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Robotn1kow Portowych USA

Do Moskwy przybyła delegacja ZwiązJrobocie l ruinę. A. jak może być inaczej,
ku Robotników Portowych z zachodnie- jeżeli Ameryka w rama.eh ~.lanu r~argo wYbrzeża USA, która odwledz.iła u- shalla eksiportuje do ł'rancJl powazne
pn:ednio Francję, Włochy, Jugosławię, ilości towarów, które dotychczas proCzecho-slowację i Polskę.
dukował przemysł !ranc.uski. . .
„We firancji; we Włoszech - oświad
Nigdz;ie delegacja nie w1dz1ała tylu
czyi rzecznik delegacji - byliśmy za- żebra~ó~, c~ „~e. Włoszech. .Włoskrc:h
skoczeni niesłychanie trudnym/ w~run- robotmkow rowmez ~apytywano o plan
lcaml, w \akkh żyją klasy robotnicze. Marshalla: .w odpowiedzi na to u5łyWszędzie słyszeliśmy skargi na wyso- szeli: „miliony bez.robotnyt;h, oto rezul
kie ceny i ciężkie warunki bytu,
tat poliłyiki nasz!g·o rządu 1 planu Ma.r'I
me
Zapytywaliśmy r·obotników, co mys ą s ha11a. p o t r:ze b UJem~ pomocy , . 31e ",.
o planie Marsha\\a i wnędzie odpo- w postaci gumy do ~uc.ta I pap1er·o„ow,
wiadano nam· plan Marshalla niesie bez lc1óre nam przysyłacie, lecz maszyn,

które przyczY'nił~y s!ę do odbudo~y
n~szej gospodarki. Niest~ty, Amery a
me przysyła nam maszyn •
Jeden z delegatów wspomniał o ~ol·
skich portach, Gdańsku i Gdyni, porow·
nując je z tym, co widział we Włoszech.
Te dwa porty z;ostały odbudowane w ~o
prrocentach. Polska odbudowuje swe zy
cie gospodarcze bez pomocy Ameryki.

1

Pod innymi względami życie ma·s pra
we Wschodniej Europie, jest
· również :znacznie lepiej zorganiz·owane,
..
.. .
mz we Franc11 1 Włoszech.
cujących

WOjik_Ow~i--::kOiiStJtUC~fi~'
„

oto nowe "zdobycze" zachodnich ~ie~~~c

Berlińczycy · wiedz~,
Niezależnie

od

kto

chaos w ich m1esc1e

stworzył

toczących się

w Moskwie rozmów, Anglosasi konsekwentTlt~ V..on\.ynuują swą poffty.kę w Nlemc zecfl.
Jak donoszą z Berffnas delegaci
·11 „państw" zachodnio-niemleckich ~brali już delegatów do konstytuanty
w Bonn.
W nadcho_dzącą środę konstytuanta przystąpi do rozpatrywania projektu
konstytucji dla Niemiec zachodnich.
W Hamburgu powstała nowa organi- f tworzenie :związku o. wojskowych w
xacja - związek byłych wojskowych. Niemczech stanowi
Jest to pierwsza od zakończenia wojny
ZŁAMANIE UMOWY POCZDAMSKIEJ
jawna organizacja niemiecka
O CHARAKTERZE WOJSKOWYM.
Na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, jakie się odbyło 21 sierpnla,
wygłoszono szereg charakterystycznych
przemówień, które już dały poznać cele 1 zadania nowego związku.
Jeden z mówców zwrócił się do siu,chacr, z prośbą, aby nie krytykowali
programu zw.iązku, że jest tak bezbarw
ny, poni.e wai „w obecnych warunkach
nie może być inny". Inny mówca, pł~.
von Ness po.wiecniał wyraźnie, że u-

List z Wiednia
jesteście

„Nie
'f Ameryce" krzyczeli goście wiedeńskiej popu
larnej kawiarni „ Win\ergarfe;n••, na
pijanych amerykańskie" żoJ,nierzy,
którzy zaczęli bić iołnierza mu·
murzyńskiego, Hamiltona, za ·to,
iż „ośmielił się zatańczyć I białą

kobi~tą". Bójka zakończyła się do·
piero dzięki łnterwencji amerykań

skiej policji wojskowej.
Ta osta1nia zaś wcale nie zajęla się poważnie ranłonym Murzynem, ale zaaresztowała jego murzyn, sk1'ch przy1·aci· 'ł kt 'rzy go
o,
o
·
bronill przed „cywUizowanymi"
białymi obywatelami USA. W mię·
dzyczasie wielu białym żołnierzom udało się uciec.
Tłum, przypatrujący się wspomnianym zajściom, zaczął wznosić
antyamerykańskie okrzyki,
kiedy
jeden z yankesowych awanturników oświadczył: „Murzyn nie Jest

