Sląska a Kra1lrowem zakoń tyki hitleryzmu, dając odpowiedz niekto- Alfred r.i·mer p
t
k ł
h
Pod komec korespondent Prawdy~
· _wyStJ k'1m zwyc1ęs
· t wem d ruzy·
•
N.
·
kt"orz~ t odni...:.
. roces po rwa o o o 4-c przyt.acza art ykuł, który ukazał"się w biu
ł s1~
czy~
ry1!1 obecn!m obronc;-om
. 1em1ec,
ny sląsk1e1 w stosunku 5:0 (l~O).
twierdzą, ze to co się działo za drutami yg
. .
• .
• letyme „Barrons" wydawanym przez
W druż y~ie Sląska. najlepi~j .wypadł o~ozów kon~entracyjnyc~ było wyni·
.Pr.ze~idztane są wizJe lokalne w Os-I ~all .Street. Autor tego artykułu jest zda
a~ak , Krakow _wystąpił ~ WJ"b1tnie. osła: ki.em ek.;;cesow zbyt gorl~~ych wykonaw więcimi~.
•
ma, ze propozycje Marshalla, zgłoszone
b1onym składz1.e bez piłkarzy WtSły 1 cow, a nie planową akCJą, zorganizowa
W związku z procesem, ktoremu nada na sesji Zgromadzenia Generalnecro id a
Cr acovii.
ną świadomie i celowo przez aparat pań ny będzie charakter międzynarodowy, za- '. w tym kierunku, by zmusić Zwią~ek Ra
Bramki dla Sląska zdobvli: Alsz-er - I stwowy Niemiec hitlerowskich.
proszeni zostali do l(rakowa liczni S?'Oście dzi~cki do ewentualnego wycofania się
3, F ranUiJ.. - I i Szołtvsek - 1Materiał dowodowy wvkaże ;„t, urtoln 7.;urraniczni..
l z Orl!anizacii Narodów Ziednoczonych.
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ruch budowlany do~~~~:!~

Remont licznych budynków w lodzi. - Rozpoczęto również k il~~1 100x1 c.~•uwA·••;y1~~0„A, 0,,.w1·•.
nowycb budewli. - Pe myślne horoskopy na nalbliźszą przysz osc :~~~~~ j~~~jż~~~~;.1 arA/ ~~:y~a:a :;ćn1 p:~
Sezon bud<W.'lany - w pełni . Nasileni·e robót o siąga piunkt kulminacyjny i
·
· t
t
Urząd Zatrudnienia
nie Je6 popros u W
·
·
t
·
d ·
stanie zaspokOle wzras. 3Jąe€'!2;0 z ma
bo
\1 T
1
t
na dzień nemy
u na SI ę ro etą. "' e
l" ~r3fl!ak i da1'e s i ę rÓ "'n ież brak inżvnierow i
echników, kt órym mcżna,bv fl"\' ;erzyc·
· robotami.
'> ierownid \'o nad

