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winowaic.~w ,,wpadunku"
pozbawić Węgry d.~mokracji

Waszyngton szuka

Jak zamierzano·

Policja węgierska, prowadząc docho· I
Amerykańskim reakcjonistom napsuły ostatnio wiele krwi . niepowodzenia,
dzenia przeciwko spiskowcom z Ministerdoznały ich sieci szpiegowskie na terenie Europy Wschodniej. Doszło
jakich
stwa. Rolnictwa. · aresztowanym w ub· ty,godniu, wykryła także SZEROKO ROZ- do tego, że wytoczono śledztwo poszcz ególn~'m organizacjom szpiegowskim za
GALĘZION Ą SIEC SZPIEGOWSKĄ, STO
II
I
icll nieudolną pracę.
JĄCĄ. NA USLUGACH OBCEGO MO~AR.STWA.
pod·
znanego
brata
Dullesa,
Allana
em
kierunki
pod
się
odbyWa
Sledztwo
Aresztowano dra Elmera Kiss - urzęd
nika Ministerstwa Rolnictwa oraz Ferenca że;acza wojennego Johna Foster. Dulie sa.
Kiss, b. przedstawiciela w Londynie buda.
peszteńskiego koncernu prasowego.
Ekspert wojskowy „New York Times" Hanson Baldwin wymienia konkretnie
Dochodzenie ustaliło, że dr Elmer Kiss „wpadunki" szpiegów amerykańskich w Rumunii, Finlandii, na Węgrzech i w in· 1
ważne dane, dotyczące 3·
przekazywał
letniego planu gospodarczego swemu stry· nych krajach.
jowi dr Ferencowi Kiss o którym wiedział,
W dalszym ciągu swecio artykułu Sald win donosi, że CIA i trzy oddzielne or· I
obcego mocar·
że pozosta~vał na służbie
"twa. U dr Ferenca .Kiss znaleziono walizę qanizacje wywiadu: armii, marynarki llotnictwa, oraz CIA i Komisja Energii A·
z tajnymi 1fokumentami, w chwili, gdy usi·
tomowej, sprzeczały się ostro w ciągu ubiegh'ch miesięCl', kto z nich ponosi
prz.udostać się nielegalnie do strefy
łował
hryt~·jskiej w Austrii.
odpowiedzialno~ć za niepowodzenia, jakimi zakończyła się amerykańska wy·
Do«hodunif' ustaliło pot1adto, że dr Ferenc m.~~. po powrocie z Londynu w 1946 wrotowa działalność, skierowana przeciwko europejskim demokracjom.
rnk11 11niriązał lrnntakt z pn.ywódrą foszy·
•fniP•kiej „Partii \Voh1oiici", Sulydc'iem. tł
ę
b. poz pewnymprzebylGss razem
.Qr
·
.
węgierskiego,
do parlamentu
slemFerenc
w Londynie opraeował „prowają.cym
·
gram" na wypadek, gdyby przy pomocy
dżis
hnperiaJiio::tvczoej Z Zl'Wnątrz, faszystom
.
• ,
.
udnlo sir zdobyć n4adzę.
W poniedziall'k " polu nie ocłh;:r)j) się w parlamPnt zatwierdził wniosPk pr7l wodni
.,PROCTRAl\l" TEN PRZEWIOYW:\L
parlamt>ntu pod «zącego, by oficjalnie przyjąć do wiado·
ZXIJ<'~'.U~NIE REFORi\tY ROLNJ<:,1 1 NA· BudaJleSZ';'ie posit>dzenie
mości rez:rgnację pre7.~·denta na wtorko·
. ,
C-10 'ALIZACJt PRZ'El\IYSl„U, A WSZY· przewodmchvem Imre Nagy. . .
Na. ława.c!J. . nądow~ch 7;.3.Jęh . mte,Jsc~ W)'m rannym _posiedzeniu.
STANOWISKA
WAżNJE.TSZE
STKJE
·
/
JUIALY RYC OBSADZO· prenuer Dinnyes. w1ceprenuer Rakosz1
P~STWOWE
We wtorek parlament wybier.te nowego
FASZYS.T6W WĘGIER· i inni członk'owie gabinetu. Odczytano list
PRZEZ
~ E
prezydenta Tildy o ustąpieniu, po czym nrezydenta republiki.
SKICR.
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I
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owy pr ezyde· nt
·zostan:e wybrany w dniu
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Grecji nie udał się
w
„Blitzkrieg"
Zawiedzione nadzieje.
go. -

Faszyści

generała

doslajq w

amerykańskieskórę

·

(Kr.) Straszliwy wybuch w zakładach
I. G. Farben w Ludwigshafen, który po·
ciągnął za sobą przeszło 6 tysięcy o·
tiar ludzkich, ode.zwał się głośnym e·
chem w całym świecie. A echo to jest
bardzo nieprzyjemne dla władz amery
kańskich, angielskich I francuskich.
Jak wiadomo, art. 9 przepisów Rady
Kontrolnej z listopada 1945 r. postnna-'
wia likwidację i demontaż trustu zbro·
jeniowego I. G. Farben. Władze ra·
dzieckiej strefy okupacyjnej wykonały
w pełni ten przepis, natomiast w stre·
tie amerykańskiej I. G. Farben posia·
a nadal 87 fabryk, w strefie bryty}·
skiej - 89, a we francuskiej - 20. VI
tych warunkach nic dziwo.ego,· że kata
strofa w Ludwigshafen wprawiła poll·
tyków amerykańsk!ch w wielkie zakło
.
polanie.
Wydano natychmiast ścisłe wskazów
ki i rozkazy personelowi cywilnemu i
wojskowemu celem uniknięcia „podej·
odpowiedz!al·
rzeń", że USA ponosi
ność za produkcję · wojenną I. G. Far·
ben. Zmontowano pośpiesznie komisję
eksoertów, która opracowuje oświad
czenie, że wybuch nastaoił przy pro·
dukcji... barwników I aspiryny. Ale ta·
kie ośwladczenie nikogo nie przekona.
Oficjalna agencia France Presse już
stwierdziła publicznie, że w· Ludw:gs·
hafen produkowano materialy pędne
dla bomb V-2 oraz materiały wybucho
we, a choć francuski zarząd wojsl<owv
szybko temu zaprzecz~· ł, to jednak nikt
temu zaprzeczeniu nie uw:erzył.
Wobec tego Amerykanie postanowi·
li znaleźć kozła ofiarnego w postaci...
s:>juszników francuskich. Marsliałl oso·
biście nakazał odwołać z Ludwigsha·
fen amerykańskie oddział~, pomocni·
cze, a otoczenie gen. Clay•a natych·
miast zaczęło rozqłaszać na wszystkie
strony, że całą winę ponoszą Francuzi.
Zakłady w Ludwigshafen, jak wiado·
mo, były w czasie wojny ';:runtowni"'
zbombardowane, a urząd7.en·a przenie
siono do innych fabryk. Dopiero w o·
kresie od r. 1946 do chwili obecnej lit
kłady zostały odbudowan-e i podjęh•
na nowo produkcję wojenną. Jasn'l
jesf, że cala ta „rozrywkowa'• rodukcJa r.montowana została na życzenie i
pod kierownictwem ameryl(a'ńs!<ilTI.
Ale ponieważ Jest to francuska stref11
okupacyjna, więc próbuje się całą wl·
ne zwalić na Francuzów, a gen. Clay t
całą nonszalaneją sJawia ~en. Koen'·
ga w nieprzyjemne! svt~acji, bo i tak
ma ostatnio pretensje do dowódcy fra'1
cuskiej strefy okupacvjn i za to, że po
zwala sobie czasami nie wypełniał
ślepo jeqo rozkatów.
Nie wiadomo, jaki obrót prtyjmie o·
statecznie ta „nieprzyjemna" sorawa.
Na razie nie do„uszc:z:a się żadnych
dz~ennlkarzy na teren k::itastrofv, a śl~·
dl.two prowadzone jest w wielkiej ta·
jemnic:v. Eqzckutvwa światowej Fcderac ii Zw'l\zkńw Zawodow~'ch pn:ygoto
tł?
wuje dec111i„ przeprowadzenia
swej stronv śled7.łW<t nad pr:r::vczrnri
katastrofy. Jest to Jednal< rzeczą bar·
dzo wątpliwą, aby m<:>carstwa :z:ach~d·
nie dopuściły do ta!cie~o qedztwa.
Brudy najleoieJ jest prać we włas·
nvm gronie i h przy drzwia~h zamkn:~
tvch.

Niedzielny komunikat ateński przyzna
Dziennik ateński „Embros" wyraźa za. I artylerii popierały oddziały rnonarrJ]o ·
niepokojenie na skutek przedłużania faszystowskie. A tuki zostaly odparte z Je, ze pociąg Ateny _ Saloniki wykoleił
się walk na froncie. Stwierdza on, że wielkimi stratami dla nieprzyjaciela. Na się na slcutelc: aktu sabotażu. Komunikat
r_z d P~~yrZf?k_ał zwycięstwo nad ,„rebe- polu bitwy pozostało 786 zabitych i ran wspomina również, że w pobliżu Karpel1antarnr w c i ągu _3 do _4 ty9odm. Tym- nych żołnierzy armii nieprzyjacielskiej. nisi, stolicy Eurytanii ,o której poprzed•
•
czasem - zaznacza dz1enn1k - rząd
Wojska d:~okratyczne . zwiększyły nio twierdzono, że została oczyszczo.1a
domaga się ciąg!a nowych efektywów.
w dalszym ciągu dziennik przyporni· swą aktyw~osc, na_ ~szys t~1ch onta<:h. z elementów demokratycznych, miała
party· miejsce gwatlc 3 walka z oddziała'Tli
no, że gemu~ł amerykański Van Fleet, Wzmoqly się rowniez wa1k1 gr
qen. Markosa.
sze' misji wojskowej, który przepowia· zanckich.
1111r•rn11 •11 11 ·111111""'1wnn1·111 11«11:1 rn:11.,t'M 1.1-t>:111"1"1•:1i1w•1,1•1T1:111•:11m111.,,11"•"1"1··1··1·11"1'n·,....-1-11·1TrrH1
dał tniszczenie armii demokratycznej w 111 11:1 11.11u111 11' nt 'l'"'", 1111, 1111111,11111·•,, 11111"', ,,, ,
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Rew1· z1· a pr ocesu cha·ch
,q,,,,

ny. Przemaw1apesym.s\yczme nastr
i::ic do żo\nierzy w Kosani, oświadczył
on: „Na przyszły rok będziecie mogli!
rozkos zować się sz~zęściem rodzinnym".!Grube
·

.
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•

•
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ryby b•tlerowsk1e I pełnomocnik plan
Agencja EleHeri Ęllada ~onosi, ż~ 3ol„arshalla dla a1·zon1•1• •W'charakterze ś'wiadk lipca toczyly s i ę zacięte walki na 1..,.1
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Przed izbą apelacyjną obozu i·nterno- qJ, by Schacht, który - jak wiadomo-1 ków. w:;ród nich, jak zapowiedział prf!!·
Ell ias. Liczne baterie
wanych w Ludwigsburgu rozpoczęło się należy do grupy głównych zbrodniarzy zes Izby Apelacyjnej SkubJ_sch, znajd·J·
~
w poriiedziałek postępowanie w spra- wojennych, zaliczony został do kategorii wać się będzie b. kanclerz Rzeszy, dr.
Heinrich Bruening. Zapowiedź ta stanowie b. prezesa banku Rzeszy dra Hjal· „odc;ążonych" h;tlerowców.
mara Schachta. Obrona zmierza do te·
Vf Słtłne Odra~y "OSpfł!f itCze
Na proces powołano licznych świad- wi oficjalne zaprzeczenie niedawnego
W dniach od ~ do 7 sierpnia br. od·
oświadczenja dra Puendera (amerykań
będzie się w Warszawie druga sesja
skiego kandydata na premiera zact10·
polsko • czechosłowackiej rady wspcłł·
dnie~- Niemiec), jakoby władze amerypraqr gospodarczej, działającej na pod
prawe
kańskie odmówiły Brueningowi
stawie konwencji o współpracy gosoo·
okupa·
strefy
amerykańskiej
do
wjazdu
łam~e
się niezb~cie
darczej polsko • czechosłowacJ<iej, pod
cyjnej.
Dwóch obserwatorów w czasie ata:<J
Oddziały arabskie zajmujące pozy:Ję
p'.sanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Jako inni świadkowie powołani rosta
Ob.ra:ly zaczną sie uroczystym posia- w klasztorze Trapistów w Latrun zaata· zostało lekko ra'lnych.
rizen•em, na którym minister Minc powi· kowc:ły w niedz i elę konwój żydows~i,
li m. in . Jacob Keiser, b. minister qosoo
Konwó; zdołał s'ę ostatecznie l')r:e- darki Kurt Schmidt, b. minister Rzeszy
:a ze!m?ir/ch, a minister Gregor, jalco zdążający z Tel-.l\v:vu do Jerozolimy
·-,~<'H'iod;f~cy Radv dokona otwar:ia Konwój eskortowany był przez cztery drzeć przez zaporowy og·eń arabs~i i ' 'r. o:etrich i pełnomocn:k planu ~ar„hal
cami ONZ.
samochody z obserw
stsjl.
dotrzeć do Jerozolimy.
la w Bizonii dr. Schniewind .