---------------..a.a
przecież ezłowiekiem".

w punktach

W dniu wczcyajszym Berlin był
gwałtownych
demonstracji.
Przez ulice przemaszerowały tłumy z
czerwonymi sztandarami udając się do
ratusza. Przed gmachem ratusza wzno
szono wrogie okrzyki przeciwko ·zarzą
dowi miejskiemu i p. o. burmistrzow~
dr. Friedensburgowi.
Demonstranci
wdarli się do ratµsza, gdzie ich delegacja zażądała widzenia się z burmi·
strzem. Demonstranci zajęli miejsca na
sali posiedzeń rady miejskiej, gdzie wy
słuchali przemówień swoich przywódców.

demobilizacji i

demokratyzaoji Niemiec.
Liczne organy prasy niemieckiej :za·
krytyczne stanowisko wobec nowego związku, %amles:zc:zając na ten temat
1
artykuły pod nagłówkami: „Nowe wydanie S1ahlhetmu". „Nowy przytułek dta
SS-manów". „Będzie się znowu maszejęły

rować".

*
wi-

downią

dotyczących

'*w'
· międzynarodowy
kongr·e s pisarzy w obronie kultury, któ•
ry obradował w Paryżu przed trzyn~
stu la1y. P.isarze radz!eccy a ~r~~ z ~1·
mi i cz·ołowi pisarze swla~a m,ow1I~ wow
czas głośno o nlebezpleczenstw1e, Ja·
kie grozi kulturze.
.
Wypadki ldlku lat następnxch ~o·
twierdziły te groźne
przepowiednie.
Zagłada dziesiątków milioonów ludrł,
wśród których było wielu geniuszy, któ
rzy nie zdążyU się objawić, uniwersyte•
ty zamienione na stajnie i ka·rczmy, spa
1,one ksJęgozbi,ory, ruiny najstarszych ł
najpiękniejszych mi.ast Nowogrodu
i Rouen, Peruggi i Norymberrgi, mogiły
Vanczury, Boy'a • Żeleńskiego, Gardl
Lorca, Maksa Jakoba i innych - oto
zapłata za lekkomyślność, z jaką wi~lu
ludzi zachodu potraktowało w swoim
czasie przestrogi ludz l postępu.
w tej gigantycznej wojnie, która
skończyła · się zaledwie trzy lata temu,
kiedy chłop z w,innicy francuskiej czy
polskiej wsi bronił przed naje~dźcą oj~
czystej ziemi, kiedy górnik :z Wdlii, lub
tokarz z Detroit walczył z tyrranią Hitlera, wtedy ich domniemany „sojusznik"
jakiś kupczyk
z Filadelfii lub Atlal'lty
myślał o ·czym innym - .o rozwoju swe
go przedsięblorstwa.
Armia kłamstwa ł ciemności przebu~
dowala szybko swe szpei. Wydano no·
we mundury. Nauczono się nowych ha·
seł. Oczywiśc.ie, nie są znów takie no·
we wykrętne hasła chdwych „rycerzy
krzy~owych", to raczej nowa instrurnen
tacja starego wyda wilków. Ostatecznie tenże sam Hitler na długo przed
dzisiejszymi wojowniczymi dżentel~e
naml mówił o obronie kultury, opatru·
jąc ją wciąż tym samym epłtetem ~acho
dniej.
Myślę, że Jednym z ClontośleJszych
zadań postępowej inteUgencjl jest de·
maskowanie ludzi, którzy szykując się
do barbarzyńskiej wojny mówłą o obro·
nie kultury zachodnie).
Musimy demaskować obłudę tycll
inteligentów, którzy służą do1arowl ł
jedni myr,rą, drudzy kadzidłem poetyckim - osłaniają krzątaninę rozmaltycfl'
„atomowców".
Musimy powiedzieć wszystkłm uczo·
nym inteligentom świata: w walce mię·
dzy światłem i C·iemnotą, między wia·
dzą i ślepotą, między braterstwem narodów i wojną nie ma ,i nie może być
neutralności.
Kulturze i,s totnle grozi
niebezpieczeństwo nie „kulturze za
chodniej" i nie „wschodniej", tylko kul
turze ludzkośc-l. Niebezpieczeństwo to
płynie właśnie ze strony tych, którzy
mówią o ratowaniu kultury zachodniej.
I muzy powinny przemówić pełnym gło·
sem po to, by nie przemówiły działa".