1

•••

jakkolwiek można wodem zerwania jego małżeńs tv•a, chod i
pierwsze IJ'Omyśłne Pani tylko 0 nazwtsko dla d.z!ecka.
Rownież nową budowę z aczęlo
przy jaskółki.
'Powinna Pani pomówić przede wszytk1m
st„ Pani na jakiś .in
ul. Kopernika 56-58. Stanie t am ~ .1~ I •
Oto przvs
. · t ą pkirno do remontu 1 .ou do- z ni·m, zanim zd•eyduje
"
"
k
b
d
"
h
ny
krok.
)""s'\t i·est człowiekiem odpowiedz10,
1
ka hala-monfownia .. Ee tro u o wy , wy małych domków mieszkalnyc , prze.
"
b
.
Po t yc h nym i szanui'e swoje obow!qzki wo
ee w,a·,
gdzie montowane hę·dą i bud owane '110- ważnie na peryferiach miasta.
d
•
. L szego dziecka. napewno sam bę zie e h 010 •
torv dla fah rvk
nierW!'Zych
próbach <X' zekiw any. JeS t dać córeezce nttzwi~"o.
· '- W ia
· k'1 spo~6b oświe
· łćid zki(' h.
I'
·
~
,;Film Polski" te ż budu ie kilk~
a ó.ri - ""'"
"" fO"'~
nasilenia
budown
id'wa
m;eszka·
· t le.,,o
"' sprawa
-l
tli te sprawe i:onie, to JUi ies
mÓ"'· w k tór~·('n ur zą dzo r.e be~ą ::
jal niowego i należ y się lkzvć JJ'OWażni€ ~ t Pa~! nte p~tr.zebuje 0 tym my śleć . Dlc Pani
Pragnąc . zac,:ęgnąć b~iższych infor- ne p<lmiPSZCZenia dla mat<:> rialn"' lat '0- tym, że dzięki wprowadzonym ulgom I wa?l!\e i tstatne muar być tylko dobro Ha·
mac ji. jak się dokładnie prz.e<lstawia s y- paln y<'h
°"· vhuc hm\·y~h. oraz ate- udoo-o<ln i.Pni('lm budownictwo miesz- nusl.
tuac1a na tym odcinku. z\l.·róciliśmy się lier i t.v.
kan~we ruszy wreszcie z martwego
* •
Pam
rn wyja śnienia do Nadzoru BudowlaneDn Na<lrnru Burl0 \\'lanego nie pr?e- punktu
tm~szcz~SLIWA KRYSIA: Pownnna
go, który, jak wiadomo. za twierdza stai A napływa·r projektv. z któr ych więk
G<l/ mówilll''1 0 bu<lownidwie miesz- zwrócić ~tę do Wydzia.lu Opie.ki Spd~łe.czntl:
. pan
I y, zw i· ązane z bt1 drową, ~w~ f i·e~t iui za t wi~r•1zona
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•
i za1muje
rnę ma
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kaniowym,
nie można pomrnac
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- r.y dai'e i ""'moe
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iak ~
miejsc„
1
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przebudową i nadbudową i tvm ~amvm , M. in. zat" 71f'r<lzon<J projekt budowy niem pożytecznej inicjatywy Centralne- zd~' '?'1 ł dcz ~c.~w~~ pracy.
ie.st najlepiej zorjentowany w t~j dzi€dzi wielkiej ~a j"?Nni • l!'llr:i.źu. lctóra powsta ~o Zarządu Przemysłu Włókienniczego, u crni, n &Z 0 1 ~ "'
nie.
I nie przy 7hie~u "li1: Wókzańskiei i który rem?ntu;je na Bałllta.ch sze~eg dał· Mt.ODA MAMUSIA z PABIANIC: Wie,e
Okazu je si ę. że ~; oorównani'J z ro- Skorupki. \Vvh11<lu j.p ją P ai1stwowa Ko- szych ob1ek~o~ na m1eszkan1a dla naszych Czytelniczek pros! 0 przepisy 111.a pte
"'i.em ubiegłym, tempo robót budowla- . munikacj::i Aut0lw:<ol'JW::i. której aut(lbusy swych robotn1kow.
czenie ciasta, tortu etc. Pani, przysłała nam
nvch wydatnie się zwiększvło.
Slarłem C::ZPWl. n.oszłv takie i inne 1przepis na smac:roe i tante ciasto t<>rłopwe~
1 ni-e hęrla. · 3'111. m11siałv Q'arażować pnd go.J
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j
uder•piał\' w latach wojny.
I hliższwh
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i enemy. 4
J a, „
Piękną ~zatę zewn~trzn1J, otrz ymał' 011..i•iaJ1.:i
Mr. , ;in·'f' '
·izvt
Wtcza
~ - 1-piętrowy u .vne • "" kt o10 dkg mqki 20 dkg. cukru pól pros.zk11 d 0
1
repreZ<'nta cv iny budynek Centralnego li Jedvr1'1m
n11·~P.m teQl'JrO.""r:~t;;<} •u- rym pow st.a nie kilkadziesiąt mieszkań I pieczenia ci~sta, 2 proszkt ~a budyń,_ o arna
Zllrzadu Przemysłu Papiernkzej!o przy chu i,„ c1,:-iw 1rireg-0 w Ll.'ldzi ;+'.st. że ~as ta dla robotmkow 11rzemysłu metalowego. ku cytrynowym lub wanil!owym. Cukier uc!'"
zbieg-u ulk G<lański~_j i Więcko\\· ~ki~Q'O, wio n_<l zo "la r·~frzehy ()r 7 em v,ł11. l cał·
Ogólnie hio0rąc. mo0żn;:i .stwi.erdzir je<l- ramy z iółtkami. dolewafąc po łyŻ<ce wody.
gmach YMCA na ul. Moniuszki, d·obie- kow•tym 1>raw•e ,lominieciem ~11.-fowni- n<J: wys.zliśmy już nareszcie z ~łr;-bokie- naS>tępnie wsypujemy _budyn.ie, przesta~q mą
·
dwa rnies7kanioweiro.
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t pieczemy w gorq;cym piecu przez
"Fnie hloków m~('Szkal.nych przy Ilf. pryw:itn::i "' vkarn1~ n::i tvm orlct'fl'K'l i a· fn lir roku pr-rv<;7.fvm.
(o
~ mtnuł. G'dy ciasto jesi już upieczone i z!m
Pi,.,trkowskiej !18- 64, i;rd2i~ Pańc;tw~wa ne, moi9'1ny przełożyć je mCllimeladq owoco
rent;i1ta Handlowa remontu.fe pomies7· Członek
Ul
·
s1·ę
Łodz·1
wq. 11\b kremem.
rz~nla przys'lłeiro „Domu TowarnWef!'O", I
n
• • •
·
WANDA D.: Uważamy , t<e zup~in!e spok:l
re mon tow;i.ny
j~t cfużv budynek dl:\
WSH przy ttf. Armii Lurio~f i wiele
Wywrotaw~ec
ński
Ri
waęz1en~a
~~r:;:ea!~f;T'l~:~s~ ~cz;:eqt: d=e~~~
·rm v~h.
·
Jerzy Wowk, Uikrah1iec. członek się s sweg• pobratymca, Szelemecha, przynos! ujmy. Mie}scowość o lct6rq Pan '
~a czoło tegorocznych
robót wysu- OUN. ').brał sobie za teren działalności przy uL Proletariac.kiej nr. 8.
pyta - znafdula. •ifł w tednym, z. okrttq6w '
\'a ją się gigantyczne prace, zwiazane Z wsie powiarhi lubaczowskiego, g-d.zie od
Podczas re.wiz.ft, ina leziono rist. pisa- w Angltt ..,Lanea", znaczy okrąg.
rrlebuciową dawnej fabryki Rozenblatta lutego 1945 r. 7.ajmował się propagandą ny przez Wowka do Argentyny. w liście J!!ł9------------..111iędzy ulicami Gdańską. żeromsldego, : o światą wśród Ukraińców. l(olporto- tym poda~ . i~ ,,burłacka krew si~ leje"
iwirki i R:ułwańską. W kompleksie rnai wał liczne gazetki. w których nawoły
rlujących się tam budynków l)(lwstaje wano do mordowania oficerów i funkcjo i c.hwalii się . :i:oe po<lc7 as wojny organiPolitechnika Lódzka. Praca jest 0 tyle narłuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 1 licz- zacja jego dobrze dała s~ we zna.ki }>M·
rnozolna, że wszystko trzeba od gruntu ne artykuły głosiły 0 mające.i niebawem tyzant01m .
''r 7E>r::ihiać, aby dostosować pomioeszcze-, wybuchnąć wojnie.
Za przest~p~twa te odpowiada! Wowk
li;; <lawnej fabryki włókienniczeL do poW czerwcu 1916 r„ Wowk zacboro- przed Wojskowym S;!<lem Reionowym.
rz-eb zakładu naukowego.
wał, w związku 7. czym zosfał przenie- k-tóry go skazał na 15 lat wi~zienia, oraz
Rozpuczęto też budowe lcilku nowych siony do ,,rezerwv". Przez droższy czas na pozbawienie praw na lat 5.
~ ·nachów. M. in. przy 111. Surhej
10, się ukrywał. wr('szd~. gdv się wrientoSz<:-1.emech, za udzielenie Wowkowi
·.Jzie powstani~ 3-piętr<n\'V h11dyneik fa- wal, T(' wła<lzP IJ<Pzpio("{'7f'ństwa są na kwatery, wstał skaxanv na 2 lata wię- j
YCią
1
-,r v{'.ziny. który p<>mieści wyfwórni~ wy· i""g<:' tr0pie ucif'kl d11 tod7l i schronił zienia.
robów azbestowych,

koniecznych

przemysłu włókienniczego.

