Cena zl 5

Oplata pocztowa ul5CC.%0D.a 11czaltea.

.

•

Las

i

przed

.
ROK Ili

„. . . . . .

I

I Nr

lóDZ, SOBOTA, DNIA 7 SIERP,NIA 1948 ROKU

Owoc
.
Polskl
· •

?PX55?1

i·

*

Białym

Domem

Około tysiąca członków Partii Postę·
powej i kongresu obrony praw obywatelskich z 17 stanów USA pikietowało
w czwartek przez godz.inę przed Bia·
łym Domem domagając się interwencji
kongresu I prezydenta celem zagwa·
ranto·wania praw konstytucyjnych wszy
stklm obywatelom Stanów Zjednoczo·
nych.
Pikietowanie Białego Domu rozpo·
częło się wówczas, gdy delegacji ze·
branych nie w~:.iszczono do Białego
Domu, gdzie miała zażądać od prezy·
denta Trumana wydania rozporządza·
nia likwidującego dyskryminację Murzy
nów w armii amerykańskiej, zawieszesądowej
nia bezpodstawnej akcji
przeciwko 12 przywódcom komunlstyczn'fm, wystąnienia władz przeciwko
Ku-Klux-Klanowi i ochrony państwowej
dla Murzynów na południu podczas li·
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Partli Postępowej murzvński Paul Robeson.
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bryty1s 1ego Wta a pracy
W dniach 4 - 6 sierpnia 1948 r. odbyła się w yvarszavA#a, pod przewodniWśród brytyjskiego. świata ~racy. pa}aźnlonych narodów1 została zapocząt· ctwem .ministra han~lu zagranicznego CS~ dr. Antoniego Gregora, ?r.uga z rzęważne zaniepokojeni~ budzi ~olityk~
kowana w lipcu 1947 r. przez podplsa· du sesj~ Rady WspoŁprac.y <?osp.odarc•eJ Polsko. - Czechosłowa~k1ej.
Zaro.wno spr~woz9~~1a Jak 1 ~ore! eraty z~w1erały wyczerpujące da~e z zce rządu dotycząca płac 1 ce.n. Objawami
nie _umowy 0 wzaJemnych stosunkach!
te~? zani~pokojenia są liczne narady
go_spo~arczych,, umo!'y now~ typu, kresu dnała~nosc1 kom1sj1 za os~atn1e połr~cze 1 zosta.ły przez ~a~ę przy!ęte.
Rada przyjęła te sprawozdama i po- mctwa, wza1emne dosw1adczeme tech· mro~ związków zawodow~~h ~r~z re~
lcfora me ogranicza Slę jedynie do sto·
zo~ucje ~g~a?zane przez.naJ~1czn 1 eJsze .1
sunlc'}w handlowych lecz prxewlduj~ł wzięła uchwały zmierzające do reali· niq;ne itp.
h • 1 na1powazn.1eJSze organizacje robotni. b d
.dtr
p
wspołpracę przemy ową, inwestycyj· zacji ściślejszej współpracy gospodar·
1
czej - przede wszystkim w zakresie k' rzeb~ k ~e się u owę nohwyc wie· cze. Niektóre z tych rezolucji domagają
ną, transportową, finansową.
0
ie tow przem~sło.wyc ' przezna· się ograniczenia zysków prywatnych
ich
duk ·1
i
·
Wynik' alnlc}owaneJ w ten sposób h dl
·
„
,
.
,
czonych dla zaspoko1ema potrzeb obu
CJ •
pro
an u zagramczneg?
•
1 z
,
w dziedzinie ws~olpracy przemysło· państw. Zostanie wypracowany plan przemy~łowcow, inne znow, obnizk1. cen
w~połf?r~cy były wspaniałe. Jak stwler
dzrł m~n1s~er Gregor, obro~ '!1lędzy o· wej uznano za komec,zne - stop~iową wspólnego wykorzystania źródeł ener· wyt\11/orow przemysłu upanstwow1onebu kra1am1 z sumy 168 mlhonow koron J ~oordY_nację progr~mow produkcr 1nych gii oraz rozszerzenia współpracy przy go.
·
·
. ·
d'
'l · · ·
pewnych typow wy b d .
w r. 1946, wzrosły w roku gospodar-,· 1 podziału. produkcJt
Na ' ogół brytyjskie organizaqe zawou owie wspo neJ s1ecl przewo ow ga·
•
t
d
b'
c ym 1947 48 do 3100 mit koron
dowe domagają się obniżki cen względ
wykorzy zowych i elektrycznych.
z Wprost ~amo na~ca s1„·zesta~ie·1roWowt mię zy,bs rbonda~•· ·
h
·
.
.
.
ę zie mozna
en sposo
"'
~onadt.o uzgo~m~no spr.awy wz.aJem- nie dostoso~an1~ płac , do obe?n~c
stać dobrodziejstwa produkcji seryjnej,
nie taki!J WSJ?ó.łpracy gospodarczej
Inną, ktorą z~1~1cjowa~ sławetnr pl~n istniejące bazy surowcowe, jak również ne1 wymiany dos:v1adczerna techniczne· cen oraz ukrocenia zyskow przeds1ęb1or
ców prywatnych.
Marshalla. Minrster Minc powiedział zdolność produkcyjną przemysłu i rol· go, transportu i zeglugi.
---------------------------------------------,
na ten temat:
„W momencle, kiedy podpisywa-1
liśm'ł w lipcu 1947 r. umowę mię·

darae·}

Polsko • Czechosłowackiej.

Współpraca gospodarcza obu zaprzy·

z

J Czech06lo a<:k1
tym momencle narodził się \. zw.
plan Marshalla. Rządy Polski \ Cze-)
chosłowacji zajęły jednakowy sto·
sunek do tego planu, godzącego w
suwerenność narodową krajów i ich

zmow

dzy f'olSklf

•
• opi ym1zm
w k o łach po11·t vcznyc h
wz- b u d. za1q

· ponowna
~~::;:~~~c;'\~~~!k~~~~:~h:s~::
mow1hsmy, ze chcemy w

wacką,

s·es1·a Rady Czterech

MinistróY~??
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In bezwzględną tajemnicę co do t:e~ci
i przebiegu odbytych r·ozmów.
JAK TWIERDZI AGENCJA REUTERA, ZARÓWNO MOCARSTWA ZACHODNIE, JAK
I ZWIĄZEK RADZIECKI, WYRAZIŁY W ZA
SADZIE ZGODĘ NA KONFERENCJĘ MINIST RÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH CZTERECH MOCARSTW I NA ODBYCIE JEJ W
NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
PRZEDMIOTEM OBRAD TEJ KONFEREN~
CJI BĘDZIE OPRÓCZ SPRAWY BERLINA,
SPRAWA NIEMIEC, JAKO
ATMOSFERA OPTYMIZMU, PANUJĄCA
W KOŁACH ZBLIŻONYCH DO SZTAB 1
WYSŁANNIKÓW PAŃSTW ZACHOD"J ICH
w1mon~ w~ t ko
WSKAZUJE NA TO ZE W OBECNYM STP
"
"
&"2
c
Agencja „France Presse" donosi z Pa I lityki gospodarczej jak i zagranicznej. DIUM ROKOWAŃ' ISTNIEJE REALNA MO
ryża, że B·iuro Generalnej Konfede~acji Wobec nie znalezien ia żadnych pun- ,żLIWOśC UKŁADU MIĘDZY PAŃSTW/!·
Pracy ogłosiło komunikat w związku z któw stycznych na których mogłaby się Ml ZACHODNIMI I ZWIĄZKIEM RADZIEC.
·
odbytymi ostatnio rozmowami z nowym oprzeć współp(aca CGT z obecnym rzą- KIM.
PRZYPUSZCZA SIĘ, ŻE NOWE SPOTKArządem francuskim. Biuro stwierdza, iż dem, Biuro postanowiło rozszerzyć swą
prowadzone z rządem rozmowy wykaza· działalność i prowadzić nadal walkę o NIE WIELKIEJ CZWÓRKI ODBYŁOBY SIĘ
ly, że nie zamierza on wprowadzić ża· urzeczywistnienie swych postulatów wol W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 3 - 4 TYGO·
DNI PRAWDOPODOBNIE W PARYŻU.
dnych zmian tak do dotychczasowej po· ności i demokracji.

umo~ie wykazać, jak powlnna
Jak moze wyglądać naprawdę kon
struktywna I naprawdę pozytywna
współpr.aca.~uwerennych .narodó.w".
Rz~czyw1stosc wykazała, ze tak 1est
Tst~tme. Plan Marshalla, który był szu·
mnie roz~eklamowany Ja.ko. pon:oc w
odbudow1e Europy, stał się 1st~tn1e sl<u
tecz~ą pomocą, a~e dla trustow an~erykansk1ch, dając 1m w ręce wspan1alą broń do opanowania i wyzyskania

. ~e}

Wiei·
Po audiencji udzielonej przez genera- czcnych oraz przedstawiciel
lissimusa Stalina przedstawicielom 3-ch kiej Brytanii w Moskwie zostali w
mocarstw zachodnich, między rządami dniu wczorajszym ponownie przyjęci na
Francji, Anglii i Sta·nów Zjednoczonych Krf!'mlu. Korespondenci.. dyplomatyczni
toczą się w dalszym ciągu narady w twierdzą, że przedstaw1c!ele mcce3;rstw
związku z następnymi krokami, jakie ma zachodnich odbyli konferencję z mini·
ją być przez te państwa podjęte w Mo- strem spraw zagranicznych· ~ołotowem.
Do czasu wydania oficjalnego komunika
skwie.
Ambasadorzy francjl Stanów Zjedno· tu wszystkie cztery mocarstwa zachowu
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narodów Europy za·

stare metody
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CAŁOŚCI.

Nt\omiast gospodarcza wspól:pracal
pol~o • ~e~hosłowacka - to realizacja ~htyk1 pokofu, to niezmiernie
korzys\l\l dla obu krajów wymiana to·
warow, doświadczeń pnemysłowych,I
dor.obk~ ro\nlctwa, to wzajemne popie
ranie 1 WY'lorzystanie tych działów
przemysłu, k\fwe w danym kraju mają
lepsze warut'lk\ \ perspektywy rozwoJu. I dla!~go ~ talą słusznością mógł
s\wlerduc mimsteł Gregor:
,,Nie opieramy naszych stosun- 11-1111-1111. . .1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11111r.11m1111~1111. . .1111-1111-1111~11111!1B!m11
ków na wzajemne\ konkurenci! mię
ęgry
dzy sobą, ale wspó\t>racujemy jako

o swe prawo

Robo•n cy franCU"CY
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mysłu naszych obu krajów, zwłasz·
cza przez tasto owanie podziału
programów produkcvinych i zracjo·
nallzowanie produkcji towarów.
Właśnie dzięki tej racjonalizac111 U·
zgodnieniu prog!a~~w prod~\tcyjn~ch~ ma;-iy moznosc • przeciws\awiema się rozw~Jo':"1 poten~jału
r1e1mysłowegc;> ~ 1 emiec.k1ego I cal
ow teg.o wyel1mmow~nia go z na·
s~eg~ , zycla, zastępując produkc!ę
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Na czwartkowym posiedzeniu konfe- " nież państwa nie leżące w basenie du • łych narodów naddunajskich. Delegat
rencji dunajskiej toczyła się w d3 sz_l'm najskim, a przed·e wszystkim Stany Ukrainy Baranowski zwrócił uw;.ige na
ciągu debata nad projektem radz:eckim Zjednoczone. Kennan domagał się dla 1 to, że państwa zachodnie pragną przynowej konwencji d'Unajskiej. Delegat mocarstw zachodnich nieograniczonych wrócić statut z r. 1921 lub stworzyć coś
~tanów Zjednoczonych Kennan podkre· możliwości, a nawet wolnych portów i bardzo d'oń podobnego.
j Baranowski przytoczył cały szere
slał! że zagadnienie żeglugi na Dunaju wolnych stref.
danych świadczących że na mocy ko~
I
stwierTanto
Węgier
Przedstawiciel
I
gospodarciy,
aspekt
wyłącznie
~osiada
~~:~~ec~ą na~zą.1wł~s~ą,produkcJą
.Jednak przem~wie~ie jeg~ świa~·~zylo, d~ił, że projekt ra~ziecln broni lntere· 1 \\'encji' z 1921 r. pra~dziwymi gospoda
,
os ?~ac ą po~ ą ·
Takle wła~nie u~owy I 1aką wspoł· ze t:SA przyw1ązu1e do teJ kwestu zna· sow małych narodow. Poprzednia zaś rzami w basenie Dunaju były mocars·
.
pr_acę Pnec1wstaw1atą ~raJe demokra· czenie p~lityczne. Delegat amerykański konwencja pod płaszczykiem wolnej że twa zachodnie, i1atamiast państwa nad·
cj1 ludowej amorvkansk1m Planom Mar ~ładł nacisk na to, aby w kontroli nad glugi dla wszystkich stwarzała przywi dunajskie nie miałv tam nic do oowleieglugq na Dunaju brały udział rów„ 1le.ie dla oaćastw zachodnich kosztem ma- dzenia,
shalla.
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dzieci czują się znakomicie.-Źle zachowuj~ się natomiast.. ~
rodzice.-Pożyteczna inowacja, to szkoła na wolnym powietrzu
Czy naprawdę jest tak źle?! Czy nie
jesteśmy przypadkiem wprowadzeni w
błąd przez kilku pojedy11.czych ,,zaprzy-

go, że dzieci są zachwycone. Czy jesz- jest odpowiednio odżywiane i broń Boże nie ma cukierków czy owoców, odcze czegoś brak im do szczęścia?
Wchodzimy do czystych i widnych .sal żywia je „na tapas" w czasie swego
sypialnych. W kącie majstruje co ja.kiś kilkugodzinnegp pobytu. No i skutek
wiądomy.
malec.
Jednego z pierwszych dni wychowaw
- To nasz sędzia - mówi przewodni
czyni spostrzegła, że 8-letni chłopiec w
cząca samorządu. A więc ważna figura.
czasie snu nosi skarpetki, a w upalny
Ile masz lat? - pytamy chłopca.
dzień ubiera dwa swetry.
Okazuje się, że dwanaście.
- Dlaczego ta k się ubierasz? - py- No, a jak z tym sądem? Dużo było
kierowniczka.
ta
spraw?