Pols a - t..SR

Ranni· obserwatorzyrozejmONZ
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MALGOUATA W.

z o ia

o wy iłku ·unaków łódzkich
z 1.ad·owo!ellie111 111ogli
,.Sluil>) Pob-:e", I
tak ofiarnej miodzie
boko przekonani.
nich oeL lll'./lll'ia IIla ~;1111oci1ou~ kt1rS11jąre po tych drokraju.
nie waj<lzielll) w

patrzeć
Udupry
Pisząc o j1111akadi
tl'lld'no jest mÓWiĆ O
OUrTI')' i szczer~go podzi'A 11 . W mlocb:ie- gad1, kl{1re niedawno jeszue 'wieciły
~y Jla'lzej drzemią sity , które WYH\olila ogT0111ny1ni dziurami , na kolosy stało
demokracja ludowa i klóre młod1iet po- I wych dl.wigów, klóre <Io niedawna jeszświęci. dalej. ku pożytl.owi odbudowują . u:e świeciły ogromnymi dziurami, na ko1, losy !.\talowych dl.wigów, które do niecego się kraju.
W h\~ ietniu rb. zakonny! ::.ię w kr<:1-: dawna jeszC1.e przytłaczały swyrn mar.iu pierwszy pobór j11nako\.\ do „Slui.b~ : lwy111 hezruche111.
To. ie te drogi leraL tętnią życiem,
Polsce". .J1Jż '\ !'l1aj11 nap!~ nęly d·o organizacj1 pierwsze szeregi rnloclzieży o- i..e d/,wig·i pracują pełną parą, jest ocliotniczeJ. l 'tworzone z nid1 brygady i ogromnq zaslugą junaków łódzkich. Pracą
hufce pracov. ały \\ róż11yd1 pu1iklal·li 1swą przycąnili się do ich uruchomienia,
du pul.>11dre11ia kh Ju ż)cia . Ta praca,
kraju.
klurej rt'ah1e '''uiki 17od%h>.ia zazdrosna
l
l
ł'd . .
Ok
1 rne µuzus a 1 " ~ 1e 1a
· ·1
•
. ·
·ręg o z,i
. zagraJ11L'a. rest llaJ ep[..zym wyrazem przy
hl
· .
·
· · dk
I
ł d · ·
· 1· · 1111. 1 • · •
.
nnvm1 osra ami, przeci\.\ nie. c 11 0 rl!e
u<;cI, pką nasza m o z1~z
zapisał ię na kartach oro·a11iz11cji l li1fct> 1wiązania
1.iywi do Polski Ludowt-j. To wlaśnie na
.· 1
1.b
.d k' t
,
.
.
.
1 ni 1ot1tit'·
o z te \.\Orz) 1y 16 -1<j urygatę'
ŻO\\ ą. a jej pole działania _ to odcinek p<1"' ::i Jt1111::i 11;-iSZt' µ1t1:,1. bo Je:-;lesn1y glę-

!

ł

I

p d „
I o Io

odzyskaneg·o nadbrzeża. Młod1. iez ::izkol- l
na i robotnicza , klora z lakin1 Zllpale111
i tak masowo napły\\ ała do biur 111eldun- I
k?wych SP, sprawiła się lulaj !11.Jkullli-

.„. ···· .„. ···· ·...„••„.„••„..,.„ •· .„.

wielkie

Pmd

p~6-

o nich mówić bez dumy.
"'idząc jak ochoczo eh\\) tają za kilofy,
szpadle i o kardy? Te dwa miesiące nad·
111orzem - to jeden jeszcze dowód warto· ci moralnej naszej młodzieży, to jeszcze jedna karta chwały. jakich młodzież
nasza ma już wiele.
Cz)

muż11a

Ci("sz.y 111~ się i jesteśmy dumni, bo widzieliśmy, że młodzież nasz a nie szczę
dzi trudu i pracy w okre·ie, kiedy odbu<lowtijącej się Polsce potrzebne są gorące serca, które potrafią przekuć swą
milo~~ do ·oi·czyzny w CZ' n prakf)'cznv.
;
;
_
Jesteśmy dumni, bo rnlodzież nasza potrafi pracować dla wspólnego dobra, ja/
kim jest nowa, odrodzona Polska.

~

•

I • .ss lot•rH padły w
Ył'r• ae 1

2o-tnier ze \l'loJ:.k.a Polskiego
skupie11iu w artę honorową.

pełnili

Po ms1.y polowej nastąpił uroczysty
moment złożenia wieńcy na grobach po
ległych, po CZ"m zgromadzeni uformo·
wali olbrzymi poch{ld, który udał się w
gdzie na
stronę kwatery 7.ołnierzy AL,
płycie grobowca 50 bojowników Gwardii Ludowej delegacje złożyły wieńce
o:l władz, partii i społeczeństwa.
Następnie pochód udał się w stronę
grobu ~olnierzy AK, oddając hold szczą!
kom poległrch bohate;ów. Dalsze wień
ce uczestnicy uroczystości składają na
grobie gen. Karola Swierczews'<iego oraz u s1óp pomnił<a nleznanych żołnie·
rzy Wojska Pols~lego.
na cmentarzu Wolskim.
Również
gd zi e z11a1d uj ą się prochy 40 tysięcy pouroczy·
ległych po ws tańców nastąpiło
ste poświec,,.nie wspólnej mogiły ofiar
~ erowskich.
mordów

czas stanowił warstwę ochronną przed kurzem.
J eśJi . podczas długotrw ałej podróży chcemy
umyc tware:, najlepiej zrob i ć to La pomocą wat
k! zwilżonej w. spec~alny~ mJecz\<.u. Przemywa
me wodą k.ol.onską iest .niewskazane, gdyż zawMty, w nie1 alkohol . s1\n\e podrażnia s k órę.
Bezposre.d nto po P,od rozy, gdy s k óra jest 7..mę
w odą i my c~ona, n1~ws~a:-an1> j!'.st mycie
d1e?1. Nailep•ei w ta kic h WY"1><1dkach n~to~°"
wac vmywame mo~ną he r batą, a dop ie ro -ptt
pewnym czasie mozna Ją um y do iadn i e my.
dłem i wodą wcierając po 0 5u •ze1.iu tro ch~
kremu odżywczego.

* ...

•

DOROSŁA CORKA: Współczujemy Pa I

nilr

dzo z powodu. stosunków rodlinnych jakle
nuJą między nią a jej matką. Sąd1imy jednak,
że w~na jest częściowo i po Pani stronie. \Ąrj„
Pani doskonale co przeszli jej rodzice w crasie wo jny, dlatego też uważamy, że nalE>ży im
się wiele wyrozumiałości i zrozu,nienia. To. 7.P
matka Pani otwiera je] prywatne listy j mt
podstawie ich treści krytykuje publicznie Paistotnie bardzo przykr~
!łi znajomych, jest
I niedopusą;c zalne. Niemniej nie jest to jeszcze
powodem do skandali i awantur. Powinna Pa
ni postarać się wytłumaczyć matce ni ewlak\.
wość iej postępownia i wierzymy, że jeśli 7rn
bi to Pani umiejętDie, matka Pani zgodzi się
z jej stanowiskiE"rn i w domu wszystko wróci
do normalnego slanu.

*

*

lROSKANA MATKA: Jest Pani bar~o 7aniepokojona tym, że jej 3-letm synek poczał
się nagłe jąkać. Przy tym nie czyni tego stale, ale od wypadku do wyµadku, nie przeraż~ją:: si.ę tym wcalę, lecz okazuie zadowolenie swoim sposobem wymowy. Bardzo moż
Ji we, że dz iecko podpatrzyło u którejś 11 osób
s tarszych tę wadę i teraz próbuje naśladować,
(co bardzo często się zdarza u dzieci), jak wy
mawia ta osoba. Należy jednak dziecko obser
wować uważnie . gdyż prnyczyny jąkania mogą być tal-że i1Jne. Spowodować ie możP przpstrach. niefortunny upadek lub u<lerzonie, 11
wreszcie niedomagan ia wewnętr7ne ~ystemu
nerwowego. W p:erwszym nę<lziP pnwinn~
Pani spróbować odzwyczaić ie od tego rodzaju vabawy i jeśli to nie może, radz;my iwró·
cić się do lekarza.

„

* •

A 'BASIA: Możliwe, że list,
ktory popnr.ednio wysłałaś zaginąt w drodze.
względnie mylnie był adresowany. W każdvm
razie chętnie poradzimy ci w tw.:ifri. ;miartwie
ni ach. Bardzo o smutne. że mieszkacie '· \Ą.
kici} zlvch warunkac.b, i nle ma z miejs~ll
gdz1e odrabiać lekcji. Może zarav. po wakacjac:h zwróci!'.'l się d() <.WO'\e\ wychllw awc·z:ym.
ab.v pozwoliła ci zostawać dłuż<>J w k 1 ~S'lt>,
a hyś mogla spokojnie u :.~yć ·''e nu na~tepl'Y
dzieó„ Jeśli jednak ?.~ w;-gl~d·)·N le.~hn.c7n eh
nie będLie to mo:i'.liwe i sala s?.koln'i zajeln i'>f';
dzie dla inneqo celu, należałoby skomunikCt·
wać się z jakaś z rw.'c1 kol';!Żil111~,, która ma
lepsze warunki do n.i•1k1 i uczyć ,;;ę -,.,.e dwie
u niej w domu. J ~'lte3mv przeKonani, i·e a ·ai
dzies:i: taką, klór;i c: chęnie pornol.•>.
~ROZPACZO

J u ż od w'- rn:.11ych god zifl rnnnycn, w
5trorit: c:-nentar a wojskowego na Pow ą1.kacl1, gdzie odbyły się główne uro·
czystości 7.ałobne, poczęły napływać li62878
t. L11e delega c je Zw. Uc1.estników Walki
Nci udekorowanym flaqami i wieńca
*
*
Oto niezbite dowody popnlarno!ic:ł Lbrop1ej o Niepodl'eg!ość oraz Hurny pu mi cmentar w zgromadzili się licznie mie
MATURZYSTKI W. i *J.: Niestety. bez od po
Kolektury i
wiedniego wyksztalcenia. zawodowego nie '.'10•
Na wprot;t malei kapliczki
01 ;c zności
s1kańcy robotniczej Woli, a przy gro- żecie prasować jako
Prosimy
nauczycielki.
C'ne11tarnej stan~la kompania honorowa
t. Jlujal '' ·eqo
wejściu na cmentarz war- zwrócić się do Kuratorium ul. Jarac7a 11 i tam
przy
oraz
b:e
przedstawiciele
Łódż, Piotrlcowsko 161 i Rzgowska 113. wojska z orkiestrą,
poinformują wa~ czy jeszc1e tego roku będą
Pr•ypo•inamy, 7.e losy do IV ltl. 53 lot. I władz i partii politvc.znyc::h oraz poczty tę honoro w ą zaciągnęła Oficerska Szko jakieś kursy dla pragnących poświęcić się
rnwodowi pedagogicznemu.
'
·
aałeiy odaewić do dn. 4 •lerpnła r.b,
Ja Lot11i cz a .
sztandarowe.

500.0 O
200.000
100.000
100.000

~

żadnym

ł
z okazji 4-eJ rocznicy Powstania Warszawsk\eg..o

. 0 '1egdoJ, w c1warlą roczmcę wybu.
.
W pierwszych d11 1ach lipca :t:awuałil I d i 1 Po vi::.td 11 :a Warszawskiego, ludność
praca w urządzeniach porlowych Szcze- s' c lic~ · uczciła bardzo uroczyśde pa·
rina. 1.200 chłopców z Lodzi zakasało mięć bohateriJw poległych w walkach
1\fiezmordo\,-anie uderzały ki- w~ 1.wolei1c1ych.
ręka\\ y.
W::.zy::.tkie miejsca, gdz,e odbywały
lnf~, szpadle 11s11wałv ziemię, rnlode ramiona popycha I) nal11do"' a11e p1:iskie111 ::,i-ę publiczne k aźnie bohaterskich pow"' ;1gon). Siady zniszczeń wojennych w :.iańców, zostaly udekorowane kwiatami
porcie Szczecińskim ·malały z dnia ua i wieilcami. TySl<!Ce osób przesuwały
dzień. , a ich miej::.cu, lllelr po fllelrze ::i 1, N m.l cz eni u koło murów, pod którymi
ro\~<;lawah no\.\'e drogi. Ozt\'.hi \~ vd<1juej hi llerO NC~ ' mordowali ich ojców, braci
i kre v\7; 1~ eh. Co chwilę kiPkal ktoś na ka
rońlOL~ mlodzieŻ) Polskiej llf'Ucha111i~1JO
11ieniact1 chodnika, składając wiązankę
.
no\.\ e d1.wigi , klore poczęły lad.o"' ać poi- t e wonyth k ;viatów, oddawał nalezny
iołd ooleyl\'łfn .
..,l,.i węgiel 11a ob1:e siatki li~11dlowe.
W obeeaej lll·•j

że

Ż)

uroczy st

cte.

„ • • • • • •·· • •• • •• • • •

z LODZI'

z~ nal.ezy l"'.a.rz d-0h.ładnie umyć, a po osuszeniu dość obhcie zapudrować. Puder będzie wów

•

ł

IJ(,I

.ł.'I.