dla f be zainteresowanie,
zaobserwować już
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Klecho~'i~ckie.j.
Doktór zgodził s1ę nc
to0 chęrnie, jej zdaniem zbyt chętnie ...
Gdy WS<Zyslko było już gotowt';, Ann ,
z pewnym waha1dem poiprosi!a by wołn·:i
jej było zajrzeć do kredensu 'l.- stolo
1
wym pokoju. Przypomniała sobie, U: \1,
-:
małej rskryke, miała kiedyś scliowafle
pewne drrobiazgi.
Aleź oczywiście! Niech zagl ~ da, do·
kąd chce!
Pr~iła, by po.sze<lł z nią i ~vł prz.~
- J proszę pamiętać ~ pow1.00zial
Poszła na gorę z milvm uczudem ratym. W~·<:iąg-nę 1 a dolną szuflad1> i odsu·e teraz my ,ieS'teśmy pani sublckato- dosnego podniecenia. Doktór przywita!
nęła zadśnis-te mocno dno. Pod nim ,
3mi, a pani będzk u siebie!
ią serdecznie.
·
ukazała się mala przt-..strzeń zapełnion 3
P ytał się w mieśde,
ile płacą su.b
- Bierzmy się <lzisiaj do roboty. N;qpapierami. Była t<i pa{'.zka niemieckich
1)kato1 zy za kilka po,k-0i. Wymieniono wyższy czas, zeby pani miała już własmarek, ja!kieś dwie małe fotografi/2 ,
7 nacw.ą sumę, mieszkania były bardzo ny kąt.
obrączki i niepokaźna broszka .
:-:'!szu kiwane.
....
Weszła d<J IJ'O'kC"iu. Meble zsuiiięt-e by- Oto, co 1<1edrś tu schowałam PieNie mógł niestety płacić tvle. gdyż ly pód ścianą, t) [ko pianino s tało na
niądze już teraz nic nie warte. Biżuter i i
ii-: zarabiał dużo.
Toteż nieśmiało wv· S\\'oim mi€jiscu. doktór wiedział, że Annie miałam, tę jedną tvlko broszkę, ulu Pi e-nił cvfrę nieprzekraczającą i•eg(]
na grała Naprzechv pianina. stał tapbiony drobiazg mojei matki. Dala mi Ja
.liwości . Wydała s.ię Annie i tak zhyt \~:y czan ze !'lto łoweg(l pokoju. z ladnym dypo uro<lzeniu Zb~zka . Lubiłam ią. choć
ró rov, ana.
\Vanikiem. wiszącym nad nim na ścia
j-est tylko srebrna i kamvczki zwvcza j. Załatwili wreszcie szybko sprawy pie- nie.
ne, ale przypominała mf ZClW~le mamę .
11ężne. Dziwiło Annę. że to nie pani
- Proszę. to d{'iplero początek - Jle mogłabym za te obrącz]<i d(l ·
Brodzka zajm()\\ ala się ich wspólnym rzekł wesolo doktór - tera? idziemv na
~tać, jak pan s.ą.<lzi?
miesz.kaniem . Mó\\·iąc prawd~ , obawia- s.pacer po pokojach i proszę wybierać, \\·ą.
- Niestety, nie Mientuję się 7upełn ie .
~a ~ię trochę tego hli-skiego ~ąsił'<lzt -.\'a, co dusza zapragnie.
Poprzedniego rlnia, ordbvła z mężem Ale dam pani adres swego P!7~ jacie!a.
1
ggyż rlokk rowa nie \Y ydala iei się zbyt
- Wziął ią żartobli\\'ie pod rękę .
długą rozmowę, rybfitująq w łzy i histe- który ma przy Traugutta ski"'' jubiler:vmpatyczna .
- Jaki on miłv - pomyślała Anna. ryczne wymó'lvki. Doktór S.lJ'C)kojnie, ski. On to pani należvcie ocen1.
Pewnego wie czora zeszli:! z góry We- Do tej porv l\' idz i ała Q'o zawsze zapra- ale stanowczo zażadal o<l żonv należne
- M'° że 8tę pan gorszy. że &przedak
ronka i prosiła by pani Klechowi€<:ka cowane1ro i zmęczonego
go szacunku dla K.lechowieckiei .
obrączki?
prz yszła do nith.
Pan doktór czeka.
Nie chciała ta~ c hodzi ć po mieszkaNigdy ji"szcze nie mówił tak ostro do
- Nie : zupełnie nie. Ale gd _by pan
aby urzadzić razem pokój.
niu J zabie r a ć im rzecz y. de których swojej Ja<lzieńki. a!e trudno! Musiała chciała poczekać parę dni . bi'.'dę mia! dJa
- Pani d-oktorove 1 niema - dodała zd~ży!i s ię iui pe'ń·nie p r Z \' Zw1 · czaić. ale wre~zcie zrozumieć. że Annie należy się parli pieni ą dze ~a miesz kanie.
chytrze - al 0 to eh~ ba nie 1"1'7 •ó"" 7k a- dokt6r nie ustepo'' a!. Bv! tak koleżań- rid r:ich dui:"'l 1vzględów .
Poprosiła 1edna k o a<l re-s i !}a re słów
za?
·
ski i s€rdeczny, że Anna oozbvła się
Dzi~iaj Brodzka pojechała do kolezan p.ołe.-a j ąc vch do 111h.ilPr:i
P ·vlz·ęko\\' a1onieśm i eJ.eni.a ·
Nie. nie nrzesz kadza.
ki, by nie asvstować Drzv worowadzeniu la j \\•vszła.
m. c. n.)