l wiecznie narzekająCY'Ch mal
kontentów, których skargi dochodzą do
naszych uszu? Tak jest. Po wczorajszej
wizycie na jednej z kolon ii dla dz ieci,
urządzonej staraniem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rogach
pod Łodzią, musimy stwierd zić z całą
stanowczością: Nie tylko nie jest źle, ale jest. •• bardzo dobrze! Nawet powie- O, tylko Je<:!na - odpowiada - za
dzielibyśmy za dobrze, jak na możliwo
rozmowy po apelu wieczornym.
ści finansowe tej instytucji.
No, a jaki wydałeś wyrok? Surometrów od bramy
.'Już kilkadziesiąt
wjazdowej, prowadzącej na kolonię, do wy?
Oczywiście. Musiał pomagać trochodzi nas gwar rozbawionej dziatwy.
Za chw i lę rozlegają się powitalne okrzy- chę w kuchni. Na drugi raz nie będzie
ośw i adcza mały
przeszkadzał spa ki: dzieńdobry! dzieńdobry!
Na nasze spotkanie wybiega kilkuna- sędzia i.„ ucieka do zabawy.
Zajrzeliśmy do kuchni, ale tu• ku nastoletnia dziewczynka. Jest to przewodIdealna
nlaąca samorządu kolonijnego (a jakże, szemu zdziwieniu panowała...
jest i samorząd, i sąd dzieci, i.,. ale o czystość.
Przed wejściem do budynku, gdzfe
tym później), która nawiasem mówiąc.
bynajmniej nie przez protekcję, zjada co znajdują się sale jadalne, wisi regulamin
dziennie 15 ka~ałków, c~leb~ ~ masł~~ uchwalony przez dziecięcy samorząd.
(~waga. matl}u_s1~! _Cor_k 1 0a1.w 1_doczn1ej Dowiadujemy się z niego, że przed każ·
nie ?bają o linię.). ZJ~w1a s1~ 1 k1lkunast~ ·dym posiłkiem musi się umyć ręce, że
!etni} zastępca oraz k1erownic~ka kolt?n,1,1 po apelu musi panować cisza, że: starsi
i ca.ą grupą rozpoczynamy „inspekcję · muszą pomagać młodszym w ubieraniu
A więc przede wszystk im dzieci. - i rozbieraniu się i że wreszcie wstęp na
Wszystkie czysto i starannie ubrane, wy salę dozwolony jest dla obcych tylko w
glądają doskonale, mają doskonały ape określone dni i godziny.
Ale właśnie Ci „obcy" to największa
łJ:ł, czego najlepszym .do~odem są skar
g1.„ pe.rsonelu ~u~hrn, ze po pr?s~u „pl:iga" każdych kolonii.
•
•
.
.
nie mozna nadązyc z jedzeniem. Dzieje
~tw 1 e_rdz~no,, ze po ~~zdorazowej me
s i ę to przy każdym posiłku, których jest
dz~elneJ. ~1zyc1e roduc~w, następnego
aż pięć dziennie.
dnia dz1ec1 mają podwyzszoną tempera
.
W te) chwili właśn i e każde z nich z turę, grymaszą, a o normalnym jedzeniu
wielką marchewką w jednym ręku i paj- w ogóle nie ma mowy.
•
dą chleba w drugim zajada drugie śnla·
Czemu tak się dzieje łatwo zro zudanie, nie przestając s ię przy tym bam i eć. Matki w obawie, że dziecko nie
wić ani na moment.
siężonych':

zjeżdżania

śred-1

~~o~: J~~~i~llk~ :n~'t)ta~~:''st~~:Z~~h
całodzienny

program za-1
dzieci - oto
jęć kolonijn3'Ch. Poza tym spacery i pogadanki na najrozmaitsze tematy wypeł
n i ają im resztę czasu. Nic więc dziwne-

C.odzienna nowelka „Exnressu"

Smutna jest ta nieufność społeczeń
stwa do Instytucji, którycfl celem jest
przecież pomóc rodzicom. Gdyby nie ko
łonie, dzieci spędzałyby lato w mieście,
a tu na świeżym powietrzu }est im bsz
porównania lepiej niż w domu.

*

WACŁAW MŁ YNIKOWSKI

..

Z LESZ.NA pfJ.

lNA~SKIEGO: Art . .l ustawy z dnia 16 maja
1922, ohowiązują~j do dnia dz'isiejszego mó-

wi: Pracownicy zatrudnieni na mocy umowy
w przemyśle, górnictwie, handlu, biurowo ści,
komunikacji, szpitalnictwie, Instytu-::jach Opie
ki Społecznej i Uż~eczności Public:znej oro.ą;
innych zakładach pracy - niezależnie od tego czy te zakłady pracy są własnością pań
Al~ często ten dom dziwnie row:rrie stwową czy prywatną - mają prawo korzysta
swoją rolę i wobec dziecka I wobec ży nia co rok e: płatnego urlopu. Art. 2 tejże
ustawy mówi, że prawo do kor-zyslania z urlo
cia na koloniach.
pu 8-dniowego przy§_ługuje pracownikowi o il"
praca jego \rwała lez przerwy rok w danym
Na marginesie naiszej wizytx w Ro- przedsiębiorstwie, a 15-dniowego o ile trwała
3 lata bez przerwy.

•

gach dowiedzieliśmy się równiez o ciekawej inowacji, jaką zamierza wprowaKAZIMIERZ K. Z ŁODZI: Wyższa Szkoła Pedzić w tym roku szkolnym RTPD w swo- dagogiczna z internatem '! bez.płatnym v.,-yiyich gimnazjach.
wienfom znajduje 6ię w Gdańsku-Oliwie. Nau

•

ka trwa

~am

!trzy lata. Przy

wstąpieniu

wyrna

1 października otwarta zosta gana jest duża matura.
nie, w nowo otrzymanym budynku, znajdującym się w pobłiżu kolonii - bursa
JADWIGA Z UL. RZGOWSKIEJ: Pragniemy
I co miesiąc wyjeżdżać będzie do Ro- szczerze przyjść Pani z pomocą w fe! nie·
na
aby
gów Inna klasa z nauczycielem,
aby w momentach
szczęściu i radzimy Pani,
świeżym powietrzu kontynuować naukę. tre:eźwości męża, w chwili gdy okazuje żal
Otóż od

•

i

skruchę

skłoniła

go

Pani

do

poddil-

W kró tkim czasie odnowione będą sa- nia się lea:eniu. Wszelkich informacji w tef
le prze znaczone na p a·cownie fizyczne sprawie udzielić Pani może Poradnia Przeciwal
i inne, oraz cię:ć mieszkalna dla uczni. koholowa znajduje się pr-r.y ul. \\-go LlslQ..

auk:a t rwać tu będzie do maja, po c ym ptrda
„
ponown ie domy zajęte zostaną przE"U
HENRYKA L. Z BYDGOSZCZY: Tytuły nau(b)
turnu sy kolon ijne.
kowe, czy związane ze stanowiskiem służbo

~

·

Tak, kwiaty I pióra, czyli to co
'
jest najważniejsze na kapeluszu.
To jest okropne! Dopóki cygaro
tkwiło w mych ustach nie mogłem zeń
wydob yć ani iskry ognia, gd'Y natomiast
Dębski, powieściopisarz i nowelista, I sprowadza panią do mnie bardzo w ai\V yrzuciłem je przez okno, spalił się pa
bard'Zo.
Proszę
sprawa?
na
gdy
zwykle,
jak
był w złym humorze,
ni kapelusz! Czy to nie pech?!
Dopiero w swym gabinecie zwrócił
nie miał tematu. Szczypał zawięcie swą
- Poniosłam stratę materialną i mobródkę i ssał namiętnie cygaro. Obie uwai:r~. że nieznajoma pani miała barjednak czynności nię miał; większego dzo ładne oczy i jasne włosy. Tylko ha ralną.
Nie rozumiem.
sensu. Mó\\'i si ę że dziennikarzom uda- pelusz jej_ był bardzo zniszczony.
- Mój panie - zaczęła nieznajo a
je się czasem wyssać temat z palca - Pan ma, zdaje się, słabą fantazję.
ostrym tonem - Pan podpalił mój kaale z cygara?
odrzekł Dębski, go- Dziękuję - Napisz pan jak :.i ś oryginalną, we- pelusz„.
wagą.
u
tą
z
się
dząc
ale
wc
- Ależ _ przepraszam, ja pani
powied·zial dor] resolą humoreskę nie znam - bąknął Dębski.
daktor.
- Nie d'Zięlrnj pant Nie przyszlam tu
- Dlatego właśnie tym okropniejsze po to, by prawić panu komplementy
Czyż Dębski mógł być twórczy i czyż
mógł napisać oryginalną, wesołą humo jest to, co pan uczynił! Jako nieznajo- Gdy przechodzi/am obok pa11skiego domy był pan najmniej upoważniony do mu, włóczył się za mną jakiś rnężczy
reskę, paląc gorzkie, wilgotne cygaro?
Dębski z cal<! silą wci;)gn ą ł powietrze podpalenia mojego kapelusza!„. Zrestz;- zna. Nie mogłam sobie dać rady z nim.
do pluc, wreszcie, zniecierpliwiony, wy- tą, nie miałby pan do tego prawa, na- Coś podobnego zd·arza mi się po raz
rzucit cygaro przez okno. To go uspoko wet gdyby był pan moim znajomym pierwszy w życiu. Chciałam .Już pod·
i!o. I zdawało mu si~ w tej chwili, że lub krewnym. t\awet mój ojciec, ani nieść parasol i uderzyć go w twarz,
złapał temat. Schwycił pi6ro i zastano- moja matka nie odważylibt się na coś gdy nagle on powiada do mnie: „Papod·obnego!.„
_
wił się . „
ni kapelusz się pali!" Wyobraź pan so- Ależ, pani się stanowczo myli.„
Pi s ał zaledwie parę minut. gdy nagle
bie, mężczyna zaczepia mnie na ulicy
Nieznajoma uśni" chnęła się ironicz- i nie mogę zaprotestować, I to wszystw korytarzu rozległ się jak i ś hałas. Gonie:
spod yni krzyczała głośno:
ko przez pana przeklęte cygaro! Oto- Jakze mogę się mylić.' skoro no~zę czyli mnie przechodnie i musiałam siu
- Nie można pro s zę pani, nie można, pan pisarz pracuje!.„ Mogę stracić spalor!~ _k~pelus~ n~ głowie. ~an, Jak chać ich złośliwych U\Vag. f temu łolro
rzucił zap~~ wi musiałam jeszcze podziękować! Bo
SI<" powreJ dow1edz1alam,
posadę nie mogę pani wpuścić!„.
Jakiś młody, dźwięczny głosik odpo- l?ne c~garo przez okno. I akurat na ffiOJ on mi wskazał okno, skąd wypadło cykapclu:;zl.
w· d ł·
garo i niech pan sobie wyobrazi, że
- Ale?: przecież moje cygaro było podobny wypadek zdarzy! się pańskiej
.
.
.
ie zia ·
. - Co. mme. obchod zi ~~111 posada?„. zgaszone! Nic chciało się palić!
żonie!
_ Pańskie cygaro nie było zgaszone,
I co mme .m..,oze obchodzie, i.e pan pi·
Nie mogę sobie tego wyobrazić,
gdyż w takim razie nie spłonęłoby usarz pracuje. I
gd'yż nie mam żony.
Dębski wybiegł na korytarz i ukłonił pięks z enie na moim kapeluszu.
jęknęła nieznajoma - Boże! powtórzył pan
Upiększenie? się nieznajo1nej pani:
Co oan zrobił!?
nikczemny!
Jest
Pan
Debski.
Pewnie
wejść!
Proszę, może oani
~

„

*

niach mogę się przeziębić i kaz.ćła mi to
·
odpowiada malec.
włożyć -

-

Cygaro

,

„

•

KRYSTYNA I BENF.K Z OLCZY: Nleste~r
nie możemy wiele Pani pomóc w tej sprawie.
Rozumiemy dobrze Pani 'r!Ilartwtlenie że nil'ł
zapytała si~ Pani o adres 1~1 miłeg-o '%.llajorn t
go, ani też o jego naewi<sko. Mogłaby Panl r
jeszcze · spróbować dowiedzieć s\~ wśród swoich przy1aciół, którzy byli razem 1. nią w Zakopanem na koloniach czy przypadkiem nie
znają jego adresu. W pr.:eciwnym ral.ie dopo
może Pani tylko przypadek.