„

Mówcy domagali się ustąpienia zarzą
du miejskiego z burmistrzem Friedensburgiem na czele zarzucając im, iż
przez swoją uległość wobec władz anglosaskich doprowadzili miasto do ka·
tastrofy. Żądali również, aby dopusz·
czono do zaopatrywania w żywność
przez władze radzieckie całego Berlina.
Wczoraj miało się odbyć posiedzenie
rady miejskiej Berlina dla obioru delegatów do konstytuanty zachodnio:.
niemieckiej, która rozpocznie się pierw
szego września w Bonn, lecz w związ·
ku z zapowiedzianymi demonstracjami
posiedzenie zostało odwołane.

zapewnie· prawa I wo Inosc
„

·

•

„ "

•

k om. - Głos PoJsk i w Rad zie
i jednost
Gospo darczo - SpoIecznej ONZ

państwom

Na ostatnim plenarnym posiedzeniu
Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ
rozpatrywano sprawę projektu deklaracji' praw człowieka.
Delegat Polski _ dr. Suchy złoży~
oświadczenie na ten temat, w którym
powiedział m. in.:
„Komisja Rady Gosp.-Społ: po długich obradach przygotowała konspekt
deklaracji praw człowieka oraz materiały wstępne dla samego projektu
praw człowieka. Należy zaznaczyć, że
pomiędzy deklaracją a projektem istnieje zasadnicza różnica. Projekt albo
konwencja jest prawnym aktem, traktatem międzynarodowym, który stwarza prawne obo!Viązki dla państwa. De
klaracja zaś jest tylko oświadczeniem.

które tych obowiązków nie s'twarza,
Projekt deklaracji praw człowieka
lecz stanowi jedynie komentarz zasad, nie zawiera wyraźnej definicji różnicy
zawartych w Karcie ONZ.
pontiędzy krajami de.mokraitycznyrni a
Komisja Praw Człowieka przyjęła de kraJami dyktatury faszystowskiej. Pro
klarację, jako tylko -wyrażenie dążeń i jekt wylicza tylko niektóre prawa pod
intencji, jako a]{~ o wartości moralnej, stawowe, ale nie określa należycie obonie zaś jako akt mogący mieć skutki wiązków człowieka wobec społeczeń· l· t en proJe
· kt d ekl a stwa. Projek t nie
· zawiera
·
· s f or
prawne. J e d nak ze
również
racji praw człowieka, omija cały sze- mułowań prawa do własnego języka„
reg zasad demokratycznych od dawna a4 prawa do rozwoju własnej narado~
uznanych w życ.'iu narodów. Dlatego wej kultury każdego narodu. Ominię•
też, zdaniem delegacji polskiej pro- cie tych praw w deklaracji jest nie do
jekt ten należy uznać za niedostatecz- przyjęcia dla delegacji polskiej.
ny i nie dający gwarancji praw i swoPrawo narodu polskiego do rozwoju
bód człowieka, oraz ich utrwalenia i własnej kultury i języka było cz.ęsto
poszanowania".
gwałcone w przeszłości i dlatego deleProjekt deklaracji, ujęty zbyt ogól-1 gacja polska domaga się wyraźnego
nikowo może ~ć dowolnie i różnie uwzględnienia tych praw w opracowy:~
thunaczon:v.
·, .wanej deklaracj!_.
- ,

I
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dbudowujemy stolice!

Nikogo nie

moż

zabraknąć

w szlachetnym

1

11

wyścigu

of ~arności
.