ma-

Weronika cho<lzHa za nimi rozba\\·iona i znosiła, co jej wskazywali
Anna wybrala tylko je<lęn obrllz „Ko·
ni(>-" - Kossaka. Zbyszek lubił ~o najwięcej. ZwiNzęta. a szczególnie koni€,
byłv prze<lmiotem jego stale i adoracji.
Uwijali się we trófkę wesoło. pracując z praw<l·ziwą przyjemnością.
Anna
cieszyła się i ożywiła. Pokói stał się tak
przytulny. Z kaidi"g"O kąta wyglądały
mlłe
stare przedmioty, znane i pełne
dawnegQ życia .
- W tapczan!<" znajdz•e pani pościel
- oznajmił doktór. - Tak. tak, już
wiem co mi pani p<>wi-e. Ale chvba wolno nam to pani pożyczvć? W łazience
ooaj<lzie pan' wszystko, co J)('Ytrzeba,
kuchnia je~t rl<J pani dys.pozvcii . Myślę.
że nie będziemy pani z.bytnio i>rzesz.kadzali.
Uśmi€'chnęła się z w<lziec z nośdą. Jaki
taktowny! To przecież ona będ zie im
zawadzać ; to bardzo
Nie wierlziaJa je<lnak. do jakiego stopnia sytuacja ta złościła panią d.oktoro-
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PRZ Y& OD Y WIC KA i WA C

WICEK: - Ha!. . .' Widzę zbro<lniarzy !
\VICEK: - Odwagi, Waciu! Za chwilę
ZLODZIEJ:
Utości, szlachetna
WICEK: - Zaraz cię wypusz,czę Wa·
Hallo tam, niiciponie! Od<lawa·ć zaraz będziesz wolny!...
osobo! Daruj życie!.„
cuniu ... Co tto? O rety! To nie Wa.c~
worek, oo zrobię z was marmola<lę unZLODZIEJE : - T<0, konku-rencja ! OdWICEK: - No to zjaw, kaj<laniarz-e i tylko świnia! Musieli }ą ,gdzieś zw~
rowską!...
wal się, bo IXl ziobrz.e!....
niech
was nie widzę!
dzić.„
1R!!!lllSl!lls;.; :!ll„mll!l_..
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Proces pomocników B;ebowa
rozpoczął ·się dziś

w lodzi

Dziś rano w Sądzie Okręgowym
w
Łodzi
rozpoczął się proces zastępców
kata łódzkiego getta, Biebowa: Ericha

Czarnuli i Franza Antona Seiferta.

Chi ba ,nam wy

Od l-go października - nowe ' normy -przemiałowe • ..., Chleb
kartko wy
lepszy . cena fiego nie zostan ie podwy iszon

Przewodnic zy sędzia Walewski~ o-skar
będzie
za '\}rOk.'111rafor ~miarowski.
Już za kilka cl.ni wchodzą w życie naNa rozprawie v'hecny }est biegly Zyd>0wsrk}cj Komisji Hisforyiczne j, mgr. der doniosłe zmiany, związane z zaopatrzeniem ludności w chleb.
Ar'tur EiiS:enbach.
Z dniem l 'Października wprowadzo1:1e
zo~+ają nowe normy przemiałowe, które dla żyta wynoszą 80 proc„ zaś dla
pszenicy - 70 proc.
ukarani -przez Komis·ę/Specjalną
Zmiany te Qkazały się koinieczne, a to
. Na osta.tnim posiedzeni:tt Delegatura z następujących powodów:
Dotychc·zas , przy chlebi·e kartkow')'m
t\omisji Specjalnej w Lo<l,zj nk;uała
grzywną w wysokości 50.000 zł. Broni- <;>·bowiązyw~'ł
90-'Procenfo wy p~z~m!a~
sławę JANISZEWSKĄ, 'WS!pÓłwłaśeicirel z ..r-ita, co. me da;wało dostat:ec.z~eJ_ 1losc1
kę pieka-mi w Zgierzu, ttl. P anęczewska otrąib, _mezbędnych dla wyz~1en1a ~a-,
Rr. 3 za pobieranie nadm'i.ernyd 1 cen za sziego mwentarza.
Postanowion o więc

Piekarze i kupcy

pieczywo,

a jej

maiłżonika W'ł.adysława

JANISZEW SKIEGO, za ~ samo prze·
stępstwo grzywną 25.000 zL

Jórefa USA, pieka'l"~a w Zgierzn, Stary Rynek 3 za &przedai bu.tek oo nadmiernych cienacłt ukamo grzywną 25.000

cen

chleb
20.000 zł.
za

karą

·grzywny w wysokości
W Lowiczu, u:karny został ka.ra grzyw
ny 25.000 zł. wf.aśckiel resta:urncii Bronfsław l(l'EIN (ul. Kościt.lSzki nr.' 2) za
niep06ia<lan~ cennika i coo na i-utykulach wystawiony ch na widok lfYUbliczny.
Tad~usz JANKOWSl (l, rzeźnik z tę
czycy ul. Kościusz'ki 24 - za ukrywanie sadła, sołoniny i scha~u ukarany zo~
srtał grzywn·ą 50,000 zł.

Kara·mbol- uliczny
RO?bify wóz z butelkami
Na ulicy Rzgowskiej , przed d<Jmem
nr. 44, wy<la·r zyla się katastrl()lfa:Tiramwaj, prowa<lzony J>(zez mdtorWOjtaJę
(uL Henryka
4) najechał na wóz PMS ,, wiozący puste
bu~telki. Wóz zosta.J kompletnie rozbity, zaś
woźnica Julian Tucholski (Ruda Pabia nicka, ul. FinanS()wa 5) ~egł cie7:kim

niczego Feliksa

obrażeniom ciała.

(i)

Małoletni kradną
O dwó.ch krndzieżach, poi:>ełnionyc'.h
pr-zez nlf'l€<tnich, poowiadomiolI'!a zootala
Milicja Ohywatelsk a w Lodzi.
17-letnia Maria Matusiak, zamieszkała
przy ul. Młynarskiej 47, skra<lla
swym rodzkom 2.000 zlotych i zbiegła
w niewiadomy m ki·erqnku.
12-letni Wiesław i 15-letni -Roman
Perkowscy skradli swemu stryjowi Win
centemu Perkowskie mu. zamieszkał.emu
przy ul. Przędzalni anł' j 42, złoty pi~rśdo
nek, oraz 50 sztuk srebrnych monet i
ucierk!i.
Za młodocianymi Z!:0rl7 ieiami rozoisono listy e-ończe,
(i)