K. P. 1 W. N. Z ŁODZI: Powieść „DancingBar „Erika" nle ukazała •ię w wydaniu książ
Mamusia powiedziała, że na kolo- kowym, nie wiemy też czy się ukaże. Za p()
r:drowienia dziękujemy.

IekI ur a dla kaz.dego~
. .
I o pas1onu1aca
''

leży.

• •

cOTydzI• , pOWIe·8,c''' II

Babki z piasku dla najmłodszych, huś- ==~:~~====
dla
tawki ·i deska do
nich i wreszcie siatkówka, narodowka i
bard20 ciekawe, inteligentne gry świe-

by naw!ązać na nowo •tosunki towarzy~kie
z tym Panem,, przyatępując do niego 1 przecpra
szając za 1we poprzednie postępowanie. Ambt
cja Pani na pewno nie b~<ixi• narażana na
szwank, jeśli Pani uczyni t~ p1erw5za, itym
bardeiej, że na tym znajomym bardzo jej za-

wym obowiązu j ą zasadni<:2o w if.O!!Unkach służ
bowych i oficjalnych. Dlatego też nie powinniśmy zwracać się do osób, u których bywamy
towarzysko z wymienieniem ich tytułów jak:
panie inżynierze, panie doktorze itp. W Polsce
istnieje zwyczaj wielokrOlnie już ośmieszany,
pre.enoszenia tytułu męża na żonę. Taki e zwro
ty jak p. dyrektorowa, pani mecenasowa świad
czą tylko o małomiasteczkowości Warto zaznaczyć że jest ·to u nas naleciałość niemiecko-austriacka i zwrotów tych. opr~1 niemieckiego,
nie można nawet przetłumaczyć na inne ję
zyki.

Ja? Ależ„.
Pan mnie skompromi\owa\.\ Ja,
porządna, uczciwa panienka, siedzę, ~
Moźna przec1ez
pańskiej garsonierze!
zwariować. Co się stanie ze mną, gdy
się wszyscy dowiedzą o tym? Jestem
zgubiona l Najpierw podburz~! pąn prze
ciwko mnie tego łotra na ulicy, po tym
spalił mi pan kapelusz, a teraz wciąg
nął mnie pan d·o swej garsoniery!.
- Ja?
- Nie, pańskie cygaro! Ale pan jest
ódpo'l 'iedzialny za swe cygaro!
- Zapłacę pani za„.
- Nie oto chodzi. Poniosłam straty
moralne.
- Biorę na siebie również konsek·
wencje moralne.
- A ten łotr?
po tym wyzwę
Spoliczkuję go,
go na pojedynek, a po tym skręcę mu
kari<.
- A ja? Co ~ędzie ze mną? Poco
mnie pan wciągał do swej garsoniery?
jednym
Dębski ocenił jej wd'Zięki
spojrzeniem a po tym odrzekł:
konsekwencJe.
Ponoszę wszelkie
Czy chce pani zostać moją żoną?
Nieznajoma spojrzała na pisarza zdzi
wionym wzrokiem. Po chwili odpowie-

działa:

Ale pod dwomit warunkami: po
pierwsze, musi się pan od'Zwyczaić od
palenia cygar, a po drugie wynajmiemy mieszkanie w oficynie. Bo gdyhy
się zdarzył jeszce raz podobny wypadek,
jakby oan wvbrnał z syttTacji?i
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PRZY&ODY WICKA i WACKA

:

ten\

!

SOBEK: - Panowie! Hyp„. hyp! Be
WACEK: - Czemuś ustąpił?
SOBEK: --' Pardon.„ hyp, ale Ja tu
WACEK: - Wcale mi sl.ę Jakoś
WICEK: - Przecie z pijanym nie bę- się ulotnię! Ratunku!.„
hasz basen nie pod•oba! Ja lubię morze, miejsce„. hyp; zajmę!...
WAG;EK: - Niebywałe!
·
WICEK: - Proszę bardzo! Miejsca d•ę draki wyczyniał!
bałwany!„.
WICEK: - Nic takiego! Nadmuchał
SOBEK: - Trochę sobie„. hyp. popły
WICEK: - Są i bałwany: właśnie d•ość! Ale czemu tutaj?
konia, a sam był pod gazem„.
wam na gumowym koniu!...
SOBEK: - Bo tak„. hyp, chcę!
idzle jeden 1 nich.„
~g~------lłl-lloo.U!Wli!N•lł411•-11>o--.ilPt.l!li111C- - - - - -·8~łll1t•~--~

Łódzcy
ttacowan

Dz\ałająca

1

junac11 Dlaczego tyle wody?
ze

naJl„~iej

wszysUtic~

z ramienia

Komendy

stallła

rentownosc prac, wykonanych
przez brygady ,,Służby Polsce".
Komisja ustaliła, że wszystkie bryga
dy ~ą w pełni opłacalne , a nawet dają

g~;e~~~t s~i~~~y~~!· łó~;~a s}~ ~~;;~~~

SP, której nadwyżka materialna' wyko
nanych robó'\. wynosi 7 milionów złotych. Nadwyżka w 15 Bryaadzie równa
si~ 5 milionów z/., s w i1 Brygadzie
3 miliony zJ.
(sk)
Brawo łódzcy junacy\
'

Przec·wgruźlicze
szcze.11.'ema actronne dla dzieci
i młodz eży
Czerwony Krzyż
badania i
płatne
przeciwgruźlicze szcepionką
Duński

prowadzi
szczepienia
B. C. G.
wszystkie
Szczepieniom podlegają
dzieci od ukończonego roku do lat 18.
Przyjęcia odbywają się w nowym Io·
kalu przy ul. Próchnika 11, cod'zienie
od godziny 9 - 14-ej, w soboty od 9
do 12-ej.
adat bt:

Czyje losy?
zgłosił się do naszej redakcji szofer taksówki Nr 53 ob.
Kraszewski Władysław i pozostawił nam
.znalezione w aucie losy loterii klasowej.
Losy te zostawiła pomiędzy godziną 15
a 16 kobieta jadąca na dworzec Kaliski
z ulicy Kilińskiego 82.
Po określeniu ilości i ewentu•lnie numerów losów, zguba jest do odebrania
w naszej redakcji między godzinami IO
a 12 w poiudnie.

W dniu wczorajszym

• zie

-

smoła

Wyniki fmeFN&t\cii prez. Stawr ńskiego
Prezydent miasta, Eugeniusz Stawiń
ski, P?Wró cił już z Warszawy, dokąd
ud'ał się w celu uz-ys\<ania odpowiednich
przydziałów smoły, koniecznej do naprawy wielu dom ów łódzkich.
Prezydent przeprow adził szereg roz·
mów w Ministerstwie Przemysłu, które
dały pomyślny rezultat. Jak mu bowiem
oświadczono w Departamencie Artykułów Przemysłowy ch przy Ministerstwie
Przemysłu, miasto nasze, ze względu na
specjalnie ciężką sytuację, w jakiej znaj
duje się większość domów łódzkich, o·
trzyma niezbędną ilość smoły do napra·
wy dachów.
W najbliższych dniach zna ne już bę
dą konkretne ilości przydzielonej smoły,
Pokryją one całkowicie zapotrzebowanie miasta. (ks).

Zabawa „uod Psem"
Lódzki Oddział Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w dniu 8 sierpnia br.
(niedziela) urządza całodzienną Zabawę
Luaowo Taneczną w parku Helenów
„Pod psem". Poczatek zabawY o izodzinie 11-ej.
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wy1asn1a
- P.Z.H.Staruszek
zawartosc1.
sw1adczy o .1ego
nie
bynajmniej nie
wczoDo redakcji naszej
wygląd
zgłosił się
raj pewien staruszek i wyd·obył z ma- mleka.
Jak wyglądało
\ego wiadereczka szklankę z mlekiem

przypominał

ko, to jest

Ponieważ

spraw~

podejrzewał więc, że mie·
.zwykłą rozwod'nioną „lipą".

ze skargami takimi spotykamy się nie po ra_z pierwszy ze s.t'.?ny
nasz_Y~~ .CzytelmkoW _p~stano:v1hsmy
zwrocie się do ,,czynrnkow m1arodaj·
nych", aby nam wytłumaczyły tajemni·
cę tego dziwnego zjawiska.
Przeprowad'Ziliśmy rozmowy z PSS,
Spółdz. Mlecz.-Jajcz. i Państwowym
Zakładem Higieny, w rezultacie których
stwierdziliśmy zgodność zdań tych 3-ch
instytucji.
Przyczyna zła tkwi w tym, że sklePY otrzymują tylko mleko pasteryzo·
I
ł
~
1„
wane, t. zn. podgrzewane d·o 80 stopni
sę
Szoferzy czują dziwną antypatię ,Ao uwagę, że szoferzy tego pokroju są bar· i potem chłodzone. Przez podgrzewanie
dorożkarzy, która przejawia się niekiedy dzo niebezp.iecznym ~l~ ~uchu kołowego mle~a do tej. tempera.tury, nis~c.zy_ się
1
w bardzo brutalny sposób Przed Sądem elementem 1 skazał Jozw1aka na 4 tygo· w nim baktene, a m. m. rowrnez 1 ba·
kterie kwasu, mlekowego, które przy·
Starościńskim stanął wczoraj kierow.:a dnie bezwzględnego aresztu.
czyniają się do jednolitego ścinania mle
'*
Stanisław Jóźwiak, zamieszkały przy. uli.
cy Marysińskiej 25, jeden z przedsb6-tygodniowe „wakacje" w areszcie ka. Mleko pasteryzowane kiśnie więc
spędzi niejaki Stanisław Frątczak za· bardzo trudno i długo, ·co powoduje od·
wicieli ,,piratów łódzkich ulic''
W początkach lipca spowodował on mieszkały przy ulicy Rzgowskiej 15. Wy- dzieleriie się ,,wody'' którą nazywamy
rozmyślnie wypadek, prowadząc w stanie soki wymiar kary tłumaczy się tym, że serwatką.
Jenocześnie podano nam sposób który
nietrzeźwym samochód. Gdy jechał uli- Frątczak uzyskał już niejeden wyrok za
zapobiega oddzielaniu się ,,wody", a co
cą Narutowicza w stronę Piotrkowskiej,' awantury pijackie.
w końcu ub. miesiąca upił się do nie- za tym - nieestytycznemu wyglądowi
~a s~rzyżo~~ni_u tych ulic ~kazał.a się
~orozka. Jozwia.k na zakręcie n~Jech?ł przytomności i wszczął awanturę ze swo mleka Chcąc mianowicie otrzymać .ieJą z ~o.ku skutkiem czego ?'orozka się ją żoną, którą gonił po podwórzu z no· dnolicie ścięte mleko, należy przed od·
wywroc1ła. Po ~po~odowanm wypadku żem w ręku. Zbudzeni krzykami loka- stawieniem dodać łyżeczk~ mleka .iui
tcrzy mieli już d·ość jego awantur. Spro- zsiadłego, lub kroplę kwasu mlekowego,
szofer począf uc1ekac.
wadzono milicjantów, którzy rozbroili bądź też łyżeczkę kwaśnej śmietanki
schwy
go
się
Po krótkim pościgu udało
czy mleka niepasteryzowanego, W ten
tać. Na rozprawie sądowej nie przyzna- pijanego nożownika i odprowadzili do ko sposób wprowadzi się bakterie, powo·
dujące szybkie kiśnięcie .
wał się do winy. Sędzia wziął jednak pod J misariatu. (sk)
niepotrzebnych
żeby uniknąć wielu
rlostar·
mogła
kłopotów, Spółdzielnia
czać pewne ilości mleka niepasteryzowa
nego. Na przeszkodzie stanęły jednak
upały, które powodowały .szybkie psucie mleka. Mleko niepasteryzowane
przywiezione do sklepu o godzinie 7-ej,
pastwą płomieni
już o 8·ej nie nadaje się do gotowania.
Bieżący tydzień dostarczył łódzkiej buchł drugi pożar. Do akcji .wyjechały Z tych względów sklepy nie chcą przyjstraży pożarnej dużo pracy. Po ostat- 4 odd'ziały, dowodzone również przez mować mleka niepasteryzowanego. Kie
nich pożarach na żwirki i Senatorskiej · płk. Kalinowskiego.
rownicy sklepów spółdzielczych nie maw dwupiętrowym budynku murowa- ją bowiem gwarancji, że w ciągu tej
miał~ miejsc,e wczoraj. dwa dalsze '"'.Y"
pad,k1, V: ktorych. musiałr lnte~ewe~10· nym w głębi podwórza miesci się sto- go.dziny ud·ałoby się sprzedać cały za:larnia mechaniczna. O godzinie 13,50 pas mleka niepasteryzowanego,
wac zw1ę~s~one siły strazy ogniowej.
O godz1m~ 12,35 zaa!armowa~o cen- powstał ogiet'l przy kotle w suterynie.
Tyle usłyszeliśmy od PSS, Okr. Spół
tratę telefomcz.ną o .P.~za:ze, ktory po- Płomienie szybko objęły nagromad'zo- dzielni Mlecz.-Jajc~ i PZH.
wst_ał pr~y ulicy K1hnsk!ego 224. f?o ne tam wiory, Sytuacja była bardzo
Nam nasuwa się jednak pewna wątpli
ogma wyJe~hały natychmias! 3 od?zia· groźna, bowiem ogień poważnie zagra
co do tego, że sklepy nie mają
wość
bu·
części
zamieszkałej
ły pod dowodztwem płk Kalinowskiego. żal pozostałej
gwarancji na sprzedanie zamówionej
W mieszczących się tam PZPW nr dynku.
ilości mleka niepasteryzowanego. Sąd'Zi
nr 36 na oddziale 6-tym zapalił się na·
Dzięki energicznej akcji pożar udało my, że gwarancję taką dałoby wprowa
gromadzony w suszarni jedwab. Okna się ugasić już o godzinie · 14, 15.
dzanie innego sposobu zamawiania mle
mi parterowego bud'Ynku wydobywały
się kłęby gęstego dymu i płomienie. DoZbyt częste ostatnio pożary powinny ka przez sklepy.
piero po przeszło dwu godzinach udało skłonić wszystkie zakłady fabryczne i
to
Odbiorcy mleka w sklepach się pożar ugasić. Ogień powstał wsku- warsztaty pracy d'O zwiększenia
środ przeważnie stali klienci. Sklepy mogły
tek nadmiernej temperatury w suszar- ków ostrożności. Nie od rzeczy byłory by więc przyjmować od nich zamówie·
ni.
komi- nia na mleko z dnia na dzień, a następ·
też zorganizowanie specjalnych
istnieprzeglądu
dokonały
by
które
sji,
nie wieczorem wysyłać zbiorowe zamó
zdą
nie
odd'ziały
Zajęte na Kilińskiego
wozowni jących tam zabezoieczeń orzeciwpoża- wienie do Spółdzielni. Chętni na pewno
żyły jeszcze powrócić do
(kł.)
~sk)
się znajdą.
gdy przy ulicy NaDiórkowskiego 59 wy· wych.
które zakupił dla swego wnuczka w jed
nym ze sklepów spółdzielczych,
.
.
Staruszek odst?w1ł mleko na p~w1e.n
czas aby się zsiadło i kiedy chciał Je
d~ć .dziecku nie mógł. opan.ować z~zi:
w1ema. Otrzymał bowiem ciecz, ktoreJ