Miesiąc wrzesień, który od dwóch lat
był m i es i ącem odbudowy naszej sto!icy l w tym roku musi zmobilizować wysiłki wszystkich obywateli wokół te90
wielkiego dzieła.
Każdy z nas ma obowiązek wn!eść
swój wklad w to dziefo i swą ofiarnoś
clą przyczynić się do powstania jeszcze
wspanialsza; Warszawy niż . nią była '>na
.
kiedykolwiek.
Należy z.aznaczyć, że

pierwszeństwo

w zeszłorocz.nej akcji przypadło nas1emu miastu. W okresie od 20 siero;1i:i
br. ze,brano w Łodzi sumę 82.40o' r;co
złotych.

Nie wątpimy, że i w nadchodzącym okresie, łodzianie jeszcze raz. dadtą do

Wstrzymany ruch

kołowy

w l nawia od 1-go

jednym z podwarszawskich szpitali
dla umysłowo chory~h.
W sekretariacie powiedziano mi, że
doktór wyszedł, ale ponieważ spodziewano się jego rychłego powrotu, postanowiłem zaczekać na niego.
Nagle przyszła mi ocho'La. porozmawiać z jakimś chorym. '.'lyszedłem ~ęc
do parku, który otaczał szpital z
trzech :;:.tron.
Tu i c}wdzie widzia.l.em jakie~ postacie snujące się wśród zieleni, ale nie
miałem odwagi zbliżyć się do nich.
Wreszcie przechadzając się alejką.
mi, dotarłem do ławki, na której siedział jakiś jegomość.

Wyglądał zupeł

nie przyzwoicie i niczym nie pr-zypominał wariata. Jedynie, gdy siadałeM
obok niego, · obrzucił mnie szybkim,
·
podejrzliwym spojr~nicm.
- „Boi się" - µomyślalem sobie i
nie chcac s:rn d1·l:l7.ni~ cdwróc1łem glo·

*

* •
• WDOWA:

•

~MARTWIONA

0

*

*
* Najlep'ei
Pan 7.TObi. je
R. Z. Z PABIANIC:
'lWrÓ<i do sekretariatu Kurnu Przygoto
wawc7ego ul. Piotrk-:>wska 249. Pros'l'ę iE.\Tn3.lc
u o::zynić to natychmiast, gdyż term in zapisów
upływa z dni.em 28 sie·rpniia.

śli się

• * *

ZI?Z!SŁAW

września swą działalność

przy Uniwersytecie Łódzkim.

C7Pf;!iach.. m,·S).21c,..

J>.=:1 ...... _-t-;- ---,.....,-~ ·„„l~ ~A.s?..

Ażeby zaś z przychodni mogło korzy
stać jak najwięcej osób, Towarzystwo znajomość. Dr<>qi Panie! Oczywiś~ie powinioen
Pan post_ąpić tak. jak nakazuje mu to jego
Zwalczania Raka w Łodzi zawarło umo serce, niemniej należy postawi~ tę sprawi:r

z Ubezpieczalnią Społeczną, która
będzie kierowała do przychodni wszy·
stkie osoby z objawami nowotwor6w.
W toku są również pertraktacje w
tej samej sprawie z Wydziałem Zdro(s)
wia przy Zarządzie Mi~~im.

wę

o!warcie i S2lCZerze wob~ kocbaj~ej go kl>'
blety, a nie ll'Walając całkowicie winę na nlą,
usiłować wyjść z „honorem" z sytu.a-:ji.

• * •

G. J. Ili.: Miejska Biblioteka Publiczna ml~
ści się przy ul. Andrzeja 14. Wyipożyczalnie,

z któ:ych m')żna !corzystać bezpłatnie. mieH"'
przy ul. Limanowskiego 25, Kątnej 26
i LokatOl"Skiej 10.

czą się

* * *

MUZYKALNA. B: Powinna Pani evrrócić st'l
do Ludoweg6 Instytutu Muzyczneg(), który
majduje się w Łodzi przy ul. Jaracza 19.
Tam na pewno ułatwią Pani naukę jeżeli jest
Pani zdolną i chętną do nauk.i.