!0

[ pdniać 10 procen'tową domieszką d
chleba, a mianowicie mąką sojową, jęc
Imienną lub ziemniakam i. J~kość c~le~c
je<lnArk nic na tym nie straci, przec1wm
- chleb z taka domieszką będzie smac
niejszy i poży~niejszy od do~· ... hczaso
wego.
Za•rzą1dzlenia oo!zczęcl1n>0ściowe ocnbiją
się przede wszystkim na pieczywie wo'

norynkowym : na chJ.ebie jasnym i bułec1
kach. Obowiązek domieszek, zw!aszcz
kłQlpotliwy prz,y zastC1SOwaniu ziemniaka i związany z tym system kontro
stanowić będzie do<latkowie trudnośc
dla -zakładów piekarskich. Oo'tyczyć to

1

otrzymaią

ogrankze.ni a te są ni~zna~z.ne 1
nam przetrzyman ie całego ro
sądów, prokurah.tiry a wi~c władz ni.e- ku gospodarcze go do nowych zbiorów.
zespolonyich ).
Do tego czasu nie zabraknie dla nikog
!Poza tym ekwłwa!ent otrzymają pra- chleba. Ten podstawowy artykuł wyży
cown«:y zarządu Miejs k·iego, w yd zia- wienia bę<lzie d.la W()zystkich zapewn!oł{Jw powi.atowyc h, MRN, WRN, pracow- ny.
nicy przedsiębiorstw użyteczności puibli·
Oczywisfa, nieqdzowny m do fego "'cznej samorządu miejskiego, Poczty i runkiem }est, a.by nowe normy był)
Telegrafów i Teldoou,
szkolnictwa ściśle pszestrzegan e. zarówno w. mieśpodlegającego Min. Oświa~y łącznie z cie, jak i na wsi.
wyższymi zakładami naukowymi ,
praMrnsimy zdać oobie sprawę z ~tego, fo
cownicy kurn'tl()rium
i irns1pekto1ratu jeśli o<lrazu, oid 1-glQ p:aź<lziemika, nie
szkolnego oraz Monopolu Solnego z wyj· 'będziemy doklardnire przes.trzegać tyc
jątki.em dyrekcji.
postainowień,
moż,e
się
zdarzyf, i
Wydział Aprowizacji otrzymał już na wcześniej zjemy posiadane zapasy zbo~
ten cel odpowiednie fundusze I jeszcze ża. i pod koniec roku gospodarcze go bywe wrześniu przystąpi do wypłacania libyśmy zmuszeni zastosować daisze, o
ekwiwalentó w. Sz:ezegół>0we zarządze wiele poważniejsze ograniczeni a. Ażeby
nire w tej sprawie oczekiwane jest w wi~c uniknąć tego, musimy z miejs.ca za
tych dniach.
(Q)
6tosować się dlQ nowych norm.

w tych dn~ach posiadacze kart paźdterni.kowych

również wfaścidela

ran~e r>?ska'1"Skkh

zboże, zarówno iz własinyich
zbiOlfóW,
Jak .i przywożone z zagrani.cy, podzielić
w_ ten sposób, a_hy zape.w!1ić wyży.wienie
nie tyl~o ludnosc1, ale 1 zywemu mwentarzow1.
Od I-go paźd'Ziiernuka chleb kartkowy
będzie jaśniejszy. Przez ~dniesi~nie
jego jako~ci kos.~t jednegu kilogra!na
chlei?a zwiększy się o 4 ~ł. i 29 ~r., Jed~
nakze konsument tego nte odczuje, gdyz
koszty t~ będzie pokrywać .Pańs!wo z
rachunkow Funduszu Aprow1za_cyJ~ego.
IP~nosząc ~
proc•. .prze:m1,al. zyita,
hędz1emy musteh brakujące llosc1 uzu-

•1en1.ą
• dze -Za011• t • •·k 8S ·z1emn1a, ÓW =:1,':ri~~~7i:~°'·Y• •Jąeych,
P

Jak się oowiaduj-em y, jiu.ż w najbliż-1
skl€1>tt spo- szych dniach Wydział Aprowizacji Zażywc-zeg'ó w 1.gi.«T;u.. nl. E>łu~!. m-. 9 ·nądu Miejskiego w Lod1zi przystępuje
Madysła-wa Staniszewskie~ za pob\.e- ..:1_
'd · nik
uu wyp ł ~cania na k

d., ja.R

...,._..__..__.~.--..-„!lillll-.simll::mlliim!l2m!l.._

arty paz z1er owe ekwiwalentó w pieniężnych wzamian
za ziemniaki na ten miesiąc.
Ekwl,walent wypłacany będzie na kar
ty I kat. w wysokości 585 zł„ na karty
! R. - 40 zł. i na dodatkowe „C" (ciężk<> pracujący) _:_ po 245 zł.
Ekwiwalent y będą wypłacane na 31
o:ddnek kart I kat. i IR, oraz na odcinek
2f dodatkowy-e h kart „C".
Pieniądze ofr zy maj.ą robO'tnicy I pracownicy na ka rtv I kat. I R i „C" z nadntkiem R.CA oraz ipracownky staro &'twa i urzędów woj"ewódlz.kich, {wylączeni w.stali praciQwnicy Izhy Skarbowej i Urzędów Skarbowyc h, Leśnictwa.
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obch odzo ny będzie w Lodz i w spos ób uroczysty~
- Dwie akad emie w park u helen owsk im
W
28

nadchodzącą niedzielę, dnia
bm„
na tereni-e całego kra iu obchodzony bę
dzie uroczyścire „Dzień Spółdzielczości''.
Miejscowy f\ornifo( Organizacyj .ny,
p<l6lanowil nie ttrząd.zać w Łodzi pochodów, ani żadn y ch imprez ulicz11 ych, odbę<lą .się on€ natomiast ria terenie powia
h1 w wię-lu gminach.
Tym piemniej Jednak, miasfo nasze
.przybiera w nie<lzi-elę odświętną szatę.
WtSzys:tkie budynki instytucji, za klad·óW
pracy, orraz skle-py Sipółdzioekze udekoro·
wane zostaną ·portretami pionierów spół
dzielczości oraz barwami tęczy, symbolem ruchu spółdzielczego.
W parku helenQwskim , w sali RKS,
TUR odibęda si ę tego dn ia dwie podniosłe akademie ku uczczeniu „Dnia Spół·
dzielczości". Ptenvsza a.kademia rczpo-