"rat

to mleko, zakupione
~ sklepie spół~·:ie.l~zym. PSS? .~ożna Y:
Dl,m było odrozmc d~H~ c:ęsc~. ~zęsc
gorna, wynosząca mniej więcej jedną
trzecią całej ilości mleka, była właści
wym zsiadłym mlekiem. Pod nią jednak
zn.ajdowała się już sama woda. Całość
miała wygląd mało estetyczny.

łódzkich
d·
4
d
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1
Młodociani
mordercy
staną pried Sądem Dorażnym
2

·

r1

lfl

Przed tygodniem podaliśmy wstrzą11
sającą wiadomość o morderstwie, doko'

n~nym

w sadystyczny sposób na 16-let•
mm ?hłopcu, J~nie Wujkowskim przez
2-ch Je.go koleg~w - 17-letnięgo Jerze~
.~.., Ja Jię to ni~ zgadzam! Ni~ d'o wartki nurt . rozsądza ustalone ramy, oskarżony jest mężczyzną czy kobietą ~~o;~:gu~~go i 18'-letniego Ryszard'a
~szczę o ego, złozę na was zazale- tworzą się szczeliny i luki, domagające
Ale... mężczyzna -- niezależnie od
Wczoraj
~ji1e, boj to dj~~3t Ibezprawne!., Z ja~!eJ ra· się dop~łnienia. Dlatego l11ka w ustawo- swego stanu cywilnegQ, niezależnie od doprowad mło~ocl~n~ch
Okmorderc6w
0
j!
tt? 0 e z ee mają nosie nosie na· dawstwie, dotyczącym nazwisk dzieci tego czy jest kawalerem czy żonat m d' I
zono
ą u
ręgowego,
:151fo j obcego mężczyzn~, które~o zrodzonych przez mężatkę ze związku' moi;~ zawsze dziecku s~etnu zrodz~n~ '~afo~ zoslall przesłuchani przez proku-1
bł zna ' ~ na oczy nie wldz1aly? To się nielegalnego - l:lamaga się jak naj- mu nawet poza małże11stwem nadać\ Ok aj·
,
,
..J
~le~c1. w ralmach rozsądku. Prze- rychlejszego d'opełnienla. Długi\ proce· swoje nazwisko. Inaczej przedstawia zostSy1c~2t°:.c1 i szczegoły mor~erst.wa
1
0 smteszne
dura sądowa, zmierzająca do Z3'prze· się sprawa z kobietą - jak to widzim lokalne
orzQ:1e. na po~stawie wizji
' a_hSłowa te wyr~uca z sleb}e jednym czenla prawości rodu, utrudnią życie na przytoczonym wyżej wypadku y zdJ'ęć j, z ktorei zrobiono szereg
u:
em w Urzędzie
Moz·1·iwe, ze
· us t awo dawca wysunie
·
·Sprawa
·
denerwowany
je Stanu
, , Cyw1lne0"0
N.
""! pod
h tych dz~ci
.
' które cięrpią z2... w\ny nie·
wejdzie w n "bl!.
,
t
nie przyjmuje ż~~~ohc.
. I~ i s, uc . a? popełmone.
.
fakt. ~onieczności. ochrony if!stytucji czasie na wokandę S~d~\ '\J zsz.ym ju
•·
c wyjasn en, am
Na mawines!e tego zag-ad'nienla na- małzenstwa, moze spotkamy się z ar.
, oraznego . .
„ wag,
~
~
u
t
.
. . t .
k
(mp )
)". 'A tło' ~prawy j t t kl ,
suwa się uwaga 0 drastycznej dyspro- g .men em, .ze n:c me s ?l, na przesz o·
,.., P d 20 i t es . a /· .
.
porcJi uprawnień, jaka istnieje w tej dz1e rozw1ązama małzenstwa, które
nek rt:,dzi wyaj: hfzd je s~ej ,z mzJ~sdzka: dziedzinie między kobietą a mężczyzną. jest. ~ ro~Jd:idzie, a trudn?ści i nazwi•
ezon eh Ni
c a o anow · J.e ~o
skarn1 dz1ec1 przest<iną 1stni~ć. może
powstanie Da tb.oinac!r
. Y . . e dawał o sobl.e znaku .zyc1a.
Kobieta jest przecież równou?rawnio znajdą się jeszcze Inne argumenty, trayv p~anach !n~estycyjnych Zarządu
,Płynęły 1.ata, opuszc~OOił zona z n.ieleg~l ną obywatelką kraju. Staje na równi z fiające d'o przekonanl'"a, ale nie bez zna- M.1ejsk1ego znaJdUJe się bud)lwa now ego
~lego związku urodziła. pot~m t.roJe dz1e mężczyzną do warsztatu. pracy, na rów czenia pozostają słowa:
wiaduktu kolejowego na Chojnach. Wia
c • Urząd Stanu Cyw.me mogł Jednak za ni z nim bierze udział w życiu państwo
z k . ..
dukt ten przerzuci się ponad ulicą Rzo-ow
tejestrować dzieci na nazwisko fizyczne wym, zasiada w Sejmie, w samorzą--:. · ja leJ r~cJt moje dzieci mają ską lub Tuszyńską.
"'
nego - czyli Ich rzeczywistego 0 ·ca d
. t
.
nosie obce nazwisko?! Oraz łzy dziew·
z
Ozie
ł t . b ć
j t J • zie, Jes sędzią, prokuratorem; naczel- czyny, która nie może wziąć śluhu na·
.. Pr?jektem tym nosiły się już w\adzi
n1e mog Y ez y zare es rowa- ni·k1·em w r, 'ny h
d
•
•
b
'
miejskie w roku 1937 W k
ne nac1 panieńskie
nazwisko matki d ż
oz . c urz~ a~ h. N, ~~e t ko- tyk aJ<;_c
się
na„:
ary~adę przepisów
.
y onano na·
.według obowiązuJ'ącej ustawy, k~b1efa, deks karny me przew1du1e rozmc czy prawnych, dławiących zycie.
(P) wet sz!<ic~ i plany. Wybuch wojny prze
szkodził
Jednak
w
przystąpieniu
do bu•
1
trwająca w formalnym I legalnym I
dowy tego wiaduktu.
nosi nazwisko SW
. e
I
Termin
robót nie jest
go formalnego małzonka a tym samym
li
cze ustalon~. Oznaczy się go clopfero
,urodzone przez nią dzieci - bez wzg}ę
·
po dokonamu wszystkich obliczeń i pd
_du na to,.~im Je~t Ich ojciec fizyczny,
Zil namową
Sklepowej
ctokona,niu osta.tecznego w. yboru mieJ~
mogą nosie jedyme nazwisko legalnego
.
sca
m~ża Ich matki.
bo 1kas je<ra Spółdzielni Spożywców w
Wyjaśniła przy tym, że dlatego ją "?mu ' ' kt orę dY wia dukt bę dzie przeprowa"'
. Ale. dzieci, które zdążyły wyrosnąć Przywózkach, Aintoni?go Krasnodębs~ie-1 sili do wyj.a~du,, by.nię mlelj. św1iadk. a na· dzony. (bf)
na dojrzałe osoby, nie zawiniły niczym go przyszło 3-ch męzczym I pod groźibą pądu n~ Spółdz1elmę.
U
a mają życie utrudnione. Nie posiada~ użyda broni, zażądali wydania kslążki
Na rozprawie, odbytej w Sądzie Okrę . n
.
Ją metryk urodzenia. Najstarsza córka oraz kłuczy od sklepu Spółdzielni. Gdy gowym Rogalównę uniewiniono, żela· s~azani na karę śmierci I d żywotnie
chce wyjść za mąż, nie uzyska jednak kasjer powiedziałJ że iklucz ma ekspe- zowskiego skazano na 3 lata wiięzlenia,
więzienie
w Urzędzie Stanu Cywilnego ślubu bez dientka Eugenia Rogafówna, kazali się (po zastosowaniu amnestii), a Banasiu·
Wczoraj przed Sądem Rejonowym
przedstawienia metryki urodzenia.
do niej zaprowadzić.
ta ....... na 4 lata.
odpowiad'ali: Jerzy Olbiński orae; An·
· . ...,. J?,żeli chce pan wyjść z tej matZral:>owano towary, ponad 3 tysiące
Od wyroku te~o obrońci;t Zelazow· tom Roszak, oskarżeni o dokananie
nI ._ tłumaczą zdenerwowanemu flzy- złotych oraz książkę kasową, po aym sklę.go o~olał SJę do Sądu Apelacyj· napa(lu na Stokach.
eznemu ojcu - mus1 się pan zgodzić na napastnicy zbiegli.
· nego.
.
. .
.
·
Obydwaj oskarżeni sądzeni bylł w
sporządzenie metryk dla dzieci na naW w 'k
d
śl d
Na rozprawie odbytej w dniu wczoraj- przeddzień przez Sąd Doraźny gdzie
zwls~o poprzed'nie~o,. a leg~!nego mę.ża twa 11Jęi~1 Ze!~~~~;~,::o z~in:ti~ana
szyr;i ustalone zostało, że właśnie Ro· Olbiński za systematyczne kradzieże w
matki waszych d~1ec1. Dopiero ~aiąc nasluka, trzecie o na as1nika nie udało ga!own~, była sprężyną ~łego. Ona, b~ła Pańs.twowych Zakładach
Pr:zemyslg
takie metryki, moze pan wystąpic do · . , w d ~ d P. R
•
przy}aciołką 2elazows!uęgo r namow1ła Wełmanego nr 36 oraz An\om %Ta '
1
1
0
0
Sądu Okręgowego o zaprzeczenie pra- się UJącj . ~ :.m~. og~ owna "· e go do dokonania napadu, k\órego ce\em za wspó\udzia\ w tych wyprawach z~·
woścl rodu. Po ustaleniu przez Sąd że przf~a at się 0 u ial'-' tw rdz~, ze miało być ~dobycie książki kasowe}, w stali skazani - pierwszv na 10 lat a
dzieci nie są zrodzone z tamtego malżeń zo'Sha a ~ erroryzo~~n~ przez mez~a· której widniał niedobór, powstały z Jej drugi na 6 łat więzienia
st
· .
d ,
.
nyc męzczyzn. Pozn1e J przyznała s1~ 1 winy
./
•
v.:a -:- moze im pan na ac swoje na- że znała Jedynie .Żelazowskiego, ale
.
.
.
.
~a wczorajszej .rozprawie w Są~zie
zw1sko.
.
słabo". Za.pytana dla.czego z n1'e n ~elazows•ki był ~tedy P?~ jej p~-ze- ReJonowym przewod sądowy potw1er~
"
z a mol?nym wpływem 1 uległ Jej pr-osb1e
· ł -·
!. 'T, akl e. Jes· t prawo.nymi mężczyznami ' udała się po napa.
.
.
· dz1·1 w ca teJ· ro~c1~g
osc1 zarzu t y ob"Ję~
: Ale zycie wyrasta jak d:i!eeko dzie do Sz·czecina odpowiedziała że
Sąd Apelacyjny, uchvlaJąC wyrok Są- te aktem oskarzema, dotyczące napactu
·z przyciasnej sukienki..,,,... z zakreślonych Żelazowski jej gr, ~ził
'
d, ~ Okrę90:-ve~o, s~azał R29 alóW™t!1a 3 z Wbronią. w ręku.
1a·. a
i ustalonych ram prawnych. Fa.$t po·
. .
.
•
w1ęz1eroa. "arę .(;je1aiewsł\1emu
yrok1em Sądu skazani zostall: 01.
wyższy jaskrawo dokumentuje. że nie
- Albo kula w łeb, albo Jedziesz z :zmniejszono do półtora roku, a Banasiu I bińskl - na karę śmierci, a Roszak można prawa naginać do życia, którego nąml - wybieraj!
kowi - do 3-ch lat wię'Z!ienia.
(mp.) na dożywt>tnie więzienie.
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serdeczną sympatią spojrzał na wy1
mijających go szarych przechodni: jak
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· Spojrzał nagle na zegarek, a młody
gość zrozumiał. wymowę tego odruchu.,
-1 Za~iedziałem się zauważył a Wieśka denerwuje się.~
...,,. Więc niech pan idzie! I ptoszę ją
pozdrowić w moim imieniu! rzekł
Bieniarz.
Młod·y Oberlejtnant ściskał dłoń starego profesora. Raz jeszcze obrzucił spoj
rzeniem· ubogą jego izdebkę i powiedział
gorąco.