Nr
Nr
Nr
Nr

85118
32ó47
61731

f.,I. l l" IMl1ll1llnl"I•··· · ···•••+•• • - I• I · · ll•f,.U11 .. 10.•- O· O I

O· O ,a„1 I I •O••lf·l"l„l••I

- „Nie !dam! Znów tajemnicze po-, - „Twój no\\')' garnitm nadal1·a/by <:.ię
.
raczej dla jakiegoś gigolo".
ied·zenie! "'
Czy rozurniesz tę różnicę? · '?la. llH'J
„Uprzedzam cię, jeśli nie wrócisz
do jedtnaste1. z;imlrnę drzwi na iaricuch''. starej przyjaciólki. b}lem 111todz1encem.
Się
eJąC
- „Czemu się tak przyglądasz lej pa- d'la Lili starszym już paneml
łt
·
Zona 1111 powtarzała.
- S'.eianie. jestes nioirn. praw,d1.iwyn1 1 /.111ie11io11~ b.artil.O na uiekorzyść: wiado- llience~"
- „Tr7.J'lllClSZ się wciąż dosl~or1ale!
- „Cz zechcesz 111i wyjaśnić, coś ro. .
'
prz~jac1elem. rhcę Cl opow1edz1ec o n10- mu llf:'dZa 111e tucz)
- nato111ia~t Lili sp~gl~dała oa r.n~ie.~cep
irh przejściach Panie star zy, µro::-zę o · T1·zeb<:1 b~ ło rozpoczqc nowe zyc1e od Gil w.:zoraj o ósmej?"
Tak b~lo ciągle . U'Aażalem, że nie tycznie: Trz)ITl<:l~Z stę J~S~cze n1ezle ·
rtuWJ . . la\,u inż~nier-meehani.k otrzy~1adwie pót czarne!
lJn~ka~m 1ed- ma ni~ gorszego na śv;iecie nad \Vspól- - Czy ro1,um1~sz rozn1cę w t~·ch r.ło:
_ Sliicham cię _ powiedii<1lem gt le- le111 n<:1lych1J1iast pracę
wach „wdąż" i „Jeszcze"?. To ,;Jeszcz~'
llilk luJ,ali , _ud:-.C'pa.rnwalem się ~d d·aw'.- życie. ze s tarzejącą się kobietą!
('wie.
Słowem prZ\_'szlo to, co pri. \. " J.ŚĆ mu- w us\ach mlodei· k ·ety d.z1a.lalo na mnie
<l · uvch kolegvw ktorvch oszezędzila WOJ. d
.
.
< •
.
deprymująco - p _·pommaiąc o bezpo·
::.ialo!
\\' ul11~ · dm .tlę po::.w1ęcalem
k -~ c,z\- w1e::.1.: Ja<1 'a"' no znam 1.u w1- 1 na· .1 l,azd<!
Lili rnial a d~ adzieścia lat. Byla bar- wrotnie już minionej mlod·ości.
I Ludwice
.
.
_
ę.
Chcac Lilk ę zaniepokoić, powiedziałem
l\u\eclzy pol,piWi!li ze mnie, nazywając dzu zarabn a , w dodatku miala świeżą ce- 1? byto yrzed piętirnst1t laiy , pod·
z dwuznaczną miną .. że. dziś ,~·kc.z.ojej
itd.
włosy
bl~nd
r~.
sluszmit'li
Jaściwie
\\
i
p<:1itloflariein„.
I
czas w10:,,enueJ zabaw~...
1
- Wielll 0 tym. Od miesiąca· cale rem będę zajęl)'. Odpow1edz1ala mi wow- Masz Ś'\ 1etuą parnięc. Ludwika no.;ć.
LuJwil\C:J b),l<:1 dla mnie nie ionq , ale mia„lo rnówi, o twojej 'lowej przyjaciól- cza5 spokojnie:
':'· ~glą~a!a "'0~1 czas P] królowa pię.kno- Ależ. nie szkod•zi, mój drogi, jakoś
ce - przerwalem mu , pijac kawę, on :Łaś
sc1. Cz~ p<:1m1ętasz~ Zakochałem się w dobra ::,lar.szą siostrą.
1
poradzi;!
-obie
d·alej.
ciągn~I
ode
::itarsza
byla
nie
"hloś.:i
t'ez~
·u.
W
.
wejrzenia
.pierw's7ego
oc
niej
Ni ~ W<jlpi<;. że Lilka sobie ponirlzi Pró·
- Dla Ludwiki był lo okropny cios!
Wszvstlw dalsLe udbylo ::.ie;' " hcie <:1- ll!1iie. jcdn<1kie ~zlerJ~ieś~i 1.~t dla k~biel' rn::iczy u ~· 1Ple w1ęceJ, niz dla męz· Ale inaczej być nie mogla. Czyż mo- bowalem cz) nić jej wyrzuty .. 'V zrusz) l::i.
meryk~ńskim temµie.
glem si~ pogodzić z myślą, że do końca ramionami, jak to s·am czyniłem dawniej,
cz.\ Ili'
"i, 11 ,j,\ il\C:J r..e::iLa1 zal<i ::.it;> \~ o,eś11iej, niż życia nie przytulę Jo siebie żadnej mto· gd y żyłem z Ludwiką.
Wzięfiśmy sl11b. a po1e111 µoJeChć:!lisrny
Wre.;zcie powiedzialem sobie:
•
•
I kiedy lu sl,011::.ll:llo\\ ata stała się dej .kobiet~·~
w góry pod' Zakopane. gd1.,ie S'pędziliśmy ja
ego
~
N
o
d
·
1·
·
·
I
niezaponmiane miodowe t~ godnie .
_ Tak d·;ilej trwać nie może. Chcę
. '. . ie_ ,.mog1e.n.1 _ :rezygnow~~ z ma
uag e 11H:'11101., iwie zaz r sna.
z Ludwiką żyleni pot("11t przez \\ i·Le Ows1.e1n dliala o 11inie, ale j11ż nie jak ~1.c~ę::.c1~. Ltl1 ::ilanę!a na d1od~e me.,,o od?.vc;b< boskie uczucie mlodościl
. ..
· , .
lal szczęśliwie) lecz ,,. ko1'ic11 przyszła CZllla. koclrnj11c<:1 żona, ale jak starsza, zyc1a. Zakochałem s1ę. Porzuctlem LuI w·roctlcm do Lu<l\vtkt„.
dwikę. A leraz słuchaj.
wojna i skoiinyły się dla nas dobre dni. ruzdn1z11iom za1.clrusn<:1 kobieta.
Ludwika przywitala mnie radośnie .
- Lili b\. 'ła dla mnie bardzo dobra, ale
Ach-. ITluJ· Jrog·i. cLeg·o i·a sie, nie na.la , j'ako oficer rezerwy , p1 zesied'zia - s lucii(ł!P111 w ciąg-11 l)ch kilku l<:1l.
- Nie rozumiem na czym polega, że
szczęście 11asze nie tr\\'alo długo. gdyż
· lo za wkrótce zrnzumialem ie ona wid'zi we wciąż wygląd·asz jak młodzieniec! - pożona zas
łem- wiele lat w •Offlagu.
z łvch · - „ZnÓ\\ świeżv garnitur! Ceż
. miesz.
[,olor:, l co za l~r6j! Wyglądasz jak gi- mnie tylko starszego' przyjaciela, który wiedziała mi na wstępie. A ja uściska·
l~aJ?.r w Warszawie, p~-zesz~a wie!e ;
ch\\1!, przede wszvstktm \\ czasie pow-I golo! Ol'/.y\\ bcie wszy$tl<o to czynisz może jej· zabezpieczyć byl. Pewnego dnia łem 1·ą serdecznie z wdzięczności za to,
po \o. by przypodohać się inrw,.,., kllhie- J rzekła do mniq bez naimoiPiszei ch~ci ie dzięki niej zrozumialem, że rzecz,Ywi•
stania.
ście nie Jestem jeszcze taki staQ~l
dokuczenia mi;
„ IG.edv wrociłem. znalazłem Ludwikę Lom!''

(odzienna nomelka ,,l .rnr<>.""ll"
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PRZY& ODY WICKA i WACKA

~

WICEK: - I cóż ty, trepie zelowany,
WICEK: - O pieska zamrożona! Nic
WICEK: - Co za kamienie taskasz? Z
Zamiast lodu potłuczone
Trzyd•zieści przyniosłeś?
jakoś ten lód nie pomógł!
·
byka spad'łeś? .
·
piwa!
od
butelki
ciepła!.„
stopni
. WACEK: - W ogrodzie spać nie bę
czkawki!.. A
dzipragnę
się
Jak
sam
WACEK:
Faktycznie,
WACEK:
i
iodu
skd:ynkę
Przyniosłem
dziemy,
już\..
No,
Siup!
ciężka\..
Ale
nas trafi!„.
myślałem że to lód.„
wię.„ Może się roztopił? ...
wsunę pod łóżka„.

WACEK: -

Aha!

Pożyczę

sobie\

Wstawię pod łóżko
~krzynkę z lodem!
i będ'Zie nam chłodno spać. Inaczej szlag

•acI•eI
chleb/Z br odnI•czy przyJ

„„„„„„„„„„......„ ...

Mleko; margarynę i

miesiącu

„ ............„ ......„„„„......illllll...„„„„....„ ...„„„„„„„„„„

...

l'll!l!:llllft'ólN""llll'll<:SlllllłlM.il!llllillDam„„„„

.na kartk.
• tym
•trzymamy
na
s.ierpniu otrzymamy
W miesiącu

kafgL ~~:, ~D~:~~b1iic~a i~~~~[ od
0

"

i:ż~~ ~~c:~t~znie po pół litra mleka na

I

zwykłe

żywnościo

'Ka:

•

Kat. I zwykła odcinek nr 20 po 1 kg
margaryny w cenie 52 zł za kg lub 1 kg
oleju raiinowanego w cenie 42 zł za kg.
Kat IR zwykła na odcinek nr 15 po
pół kg margaryny lub pół kg oleju rafinowanego w cenie podane]· uprzednio.
Kat. „M" i „C" zwykła na od'cinek
nr 15 i nr 10 po 0,25 margaryny lub
0,25 kg oleju rafinowanego.
Również otrzymamy na kartki tywnościowe z miesiąca sierpnia chleb w ·c enie
3 zł za I kg na następujące kategorie:
Kat. I, IZg i „MK" po 4 kg chleba Kat.
IR ' IRZg, IRD3·, IRD7• IRDt 2; „ MK"
IRD3; IRD7 i IRD12 po 3 kg chleba. Kat.
UR „C" „MK" i „MK"C po 2 kg chleba.
Wszystkie odcinki na chleb winny być
zrealizowane do dnia 15 sierpnia. Po tym
t"rm1'n1·e z· adne reklamacJ'e n1'e będą uw"
zcr\ędni'ane.
!'>

Nagrody

ł\a zespołów św . etllcowych
W sa\\ konferęncyjnej OKZZ w Lodzi
odbyła 'si~ niedawno uroczystość wręcze
nia nagród, \)rzyznanych przez premiera
Cyrankiewica dla wyróżnionych zespołów świetlicowych wo jewód'ztwa łódz- kiego.
Nagrody otrzymały zespoły PZPiił nr 8
w Lod1i, MZK w lodzi, PZPB w Pabianicach, PZPB Nr 4 w Lodzi, PZPW Nr 6°
w Łodzi oraz PZP l\onfekcyjno·Odzieżowego w Lod'zi. (bf).

Pożar

w domu m eszk ał11"'
W ·~!eszkaniu Kazimiery Obary, zam.
przy ul. 11-go Listopada 11, powstał
wczoraj pożar od silnie nagrzanego pie
ca. Ogień przerzucił się szybko na meblę. Ponieważ mieszkanie to znajduie
śię na trzecim piętrze, na miejsce poża.
ru zajechał wóz z mechaniczną drabiną
ora 1 odd ir- 1 straży p0 'łgodziinnei
:
po.
. :
. .za.
~.
akc11 og1en calk.ow1c1e ·zlokal1zowa1no i
(ba)
uoaszono

I

próbował zgładzić

dwukrotnie

•
Gd•y Janina Kondej poznała kiedyś wy~
Kat. IRD3, IRD7, IRD12 MK na od'cink: od 3? ~o 43 w_łącznie po pół litra mle- sokiego, w średnim wieku człowieka, nie
. przypuszczała zapewne, że znajomość
„
ka na R"a-z?.Y. odcmek." .
.
.
b
„M 1 ,;MK na odcmKat. „M 1 kat.
kl od 1 d•o 14 włącznie po pól litra mleka ta przy ierze tak tragiczny dla niej koniec. Znajomość przeobraziła się po
na każdy odcinek.
Mlek(' należy odebrać w trzech deka- I pewnym czasie w miłość która jednak
da~h mi&si~ca w ten~ s~osób ab~, w każ- nie mogła być przypieczętowana zaw~r.
.
ł' , k'
. k
d1eJ dekadzie odebrac Jego częsc. Wo- .
bee tego ie z powodu upałów mleko u- ciem. z-:viąz u. ma zens re.go, . P.001.ewaz
lega szybkiemu zep~uciu odcinki nie zre- przy1aciel Janmy Kond'eJ, me1aki Jan
alizowane we właściwej dekadzie tracą Adamus, nie uzyskał jeszcze rozwodu ze
swą wa iność i nie będą przyjmowane swą pierwszą żoną.
prze pun'l(ty rozdz\ekz.e w pozostałych d'e
kadach.
kartki
Poza tym na
we z miesj;1ca sierpnia wydawany-będzie
tłuszcz według następującego rozdzielni-

Oboje zamieszkali na razie u siostry
Adamusa przy ul. Ogrodowej 25. Wkrótce jednak stosunki między nimi zaczęły
ł .
d
b .
, Ad
.
amus ow1em o znacza się
się psuc.
wieloma złymi cechami charakteru, które
bard'Zo utrudniały współżycie z nim.
Kondej miała już wszystkiego.dość i postanowiła zerwać łączące J·ą z przyJ'lcie·

swq znajomq

przyjaciółkę

do powt'btu do niego, w uPos

myśle ~ego zro~~ił si~ plan zemsty.