c·znie się punktualnie o godz. 1O-ej rano
i nosi•ć będzie charark'tN oficjalny.
Po 'zagaf:eniu i powołaniu prezydium
przez 'Prezesa Miejskiego Komitetu Obchodu „Dnia S.pó.h:!ziekzości" ob. Tade·
usza Jańczyka, przemówi~nie na temat
donkJ.s.liej r()Ji :ruchu sipółdziekzego dla
dobra ogóiu wygłosi Prezydent miasta,
Eugeniusz Stawiński.
Z kole·i. przemawiać bę·dzie ponewodnkzący Wojewódzki egr0 Komi1te1 u
Ob chod11 „Dnia Spóklzi~kzości" ob. Kępa
Różycki, po nim wygłosi referat oh. Do·
minko, dyrektor Zarządu „Spał-em•·.
Wszystkie prziemÓ\Viernia przeplafane
będą hy mnem spółdzielczym, który o<le gra orkiestra ZZPS.
Program Akademii uzupetnl urocz ystość wręczenia legitymacji
członkow
skiej i honorowego daru 1OO.OOO-mu

członkowi PSS, J'nowi 'łnaczakow-.
oraz wręczenie nagród najlepszym spół
dzielczym zespołom uczniowskim , opie·
kunom tych zespołów oraz zespołom
fabrycznym .
N a za kończoen1e odbędzie się część
a r'tystyczna.
Drnga akade mia w Heleniowi-e w yzm
czońa zo stała na godz. 3 po południu.
I jej program jest t·e ż b a rdzo urozmaica
ny. Pr zemawiać będą rn. in.: czkmek
R.ady Na dzor cz<> i PSS. Wróblewski,
przeds tav.·idel O KZZ, Napieralski, wiceprt>·z:es Za.rządu „Spr0lem ", Niemiec i
inni.
Po deko ra cji zasłużon yc h sp óldzielcó,v odbędą się za''"()dy SP'Qrtvwe oraz
podw ieczorek ,,bez mik rof0 nu ", na kt6ry zło ż ą s ię '- s.zere g rec ytacji, ~rystępy
cJ1óru. po !)isy or ki es.trv. ffi(lno.Jogi i t.d.
1

Gdy Japończycy ustawili się w szereg~
& moloty wystartowały do odlotu. Wracają do bazy. Wywiadowcy na czele z

Li· Tsenem,

zagłębiają

dżunglę„.

się

Twarz Japończyka, wykrzywia potworny grymas. Wspomnienie Petersena jest jak jątrząca rana. Przez niego,
szef wywiadu uderzył Li· Tsena w twarz!
Biada mu!

Li-Tsen nakazuje forsowne tempo mar
szu. Me oszczędza swoich ludzi. Pcha
go naprzód żądza mordu. Obiecuje w
najwymyślniejsze
s.zybko w myślach Anglikom
torfory.

Wścig „do~<ola Polskiu

NA
0-STATNIM
ET
PIE
w

WczoraJ ·rozpoczął się wvścig kolarski,
tw.<rny wyścigiem tłokoła PolskL Organłza·
c)a tego wyścigu, nawet w tak skromnych
ramach, wym•ga w naszych wa.runkach kolosr:tlnego wysiłku, nakl.adu pracy t środ
ków finansowych i z.a to wszystko należą
się fnicja.torom I orga!lizatorom słowa uznaW niedzielę kończymy rozg1 ywki of To też nie należy się dziwić, że w
nia. Wyścig obecny jest wstępnym etapem
€#wiata
ptzygotow.<iwczym do rzeczywistego „WyścT wejście do Jigi. Z szeregu pozostałych tych warurnkach uwaga całego
zasłu·guje na piłkarskiego s;kupia się właśnie na boicru I>okoła Polski", jaki obiecują nam w ro spotkań zaledwie kilka
·ku pr:yszłym, wyścigu, który będzie wzno- uwagę, a przede wszystkim dwa mecze skach południowo-zachodndch
krańców
wieri~m słynnych przedwojennych takich im w II grurpie, w której do ostatniej chwili kraju.

niedzielę piłkarze kończq

eliminacje ligowe

I

srtuacja nie tylko, iż n~e z?stała wy jaś-

p!e"!.

Tegoroczna ndn1atuTa Jest zatem spraw- mona, 1€CZ wręcz przec1wme zagmatwad'lł
umiejętności organfzacylnych. wm
la się moci:io.
toki spn:ętu kolal'Skiego, wytnymałośct za
Ta1k się stało, iż odpowiedź na pytawodnik(w f jednocze!inłe doskonałą prop~
m:ir.dą sportu kolar11kleąo. Nlepotrzebnłe tył nia.: kto będzie mistrzem :tej g-rupy i
·o na~ano ąo „Tour de Poloone", J.<rkby w który klub, jako trzeci, zaawan6uje do
;,a15ZYJ!l TOdrlmym jezyku polskim brak było ligi dadzą nam wyniki s'J)otkań AKS 11lów na o1'reślenłe jego właściwego charak- RKS i Rymer Grochów. Jak już poloru. Je!ft to prz~ież w~śclq tylko czteroe!a dawaliśmy, wszystko zależy od tego,
powy ~ tra!=lffl, któTa biegnie przewab:lie jaki wynik zdoła osiągnąć RKU. Jeśli
1:m:in zi„nnie centr.alne t wynosi w •umie wygra, lub zremisuje
z AKS, ma ligę za-•· Jg._Jlll!J kim. Po CIO ero wiec nazywać tak
a •~nłe t unodabniać do słT1tnego „Touy de pewnioną. Wynik ten czyITTi je<lnocześFrance", obl!czone!Jo na włele setek kilo- nie z Cracovii mistrza grupy, ale jeśli
mett6w l wymagaJqcego od zawodnlk6w nie RKU przegra do ligi wchodzi Rymer, a
1aft.lowłtych, wprost nadludzkich, Wf.uk6w AKS utrzymuje się na pierwszym miej1.on:C"la na górskich etapach. Skromna, a
tak na mlefscu nazwa wyścłgu kolar11riego scu.
Krcrk6w - 'Katowice - ł.6dź - Wcrrnawa,
byłaby w tym wyp.adku bardzie! odpowłada
'C!"a 'ego zewnętn:ńym ramom organtzacyJ-

Pewnego rodzaju emocje da je j-eszcze

wyścig poznańskiego KKS

n;

Sprzeczne

nnn.