Ja wiem, że pracuje pan ponad sijako zwykły robotnik, w fabryce Poznańskich. To nie może tak trwać dłużej! Mam w Łodzi trochę stosunków,
muszę panu dopomóu!
Bieniarz potrząsnął głową.
..._ Niech pan lep1ej pomoże tym młod'szym!. .. Ja właściwie jestem po drugiej
stronie brzegu... Mnie od życia należy
si~ jtiż niewiele.
i.- Niech pan tak nie mowi panie prof&rze! Właśnie tacy jak pan będą potrzebnl Polsce odrodzonej! A ja będę
szczęśUwy, ie -< choć jestem Niemcem
.._. :wyświadczyłem małą przysługę jed•
.~ 1 najlepszych jej s~nówl , . ..,
ły,

-

- Dziękuję panu! - rzekł poważnie
Bieniarz - Ale dlacz~o podkreśla pan,
że jest pan Niemcem?
- Bo tak jest w istocie!
.
Jeszcze poważniejsza stała się twarz
profesora.
- Nie, panie Sobota, niemieckie jest
w panu tylko wychowanie, tylko zewnętrzny dryl! Ale serce pańskie jest
~akie same, ak serce twojej matki: pois\<ie!
- Może ma pan rację! - rzekł wzamyśleniu niemiecki oficer. - Może ma
pan rację ...
Odchodzącego pobłogosławiły dobry
uśmiech profesorowej i ciepły ·Uścisk ręki profesora.
Szed'ł potem pośpiesznie uliczkami
przedmieścia.

Był szary, wczesny ranek. Gromady
robotników i robotnic spieszyły do fabryk. Heinz Sobota zauważył,. że wszyscy s~ogJ~daą spode. łba na jego epo!ety mem1eck1ego oficera.
- Ale ja noszę tylko wrogi mundur,
bo serce moje jest jed'rlak polskie! ,.,. . .
.PE}'~fl!.~i~łl mu si~ słowa _-~~eniarza.

'

Przyśpieszył biegu.
Jeśli zaczną strzelać, przepadn~.

-

na swoich braci.
Były kucharz z Tivoli miał okaiałą
W domu Wieśka Gorkowska, która postawę, c~ zawsze w życiu dodawało
drzemała, siedząc na fotelu na jego wi- mu powagi i . czyniło bardziej autory•
dok zerwała się na równe nogi.
tatywn.).lm. Jednakże w tej chwili bie•
..,..... Załatwiłeś zprofęsorem?
gnący ulicą człowiek zrozqmiał, ie wa·
- Tak, byłem u niego! Kazał cię pięk- ży przynajmniej o 30 kg, z.a dużo, że
nie pozd•rowićl
nie wytrzyma d'ługo tego temi11
z pier:;;i jej wyrwało się westchnienie Kroki, dudniące za nim stawały stę
ulgi. Ale zaraz potem dziewczyna spo- . coraz bliższe
sępniała znowu.
- Dlaczego nie strzela? Czyżby nie
- Ale Wirek?... Co się stało ze Ste- 11'.iał. rewolw~ru? Jeśli tak, to sprawa
f ane111 Wirkiem? - szepnęła zgnębiona. me 3est gro zna! - Stefan Wirek zaciROZDZIAL XVTII
snął swoją olbrzymią pięść, gotów roi~
Tak, a co się stało z Wirkief!1?
walić łeb temu, kto zechce go teraz Ził"
Kuchmistrz dobiegłszy do drzwi, usły- trzymać .•
szał huk wystrzału, a równocześnie w
Tamtem juź dopadał do niego.
okolicy lewego obojczyka uet1,.ił ostry
- Przystanę i załatwię się z nim,
ból
zanim będ1zie ich więcej - stęrzala je"!
Na sekundę zachwiał się.
go twarz.
- Trafiono mnie; - przemknęło mu
W tej samej chwili usłyszał za sobą
przez głowę.
wołanie.
Był już w bramie, sk ąd wypad'ł na
- Panie Stefku! .... Panie Stef ąniel
ulicę. W ciemności padał deszcz pomieOglądnął się machinalnie i zoBaczył
szany ze śniegiem.
Anielkę.
- Może jednak uda mi się uciec? - Czy ta dziewczyna oszalała? Cze·
przygryzł wargi, bo ból jaki nim szar- go ona chce ode mnie? Dlaczego mnie
pał, stawał się coraz ni ez nośniejszy.
ściga? Czyż nie powiedziałem Jej kim
Jeszcze nie miał gotowego planu, był U:alacz? - Wirek jest pełen zazi·
jeszcze nie wiedział d'okąd ma uciec. wienia l gniewu.
W tej chwili chciał jak najdalej odbić
- Czego chcesz? warknął gro•
się od baru. skąd lada sekund'a wybieg- źnie.
nie za nim pogoń.
- Panie Stef anie -bełkotała kucha•
Jakoż w tej samej chwili usłyszał za reczka - - uciekajmy ... zaraz zaczną ścl
sobą tupot kroków.
gać:
Kroki były lekkie, ścigających musia
- Co, znaczy „nas"? Odczep się do
ło być niewielu jeden. 11 najw)l_żeL diabła, bo tobie przeeię* nic nie grozi
dwóch.
- saonał kuchar;..
{d. e. n.1
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Polska trójka nie

zawi odła.

10-ci -

na 6 miejscu.

- Adamczyk

,

Dziś startuią
I rekordzisty świata na

ow
bokserzy

tym dystansie ~
WSPANIAŁY BIEG KUŻMICKIEGO
Wreszcie wśród zapadających już cie- Stranda (Szwecja). _Na ostatnich metrach
mności odbyła się ostatnia konkurencja ~vysunął się na ~zc4 ~ Erickson. (Szwecja)
10-cloboju - bieg na 1500 mtr., który 1 wygrał w czasie 3:49,8. Drugie miejsca
zajął Strand (Szwecja) 3!50,4 mln.
wypadł niespodziewanie ciekawie. _
OSTATNIE AKORDY PŁYWAKÓW
Zwłaszcza Kuźmicki pobiegł Imponują·
Na basenie tymczasem odbywały się
co I zbierał zasłużone oklaski niezbyt li
cznej już publiczności, która dotrwała ostatnie konkurencje płyWaków. W fina
do końca zawodów. Czas bardzo dobry le 100 mti. st. grzbietowym pań Han (Da
4:41,8 min. Adamczyk uzyskał wynik nia) ustanowiła nowy rekord olimpljskł,
t· uzyskując czas 1, 14,7. Drugte miejsce
5:01,4, a najsłabiej wypadł tutaj Gi
przypadło Zimmerman (USA) 1.16,6 s., a
to 5:17,8 min.
trzecie Australijce avis - 1.16,8 sek.
PUNKTACJA NIEOFICJALNA
W skokach pań z ieży pierwsze mleJ
Według nieoficjalnych obliczeń Pola·
cy zdobyli: ADAMCZYK 6712 punktów, sce zajęła I złoty medal tdobyła Grace
które powinny mu dać w ogólne} kolej· (USA), uzyskując 68,87 pkt. Drugie mleJ•
noścl 6-te miejsce, KUŻMICKI 6153 pkt., sce Elsner (USA) 'z notą 66,28 pkt i tn;e.
a GIERUTTO 6106 pkt. Jeśli się weźmie cie Kristovensen (Dania) 66,04 pkt.
Finał sztafety panów 4 ra?y 100 mtr.
pod uwagę fatalne warunki atmosferycz
ne, uznać trzeba wyniki naszych dzieslę wygrała drużyna USA w czasie 4.29,2 s.
ciobolstów za bardzo dobre. Kuźmicki t ustanawiając nowy rekord olimpijski. 2)
Glerutto pozostawili za sobą co naJ· DANIA, 3} HOLANDIA, 4) WIELKA BRYTA'
mnie} 1o - 12 współzawodników. 2-ch NIA. Drużyny te uzyskały lepszy ,czas od
zawodników wycofało się po pleM'nym dotychcza.sowego rekordu olimpijskiego.
5) WĘGRY, 6) BRAZYLIA, 7) FRANCJA,
dniu.
Na te) samej rozmokłej bieżni odbył Sztafeta SZWECJI została zdyskwalifiko·
się finał biegu na 1500 mtr. z udziałem wana za złą zmianę.
W biegu na 200 mtr. klas. panów w I
POŁFINALE zwyciężrł Kandll (Egipt), 2)
Jordan (Brazylia). W li PÓŁFINALE Wer•
deer, który ustanowił nowy rekord ołlm·
pijski wynikiem 2.40,7. Na drugim mleJ·
scu Carter (USA).
zdobędzie
W biegu na 100 mtr. st. grzbietowym
Rekord, Jakiego nie zna historia nowoczesnych Olimpiad, ustanowiła wczoral znakomita
panów I POŁFINAŁ wygrał Drelches sprinterka holenderska Blankers Coen, zdo~w ając złoty medal w finale biegu na 200 mtr.
Nie chodzi w tym wypadku 0 sam wynik uzyskany przez ~lankers na tym dystansie, lecz o
{USA), w czasie 1.07,3, a w łf-GIM Berc•
to, że Jest to już trzeci zl<>ty medal jaki zdobyła w Londynie.
ker (USA) czas 1.08,5 min.
tego
pnez
medali
zł-Otych
dwóch
zdobycia
wypadki
notowały
Dotycb.czas kroniki Olimpiad
Dzisiaj na arenę olimpllską wkraczają
samego zawodnika, nikomu jednak nle udaIO się osiągnąć tego, czego dokonała biegacrka
rozpoczyna alę turniej
Hclandii. Mało tego, Blankers Coen ma wszelkie da!1e• ażeby z~obyć dzlsiaf czwarty zloty nowi aktorzy -