stanowił zgładzie kobietę.
ł · · kt ·
t ·
Wt
ym ez ce1u zaproponowa JeJ •i-

regoś majowego wieczoru wspólną prze
chadzkę, na którą Kondtj wyrazib sw:1

zgodę. Oboje udali się za miasto

i spacerowali wzd'lui toru kolejowego ra
Chojnach. Wśród ciemności widać by ło
blyszczące z daleka reflektory l?lrnm::ityIem stosunki.
wy. Pociąg zbliżał się powoli.
sposoPonieważ nie pomagały żadne
by, którymi Adamus starał się na kto nić
W pewnej chwili Adamus schwycił si 1 ~
nie przyjaciółkę i począł ją ciągnąć w
•
szyn kolejowych. Kondej Wi·
d'ząc groz~ swego położenia , po~zęła się
rozpaczliwie bronić i wołać o pomoc. Na
Łodzi szczęście przechodzili nad torem dwlli
k b' t
l 1
Krauzowej, że jest dobrą znajomą Mar· mężczyźni. Uwo ni i oni o ie ę z rąl{
Pomysłowość wszelkiego r·odzaju
szustów jest prawie nieograniczona. ty Minnich i przyszła w jej imieniu. We· Adamusa, który zdołał zbiec.
Myśl 0 zemście nie opuszcza go jed'nak
Wynajdują coraz to nowe sposoby, któ· dług jej opowiadań, Minnich miała być
na moment. Plany zmienił 0 lyle, że
ani
·Pabia·nicach,
w
Milicję
przaz
zatrzymana
urymi udaje im się wciągnąć w sidła
.
'b d k
.
patrzoną ofiarę. Naiwnych nigdy ni~ lecz udało jej się uciec z are~ztu. Ponl.ę
o onac zaw inny sposo
• " d o domu , postano~vił
· wrocJc
· się
· d na k o b aw1a
·
Za br a knie.
.
waz· Je
Ostatnio na terenie Łodzi pojawiła prosiła ją, jako swą dobrą zinajomą, by bójstwa. Po kilku dnia~h zjawił się w
się sprytna oszustka, która działając w udała się do jej mieszkania i kazała. SO• owocarni Antoniego Kaszuby przy ulicy
niezwykle perfidny sposób, zdołała wy- bie wydać rzeczv, stanowiące własność N'owotki 35, gdzie Kondej była zatrudniona jako eksped·ientka. Prosząc ją o chwiłudzić różne przedmioty od szeregu o- Minnichowej.
Krauze uwierzyła w prawdziwość opo lę rozmowy, udał się z nią do pokoiku za
sób. Jako pole działania upatrywała sopie zwykle takie rodziny, w których wkdzianej bajecziki ·i wydała rzeczy sklepem.
• · k
• j
ktoś wyjechał z Łodzi na pewien czas.
Sposo'b dz'1ałan·1a. był bardzo podstępny.
Minnichow~j ogo1ne wartosc1 o o1o 100
.
I
ł
k
O
. i s złotych •. Oszustka zapakowała
szust a ustala a ty ko, dokąd udała się '.C
Adamus, pragnąc uśpić czujność przyja·
j · tłdaliła się szybko.
ta osoba ! przystępowała do akcji.
ciółki, począł ją przepraszać za incydent
Przed kilkoma dniami oszustka zjawi·
d ·
m'e , . zustwo wydało się dopiero wieczo
Kra
ła S ·1 ę w m·ie s zkarn·u Em1·1·1
uze, za 1 • 1~,1 gdy Minnichowa wróciła do domu. sprzed kilku dni. Nic nie po . eJrzewaJąc ·
· 1
k b' ta dała s·1ę wprowad'Zić · w błąd· Ten
'q!ti
s.rłcałej przy ulky Wólczańskiej 13 · W Ofakcie tym natychmiast powiadomio- . 0d ie k t
•
1 k I
. c w .edneJ· ręce szklan
również niejaka Mar
o a u tym mieszka
ki
ta MIMich, która parę dni temu udała r'") władze, które prowadzą -dochodze- Je na ' rzymaJą · 1 ·
się do Pabianic. Oszustka oświadczyła nb celem ujęcia sprytnej oszustki. (ba) kę z lemoniadą, zagłębił drugą w eszeni i błyskawicznie wydobył pistolet. Padł
strzał. Trafiona w głowę kobieta zwaliła się na łóżko, brocząc krwią.
Na odgłos strzału wpadł do pokoju
właściciel owocarni, Kaszuba I w mo·
Miądzyzdrojów
chcą iechać
mencie, gdy Adamus chciał strzelić w gło
wę rannej kobiecie, chwycił mordercę za
W lokalu Komisji Wczasów Pracowni- „modne" Międzyzdroje czy też Ustkę.
OKZZ dysponuje na drugi turnus tysią przegub dłoni, wykręcając ją silnie. Pod
czych przy OKZZ w Lodzi pełno jest
dzisiaj interesantów. Długa kolejka wije cem wolnych miejsc dla całego okręgu wpływem bólu Adamus wypuścił broń.
się przez cały prawie korytarz. Jak zwy łódzkiego, z czego na nasze miasto przy Ponieważ Kaszuba ma jedną rękę bez·
kle w takich wypadkach, głośno tu od pada ponad 800 miejsc. Około 140 władną, Ad•amus zdołał mu się wymknąć
miejsc rozdzieli się między pracowników i zbiec.
prowadzonych rozmów.
Dzisiaj rozpoczęto przydzielanie wol· z terenu województwa.
Janinę Kondej przewieziono w stanie
nych miejsc na wczasy w domach wypo
W mi·ęjscowościach nadmorskich O.K.
czynkowych na drugi turnus, który zaczy Z.Z. ma zarezerwowanych tylko 70 bardzo ciężkim do szpitala, gdzie natych
na się w sierpniu. Urzędnicy komisji ma· miejsc, przy czym do Międzyzdr·ojów mo
ośro:::i- miast d·okonano trepanacji czaszki, która
ją nielada kłopot z interesantami. Wszy że pojechać jedynie 20 osób. Do
scy bowiem chcą otr.zymać przydziały ków wypoczynkowych w górach poje- uratowała jej życie. Za mordercą
do domów wypoczynkowych tylko w dzie 130 pracowników, na Dolnym Slą- wszczęto energiczne poszukiwania.
Prawie przez dwa miesiące ukrywał
miejscowościach naJbardziej popular· sku . tamtejsze domy wyp?czyn~o~e
•.
.
,.
na ten tumus 210 osob. Na1w1ę- .
~I~~, „na.jmodniej1szych" w ty.m ~zo- przyjmą
ce j, bo ponad 500 miejsc, jest do dys- s1.ę w ro~nyc~ m1ejsco.wo.sc1ach na tere· ,
Daje się więc zauważyć istny nalot pozycji w miejscowościach Polski cen- me kraJU, az wreszcie wpadł w ręce
zgłoszeń na takie miejscowości jak Mię· tralnej, z czego na Spałę przypada 150. dwóch wywiadowców I sekcji Komendy
dzvzdroje, Ustka nad morzem i Zakopa·
Przy przyjm:o~aniu zg~oszeń podzi~- MO w Lodzi. · W najbliższym czasie odne, Kr~!ca w. górach. Na pięk~e miej- lono prasownikow na kllk~ kate9or;1. powie przed Sądem za dwukrotne usiło·
.
,.
. .
.
scow~sc1 połozone ,w centralne.] Polsce Pierwszenstwo w otrzymamu przydzia·
mało 1est reflektantow. A szkoda, bo są łu mają ci piacownlcy, których związki wanie popełmema zabo1stwa oraz za niepne tak samo zdrow~, a jeśli chodzi o branżowe ni~ posiadają własnych do· legalne posiadanie pistoletu.. który nosił
już od 19.45 roku. (kł)
niekiedy prz.ewyżs1ają mów wypoczvnkowycb.
(sk)
wyposażenie,

Na1· wny eh n·1 e· bra kUJ e stronę
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Jesteśmy u progu nowego roku szko'I-\
nego. lak wygląda sprawa podręczników
s:zkoln~1ch? Do niedawna jeszcze brak
dc;istatecznoj ilości podręczników stano·
W!ł niełada. t~udność dla cały~h zastę·
pow młodz1ezy, zwłasx<:za szkol podsta
wowyc~. .
Na Ziemiach Zachodnich troska ta
urastał.a do rozmiarów tragedii, gdy dzie
cko, nie opanowaws7.y języka, musiało
się ua_yc danego przedmiotu z notatek.
Dowiadujemy się, że pomimo okresu
k~niokuły, Państwowe Zakłady Wydawn1ctw Szkolnych pracują całą parą. lnfor
muje nas o 1ym dyrektor tych Zakładów
- Greńkowski.
.
W obecnej chwili dr~amie w Byd90-

Krakowi4ł

·

*

praću 1• „
całQ
~

Po przeciwnej stronie maszyny młoda
dziewczyna,
Bronisł~wa Koszak1ewiczówna, kontroluje zadrukowujące się
arkusze. Naciska coś.
- sr:ioli ! - woła. Przerwa tr':"a 3 sekundy 1 .zno':"'u w. rytm huczące i maszyny padają n1eskonczoną strugą zadruko
wane arkusze.
TJ samo tempo pracy odbywa się
pr1y „falcówce", gdzie zadrukowane ar
kusze przyszłego podręcznika są składa
ne; ten sam gorączkowy ruch trwa przy
prasie.
Ten sam rozmach pracy trwa w lntrołi
aatorni - przy maszynach do szycia.
Wreszcie okładki - i to prawie koniec!

parn
~

A wszystkich zespala i jednoczy jeden cel: żeby żadne dziecko w Polsce
nie było pozbawione podręcznika szkol·
nego.
Po tych osiągnięciach wzmożona
stanie praca nad zaspokojeniem zotrzeb młodzieży szkół licealnych.
poU ksi"'narzy
Szykuią się na

Księgarnie Już
brzymie Jlośc:I
Magazyny Pań stwowych Wyd~twnictw
Szkolnych obsłunują dzień w dzień swa
ich odbiorców.
(P)

zamord.Owa11· . ma ora A. K.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

za toi!!•• le Sill-

Ob. Stefan Piekarski, zam. prz\' ulicy

~'~~f~~~:::~el %i:~vzc~~on~~ą~e~ ~~~~i. zo~:a_
obse:wował to niejaki Tadeusz

Szpak,

zam1es~ka\y przy tej samrj ulicy pod
Nr 17 1 po&tanowi/ wykorzystać okazję.

Któregoś dnia, po wyjściu Piekarsf<iego, ot_w~rzył wytr1chem drzwi jego mieszkanie ! ~·o?rawszy ,;ię do szafy, począł
pakowac jej zawartość. Traf chciał. że
Piekarski zapomni at '"''ziąć z sobą jakąś
drob~ostkę i _\\-~ócił do domu. Jakiez byIo _Jego zdz1w1enie, gdy w swym miesz"'
kanJU za&tał „gospodarującegb" 1;,ąsiajest również· duży ruch. d•a.
nadchodzący rok szkolny,
.s~hwyt anego na gorącym uczynku kra
teraz zaOQatrują się w ol- dz11;z~· T~deusza Szpaka przekaz.ano do
podręczników.
dyspozyCJt władz. (bf)

1·

szciy,
Lodzi
I
-a dru
karnie Poznaniu,
państwowe,
spółcnielcte,
na·
wet wojskowe pracują na trzy zmiany,
by wk·rót~e, - z począt1<iem roku szkol
nego, ujr1a10 światło dzienne 1.200.000
egzemplarzy podręc.zników.
Pomimo trudności w związku z ok resem realizacji 1 1-letniej szkoły, pomimo
częś~iowej zmiany programu nauczania,
por:-11~0, że część programu klasy 8-ej
we1dz1e w program nauczania klasy 7-ej
- jeżeli chodzi ~szkoły podstawowe,
- nie będzie już braku podręczników.
Pod tym względem popyt będzie całko:
wicie zaspokojony.
Gorzej przedstawia się sprawa z pod
ręcznikami dla klas licealnych, gdzie po
trzeby będzie można zaspokDić stopniawo, w pierwszym je·dnak rzędz i e chodziło o realizację postulatu powszech·
nego nauc:iania, a więc o zaspokojenią
potrzeb najniezbędniejszych.
Zaglądamy do jednej

W. Sz.

1MtałI dDstał
za słędobre
do w'Qzien·aoko

ujawnił

Pociąg lodź

- Bytom

będzie sbsowany
Poc~ąg. kursujący na linii Łódź-B y
tom me cieszy! się zbyt dużą frekwencją.
Dalsze utrz,ymywanie tego połączenia
wydało się Dyrekcji PKP zupełnie zbyteczne. Poczynając od dnia 3 sierpnia
br. linia .to zostanie skasowana a tym
samym pociąg Nr 305/306, odchodtzący ze
stacji Łódź-Fabryczna o godzinie 16,12 i
przychoqzący do lodzi o god'zinie J LOO
- będzie wycofany. (ba)