Gr~_cz „wis~„

składar-ą

·lY zaw~eszen~P. noprzedn!ei kary będzie
znfes;one
Znany napastnik Wisły kr.akowsldeJ (nie
tylko z dobrej gry) Gracz, przyspana swemu
klub-Owi nie mało zmartwiei. Za wywołanie
w .stanfe nietrzeźwym głośnych zaJść IM! meczu pięściarskim zdyskwalilikowano go, ale
wymlar kary zawieszono na dwa lat.<:r.
Lecz oto niesubordynowany Gracz zn6w
był sprawcą zajść na meczu Wisła - Szombierki f tym r.azem wymierzono mu 2 tygodn!e dyskwalltikacji. W ten sposób zawiesze
nłe poprzedniej kary, •ilą rzeczy, powinno
być anulowane. Zoba.c:zymy, co z tego WV·
nfknle.

o .ąd

d1iś

pójdziemy

•

skiej Rady Narodowej,

o godz. 15-ej i o godz. 19-ef przed!l!ta
•rienla „Sun:y" w inscenizacji odznaczonej
na konkurste szekspirowskim w Warszaw!e
pierwszą nagrodą za reżyserię L. Schillera
j oprawa scenograficzną Wł. Daszewskiego.
Przedsta,;vtende o godz. 15-ej spnedcme Kura
tor'tum Okregu Szkolnego Łódzkiego, - o godz
19- j sprzedane I-mu Gfmnmrh•m .-ii..,. dorosł.
Passe-partout nie ważne.
TEATR KAMERALNY t'OMU !OŁNIER'ZA
ul. Daszyńskiego 34.
Dzfś o
„.!OŁNIERZ

godz. 19,15 komedia G.B
I BOHA TEP.

Shaw'a

TEATR „SYlłENA" Tr„ugulla 1.
OSTATNI TYDZIEI'l' komed!i R. NtewYarowf
•ta „Ich Dwóch" z ?losenkami z. Gozdawy
1 W. Stępnia.
Od wtorku dnia 30 hm. „COL'JRADO" Z Go
,da 'Y i W . Stępnia Pocz przed:::! godz 19.30
llEDAK10R

NACZELNY.

K. BOGUSŁAWSKI

w wyniku któ-

OGl OSZfN/ A f)ROIJ N [
j Dr
lekarze
-------, ECZNlCA lekarzy spe
cjalistów Piotrkowska
'l tel 21fl-4R. 10-19.
Dr. LENCZEWSKI _
choroby lcoblece I aku
szeria, Sienkiewicza 51
3-1
24314
Dr CHĘC[lęSKI skórne
weneryczne Piotrkowska 157. 7-8. 3-6.
LECZ. ZĘBOW.
Pra.
cewnla zębów sztucz·
nych. Piotrkowska 8.
Tel 264-21
24393
L'F."l;:JlRZ - Dentysta
Swirska. Annll tudo\' "' 1 27 11 - 13 tel
13P-84.
28584
Or Med. SIERRO Ksa·
werv specfalista chorób skómo·wenervcz·
nych. Kiltńsklego 132.

bytomską

I

powiedź na pytanie: kto będzie tym
trzecim w pierwsze.i grupie. RKS wygra
napewnv; ale czy Polonia (Bytom) moż~
coś wskorać w moczu ·ze swą warsiawską imienniczką? Raczej, chyba nie i stąd wniooek, że do ligi zaawansuje
KKS, jako jedyny reprezentant z ligi
piłkarstwa kolejars~ie~o.
·
Oto program spotkań ni>ecfziiehycfl:
Polonia (Sw.) - Wisła;
Połonia (W-wa) - Polonia (Byt.);
l(KS (Poznań) - Szombierki:

skra -

Hungaria

przyjeżdża
de Polski aa 10-dn:owy pollyt

Motor;

Swego czasri podawaliśmy o poczyn
nych przez LKS s'taraniach w kie: unlru
sprowadzenia do Lodzi na jeden mecz
św;dn!ck~m
doskonałego zespołu węgierskiego Hunrych doszło do zgoła odmiennych wyni· garii. Przyjazd Hungarii do Polski
ków, wręcz rewelacyjnych nawet.
opóźnił się, gdyż na czas nie otrzymano
Cały zebrany materiał przesłano do wiz przejazdowych przez teren CzechoPZPN, który powinien zająć się tą nie- słowacji.
codzienną sprawą.
Węgró'w sprowa<lza, właściwie AKS,
•
•
• • który ostatnio powiadomiono, iż wszy
Dz1ęku1emy.
pam1ęc stkie tru~n~śc~ ju~ są pok'Jnane i na _ich
I pobyt <lw~s1ęc1o<lmowy w Polsce mo·ZM
~n:my mdotacz. lódzkt Pr:rw~~ (~KS) prze 1 liczyć naipewno w okresie od 7 do I 7
bywa1qc ;ia oboz1; przedoli~11sk1m w Ol-1 paź<lziernik.·a. Sądzimy że ŁKS, nie bio
sztynte me zapomina o Łodzi i Łod.zi.onach.
d · ł
f· ł ' h
tk · h
Dał tego dowód przesyłając żryczenta Redak rąc .. u. zia· u W ma ":wyc .spo .am ac •
C'jł „Expressu" t wszystkim sportowcom Ło-1 ~w'.n~~m wykorzystac ~ada1ącą ~!~ okadzi. W imieniu własnym i naszych Czytelni- ZJ'ę I jeden wolny termin wypełmc spotków, dz:f17kujemy mu za ten dowód pamięct kaniem z świetnym zespołem Hungarii.