Dziesięcioboiści nie mieli szczęścia, I 765 pkt. Adamczyk miał bardzo dobry
gdY'i pozostałe pięć konkurencji mus.ie rzut okolo 43 metrów, ale, niestety, prze
li odbyć w fatalnych warunkach atmo· kroczył minimalnie koło, więc ;aliczo·
sferyanych. Deszcz rozRfłdal się na do· no mu drugi wynik 39,11 m. 685 pkt. Kuź
bre I istne bajora potwolzyły się f1a bie· micki rzucił na odległość 38,06 m. (655
żnf, riutnl I skocz.ni. Przy rzucie oszcze· pkt.). Po tej konkurencji Adamczyk wy·
pem próbowano usunąć wodę z rozble· sunął się na 6-te miejsce, gdyż jego kon
\ kurent miał jeszae słabszy wynik.
gu, ale nie na wiele się to ?dało.
' ZJAZD" PO TYCZCE
Polacy zachowywali się dzielnie I na]
Skolc o ';yczce odbył się już podczas
ogół spisal.i się dobrze. ~włas'ZCza im·
pono~ał swym opanowa111em Adamczrk ulewnego deszczu. Zawodnicy po pro·
l.khowując się Jak wytrawny zawodnik. r' stu ześlizgiwali się z tyczki, więc nic dzl
! wnego, że wyniki w tej konkurencji są
ADAMCZYK NA 7 MIEJSCU
Na 11 O mtr. płotki Adamczyk dał się stosunkowo słabe. Najlepszy wynik u·
wyprzedzić tylko cz.terem konkurentom, 'zyskał Amerykanin Mathias 3.50 m. O
uzyskując czas 15,8, a. wjęc najlepsz.r, krok od uzyskania te) wysokości był A·
laki kiedykolwiek udało mu się osiąg· damczyk, musiał się jednak zadowolić
nąć. Dało mu to 804 punkty, ale lokaty w~rnikiem 3,40, zdobywając 685 pkt. Kuź
nie poprawiło. Gierutto miał czas 17 s. micki osiągnał 3,20, a Gierutto tylko 3
•
(651 pkt.), a Kuźmicki 17!6 s., a wlę~. n~j metry.
w oszczepie najlepszym 7: P·olaków
tłebszy (587 pkt.). Po teJ konkurencji Kistenmacher spadł na czwartą pozycję. był Gierutto. Zaliczono mu wynik 52 m.
Kuźmicki rzucił 47 mtr„ Oszczep to przy
MOGŁO BYC LEPIE1
W rzucie dyskiem najlepszy wynik u- słowiowa „pięta Achillesowa" Adamcz~
zyskał Gierutto 41,80 m., co dało mu ł<a i przyniósł mu stosunkowo najmniej
punktów. Wynik był nie nadzwyczajnytylko 43,70 mtr.
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Mamy

półfinalistów

Dobrana czw6rka

1

ad rekordy!
r
czwarty medal
Czy Blankers

\l°.ł\urska

Do półfinału olim-p\}sklego turnie}u piłki noinej zakwa1lfikr.>wa'ła się w pierwszym nędz!e
DANIA która polconała jednego z naJsllniej.
~zych ,;aestników, a więc WŁOCHY w stosun
ku 5:3{1:0). Zaznacryó należy, ze Włochy na
7 Olimpiadzie w Berlinie zdobyły zloty medił).
A GLIA, która \ak wiele narzekała na swą
drużynę f była niezadowolona z wyników uiy
s~lwanych prz0'Z swą reprezen.ta~ję w spotkaniach sparringowych i jej poziomu gry, okanła się jednym z najpoważniejszych kandyda
W spotkaniu z
t6~ do pierwszego miejsca.
Flt~CJĄ wygrała 1:0, uzyskując już do pauzy zwycięską bramkę.

medal w skoku wzwyż, b.o przecież w tej konkurencji rek1>rd światowy nie do kogo

jak do nie} należy.

* •

!nnegn,

*

Sukcesy Blankers Coen są tym bardziej zdumiewające, że jest ona ptteclei matką dwoJga
dzieci. Krążą po~ł<JSkl, że BlankeTs ma zamiar po Olimpiadzie przejść na zawodowstwo I wyje
cbać do Stanów Zjednoczonych, ażaby tam już za dolary produk.<.>wać swój niezwykły talent
lekkoatletyczny. Ile w tym prawdy - dzisiaj trudno powiedzieć.

!IZWECJA przeegzaminowała egu1tycznych
piłkarzy KOREI. Egzamin ten nie wypadł dla
nich pomyślnie. SZWEDZI wygrali w rekordo
wym stosunku 12:01
Clężld orzech do zgryz.enta mfała JUGOSŁA
\\1A bowiem TURCJA trzymała się doskonale, j~k to w-&kazuje wynik 1:1 płenvszeJ czę
kl gry.
Po pauzfe JUGOSŁOWIANIE okazali sfę le
l!Sł j wygratl 3:1, kwalifikując się do pótrinało
wych r«>Zqrywek.
'tak więc w półfinałach zn_iilazły się: WIELKA BRYT ANIA, DANIA. JUGOSf,/\ WIA 1
SZWECJA,

pięściarski.

A

no, i zołiaczymy.„
w laskach
ka

Bo~serzy

a~arze

Jak d<mosi warszawslcł „IV1botnik" kierownik sportowy polskiej ekipy olimpijskiej, ppłk.
Czarnik. w rozmowie z dziennikarzami wyra.Vł
opinię że najleps1:vmt zawodnikami ~?lskieJ
drużyny olimpljskie.t są bokserzy f kajakan;e,
Bardzo nas cieszy. że reprezentanci polscy
w tych dwu gałęziach sportu zyskali soble tak
dobre imię. Jednocze..młe na!!uwa slę niedyskretne pytanie: czym zasłużYll sobie bokse•
lekkomyślny od naszego mistrza. Pletraszew·
rzy 1 kajakarz.e na tak pochwalną opin1ę1
ski J.ucjan.
- Chyba tym, ~ jeszCTe nie startowali,
Widząc wariacką Jaa.dę Gabrych rzekł:
-Ja na to nie chcę patrzeć. O wypadek nie
trudno.
Zaleuw1e słowa te wypowłedilano, na~tąpłła
kraksa. llek jest poważnie potłuczony. Wczoboye-SędZ:ow:a
raj nadrabiał miną i z pewnym animuszem
Z oka7jl J11bl1euszu 20-leda Lel"bil tomuzow
oświadczył nawel, że bezwzględ~łe weźmie
udział w zawodach. Ale czy będzie w stanie? skiei odbędą slę w niedzielę w Tomaszowie za
Gdyby Bek nl.e mógł sta!;ować, d~ ~lerwsze) wody piłkarskie, w których wezmą udział old
drużyny przejdzie Marchwlnskl, a miejsce jego boye Lechii oraz reprezentacyjna druiyna sę•
·
w drugim zespole zajmie chyha Foryslński. dziów piłkarski.eh J,odzi.
Nie ulega kwestii, że bez ~eka . druż;vna łó~:
W skład reprezentach wyzna<-1~! zostali:
ka będzie poważnie osłabiona 1 mo--.te stracie MARCINIAK, KAZMIEltCZAK. POGODZIN'cenną nagrodę.
SKJ, NAPORSKl, WOZNTAKOWSKI, JASlię.
Dzisiaj początek wyścigów w Helenowie o SKI, GORECI<I JAN. TRA WJWWSKI, SZPERgodz. 17. natomiast w niedzielę o godz. 15-ej.
LING, SZUMLAK, TOMALA. SPYCHALSKI i
ZAWIERUCHA.
Zbiórka drużyny OKS. przoo wyJa'tdem do
Tomaszowa wyznączona została w niedzielę dn
8 bm. w lokalu ŁOZPN. Mecz będzie nłelada
atrakrją dla Tomaszowa.

i
Zawody kolarskie o puchar przechodni PZKot
W dwudniowych zawodach tor.Qwych (sobo
ta t niedziela) Łódź kolarska bronić będzie pu
charu kryształowego PZKo-1.. nagrOdy pnecho
dniej dla najlepszegp okręgu.

Ujrzymy więc w Helenowie pełny program
olimpijski, urozmaicony szeregiem innych ble
gów. ł..ódź ·wystawia dwie drużyny crteroosobowe. W skład pier~zej wchodzą: BEK PIETRASZEWSKI, SAŁ YGA i GABRYCH, w skład
!{omitel.._ Organizacyjny II Ogólnopolskich drugiej - MARCHWIRSKI, UMlRSKI, LEŚ
był
Igrzysk Sportowych Włóknianzy składa po- KIEWICZ I BORUCZ. Taki w kaidym razie
pr-!>jekt, ale czy da się go wykonać w związ'rn
dziękowanie 1a. pomoc przy przeprowadzaniu z wypadkiem jakiemu uległ na treningu Bek?
zawodów w ramach Igrzysk Łódzkim Związkom
Trzeba stwierdzić stanowczo, ie Bek padł
Sportowym, a w siczególności ŁOZLA i ofiaTą własnej lekkomyślności. Po skończo
L07. Kol., oraz Centrum Wyszkolenia Sanitar nym już treningu zaczął, mimo przestróg, jaznego WP l Kompan.ii Akademickiej za zorgani dę za motocyklem, którym kierował, nle mniej
zowanie obsługi sanhmej 1 lekarskiej.

odziłlkowanie

to sp aw1z
•
wód?
ligowych
s·iedam dalszvch

Jednoc~eśnie Komitet składa I podz,iękowanie Centr. Domu Dziecka 'Pl'ZY ul. Napiórkow
skiego 99, Komen dzie Cho1ągwi Harcerey przy

lu ileusz Lechii

WTomasztwie mecz: Cld

spotkań
Skoru~ki 10-12, świet~i~y Oddz. Dziew. _zw
Jfl
'łliii
Zaw. Włokn przy ul. K1l1nsk:eqo 145, św1eth
swą
POLONIA przylmui~
Warszawska
W drugim terminie ligowych rozgrywek piłcy PZPW Nr. 4 przy u l. Kąlnej 29 i świetlicy
PZPDz. Nr 4 przy ul. Gdańskiej 49, za zakwa karskich rewa~żowej kolejki odbędą się _w iroienniC?kę z BYTOMIA. Goście Jll!)~V nnl wy
przy ul. Gdańskiej
nadchodzącą niedzielę dalsze mecze. Znvw grać, bo trudno uwierzyć, ażeby w ~iągu lygo
.
.
.
. .
rady·
nastąpiły
warszawskim
zespole
w
dn"ia
•
k
b
bi·
ż
dr
tk·
ucze
dla
!f'.ołowek
l zo rgamrz.owanie
terowanie
W żadnym bodaj mieście polskim po·
1e
u yny wy egną na o1s o, znow
~zys
.
.
. .
stnikow Igrzy sk, t tym wszystkim osobom, z nlecierpliwo.4cią wyczekiwać będziemy wie- kałne zmiany na lepsze.
gotowie budowlane nie interweniuje tal{
Mecz WARTA - RYMER to do pe~cgo często, jaf< w Lodzi. Wczoraj zawezwa~
•
które pomagały zorganizo wać 1 prz.eprowa- ścJ 0 wynikach. Grać będą:
stopnia zagadka. Co prawda Warta odniosła
k
dz ' ć I
W Łodzt ŁKS - GARBARNIA. W ]>lerw· ostatnio sukcesy i mówi się, że „z.łapała fo~- no znowu straż pożarną do wypadku bu
grzys a
i
szym spotkaniu mecz tych drużyn w Krakowie mę", ale jef dobrej formy w Łodzi nie wic!zie dowlancgo, który mógł się sko1'iczyć ra~
zakończył się wynikiem zerowym. Był to liśmy. Faworytem jest Warta, lecz kto wie.„ talnie, gdyby nie natychmiastowa plo,j
AKS. może śmiało przegrać z ZZK łilk sapierwszy i jedyny :zresztą sukces ŁKS odnieBiblio-teka Sportowa Nr 11. E. LUBNAU
moc.
siony na wyjeździe. Dzisiaj ŁKS, grając u sie
bie, jest w lepszej sytuacji i powinien wygrać. mo, jak przegrał ostatnio z ŁKS. Drużł"na po
K O S Z Y K O W K A
W czeropiętrowym budynl<ti inurowa-4
znańska umie grać na wyjeździe, a odniesiony
TECHNIKA i TAKTY KA
WIDZEW wyjeżdża do CRACOVII I zapewne sukces nad Ruchem wskazuje na to iż ZZK nym przy ulicy Gdańskiej 45 pękły na•
.
,
•
.
,
.
Jest JUŻ do naby~i~ W Gll?wnej h.slęga r ~ sukcesu nie odniesie, bo o to postara się lea- jest drużyną wielkich mo:iliwoścl.
gie n..lfy klatki schodowej na pierwszym
TARNOVIA gra u siebie z RUCHEM, mając i drugim piętrze, grożąc zawaleniem~
ni W,ojskowej, Łódz,. ul. Piotrkowska 41 8? der ligi
WIS~A gra 'l LEGI.o\. Słaba forma drużyny duże szanse. Mecz ten będzie dosk!lnałym spra Pogotowie budowlane zażegnało niebez~
Warsza':a• AI. Pierwszef Armii WP nr 16 ~
ma
stołecznej , 'która przegrała z Tarnovi , wska7.U wdzlanem umiejęt11oiki Tarnovil, która
oraz '1 1nm:r~ _p1mktach s p.rzedazy wynad Le· pieczeństwo przez DOdstemplowanie stró.
aś' Wiśle In oka7.]ę dowieść, ŻA jej zwyci„stwo
l
Je że zw I t ...
dnwr ctw\\ nJ'KQ\n• g0lnst)t ufuNauko"<
•
, „~~i yc ęs ~u -pow nno pr:i:yp c
wn-\\', ,1 ., r, · ~n') _ Cena 11\0 zł.
pów. (ba)
gią nie było dziełem tylko przypadku,
k będzi e ntespodz1anką.
ny
.....,,,,___...._·~-~ _ ..,., _ ......,..._
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Katastrofa budowlana
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TEATR LETNI ,,O S A"
~~ K~:i~
······: „~~:~· :io~i~ii„.r~~rcz;;;,~i„.„„.„„1
tel. 140-09
Zchodnia 43
•

To nie to I..