W Końskich - 23 sierpnia 1945 r. wiej plecy, po którym Czerwiński runął na
czarem, gdy publiczność opuszczała ziemię martwy. Po dczas napadu Okon 1eznajdujący s:ę opodal ~arku teatr, wy- wski i Błaszczyk tworzyli ubezp;ecze:•ie,
strtałem z rewol~eru ~o.stał zab~ty w ta
Ustalono Jównież, że Okoniews~i Mi·
jemnlczych oko~~cz~sciach major AK. chał z Sikorą Henrykiem - studentem
B~lesł~w Czerwin~k•. ~s7.częto .natyc'i- W't-GW z Lodzi - obaj byli stra-.lnicy
r:i1ast sledztwo~ ktore Jednak nie dało SOK, mając do stęp do magazynu !Ji;:>ni
zadnych wyn:kow.
i w obiekcie kol ejowym w Końskich, z.:iDopier-o w drugiej połowie czerwca kradli się doń w nocy i wynieśli dużą
Kasy
b!z
roku bieżącego, w ręce władz wpadła l!ość karabinów, amunicji i granatów. W
N a dworcach łódzkich panuje obecni~
grupa, złożona z 6-ciu osób, z których broń tę zaopatrzyli bojowy oddział W.I. wzmożony ruch. Zjawisko
to można zaczęść należała do oddziału dywersyjno- N-u, dowodzony przez Okoniewskiego.
obserwować tak na pociągach lokalnych
bojowego WIN-u, m_ająca za zadanie zmia
Sikora również wpadł w ręce wł:idz,
ny p:zem•c'.l ustrO)U Pań~twa oraz zgła a ponadto ujęto Ludomira S%warca, łącz jak również na dalekobieżnych. Przed
dze~1a l~dz1, wsp~łpra~uJących. z org'.l- nika orai Janusza Okoniewskiego- pod \\'szysikimi kasami wiją się d'ługie ,,kolejki" pasa żerÓ\\'. szczególnie bezpośred
nami panstwowym1. Juz w czasie wst~;.:i zarzutem przechowywania broni.
n~go ?och.odzenia st'A'.ierdzaono, że uJir
Oto zarzuty, objęte aktem oskar;, 9 n:~. nio przed ociejściem pociągów.
c1 posiadają w ukryciu arsenał bront,
.
Tutaj winni są sami pasa zerowie, któ·
Do chwili aresztowania pozostawali w
~ała ta grupa odp<?w1adala ~rz~:l
rzy
odkładają nabycie biletów doslownk
konspiracji i w okresie amnestyjnym Wojskowym Sądem Rejono~ym, . i'to·y
na
ostatnią
minutę. A przedeż można
nie ujawnili się.
rozpoznaw;:ił .spra wę na .ses11 wrpzc!o_ .
,
~ Wei w Kons~J.Ch. W ~w1etle prze.vJdJ tych ,.ogonków" uniknąć. Po prostu
W t?ku ~ofszego doch~?zen,a wys,_- s~owego wina oskarzonych zostal3 u- przyjść wcześniej. Korzyści bftrl[ obu10 11 ~ iaw'. ze ~ajor C~er~tn~kf, zołnierz dowodniona, a pooadto uwypuk\ofl'{ 10· stronne:
l<a'-jernrn ull, - się w \)r<\<' _,a ?'iArmii Kra1?we1 ujawnił się 1 w~szedł _1 siał fakt, że osl<a~żeni po '.1'.or~erstw~e saż~ro\\'ie nie będą się denerwować, że
konsp.lraCJi. Od t:go cz~su Io~ iego b~vł 2aczel1_ ;ozpuszczac po9los;c1, z_e m1~. pnriąg- ucieknie im ~przed nosa.
przypieczę~owan~, bow1e~ u1ęct czł 0.~· Czerwmsk1ego z_astrze_l1l1 funkcjo~~r:u
Kasy biletow~ na dworcach są przekowie_ bojowkl postano~·~· go zgladztc. sze Urzędu Bezp1ec.zenst':"a. Uczynili_ 1.0 cież czynne przez całą
dobę. (.~k)
czekając tylko na sprzyjający moment w tyr;i celu, aby z / - dneJ stron_y _osznOkoniewski Michał - urzędnik, ledy- Iowa~. nasze wład~e, a z drug:ei - ._iPODZIEKOW ANIE
nak Romu~ld - funkcjonariusz Urzędu !rudnic dochodzenie.
Morskiego w Ustce i Błaszczyk Tadeu<;z
Wyrokiem Sądu skażani zostali: Oko·
Składam wyrazy głębokiei wdzięczne- student Uniwersytetu Lódz:kiego Wy niewski I Jedynak na karę śmierci z :r;a.ści
i serdeczne podziękowanie całemu
Personelowi kliniki okulistycroeJ U Ł.
działu Prawnego, przyciaili się w p:ir· mianą kar~r po zastosowaniu amnestii (Za!Jaj'11ikowa 22). "Za przeprowadzoną
ku i w chwili, gdy major Czerw iń3!: i - na 15 lat więzienia, Błaszcz:yk i Silco- ~operację i troskliwą opiekę lekarską.
kierował się opustoszałą aleją w stroPę ra ~po 8 lat, oraz Szwarc i Okoń - p1> 1 ~
K. Ł. (Łódź, Karolewska 39)
domu, Jedynak oddał do niego strzał w & lat wiezienia.
(o\

Po co ten
cz1nne

tłok?

prEcrwy

I

z drukarń, pracujących ~ad P?drf!cznikami szkolnymi.
Drukarnia wojskowa. 80 pracowników
ta]ętych jest
drukowaniem
200.000
egzemplarzy podręczniłców historii dla
klasy VII i VIII szkół podstawowych. Pra
ca odbywa się nawet w niedziele i świę,
ta. Pot kroplisty spb wa z czół składa·:
cży, metrampażv, maszynistów i ich po·
mocników. Olbrzymie 3 maszyny plaskie są w nieustannym ruchu. Stajemy
właśnie przy jednym z tych olbrzymów
Pomocnik maszynisty Płaczkowski
lan, pilnująqr biegu maszyny, nie traci
humoru •. mimo upału I ciężkiej pracy.
- Mistrzu! - woła do maszynisty
Stefana Królasika, - coś się zerwało„.
Maszynista Królasik w mgnieniu oka
Jest na miejscu. Za chwilę maszyna
znów jest w ruchu.

I

1----·------------.J

Wie śka
aresztowana? - twarz dze mniej wytrwałego towarzysza, opa·
) chłopca stal a się biała jak ściana.
dającego z sił.
2 22
- !'Jie! ... uciekła !.„ Jest u mnie .. Ale
Teraz \\·idzi, że ci polscy bojownicy
la~a chwila mogą tutaj przyjść, ażeby Podziemnego Ruchu Oporu, posiadają te
1e1 szukać!. .. Pan musi zniknąć stąd ... same żołnierskie cnoty, co on.
ale natychmiast!
..:_ Pomogę panu .„ - rzekł z prostotą .
.~I o?): Gorkowski już zawiązuje trze- , Są już na podwórku ..
ciemności o~·1k1, JUz wklada marynark~. Wie, kim f1cer dostrzega blady usm1eszek Janka.
iest Sobota i ma do niego pelne zaufanie.
- Oni wszyscy mieszkają mniej więcej
- Więc Wieśka jest u pana? - pyta w tej samej okolicy: zaraz o świcie obejrzucaj ąc równocze śnie do pieca garść dę ich mieszkania i ostrzegę ich! Ale pro
papierów.
fesor Bieniarz mieszka bardzo daleka. b}
Jest
u
mnie!...
A
dokąd
się
pan
koło .Julianowa. Czy chciałby pan, partie
Odpra\\ il dorożkarza szczodrze go \\'Y
schroni? Może chciałby pan przenoco- poruczniku wpaść do niego wcze·sn~m
nagrodziwszy i otworzył bramę.
rankiem?
Wieśka d·a panu dokladny aDobrze, że miał latarkę. szybko więc wać u mQie?
Janek,
który
już
narzucił
na
siebie
dres!
zorienlowal si·ę w sytuacji.
płasz cz, potrząsa glową.
- Niech pan będzie spokojny: n:-o!eMinął podwórko i wszedł do oficyny.
- Nie! Ja mam lepszą melinę!„. A sora B'.~niar.za biorę na siebie!
Na do_le, ~a prawo - łak o tym.świ~J- ~z1ęk~J~ panu! , .
rzyła w1z~towka -; znajdO\\' ało się m1e· zresztą muszę jeszcze załatwić pe\\rne
bardzo pilne sprawy...
Oba) są JUZ w b;~.1!11e.
.
szkanko _GorkowsJ...1~h. .
.
.
Chwila wahania. Spojrzenie piwnych
-: Ch~e p~n POJSC do mnie? - P~I
Zastukał mocno 1az 1eden 1 drug:1.
.
•
-_.Kl.o . tam? - ~poza zamkniętych oczu Janka spotkało się ze spojrzeniem raz Jesz~ze_ ohce:..
- .~ow11em. JUZ panu, z_e .i:iam mnir,
drz.\\ 1 dobiegło go me pewne trochę py- niebieskich oczu Heinza - i Gorkowski
powiada szybko
pewniejszą melinę. „ Lecz, 3es!J pan chce
tanie.
_ Swój! ... z wiadomościami od Wieś.d
·
·
·
t
d
·
t
·
zrobić mi jeszcze jedną przyslugę, prosz~
- W 1 zt pan , JU ro o z1ew1ą ej ma
·
··
T.
· d I k
v· · · d 0
ki - rzekł stłumionym głosem Heinz.
'h
.
G
mme
ocIprowa dzie...
o nie
a e o.„ t ro1e.k CJę:·"
prz,
JSC_
nas
parę
os~
l'.a.
.echę
za
torem kolejowym: w pańskim to·
Zaszczękały zasuwki.
stap? me zastawsz y,_a_rn W1_eski, ani m~1e, warzysh\'ie będę się czul bezpieczniejszy!
Jan Gorkowski, ujrzawszy oficerski będzie na nas czeka c 1 swoim zwyczajem
· t
d
• k' h
ł g'
· · t t ·
d !· . ·
t - ,1es em o pans 1c us u .
mundur, cofnął się krok w lyl.
zaaranzuje u a.i zasa z ,ę. 1 zaaresz Uje
Oh . .d
st ul" ą w kierunku tonf
· a.1 i ą _pu ką kic
- '
- Niech się pan nie boi! - rzekł mu po kolei wszyslkich tych, którzy do nas
prz.ysp1esza1ąc ro u.
łamaną polszczyzną przybysz jestem PrZ"J.d'
J
ą.„
_
.
Mieli szczęście, bo zaled'wie uszli sto
pfzyjacielem Wieśki.„ Nazywam się
-: Rozum1~m .„ Wi ęc pa~ chce ostrzec metrów usłyszeli głuchy szum samochoHeinz Sobota.
swo1ch kolego w i prof esorow!
do\\·ego motoru.
- A, znam pana ze słyszenia! - uspoFrontowy oficer Heinz Sobota ceni poOglądnęli się mimo wo1i l zobaczyli zakoił się chłopak.
nad wszystko wierność i bratershvo bro- rysy wielkiego ciężarowego samochodu,
- Niech się pan natychmiast ubiera!„. ni. Nigdy nie zdarzyło się. ażeby nie zatrzymującego się przed kamieniczką,
ale już! - ci<iiwal daleL of1c.e:r. - Jest pospiesz.! z pomocą rannemu koledzę,. którą. opuścili orz.ed chwilką.
wsypa...
,_ ID. c .n.1
~ aieb~ w czasie odwrotu zostawił na dt)lł

w.

· _.. Więc jedziesz sam na Rzgowską?
spogląda Heinzowi z oczy.
Nie darmo Sobota jest frontowym oficerem. Wszystko ujmuje krótko i jasno.
- Przede wszystkim daj mi klucz od
\\'aszej bramy! Mieszkasz prawa oficyna, parter? _ Jad'ę i powiem bratu jak
stoją sprawy. A potem wracam do ciebie! - uścisnął jej rękę, odwrócił się na
pięcie j dopadł do drzwi.
.k
d .
.
. Doraz ·a rz zgo me z po 1eceniem cze-

kał ~rzed bra_mą.

Oficer rzucił mu nowy adres.
kawał drogi - mruknął dryndziarz.
. ~ Zaplacę panu za , potrójny ku_rs, ale
me zaluj pan ba1a! - zawołał Hemz la-

:-- To

maną polszczyzną.
- Rozkaz! - dorożkarz zrozumiał, że

ma dobrego gościa.

koń ruszył z kopyta.

$mignął batem i

Kwadrans kawalerskie.i jazd-y i Sobota
znalazł się przed dobrze sobie znana szar ą kamieniczka.