Polonie o· skandalu

miast Polonia świdnicka przeprowadziła
protokólarne badania szerei:ru świadków
i konfrontacji przez specjalną komisję
złożoną
przez przedstawicieli sądownl
dwa partii politycznych i dele.j?ata Miej

l

z

Polonią. Również • tutaj otrzymamy od-

RKU - Al(S;
Rymer - Grochów;
Cracovia - Radomiak;
Gedania - Orzeł;
ZZK (Lódź) - Pomorzanih.
Lublinianka - Warta:
PKS (Szczecin) -. Czuwaj;
l(l(S (Olsztyn) - LKS.
Bardzo ciekawie natomiast zapuwmdają się spotkania finalistów rozgrywel{
A-klasowych. Przede wszystkim, mecz
w . Tarnowie pomię<l2y Ta.rnowia. i Lechią gdańską, która nikłą porażką doznaną o<l Ruchu zwróciła na siebie ogól
ną uwa.gę, a poza tvm mecz Ruch Legia, który dowiedzie nam, o ile aspiracłc Legi\. nas'l.ym W.ani-em 7.by~ wyU.J·
jałe, są usprawie<lliwiooe. Widzew w
niecJzielę o<lipoczywa.

oświadcze·nia

Skandal świdnicki, które~o bohatera·
i sią piłkarze tamtejsze_; Polonii, Andrzejewski i Żyszka zatacza coraz szer·
sze kręgi. Polonia (Bytom) zupełnie
oficjalnie I kategorycznie zaprzecza, ja·
koby jej członkowie konfa.ktowali się
przed meczem z Andrzejewskim, nato·

„>\NSTWOWV TEATR WIJJSK/\ POLSKIEGO

Dziś

Z drugiej strony, Anglicy, pod wodz11
porucznika Mac-Kineya, także nie tracą
czasu. Maszerują szybko przez dżun
glę, aby zdążyć przyjść z pom<><:ą kolegom, którym grozi śmierć .••

za

D()KTOR REICHER Specjalista: weneryc-zne, skórne, o•dows
(zaburzenia) P )•Udnt.,,
wa 26
2569r,
DOKTOR KUDREWICZ
specjalista r:horób wenerycznych, skórnych
Piotrkowska 106. przyj
muje 7 - IO I 3 - 7
·Dr KOWALCZYK rhoroby weneryczne. że.
romskTego 41. 2-6
28198

LIBO Aleksander
choroby uszu. gardła,
nosa. Daszyńskiego 6,
R-10. 4-6 tel 101 ·50
Dr JESIOTR specjalista płuc. serca. Rentgen, Żeromskiego lb
ł-6.
27282
Dr. BIBERGAL - skór
ne, weneryczne 4-6
Piotrkowska 134. 26979
Gt•zER
D OKTOR
"
Dr FALKOWSKI, uros. kórno-weneryczne 5-8. log
• eh t rurq, s-pecjali
Andrzei·a 28.
25805
sic: nerek, Pecberza.
Dr ZAURMAN. Specja moczowych
Żerom.
lista skórne, wenerycz sktego 113· 3-5
ne 8-10 5-1.
Na- Dr ŁOZA. wenervcz·
wrot R
ne. skóry. wlosów.
D')KTOR MIRSKI aku· Sienk iewicza 34 tel
szeria. choroby ko':>ie 179-56.
26807
ce. Żeromsk!ego 37, D J TETER
tel 257-23.
28522
r. ~ · .
' a:neko·
le g1.a 1 poł'J"in1ctwo.
'Cr. BJLIRSKi - ch~ro- j Kościuszki SS (róg
ry serca - powr+ctl Andr?P.fal
Pnvjmuie
Iegion-Sw 3. 11-14
4 - 6.
28323

' Dr MARKIEWICZ Gu·
staw weneryczne, skór
ne. Piotrkowska 109-!5.
tel. 13-852.
25003
Dr! B02YCKJ, specjalf
sta choró~ kobiecych
akuszerTL
Przyjmuje
2 - 6. Legtonów 9 tel.
166.29
25521.
Dr KOWALSKI MIE·
czyst.AW, specjalista
skorn~ • weneryczne
1 Mena 'l 8-10 4-7
AKUSZERKA ŁAGOW
SKA abiturientka War
k.
1·
szaws
G
dJej K 1nlki prof
roma zkieqo, przyj.
muje Zachodnia 52 tel.
151-76.
24333
AKUSZERKA Wojtasie
wicz. abiturientka War
szawskiej kliniki pro.
fesora
Gromadzkieqo
Dr7Vimuje • Pomorska
43
24148
AKUSZERKA
Chwist
praktyka
szpitalna
przyjmuje, RembielTńskieao 19 tel. 181-97.

Adres Redalctji 1 .l\dmln'stracfl: tód!! 111. Piotrkowska 102a Telefon 137 ·'7.
Redakcil· Kronika - 1 29-13 Sport - 137 47 Redotto1 NaC'Zelny -

_D_-_O_l_5_3_88__________________Tele.tonv

Arltnlnistracj a nie ponost odpowiedzialności

STARSZY
FELCZER
Stefan Galuba. długole
tnl praktyk szpitala
skórno • weneryczneqo Główna 62-16 od
g 18 - 20.
27178

lu11no -

sorzedaż

ŁÓDZKA

Wytwórnio
„R o m a n t y k"
Nowomiejska 7,
tel. 126-39 - Skupuje
wszelkie tłuszcze do
wyrobu mydła.
28675
WŁOSIANKĘ najtantej
poleca wytw6rnta wio
sianki
„Promień"
Łódź,
STenkfewicza

Mydła
Łódź,

63.
KUPUJĘ

2~457

drut nawojowv Stalina 11 tel.
151-34.
28676
OKAZJA.
Sprzedamy
c
odarstwo rolnoogrodnicze
dobrymi
zabudowaniam! Plac
Wolności 6 4.

112-60.

POPULARNY Skład Me

bli S. Gabała - Paweł
~k, Łód~. ul. Dt. Pr6
chnfka 1 (Zawadzka).
tel. 175-75, poleca naf
tonfej meble biurowe,
sypt~lnie, stołowe, qa
binety, kuchnie, tapczar ;. stoły, kn:esła,
foteh t l6żka, wykona
nie soltdne I punktualn!e.
24784
SILNit:I i aparaty ele
ktryczne, łożyska kul
kowe, obrabiarki, kupi Biuro Techniczne.
KośctuszkT
32,
tel.
219-18.
281!32
7-NtCZE NAGROBKOWE poleca Wytwórnia Chemiczno „AS"
Łódź Południnwa 78/SO
tel. 117-74
28830
KRAWATY I SZALE
Szc- ~ '
nowe
wzory
., WŁÓKNO•', Ł6d~. ul.
6-ao Sie11mla 2 m. 17
Tel. 171-03 wysyłamv
za zaltczeniem. 28234

WfdawOll
~'PRESS 11 USTROWAK1"9

---------------~--------~~-.....C.~zo tenrJnowy druk ogłoszeń.