Dziś

Do pewnego miasteczka połudnlowo • ameeyk<J.ńskiego p11zybyla tmpw teatralna. DyreMor
trupy miał psa Herokla, który po pierwszym
przedstawieniu uciekł w nJewiadomym kierun~u. Zrozpaoz<?ny dyrektor udał się d redakcji
Jednego z pism i podał nCllstępujące ogłosze

na R. Benackiego

ROZKOSZNA DZIEWCZYNA
w roli tytułowej

.niei

Helena Mako•vska;

pozost"lłvch: B. Halmirska,
St. Pias\"cka. Wł. Brze-ń'1sld, M. Dąb
rowski, Wł. Kwaskowski, A. Połoński
L. S~durski. T. Wołowski i inni.
Reżyser: T. Wołowski. DP.koracje:
J. Galewski. Tańce: L. Sadurski.

w rolach

- 'taglinąl ple!ł, wabJ slę Herold. Kto go snaj
dzie, ot11zyma w n<J.grodę 20 dolarów.
W drodze powmlnej prz}"pomni<J./o mu atę
te zap?.mniał podać adresu, ~awrócił wlęc ~
redak91, ale nikogo jut. nie 11astał poza starym dozorcą.
- Gdzle jest reod<lktor1
- Nie m<J..„
A admilnJ:Stratorr."
- Też go nie ma.„
- A zeceny?„.
N/.kogo nie ma. Wszyscy wysrzlJ szukać
psa!.„

•
0:1kie:Stry

i codziennie o godz. 19.30 punk

t- ~•njp szampańska komedia muzycz-

Orkiestra pod batutą Z. Wiehlera
Nowa wystawa : : : Modne stroje
Uwap;a: Pr:r.ed!'h.wienie roznocz,ma
"{P. nmildm1lnie. Unra!'::r'\ ~e o wcześniejsze nabywanie biletów w kasie
ił n+pio~n tP"ltrH W ~qdz. 10-13 i Orf
~

16-ej.

~'ldni:.rrh 7niż~1:

.,..,!..,.

1ir~-:-:~:l ~;';"·

•CO

symfonicznej.
Generalna próba
Wszystko Idzie składnie. Teraz ma nastąpić solo na klarneaie. Klarnecista wziął swój instru111111111111111111111111111111n
ment, przylożył do ust i nagle„. kichnął.
woła dyrygent i zwracając się
Stać! do klarneci1Sty pyta:
llen~yśt:l
- Ile pan ma Jatr„.
Czterdzieści osiem.„
ZĘBOW oraz
- To bardzo brzydko z pańskiej strony„. Dr LENCZEWSKI, cho- I LECZ.
Pan miał czas kichać przez oałe 48 lat to mu- ro by kobiece, akusze-1 nowoczesna pracownia
si<J.ł pan akumt teraz, podcza1S próby?.:.
ria, powrócił, przyjmu- !Zębów sztucznych
j • - 7, Sienkiewicza 1 Piotrko~ka 8. B278k
Sobek sJedzJ w kawktrnl J wzdycha. Wzdy- 51,
8294k I LECZNICA lekarzy spe
cha raz, drugi„. Widać, :te co§ go gniecJe.
cjalistów, gabinet den
specjalista
VOGEL,
Dr
pyta go
- Czemu pan tak wzdycha? chorób kob·ecycb, aku tysty-:zny Piotrkowska
Szabersk.i.
10-19
szeria. Narutowicza 4. 3 tel. 216-48
- Bo„. muszę. Czytam włafole, te §wl<J.t po7154k
7148k
~!:_260-92
stanowił nie płacić długów :rogranicznych„.
WOŁKOWYSKI
Dr
Amalgapcmie
- To ozemu się pan martwi,
macie?„.
Snrzedaż
choroby i<U1100 specjalność
- Bo ja nie mam zagranicznych· tylko, psia- skóry i weneryczne,
krew, same krajowe długi„. - odpowfoda pan wznowił przyjęcia 4-6 SPRZEDAM motocyk
Sobek.
Wschodn'a 65. (Piotr- 100 w dobrym stanre

,,,,,,,,,,, ... ,,„„„f..\p,,~~J;.~;;;,:;;,~ ...?.1~... „„„... „„„„„
Dziś

;~F,~i;1~~:~~~,~~ ~1~•~: f_~_l_~_:_~wn-~-~3_f_~-~-:_r~_:!_o_~-~-~-R_;_a_e:_j._n_;~_:8_!:_J:_:_„
l.__

Udział biorą: J. Ciesielski,
B. Gałęcki, J. Kenda, F. Kuligowski,
A. K<>cz0'""'"''~1r.i. K. Kocizela. D Lu·
bowska, .M. Lasowy, H. Labuński, M.
Marówna, J. Pankratz, M. Slaski, A.
Sawin, L. Szwabowiczówna, F. Wasilewska, L. Wacławik, W. Zwoliński.
Balet - Chór - Orkiestra
.'4 Bilety wcześniej do nabycia do godz.
O) 16.30 w Spółdzielni Artystów Piasty- '
i::5 ków, ul. Piotrkowska 102, a od godz.
1
t7-P.i w k::isiP teiitMt.
co
~:\iililQliili'I' IW' l'i b;iWl!l 'lil'ii'łif'\ill'll'illiB'R"'T'P'TTTT i'
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lekarze
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DQkqd dZIS•' POI' "d z1emy

kowska 46).

·
MEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś w sobotę prerolera - 1 dn~ następne.1 Dr. ROZYCKI, speCJao godz. 19,15 „CNOTLIWA ZUZANNA operet lista ch?rób kobi~cych,
ka w 3-ch aktach J. Gilberta. Bilety wcze- akuszerli powrócił. Piotrkowska 102, a od P1zyjmuje 2 - 6, Piotr
śniej do nabycia ut
godz. 17-ej w kasi.e teatru. W niedziielę kasa kawska 33. tel. 166-29.
8280k
teatru czynna od god'l. 11-ej.
~OMU ŻOŁNIERZA DR. POPKOWSKI, aku
TEATR KAMERALNY
szeria - choroby koul. Das:i1yńsk1eqo 34.
Ostatni tycMeń sztuki Maxwell Andersona biece przyjmuje Legio
„JOANNA Z LOTARYNGII'' z Ireną Eichle- nów '17 tel. 145-15..
6683
równą w roli tytułowej. Reżyseria Erwina
Axera, kompozycja plastyczna O~o Axera.
Dr PROCHACKI S·pecia
Początek 0 godz. 19,15.
lista skórne, wenerycz
Kasa czynna od godz. 12-ej tel. 123-02 .
LETNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09 n~ 12-2; 4-6, Legio8340k
Dziś " godzinie 19 min. 30 punktualnie ko- now 17.
media muzyczna R Senackiego pt. „ROZKO- Dr FALKOWSKI cblSZNA DZIEWCZYNA". H. Makowska w roU \ rurg-urolog specjahsta
nerek, pęcherza. dróq
tytułowej.
TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94 moczowych. Plntrkow.
lYLiś I codziennie o godz. 20-ej najweselsza ska 159, od 3-5 tele7284k
komedia sezonu pt. „MUSISZ BYC MOJĄ" fon 105-16
Dr JERZY TETER giz udziałem Kazimierza Szuberta.
Kasa czynna preez cały dzień, tel 272-70. nekolog powrócił.
Przyjmuje 4 - 6 Ko(róg Anściuszki 36
8382g
drzeja).
ADRIA - „w imię życia"
Dr ŁOZA specjalista
„Tajemnica nocy wigilijnej"
BAŁTYK włosy, skórne weneryBAJKA - „Siódma zasłona"
GDYNIA - Kino nieczynne. Na czas re· cene, powrócił, przyj5-7. Sien
montu program Aktualności przenies;ono muje 12-2
8416g
kiewicza 34
do kin.a „HEL"
speKUDREWICZ
Dr
zagr.
I
kraj.
aktualności
HEL - „Program
wenerycznecjalista
Nr. 24
skórne. 8-10, 4 - 7.
HE!.. - „800-lecie Moskwy"
Piotrkowska 106.
MUZA - „Bitwa o szyny''
7797k
POLONIA - „W pogoni za mężem"
PRZEDWIOSNIE - „Postrach mórz".
Dr DOBROWOLSKI ROBOTNIK - „Wakacie"
specjalista chorób ner
ROMA - „Zagubione dni"
wowych, seksualnych.
REKORD - „Gasnący Płomień"
Powrócił Kopernika 6,
STYLOWY - ,,Melodia serc''
3-5 tel. 186-00
SWTT - - ,,Monsieur La Souris".
8369k
TĘCZA - „Dragonwyck''
kochorobv
BASS
D1
'
TATRY - ,,As wywiadu" (w ogrodzie)
6,
Narutowicra
biece.
miła"
..M".lja
WISŁA 7178k
tel. 208-76
WŁÓKNIARZ - „Oko!lcznoścf łagodzące".
K:no, nieceynne z powodu re DT. BILt~SKI chonby
Z.ACHĘT A serca 11-14 Legionów
"1nntu
WOLNOSC - „Tajemnica nocy wiq'iliinei"
7901a.
3
Dr MIKOŁAJ BORNSTEIN choroby kobiece Traugutta 9. 7264k
ciekawsze audycte
Dr MIRSKI - akusze12.04 Poranek Symfonic:a:ny 13,30 WycLecz· na. choroby kohieceka nad jezioro, zagadka radiowa, 13.40 Kon- orz.eprowad'lił się na
cert dla przodowników ośrodków rolnych 14,30 Pintrknw~ką 14. tP.le8276k
Wojna maślana - słuchowisko ludowe. 15,15 fon 257-23
Z nas.zych stron 15,45 Z rosyjskiej poezji dwor Or KOW ALSKJ MIEskiej 15,55 Muzyka poważna. 16.40 Czerwony CZYSŁAW, specjallsta
Kapturek i duży zły wilk- aud. muzyczna skórno - weneryczne
dla cLzieci. 17,00 Mówi Wyg~awa Ziem Odzy 1 Maja 3, 8-10. 4-7
8279-k
skanych. 17,05 Podwieczorek przy mikr-0fonie
18,35 Szekspir na Wawelu. 19,00 Ulubione me
lodie 19.20 Koncert źyczeń. 19.50 Europa polFelczerzy
1kim górnikom 20.20 Koncert muzyki węgier
skiej. 20.50 Muzyka. 21,00 Dziennik. wieczor
ny, 21,50 Wiadomości sportowe. 22,00 Muzyka STARSZY felczer Gataneczna 22.40 Komunikat Polskiego Rad:a iz: luba, długoletni prak14-ej Olimpiady 23.00 Ostar~nie wiadomości tyk szitala skórno-weGłówna
23.10 Wiadomości sportowe ogólnopolskie. 23.30 nervcllneg".l.
7551
62-76. 18-2Q
Muzyka taneczna.
TEATR KO
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Program radiowy na

niedzielą

8501g GOSPOSIA z referencjami potrzebna. ZaSREBRO w każde• po- wadzka 16a m 24
staci kupuje M. Wel
850Rg
ner i S-ka, Łódź. Piotr
kawska 112, tel. 120-66 POTRZEBNA dlliewczy
7626k
na do dziecka. Kamien
8528g
OKAZJA, nowa brycz- na 6 m. 7.
ka do sprzedania z POTRZEBNA
pomoc
gwarancją. Wiadomość

s:enkiewicza 18 (sklep)
8503g
SPRZEDAM motocykl
Triumph 200 cm Żwir
ki 7. Warsztat. 8509g
SPRZEDAM krnyiówkę
szpulmaszynę. Wiadomość Magistracka 36.
m. 20 godz. 17-19.
851\g
maszynę
SPRZEDAM
w dobrym
kuśniierską
Magistracka
stanie.
g<>dz.
między
30-3
8512g
14-16.
2 W Al'fNY i 2 ko.ly
miedziiane farbiar.;k.ie,
wirówka i samochód
DKW. reklamowy do
sprzedania. Farbiarnia
8523g
ul. Stalina 8.
SPRZEDAM magiel z
powodu starości. Limanowśk!fgo 71. Górzyń
8526g
ska.
SAMOCHOD DKW na
sprzedo
chodllie
dania Pilne. Aleksandrów AJ. 1-go Maja 39
8532g
(Wolski.)
SPRZEDAM samochód
osobowy „Adler" lub
zamden1ę na motocykl.
Suwalska 9 m. 6.
8533g
ELEKTRYCZNE przyrządy pomiarowe kupu
je Laboratorium, Lino8540k
wa 23.
MEBLE wszelkiego ro
dzaju kupuje i sprzeda
ie Stolarnia Krasickiego 3 przy Rzgowskiej
przystanek Piasecrna
7552g

Zaof:arowanie nracv

domowa. Warunki dobre. Piotrkowska 18
8541k
m. 18.
pomoc
POTRZEBNA
domowa zaraz do 2-ch
osób. Południowa 17-5
8542q
ZDOLNĄ pomoc biuro
wą natychmia-. '\ffL'j')-

miemy. 'Z.głoszenia oso
biste. Wytwórnia grnej
ników „Aero" Pabiani8474g
~e, Boczna 20.