I
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rekordów olimpiiskich

zień

F ntastyczny pojedynek Zatopka z Reiffem - Belg wygrał bieg na 5 kim.
- W Londynie oochmurno i mokrą - Czarni sprinterzy znów triumfują

I

Dzień poniedziałkowy Igrzysk Olimpi1j
sl<ich minął w Londynie pod :znakiem fi.
nałowego biegu na S kim., w którym raz
jeszcze dos ło, do sensacyjnego poje·
dynku Zatopka z czołową stawką biegaczy światowych.
Dzień wczorajszy można śmiało naz·
wać dniem rekordów. Padały reł<ordy w
biegach na 5 kim., 800 mtr., w dy·s ku, a
Innymi wynikam.i wyrówn~rwano dotych·
czasowe rekordy. Walka była zawzięta
I gdyby bieżnia i rzutnia nie były tak ro.z
mokłe, na pewno uzyskano by jes.zcze
lepsze czasy i długości.
Ten grad rekordów sprawił, iż zgro·
madzony na stadionie 70-tysięczny tłum
widzów entuzjazmował się pon:ądnie, a
już najwięcej poruszony był przebie· '
giem biegu na s kim.
DESZCZ BŁOTO MGŁA„.
d .... _ "
w' b '
St d"
ley W~' glą a1 Je ..... a~
a !0 n.-:"
lnaczeJ, niz W d~iu ?•egu na to.ooo .mtr.
wygrąne~? w wielk;m sty!u pr~ez bi ga
?~ c~eds 1 !9~· Bdy .0 mgllldłob.1 s~aro, a
iegiem P~
_ woc; . 9.o. ztn prze
JUz 0
dal d~es1c:z. B1ez~ia była rozmo~ła, miej
s~ami s_tały ~alu~ wody, totez za~od·
nic,• ktorzy ~1egh na. da.lszych pozyciach
byli formalnie oblep1en1 błotem.
PROWADZI ZATOPEK
Niemal od samego począ'tku prowcJ·
dzenifl objął Zatopek, dyktując tempo.

en:

el

ligowa ,,,..,
.'l8:-l6
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14
21
48:17
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Cra
'.!) N.uch
.) WUa

4) J~eg.ia
11) AKS
<i) ZZK
7) Polonia Ryt,
) Warta
8) Polonia \V-wa
10) LKS
11) Garbarniit
12) R~'Dlf'r

i:l) Tarnovia

H) Widzew

H

14
14

l4

14
14
13
14-

13
14

14
14

16

16

15

14
14
14
12
12

lJ
11

10
5

W tempie iście sprinterowskim, z każdą 11,5. 2) Mernley 12,2 s., 3) w trm H·
chwilą zbliża się do Reitta. Na ostatniej mym czasie Stridland (Australi~).
.
PADŁ REKORD W DYSKU
prostej różnica wybitnie maleje. Nad·
W dysku w eliminacjach najlepszy wy
ludzki wysiłek Zatopka porywa widow·
I nik uzyskał Consolini (Włochy), popra,
nię. Reiff ledv10 w_ygrał bieg.
wi3jąc rekord olimpijski. Wynłk 51 ,08.
NIECO SPOZNIONY FINISZ
Gdyby Zatopek ro,zpoczął finisz nieco~ Dotychczasowy rekord 50,68. Zaledwie
wcześniej, napewno pierwszy przybył. 8-miu zawodników uzyskało minima i za
by do mety. W biegu tym ustanowio110 1 kwalifikowało się do finału.
W finale świetny rzut miał Consolinł,
nowy rekord olimpijski wynikiem 14:17,6
min .. Dotychczasowy rekord - 14:22,2. uzyskując 52,78. Rekord olimpijski zo·
Należ~, zaznaczyć, że jedynie Za!.:>· stał pobity. Drugie miejsce zajał Ram·
pek miał za sobą ciężki bl'Jg na 1O kim., sztadt (Norwegia) 49,21, a trzecim był
co niewątpliwie zadecydowało o jego Knigs (Węgry) 48,21. Tosi znalazł się do
przegranej. Możliwości czeskiego bil!ga piero na 4 miejscu.
W finale skoku o tyczce medal złoty
cza są przecież większe, bo na S kim.
UZ'/Skiwal już ctas 14.10. Zdobycie w zdobył Smith (USA), osiągajac WY<>O·
tych warunkach srebrnego medalu, to kość 4,30. Dmgim był Kataja (Finlandia)
równie wielki sukces dla- Zatopka, j3k 4,20, a trzecim Richards (USA) 4.70. Zna·
z!ote~~ na 10 kim. ~ bi.egu tym z~wo~- ny w P?lsce s~oczek amc~ykafiski Mor·
nicy hnscy ponowme nie odegrali ro!I. com zajął dopiero 6-te miejsce wyni·
kiem 3.90 mtr.
ZNOW CZARNI
We florecie drużynowym męskim zło·
W finale biegu na 800 mtr. stawka by
la bardzo wyrównana. Silna konkurencja ty medal olimpijski zdobyła Francja, 2)
sprawiła, że wyśrubowany rekord olim· Włochy, 3) Belgia, 4) Stany Zjednoeio·
pijski na tym dystansie pobiło dwóch · no.
zawodników. Zwyciężył WhieWeld (USA)
. NIEPOKONANY FIN
w czasie 1.49,2 lepszym od rekordu o
W zapasac:h w wadze musu~j Iłoł; ms
0,6 sek. pr1ed Włndem (Jamajka) 1.49 ,S dłtl olimpijski i;dobył Witała {finta u:fi 1.
i Hausenenem (Francja) 1.49 ,8 sek.
który nie przegrał ani jednej walki. i)riJ· ·
Złoty medal olimpijski w biegu na 100 gie miejsce wywalczył Balamit (Turcja),
mtr. pań zdobyła Blamkers (Holandia), a trzecie Johansson (Szwecja).
W półfinałach floretu pań doskonalą
formą bh 1 snęły zawodniczki węgierskie
siostry Elek, oraz Kuhn. Bardzo dobrą f~r
również Miller Preis (A1,.. •
mę wykazała
s1ria).
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Łomowski
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Dotrzymuje mu k,roku Ahlden (Szwecja),
Reiff (Belgia) i Albe,rtson, k1órzy sJopnio·
wo odrywają się od reszty zawodni·
ków, tworząc czołówkę.
Po 4 okrążeniach Ahlden stara się wy
sunąć na czoło. Stary lis bieżni chce w
ten sposób zwolnić tempo, ale Z;atopek
odparl atak i nadal prowadzi. Zatopek
zwiększa tempo, chcąc oderwać się od
groźnych konkurentów, ale czujn\iJ czo·
łówka dotrzymuje mu kroku. Po dwóch
dalszych okrążeniach Re.iff z trzeciej po
zycji wychodzi na drugą, podciągając za
sobą Albertsona, a następnie obaj mi·
jają Zat<>pka.
ATAK REIFFA
Reiff zwiększa tempo i ucieka, co widząc Zatopek rozpoczyna pościg. Minął
Albertsona, jest znów drugi I stara się
d~jść Reif!a•. ~le_ t<> m.u ~ię nie udajr~,
więc po nie1alc1ms czasie Jakby rezygm.1
je. Czyżby osłabł?
Tymaasem Reiff ucieka, już ma 10 m.
przewagi, już 20, jeszcze 600 metrów
do mety, ma już 25 - 30 mtr. przewagi.
Reiff ogląda się. Jasne już jest, że Za!o
pek przegrał bieg.
SZALONY pośCIG
Tymctasem na bieżni dzieje się coś
nieoc:zekrwanego. Na ostatnich 200 tn~·
trach Zatopek zdobywa si~ na straszłtwy
wysiłek i ro1pociyna sialony pościg.

42:23

zaczną

sobotę

Poniedziałek był dla polsk ich 0Ui'l'1pii-

. :~3:23

Istni.al co
projekt zgłoszen i a Łomow:;i<iedo rzutu dyskiem, na co ŁomowS.:.Ci nie
m~ł wielkie·1 ochoty lecz r.ńźr;iieJ· zrez"
••r
t"~
' .
gnowano z tego zamiaru, ~łaszcza ze
następnego dnia Lemowski staje do rzu
tu kulą i na tę konkurencję zbiera swo·
je siły. Łomowski startuje zatem dzisiaj.
Do startu naszych pięściarzy jeszcze
daleko, gdyż pierwsze wałlc·i eliminacyj·
ne w boksie rozpoczynają się dopiero
w sobotę. Czas ten bokserzy nasi pośw i ęcają na solidny treni.ng, starając się
zaprezentować jak najlepiej.

Wyścigi

torowe

;2:~1 czyków dniem odpoczynku .

26;28 /prawda
28:32
25:27
37•48

:„

20 4

2s;4o

16:29
17.58

TUR (Nowe Złotno)
4':1
Rozeg·ra.ny został mecz piłki nożnej w No
"-ynI Złotnie pomiędzy KS •• Zryw" LóM„
a TUR-em 1 -owe Złotno. Zwycięstwo odnio·
sla m.loda di:nżyna „Zrywu" w stosunku 4:1
(2:~) .. ,Zrywiaey'' pokazali gTę na dobrym
P~Z111mie zyskując sobie z miejsca sym1>atię
w1do'!ni. W drużynif> zwycięzców frudno
kogo11 ~-różnić, gdyż cały zespół grał do·
~konale. Br.amki uzyska.li: Sowała 2, Gałaj
Dla pokonanych lewy
1 Sto~OW\\k1 po I.
.ZRYW" (Lódi) -

o

łąC'i;mk.

Vidzów około 1 OOO os{lb.

nagrodfł przechodnią

W dniach 1 i 8 sierpnia rb· Lódzki Okrę
gowy Związek Kolarsld orga.nizuje zawo·
dy torowe o programie olimpijskim., o na·
grodę jubileuszową PZKol.
Progi·am takich wyścigów pr.r,ewidt• _•~
konkurencje:
1000 mtr. sprint (spotkania tlwój!.towe
lnb trójko\ve).
4000 mtr· wyścig drużynowy olimpijski.
1000 mtr. wyścig ua czas ze startu po·

PLOiUIE~ -Z,JEDNOC'liONE 3:1 (0:0)
Mecz tolYanyski w Parku Ludowym mię·
dzy B klasow~·ll\ Płomieniem a A klasowvm
Zje~dnoczone, z~kończył się po bardzo cieka-

wej grze zasłu7onYm zwycięstwem drużyn:v
P!omif'nia. n; s t•)oUl\ 11 3; I (0 :0). Po przer·
będąc bez·
l\le Pło!luf'n ~panow1lł boisko
wzgl~dme df'.u7:~ną l~\l!l'l.ą. U Zjednoczonych

jeil ,-ńczeę;o.

nałez;v

wyrozrH C Ba.;ana.
. .R~·amki dla zwycięzc6w uzysl•ali: Tamec

Nagrodą p.rzechodnią

jest puchar krysz

PZKol.

talowy_ a zdobywa ją
żyna w składzie ł-cl1
Każdy okręg
największą ilość punktów.
moie wyistawić Po dnie drużyny. ZJ?;losze·
nia należy kierować do Lódzkiego Okręgu.
, 'agroda

Czu tylko nacom1\a"y!

P~lski . Związek Kolars ki zatwierdził kary

na zawodników łódzkich.
otrzymał dys·
Iil:~PI~RCZYK (LKS)
~wahf1kacJę na okres I miesiąca, tak samo
MAR·
.Jak ZWOJ~mSlU (Zjf'dnoczoe).
(RKS TUR) udzielono
C '11'\Fll\JEM·u
s11r11~n·j nagany.
.Jr li chodr.i o dyslnvalifikflcję CZYżA
jaśnień .,,~
zr11-1.ąd PZl\ol. po otl'z~·maniu
:"trem~· olffPgu lód zl<iego, uzuaJ za l1'i.edo.
~tateC?.ne mot;rwy ŁKS i tym samym uchy
ll!. ualotoirn przez klub karę dvsłiwalifika
cJ1 6·łlliesi!}Cznej. CZYŻ HEJtt.rRVK otrzy·
rnał t . lko napomnienie.
Od I lln"''i" PIETRASZEWSKJF,00 L.
nałozone

wy

n.a a ani

słowa.

Włochy,
I

w

Szwecja, Turcja

ćwre1ćf nałach

furn: iu p=txarsk ego

Wczoraj odbyły się dalsze cztery·
spotkan ia ćwierćf inałowe w turnieju p i łkarskim, które dały dość ·ciekawe i nie·
oc zek1.wane , wyniki . Jak wiadomo, Polska miała w pierwszym meczu zmierzyć
s:ę ze Stanami Zjednoczonymi, a penieważ wycofała się, ustąpiła tego przec iw
.
.
n1ka Włochon;.
Mecz zakonczył się istnym pogro·
m.em drużyny USA. Nie ulega kwesti i, iż
01łka nożna to sport w Stanach Zjednaczonych najsłabszy . Włochy odn i osły

Czterech pierwszych
kandydu e do klasy

ta rozegranie zostanie po raz

dru~i. w roku ubiegłym zdob~rł ją Okręg
Łódzki. Należy się spodziewać, że wyścigi
te będą silnie ob"ladzo1rn. Bez cienia prze.
sady można p-0wiedzieć, ie największą
szansę na zdobycie pucharu PZKol. w tym
roku ma ró"·nież Lódź.

lu, Zelewski i Ocbrym.

Kary. dla kolarzy

WŁOCHY BIJĄ WĘGRY

W piłce wodnej doszło do sensaeyj
nego spotkania Węgry - Włochy. M cz
zakończrł się po zaciętej grze, ZWl cię·
stwem Włoch w stosunku 4:3. Prztłdlem
Włochy zremisowały z Jugosławią 4:4, a
~ęgry pokonały eg·,H 5:2. Poza tym el
g1a zremisowała ze Szwecją 1:1, a Ho·
landia - Hiszpania 2:2.
Fi.nał 100 m, st. dowolnym pań wygra
la Anderso,n {Dania) 1.06,3 przed Cortis
(USA) 1.06,5. Brązowy medal przypadł
ltahan (Dania).
W przedbiegach sztafety 4 razl' 200
mtr. sMem dowolnym panów sensacyj.
ne zwycięstwo odniosła sztafeta Węgier
nad d~użyną Stanów Zjednoczonych, d'(·
stansuJąc ją o trzy metry.
POD KOSZEM
W koszykówce męskiej padły nastę·
wyniki: Brazylia - Australia
pujące
76:11, Argentyna - Szwecja 61:2~, ~1~';
Syk - lrfandia 79:9, Francjza - Kuba ·
37:31 i Stany Zjednoczone - Czecho·
okręj!. którego dru· słowacja 53:28.
zawoili-Uków uzy ka

do turn ieju ol impijskiego zg ł o
s i ło się 302 zawodni ków. Najlic.z niej ob
sadzona jest waga piórkowa - 45 bok·
serów, następnie waga lekka - 43, koguc ia 42 . Najmn iej lic zna - to wag i śr e
dn ia i ciężka bo tylko po 33 zawodri ików. Amerykanie ost r zą sobie zęby na
większość medal i, obiecując, iż przynajmniej 5 złotych zdobędą na pewno . Trze
ba przyznać, że to nie jest wykluczo·
ne . Stany Zjednoczone bowiem zgłosiły
16 zawodników i każdą wagę mają po·
dwójnie obsadzaną.
W środę odbęd zi e si ę skok w dal pań
w którym weźmie u d zi ał lodz1a.1kc N0wa·kowa.
Ogółem

zasłużone , wysokie zwycięstwo w sto-

sunku 9 :0!
Drugim nadzwyczaj ciekawym meczem było spotkan ie Szwecji, typowa·
nej na mis trz a olimpijskiego z Austrią.
Mec.z wygrała Szwecja 3:0.
Turcja gład k o rozprawiła si ę z China·
mi 4_:0, a Korea pokonała Meksyk 5:1.
Wynik ten jest bodajże najw iększą n:espodzianką, nikt bowiem nie orzypuszczał, ażeby Koreańczycy qrali aż tak do
brze .