Różne
IO PROCENT RABATU
na meble wyściełane
w nowootwartym zakładzie tapicerskim Ka
eimierza Gwożdzińskie
go, Łodź, Pabianicka
8229k
20, tel 172-01

INZ. ROTTO'I. Zgierz
zechce się zqłosić do
byłej f!inny Żakowiec
kiego po ,,_.b;fir kożu
cha do dnia 10 bm. 48
roku - w przeciwnym
razie z~tanie sprzeda8489
ny.
męskie
KAPELUSZE
i damskie duży wybór, sklep Piotrkowska
8475k
190.

ARTYSTYCZNA repera
cja ubiorów, podnosze
nie oczek. Jadwiga Szo
linowa, - Piotrkowska
8326k
30.
WILCZYCA roczna (ostrzyżona) zag:nęła Od
prowadzić za nagrodą.
Julianów Zgierska 12.'iil
849:łg
tel. 116-81

ŁOZKA polowe, leża
ki, kleszczyny, stylisPOMOC domowa do ka, krzesła, sklep Pogospodarstwa łudniowa 6.
małego
8500k
potr.zebna. Referen :je.
lip23
ZGINĘŁA dnia
Jaracza 14 m. 43.
Sowizdrzał Maria lat
ca
8507g
26 pracownka gm. Go
POTRZEBNA kucha·rka dyniec. Kto wie o m1ej
znająca się na sztuce
scu zagin1onej pros7ę
ku!Jinarnej. Referencje zawiadomić w urzędzie
Zgłoszenia
koniecizne.
gminnym Godyn;e<" sio
Ja racza 14 (paszteciar- strę
8524g
85l8g
nia).
PAKOWACZKI bibułki
które Nauka
papierosowej,
pracowałv w Wytwórni Gilz, Bibułek - po- NA MATURĘ i do róż
trzebne do pracy akor nych egzaminów przy
dowej dobrze płatnej. gotowuje doświadq;o
Zgłos.zenda Kilińskiego ny profesor Sanocka 34
8517g
86. Spółdzielnia. 8515g m. 87.

o

Teatr

z chny

sztuka G. Zapolskie\ „ŻABUSIA'" 1 g<>
ścinnym występem Ireny G&rskiej w roli tytułowej. JesA. to najlepsza kreacja aktorska tej
arty-6tki młodego 11okolenda. 'Pełna dowcipu
'i czaru „żabusia" wywołuje h1r1agany oklasków rozbawionej widowni. Obok Górskiej wy
M.
stępują: E. Drozdowska, H. Knmcka,
J.
Stróżyńska, Z. Truszkowska, J. ~ubin,
Dwomkki, Z. Filus i Z. K~tow'icz.
Dziś

OGŁOSZENIE
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Zuub1one dokumenty
ZAGUBIONO książecz
kę Ubezpieczalni S::ioł.
Walter Jerzy, Gdańska
8505g
113.
ZAGUBIONO legiltyma
cję tramwajową żółtą
Genowefa Slipek, Kra
8506g
skkiego 1.
ZGUBIONO legitymację zw. zaw., tramwajową niebieską Wanda
NarutowiHeilperin.
8502g
C'la 40 m. 9.
dowód
ZAGUBIONO
tożsamości, kartę reje
stracyjną RKU- PabiaMąkosa Stan.inice
sław w. Ksawerów gm,,
B504g
Widzew.
ZGUBIONO kartę reje
stracyjną RKU- Łódź
na nazwisko Majchrzak
Stanisław Tuszyńska 13
- - - - ____8_5_19__,g
ZAGUBIONO ks'iążecz
kę Ubezpieczalni Bartczak WładY"Sław Strz.
Kaniowskich 51.
_ _ _ _ _ _ _8_5_09-"'g
ZAGUBIONO kartę rejestracyjną,

Zarząd Miejsłi w Łodzi -

Wydział Goło

podarczy - ogfasza przetarg meogranie7.0
ny na dostawę trumien sosnoWYch dla Wydziałów: Opieki Społecznej i Zdrowia.
Oferty pisemne, odpowiadające treści
formularza ofertowego, należy składać w
Wydziale Gospodarczym nrzy ul. Legionów
10; III piętro, pokój nr 19 do dn·i a 12 sierpnia 194:8 roku do godziny 9 w kopertack
należycie zamkniętych i zalakowanych, bez
znaków firmowych z nanisem: „Oferta na.
dostawę trumien sosnowych".
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym
dniu o godzinie 10-ej.
Szczegółowe informacje oraz form.ulane
ofertowe otrzymać można w Wydziale Gospodarczym przy ul. Legionów nr 10, ill
piętro, pokój nr 19 w godzinach od 9 do 13.
Zarząd Mieiski zastrzega sqbie prawo
wyboru ofert bez względu na cerię lub unieważnienia przetargu bez podania powodu.
Wadium przetargowe zgodnie 11: p~ep1.
sami obowiazując:vmi w wysokości .zł
5-000.- należy wułacić do GłóWT1ej l{asr
Miejskiei nrzv ul. Roosevelta nr 15, a kwit
wpłaty dołączyć do oferty.
L6dź, dnia 5 sierpnia 1948 r.
ZARZĄD MIEJSIIT W LODZI
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Dyrekcja Miejskich. Zakład6W' Komunfkac.vjnych w Lodzi przy ul. Tramwajowej
nr 6 ogłasza przetarg nieograniczony na.
wykonanie odwodnienia torów tramwajohandlową wych na Placu Zwycięstwa (Wodny Ry„

Mi-:halska. Anna, Zcriern nek).

Szczegó\owe informac~e Ol'a'l. ~le-pe om.S513g
ZAGUBIONO piecząt- t'?rysy ot~Y7:11a? można w Wydżiale Techkę firmową: Tkalnia ru~znym MieJsk1~h Zakładów. KomuniJ!;:Mechaniczna Karim;eriz: cy]nych w. Lodzi P!"ZY • ul. P1otrko'?ł5ki :1
Bekha- nr 77, II piętro codzienme od godziny 10
Maciejewski
16. do 12.
tów Poprz~z.na
Oferty w zalakowanych kopertach. bez
o
proszę
Znalazcę
żadnych znaków firmowych z napisem:
zwrot do redakcji.
8514g „Oferta na wykonanie odwodnienia torów
- - - - - - - - - - ' tramwajowych na Placu Zwycięstwa" na2
legityma leży składać do dnia 16 sierpnia rb. w WyZGUBIONO
cie tramwajowe, Zw. dziale Technicznym M.Z.K. przy ul. PiotrZawodowych, służbową kowskiej 77, gdzie w tymże dniu o godzinie
f rt
·
· ·
spółdzielczą, paków'k.ę
'i kartę oci'lie:Wwą Cy- 12 nas~ąpi kom1syJne otwarcie o e :
Wadium przetargowe w wysokośc:i 2 proborowskiego Bolesława
8521g cent ofer?>y~e:i sumy należv wpł~cić d_o
Zródłowa 20.
ZGUBIONO dowód ko-1 Kasy MieJSl?-ch Zakupów Koi_nuru!r8-CY.1·
lejowy nr. 250 082 , wy- nych. w Lodzi ,przy ul. TramwaJOWeJ nr 6,
dany przez DOKP. Wro a kwit do~ączyc do oferty.
Dyrekc,iii M.Z.K. zastrzega sobie pra:wo
claw. Mikuła Zofia.
8522g wvboru oferenta bez względu na cenę, Jak
- - - - ----~· również unieważnienia przetargu bez podaZGUBIONO legityma- nia powodu.
cję ~;ramwajową podŁódź, dnia 4 sierpnia 1948 roku·
miejską, wojskowe pra
Miejskie Zakłady Komunikacyjne
wo Jazdy, 2 legitymaw Łodzi
cje na odznaczenia woj 8459k
skowe i kartę rejestra
cyjną RKU-SKii,erniewa
ce na nazwisko Zarych
ta Michal Nowo-Za8529 g
Zarząd Miejski w Lodzi - Wydział Gosrzewska 5.
ZGUBIONO legityma- podarczy - ogłasza przetarg nieog-raniczo
cję tramwajową niebie ny na wykonanie napraw obuwia dla Miejską i palcówkę Rusin- skich Zakładów Opiikuńczych.
Oferty pisemne, odpowiadające treści
kiewicza Wacława.
_..,...........,._,___....,.._.8,....5_3_0g formularz::i ofertowego, należy składać w
lGUBJONO 2 legityma Wyd>iale Gospodarczym przy ul. Legion6w Nr.
cje tramwajowe, legi1~y 10, TI! piętro, pokój nr 19 do dnip. 12 slermacje Zw. 'law„ PPR. i pnia 1948 roku do godziny 9 w koperta.eh
rejestracyjną należycie zamkniętych i zalakowanych, bez
kartę
RKU-l',ódź na nazwis- znaków firmowych z napist>m: „Oferta na
ko, Tulin Michał. Wi- wykonanie napraw obuwia".
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym
Ienska 11 m. 13.
8531
g \ dniu o godzinie 10-ej.
Szczegółowe informacje oraz formularze
~GUBI~NO kartęlo~ą ofertowe otrzymać można w Wvdzfale GosJestracyiną hand
i kartę .rozpoznawczą podarczym przy ul. Le~onówc nr 10, III
n?. nazwisko . Mam~k piętro, pokói nr 19 w godzinach od 9 do 13.
Zarząd Mie:iski zastrzega sobie prawo
Roza,, oraz legityma. Ję
P~S 1· PPSNMamak Fran wyboru ofert ·bez względu na cenę lub uniec'.sze~. . 0~ Sącz, waż11ienia przetargu bP.z nnc'!i>nia powodu.
Wadium przetargowe zgodnie z przepig
SienkieW1cza ·
8534
sami obowiazującvmi w wvsokości '1'.'
ZGUilIONO legi~yma- 5.000.- należy wołacić do GMwne.i Kas'
cję Zarządu Miejski~,.. Miejskiei przy ul. Roosevelta nr 15, a kwit
dowód osob'.sty i inne wpłaty dołączyć do oferty.
dowody. Grodzkki TaŁódź, dnia 5 sierpnia 1948 r.
deusz. Daniłowskieqo 1
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI
8535g
-Piątkowska 29.
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CENTRALNE Laborato
rium Celulozowo -PaŁodzi
w
piernicze
C':tdańska 155 poszukuje
dwóch chemi.ków biura
listki i gońca. Warun
ki do omówien~a na
8516k
miejscu.
POTRZEBNY fachowiec
na torebki damskie ze
skóry l. z imitacji. Rzgowska 9. K. Sadow
8525g
ski.
POTRZEBNA pomoc do
mowa do trzech osób.
8536g
Srebrna 37-6.

8520g Krzywa. 7-3.

Dr MAJEWSKI. ~boroby kob1ec.e, wewnętrzne. Legionów 1-3 - 1
4923k
Tel 2fu-82.

ul. Da!,ZJ;ń;i~eg_?2~4•.- - - Ostatnli tydzień sztuki MaxweUa Ander-

w sobotę premiera oraz w dni