1)
2)

3)
4)
1)
2)

3) Baildon
'1~

Hństwowej

GRUPA I
6
Skra
6
Chełmek
6
Polonia Przem.
6
RKS Zagłębie
GRUPA II
6
Szombierki
6
Pomorzanin

6

·

10

19:8
17:8
11:19
6:18

9

17:5
20.10
J2:19

9
4
1

9

li
Legia Kl'O!'no
9:24
GRUPA Hl
5
1) Ostro via
17:12
7
4
2) Radomiak
11:6
5
. 5
3) Gwardia Szczec·
4
8:16
2
4) Polonia S vidu.
4:6
o
GRUPA IV
6
1) PTC
17:3
9
6
2) Gwardia Kielce
9
24:
(i
i;
3) Ognisko
9:21
6
4) Wici
6:26
J
GJll.Jl'A V
2H ;Il
W
6
1) Ledna
13:12
7
6
2) Lublinianka
15:12
6
6
3) Bzw·a
8:27
1
6
4) Gwardia Olszt.
Do rozgrywek o wejście do piel·wbzej
ligi zakwalifikowały się: Skra (Częstoeho
wa), Szombierki, PTC i Lechia. Czel<<\llly
jeszcze na kand:ydata z III grupy,

•
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Chłopski

. „ :···

K.S „Rolnik"
„

POTRZEBNA
pomoc I CHCĘ pobierać lekcję Re1retentacyinv k,u~ po a'u Łódzkieg1
domowa
Zotoszenia języka
Odbyło si-: pierwsze posiedzenie orqanililcyj
niemieckiego.
l'_,ód.ź,
Południowa 46 Of
„Lekarz" „Prasa" ne nowopowstaleg 0 .:ht<1psklego kluba spo~to
Dr KOWALSKI Anatol
m 13 godz. 3-6.
Piotrk<Jwska 55. 8352g wego „ROLNIK", k:1)ry ;:akresem ~wego dziala
;peC]ahsta skórno-wenla obejmie teren powiatu lódzkiegl), Klub ten
8354g
neryc;zne 2-7. Piotrpowstał przy Zwlą.1.k:i Sam'lpomocy Chlopskl:>j
GOSPOSIA
potrzebna
1rnwska 175.
73904
Zuub1one dokumentv w ł.odzl.
zaraz referencje konie
Na zebraniu wybrano zarząd klubu w •kia.
czne. Piotrkowska 36, ZGUBIONO
Dr MAJEWSKI. ~hurometrykę dzie nastę1>ującym: pre1es DlJCNIAK A
wice
Futra
8358g
'JV kobiece, wewnętrz·
urodzen;a i kartę RKU prezesi: GOJA"'' fe> ~
,,1 l·!D. i ppor.
PAae. Leytunów 1-3 - I
POTRZEBNA pracown i Brześć nad B·•1iem WLAK, sekretu, -!lOl\11\RV t 1 0WSl~l, slrnrb
f el. 216-82.
4923k
ca domowa. Zgłoszenia Narojczuk Tadeusz Ma nlk - KOŁCZ, ~·l'~podc1!'z - MICHALA!I. H.
8330g Komisja rewiz Jnd· KROLSKI l. DODRODZlrJ
Dr. ROZYCKI, specjaPiotrkowska 19 pod rysińska 8.
f-mą
H. Niski i S-!<a
i KOLUSZKO.
•
lista chorób kobiecych,
ran Aloizy czyta gazetę. Nagle powiada do
.
· 'ł
wvrób konfekcii telef. ZAGUBJONO kartę re
Na zebraniu J..:hw,•\•Mo statut klubu, je!JO
przyjaciela:
akuszerii powroc1 jestracyjną RKU Brze
barwy (zielono-b'ałe) I wzór emblematu. \.Vsiyst
_ Pal.rz, według danych slalyslycznych w P1zyjmuje 2 - 6, P!otr DROGERIA do spr·zeda 272-48 od 8-18-ei.
ziny
Szczakowski
Mie
8360g
Ameryce przypada jedno aulo na trzech mie- ~ow&;..a 33, Lei. 166-'./9. nia o<l zaraz w Zakopa
czyslaw. Łag!ewnicka kle dotychczasowe sportowe zwią1k i ludowe
szkańców„.
8280k nem ul. Krupówki. In POTRZEBNA
pomoc 33.
8331g z terenu województwa Jódtkiego :rrzes1one h~da
w nowop'lwstalym klubie chlopskim „ROLm
- Nie rozumiem ... _ odpowiada znajomy.
Dr KOWALSKI MIE · f<Jrma::je: Brągiel Zakol domowa z gotowantem
- Czego riie rozumi·esz?. ..
pane, Krupówki 80.
od ri:araz Stalina 41-38 ZAGUBIONO książecz NIK"
CZ YSLA W, spec1a llsta
8302k
8363
Należy zaznaczyć, że Zarząd Główn.v Zw.
' - To dlaczego w takim razie fabrykuje się skórno _ wenerycrne - - -....,----g kę Ubezpieczalni Społ
Stanisława Samopomocy Chłopskiej (Wydz. Kultuy Fizy
lam sześcioosobowe auta?„.
KUPUJE
wełnę owczą POTRZEBNA qospos ia Zielińska
1
3 8 10
8334g cznej) d<>piero oprac-owuje plany na iakich za
<
*
Maja • - · {52~ w każd.ej ilości Rzgow do 3 osób na ·letnis!<O W '. gury 34.
Czv zn<ioie pana Sobka? Na pewno znacie i'll----------- ska 1.85
8293g Wiadomość św Jakuba SKRADZIONO kartę re s'!'dach. ma być pr~wad_zone ak<;,ia usportowiewiecie, że jest bardzo, bardzo„. Ale przecież Dr KUDREWICZ spe- SPRZifDAM
inaszvnę 16. Olejarnia do godz. jestracyjną, handlową nia wsi, lecz powiat Jodzki niW c1P.ł<aia,c na
wszyscy wiedzą kim jest i jaki jest pan So- cialista
weneryczne- sane::zkową 10-75 że- 18-ej
8365g wydaną przez II Urząd efekt ze strony władz centralnych pierws?y t>o
bek!„.
;kórne, 8-10, 4 - 7. romskiego 102 m. 14.
POTRZEBNA
pomoc Skarbowy w Poznaniu djął inicjatywę zorqanhowanfa reprez11ntac-yi
Wczoraj podchodzi doń znajomy na uUcy i Piotrkowska 106.
8329g domowa na 3 -4 godzi Nr. 288851 legitymację nego swego chłopskiego klubu sporl·'>wego
powiada r!Jeśmiało:
7797k DO SPRZEDANIA war nv dziennie Gd at'lska kupiecką i odcinek za „ROLNIK".
Uroczys1e otwarcie klubu nastalli w dniu 5
- Pa11 wybaczy, panie Sobek.„ Jestem chwi - -r -M-JR-S-'K_l___a_k_u_s_z-e- sztat stolarski. Radwań
5 m 3.
8366g meldowania Biruk Win
września w ramach święta Dożynek,
Iowo w maleńkich tarapatach pienie,żnych. 0
sk 50 m 1"0
Ś339g 5
centy. Poznań, Choci
więc„.
na, choroby kobiece- · a
·
•
·
s-zewskiego 25.
·W„111".
aracv
Panie.„ pruHywa mu pan Sobek. _ :irzeprowa d;z1·1
s1· ę na SPRZEDAM motor 200 Poszu„,
..,
„
GOSCINNE WYS-TEPY KRAKOWSKJEGO
11
•
t e I e- cm Triumph i swetro8335g
Pan 1'est szczęśliwym człowiekiem, bo 1·a 1·e· P.totr k ows k ą 1„.
„TEA TRU POWSZECHNEGO" W ŁODZI.
~149
k
wą
ma~7vnf'
8-80
Nal
257
slet« 1·uż oddawna w bardzo ciężkich tarapa- on
- 23
'
SKRADZIONO
kartę
Dnia 3-go sierpnia rozpoczynają s;ę w Tt>•---rewska 16 (St. Rokicie) WYKWALIFIKOWA.
lach pieniężnych/
*
DR. POPKOWSKI, aku
8343g NY administrator po- rejestracyjną
RKU - a trze Powszechnym przy ul. 11-go Listopada 21
- chorobyL ko- KREDENS
po!<vJOWy, szukuje pracy w dziale · Brzeziny, dowód kole;<J gościnne występy d<Jskonałego zespołu teatru
Koncert. Jakaś śpiewaczka o ochrypniętym szena
·
administracji
domów. wy nr 993619, świade
krakowskiego w arcywesołej sztuce G. Zapolg1osie popisuje się przed publicznością. Po b1ece, przy1muje
1
5egio szafa, lóżko, stół ku- Of. pod Admin istrn tor. ctwo
rzemieślnicze skiej pt. „ŻABUSTA". Na -::zele z.espołu w rol i
.
1
p1envszych
numerach, gdy śpiewaczka zeszła z nów 17 te. 145-1 6. 3 chen.ny sprzedam. Wię
8341
ślusarsk'e,
świadc:two
.~strady, rozległy się słabiutkie oklaski, tylko,•----- _____6_8 ckowskiego 59 m. 1
ukońc'l'.enia 3 klas Gim tytułowej Irena Górska, znana w Łodzi z wystę
~ni Koperek waJiJa w ręce z całych sil.
Dr. BILINSKI chonby
8346q - - - - - - - - - nazjum Rzemieślnicze- pów w
„Uczn 1u
Diabla",
„Le'kknm:vśh1eJ
- Co się siało? - pyta zdziwiony małżonek. serca 11-14 Legionów MAGIEL ręczn:v i elek
Różne
go,
k<·B;;ec-7kę
bileto
siostrze"
itd.
Jest
to
najlepsza
kreacja
aktor...... Czv chcesz, żeby foiewała na bis?.„
3
7901 !ł tryczny do spr1edania.
wą
nr 247l6
mundur ska tej wybitnej artystki młodego pokolenia.
- Broń Bo.że!... Chcę tylko 1·eszcze raz
Jaracea 5 m. 24
A_RTY~TY_CZNA
repera
kolejow-y.
Bandaruk
Dr LENCZEWSKI, chosorawdzić coś w jej sukni!
834?g c~a ub.<Jrow, po?nosze- ' Henryk
gm. Gałkó- Pełna dowcipu i czaru „Żabus1a" wywołuje hu
coby kobiece, akuszeSLICZNE 5-cio tygo- r; 1e oczek. J~dwiga Szo wek wieś kolonia Gał ragany oklasków rozbawionej widowni Obok
dn'.owe wilki alzackie linowa,
PiotrkJ .;ska kówek
8344g Górskiej występują znani artyści scen krakow
8326
do sµrzedania. Łąkowa
k
ZGUBIONO
skich i warszawskich: E. Drozdowska, H. Krzy
13 Jonasowie.
8357 PRZYJMUJEMY do pra
Jedliń
wicka, M Stróżyńska, Z. Truszkowska J. ZaruTEA TFt KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA DOKTOR GLAZER, MOTOCYKL setka no- sowama wszelkie mate Ubezpieczalni
ul. Daszyńskiego 34.
skórno • weneryczne wy sprzedam, Łódź, riały farbowane, druko ska Irena, Solna 9.
bin. J. Dwornicki, Z. Filuś, Z. Kęstowicz.
wane w sztukach każ8349g
Dziś o godz. 19.15 sztuk& Maxwell Anderso- 5-8, Andre:eja 28.
1-go Maja 73 m. 8
f!1fi4q dej szerokości. Łódź ul 1-GO SIERPNIA zguna „JOANNA Z LOTARYNGII" z Ireną Eichle
7184
ArtY;kuły Tech. i Przybory Młyńskie
SAMOCHODY Tarigowa 36 (Magiel). biono bolerko iedwab
równą w roli tytułowej. Udział biorą: Stani- LEKARZ-stomatolog Ju DWA
stacja
Grotn iki
sław Bugajski, Stanisław Daczyński, Jere:y Du iusz Markiewicz wzno do sprzedania Opel - ________8;;.;3;.;3;.;;;.;2g ne
M. WTKTOJłOWIC'Z
szyński. Halina Głuszkówna, Czesław Guzek, wił przyjęcia. Andrze- Adam pół-tonowy i Pol WYROB beretów i 'Ji- Uprasza się o zwrot
Łódź, ul. Południowa 21.
tel 212- ~ 9
Vtanda Jakubińska, Janusz Jdroń, Michał Me a 40 tel. 180-67. 8328g ski Fiat. Wiadomość f. lotek Łódź, Narutowi- L'.manowskiego 90 m. 3
lina, Adam Mikołajewski, Tader_isz Schmidt,
,Wa.lor'' Al. Koś::iusz- cza 5 m 7.
8372g Matoszka.
8351g
poleca:
Ewa Szumańska i Ludwik Tatars~.
Dr STEFAN ŁADYN- _k'i 28.
8368k
ZGUBIONO kartę rejegazę młyńską (szwaje). siatki druciaReżyseria Erwina Axera, te•>•n )Ol!:Y•"ja pl~-sty SKI, choroby wewnętrz DO SPRZEDANIA:
1) Lokale
stracyjną RKU- Kutno .!ol ne, pasy pędne o-raz wszelkie przybory
czna Otto Axera.
na, powrócił 4 - 6 Samochód ciężarowy 3
młyńskie.
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15. Piotrkowska 145.
tonowy ,,Morris" na DO WYDZIERZA WIE na nazwisko Żebrow- c-h
tel. 123-02.
8336g chodzie 2) Koń e: uprzę NlA w2ględnie od-slą sk1 Ireneusz Wieś Ka @
Udzielamy porad fachowych
dzidłowa gm. Sobótka ~
LE.fNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09 Dr PROCHACKI specia zą i rolwagą ogumioo:-i pienia ureądzony, czyn pow Łęczyca.
8'3.53g
w dobrvm stanie. Łódź ny war.sztat przetwórDziś I) godzinie 19 mln. 30 punktualnie koista skórne wenerycz- Trauqutta
21.
8370k
ZNALAZCA
teczki w
media muzyczna R. Benackiego pt. „ROZKO- ne 12-2; 4-6, Legioczy papie rniczy. Wiad 0
Zarząd Okrę;:ow,v
barze Piotrkowska 10R
SZNA DZIEWCZYNA". H. Makowska w roll nów 17.
8340k .SPRZEDAM: sypialnię mość tel. 110-36
Paiistw. Nieruchomości Ziemskkh
stylową przedwojennej
tytułowej.
8274g proszony o odesłanie
w ł,odzi, ul. Piotrkowska. 1()
Dr DOBROWOLSKI - roboty, jasną skórzaną,
k-siążek i notalPk. Rem
TEATR lETNT „BAGATELA" Piotrkowska 94. specjalista chorób ner roboczą uorząż dla ko ODNAJME pokój dla
sprzeda
bielińskiego 2 PZPB l6
Dziś I codziennie
I) godz.
20-ej (kon!9c wowych, seksualnych. nia. Narutowicza 36-1 kuluitralneogo 1 samotne
835.~!1
go
pana.
Of.
pod
przedst. godz. 22-ga) znakomita komedia Lu- Powrócił Kopernika 6
SAlUOCHóD
SPORTOWY
8371q
„kulturalny''.
8337g ZAGUBIONO e:aświad
dw ika Verneuill'a pt. .MUSISZ BYC MOJĄ". 3-5 tel. 186-00
dwuosobowy,
6-cylindrowy,
mar~i
SPRZEDAM urządzenie
Kasa czynna pr;zez cały dzień, tel. 272-70.
czenie PUR kartę RKU
.
.,Hansa" po kapitalnym remoncie.
83~9k ~klonowe. Odyń~11 19,
Ł<.Jdź, leg tramwajowa
. TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Ofertv należv skh1n11ć do 10 sierpsklep
8375g
książeczkę Ubezp. le_g
Piotrkowska 243.
nia 1948 r.
biurze Parku SamochoFelczerzy
PPS.
Cechurskj
Zdz
KROJU,
modelowania,
Dztś ! codz1enme o godz. 19.15 „ROS.Ta-MA·
dowego, Piotrkowska 202 w dwóch
sław
Emilii
Plałer
37
Zaof aro wanie oracv szycia ubrań damskich
RIE'.
zalakowflnych kopert11ch, ~aopa~rzo
STARSZY felczer GaB356g
nvch dowolnvm hasłem 1 napisem
dq:iecięcych,
bieliźniar
luba, długoletn : prak,Oferta na kupno samochodu" z
DO KULTURALNEGO stwa wyuczają w okre- ZGUBIONO leg Zw
tyk szitala skórno-we- domu
potrzebna wycho
tym,
że w jednej ko-percie umieszc2!o:
Zaw.
Ubezpieczalni
Sp
ADRl'A - „w imię żyda"
nervceneg').
Glówna wawczym do 3 miesię s1e wakacyjnym kursy
ne zostaną warunki. oferty, w drugieJ
BAŁTYK „Dragonwyck"
62-76, 18-20
7551 cznego dziecka na wy- Instytutu Przemysłowo- Rutkowska Sabina Letoznaczenie oferenta.
nia 9.
8361g
BAJKA - „Rosanna siedmiu księżyców''
jazd do Ciechocinka. Rzemieślniczego,
PróOtwarcie ofert dnia 11 sierpnia
GDYNIA - Kino nieczynne Na czae re
Piótrkowska 44 Chenń chnika 25
Dentyści
48 r. o 10-tej rann. Zastr:>;ega siP prc:t8308 k ZGUBIONO portfel. le
montu proqrarn Aktualności przeni&>•ono
ski tel. 213-08. 8282g
gityma-:je tramwaiowe .?;d wo dowolnego wvboru oferty \uh 11ie
rlo k:nB .. HEL"
facho- MASZYNOPISANIA,- książeczkę wojskową ~ prz.v.ięcie- 7.A<ine{ Samochód do obejlĘBOW
oraz POTRZEBNY
HEL - „Program aktualnośd kraj. i zagr LECZ.
nowoczesna . oracown:a wiec na roboty gumo- stenografii, ks · ęgowo- kartę repatr i acyjną rło ~ rzenia w Parku Samochodowym.
nr. 23 '.
we (zabawki). Zgławód osobisty, książkę
zębów
sztucznych. HEl „Nicolas Ni-::klebv" (dla młodzieży
s2ać
Slię
Targowa 24 śc1. Kursy Centralnego Ubezpieczalni. Wales OGŁOSZENIE
Piotrkowska
8.
71Slk
MUZA. - „Bitwa o szyny"
m. 29 od godz. 17-20 Związku
Stenogrnfów czyński 'Zenon KilińPOLONIA - .. W poqon1 za mężem"
8333g i Maszynistek. Zapisy ;kiego 13.
8362q
Zarząd Miejski w Lodzi 'Yydział. OdPRZEDWIOŚNIE - ,,Postrach mórz".
71 .34 7 AGlTBJONO 2 l .
bndowy - ogłasza przetRrg meogram'!ZO•
ROBOTNTK - .,800-lede Mo-skwy" doda- l(upno - 51JrZ8if8Ż PAKOWA""'c'""z""'K""J-,-b"""ib-u-="t- Kilińsk .ego 50.
<·
eqil. ny na wy k onanie
· remon t u ( ro b o t y b u dowki papiefrisowei. które
trdmwaiowe.
służbową,
tek sportowy nr 8
SPRZEDAM całkowite P racowały w w,·tw<}r- POSZUKUJĘ 1-2 pokoi
·
. .
Jane) w IV Zrikbdz.ie Kąpielowym przy u!.
JlOM-1. - Mo1~ siostra E1leen"
· G"l
I
b'o an h
urządzenie na rnedi'tliużv Zw. law. zasw,adcze- Kilińskiego 131.
1 1· B"b
1 ł '
REKORD - „Gasnący Płomień"
z
u e~ - ·po ume ' w yc
z
· - t1ie RKU Łódź, KiPJ-,i~Oferty pisemne, odpowiadaiące treści koki sztancowane, alum1- n1
STYLOWY - .. Melodia serc"
oiowe, pregry, sznyty, trzebne do pracy. akc:ir . walnością kuchni i la czewski F'1warci, _?()?q- sztorysu ślepego. należy składać w Wydziadowei. Zgł?sz~n1a :Jl- 1 zienki poza miastem ' •kie<:10 "'Cl
8,
ŚWIT - „Monsieur La Souris".
I Od d
1 l''
l
k' .
"'\.7
oraz formy na korou- semne
zyc101 y~em
~ ·
e
bu owy przy u . iotr rnws IeJ nr '.l ,
TECZA - „Wakacie"
2 er.
sy Chryslusa, św . An- pod „Wytwórnia"
k.·omumka-cją. Of. ,,Or - - - - - - - - ;xikói Nr 211 do dnia 13 sierpnia 1948
TATRY - ,,W pogoni za mężem" (w ogro- toniego i krop!elni~zki
834?g ut•t.:ki''
~J5llg z3e · ną1
Jo godziny 11 w kopertach należycie zam
dzie).
W!adomość Często<.ho POTRZEBNA
.:miętych z napisem: „Oferta na wykonanie
WlSl.A - .M')ja mila''
pomoc WZOROWA Szkoła Ko ZAGINl\L piesek hiawa, kolonia urzędn:
remontu (roboty budowlane) w IV Za·
WŁÓKNIARZ „Panna bez posaqu".
Dobre
warunł
Od
d
ie'
ł d z1~
· Kąp1e
· 1owym przy u.
l 1r1·
· k' go
1
cza pod Grabówką F. domowa.
ki.
Zgłoszenia
14-18
smetyki,
Masażu Lecz
V
<I1alv.
prowa
I
fa
:..! ms 1c
~ACHE'J A K:no n1ece:ynne z powodu re Cyngier.
8316k Pomorska 44-37 fll1f<d niczego,
Sportowego
za
"'ynagrodzeniem
Nr
134''.
rnnntu
Za1'%"\zKa
39-1
tel
Otwarcie ofert mistąpi w tym samym
WOLNOŚĆ: „Draoonwvck''
SREBRO w kazde• po- POMOCNICA domowa Mrurirl Kasperskiej, - 134-09
8378g dniu o godzinie 12-tej.
staci kupuje M. We!- ;>oszuk•wana. Referen- Warszawa, Smolna 38.
,
.
, \
Szczegółowe informacje oraz kosztory~
ner i S-ka, Łódź. P·otr cje „Tweed" Więckow
·
P~ 7·' Tlł,ĄKAŁ •ię ? es ślepv z warunkami przetargu otnvmac
15
kowska 112, tel. 120-66 skiego 1, podwórze, Zapisy do
sier~~~~: ~iało btązowy. Srebrna można w Wvdziale Odhudowy, Oddzilll Bu23 - 1
8376 downictw::i przy ul. Piotrkowskiej nr 1"1, po7626k parter.
8345g
llfllllllllllllliiiiniiiitniii;11,11,111111, 11111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111 kói nr 119.
ciekawsze audycie
Zarząd Miejski wstrzeq11
sobie prawo
12,00 Dziennik połudn.iowy . 12,25 Pieśni ({cm
wyboru ofert luh 11nieważnieni9 przetargu
pozytorów polskich, 13,00 Koncert rnzry·"„obez pndania powod11.
,
.
wy, 15.30 Słu~how1sko dla dzieci. 16,00 Dz ;~ n
WqdiH"'n nno+„r1:wwe. :i:gonnie z przep1n :k popoludn;owy. 16,30 Sonaty stdroHłJ~k1e,
"<>mi obow;,..„,,;::i„·mii . w ..,,·soknś~i zł
17,00 Słuchowisko dla młodz!eży. J7 20 Kon15.000.- należy złożyć w Głównej Kas~e
cert. rozrywkowy, 20,20 W domu ze s·zkł'I, żart
11w;~;~1{j~i nrnv nl. Roo!'P"Plta Nr 15. a kwit
:radiowy, 20,30 Audy~ja CP.~'l"1nwska, 21.00
•rrl„+„ r1~'""7."'~ do ofPtt.v.
Dziennik wieczorny. -2 O'.l Muzyka tar.ecrna,
Łódź, dniq 2 siernnia 1948 roku.
22.40 Komunikat z Olimpiady, 23.00 Ostatnie
wiadomości, 23,10 Muzyka.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI
!3ąbelkowie wybrali się na wycieczkę za
m1aslo. Przechodzą przez jakiś wielki las. Nagle z zruoś/i wypadaią zamaskowani ludzie
porywają ze sobą Bąbelkową.
Po trzech dniach zglasza się jakiś dryblas do
Bąbelka i powiada:
Przysyła mnie lu pańska żona. Jest we
władzy zbójów. Oni żądają za nią dwadzieścia
tysięcy złotych okupu. „
Bąbelek zasfanawia się przez chwilę, wresz·
cie wyjmuje 100-złotowy bank.n~! i powiada:
- Tu ma pan za fatygę i proszę powiedzieć,
że mnie pan .nie zastał* w domu„..

·

Lekarze

i•----------

10 PROCENT RABATU
na meble wyściełane
w nowootwdrtym zakładzie tapicerskim Ka
2imierza Gwoździńsk;e
go, Łoaż, Pabianicka
20, tel 172-01
8229k
NAPRAWA maszyn
do szycia wszelkich
systemów. Dorabianie części do ma·
szyn
pończoszniczych oraz przeróbki.
E. Dąbrowski, Polnd
niowa 23.
4701
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Ndczewv: E. KRONIEWIC7

Adre6 ReddkC)! t Adm:n:st:d<)I: t:.odz Ul, P:o'rk ow ~ka \Oia Tel: 13t·47
D'l ·atu 0;Jl'1-s?en : P:otrl!.oWS!{a 5:i tel.: lll-50
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RPdakql: K;rmtka - 129-13. 5:prt - 137·47 R?<l11ktnr 'IJanelny - 112·60.
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