1

to pasionuiaca Iektur a dla kaidego ~

• * •

WŁÓKNIARZ: Państwowa Szk'Jł<i
posiiada
Łodzi
no·Prnemysłowa w

Naturalnie. Gdybym był dyplomatą, to może bym się nie interesował.
- Jakto - spytal~m zd.:iwiony, nie
rozumiejąc go.
- Po ·prostu, przyzna pan, że poliwę. Po chwili tam:en chrząknął nie- tyka jest trudną i zawiklaną rzecz·-:, i
że dyplomaci unikają w&zelkicb audśmiało i spytał:
- Jak się pan tu czuje?
ności?
- Tak - potwierdzilem, nie chcąc
- Dziękuję - odparłem uprzeJmie
- jest tu zupełnie miło; milej nawet, go drażnić.
niż przypuszczałem.
- I przyzna pan jeszcze, ~e oni
Uśmiechn§:ł się ze zrozum•.eniem i strasznie lubią wszystko wikłać . gmat
pytał dalej:"
wać.
- To pan przed tym zastanawiał
odpi-rw-iedziaTak, to prawda
się, jak jest tutaj?
Zdziwiło mnie trochę to pytanie: _ łem patrząc na mego sąsiada i: wzra~
- Jak to przed tym? Co pan ma na stającą ciekawością
~ N o, widzi pan - za.wołał triumfu
myśli?
jąco - więc wniosek jasny: je.;Li poli- No, zanim pan się tutaj .icst.d
- Przyznam się, że nigdy si~ nie za tyka jest trudna, a dyplomaci nie lubią trudności, to nie lubią, polityki. Jestanawiałem.
Zapadło milczenie. Po chwili mój są- śli zaś jest już zagmatwana; to też jej
nie lubią, bo nie maJą tam co wikłać.
siad zwrócił się do m111e:
- N o, a czy interesuje się pan tym, Tak więc moim zdaniem ciyplon~aci nie
co się dzięje tam, na szerokim świecie? lubią !;?.Olityki. Gdybym więc był dyplomatą. nie zajmow1ł bym się nią, bo
N a przykład polityką?
. - Ależ oczywiście - potwierdziłem nigdy nie robię tego, czego ilie lubię.
- przecież to szalenie ciękawe i 1.eczy. Rozumie więc pan teraz?
głvNa wszelki wypadek s}.dnąłen,
- A pana także zajmują te sprawy?
l wa. że rozumiem. ale on dodał:
Zaśmiał sie krót.ko i r'7.i:>lr> •
-

Technicz
wydz:ial

włókienniczy i mieści się przy ul. żeromslott

go 115. Musi
poinf?rmuią

„

.:Z.a

sąckimy,
<;tdyz na "{}Odstawie TJańskiego \i<Stu
ze jest Pan zdecydowany raczej zerwać tę

Ir,;Co_Tydzieil PowieśC"

Wari al
Któregoś dnia w 1938 r. zdecydowamojego dawnego
odwiedzić
łem się
przyjaciela, dr. K., który pracował w

*

•

GOSPODYNI Z ŁODZI: Przepis na powidła
owocowe jest następujący: Ow'X:e przemaczo
ne na powidła qotujemy na woln:vm ogniu. Po
rozgotowaniu przecieramy pr1e1 5it') i doda je·
my rukier w ilości i·e dnej <:izwartei 1<.g. na I kg
surowych owoców. Następnie n.a.Jeży wszy stko
przesmażyć, mieszając, aż do zup.ełne.i qęstości.
Got-:>w.e powidła _władzi·emy do kamienn y ch
gt'mkow i wstawiamy na noc do ciepłeqo p' e•
cyka. aby utworzyła się na nich skorupk11, któ
ra zabezpiecza je pr.zed pleśnieniem.

Z PIOTRKOWA: Jeżeli si~ pr~
wdz1w_1E ko~a, te. ~zystkie sprawy, i:i jakich
Pan p1s:ze, me maJą zadnego rnaCtZ:enia. Znajo
Pana okazała mu dużo zauhni,a i 7Wierryła
Z dniem 1 września rb. wznowiona ł Ponieważ ostatnio stwierdzono duży ma
n1i-e ubywając
się Pan~ ze swej przeszłości.
zostanie działalność nader pożytecznej : procent śmiertelności wśród kobiet cho pwed mm żadnych szczegół-Ow wierząc że po
Pan ją zroizu!Jlieć i nie 'ty~e wYbaczyć
placówki leczniczej - przychodni prze rych na raka - przychodnia nawiąże trafi.
(gdyz Panu w niczym ni.e Mwhiiłal ale wlaśnie
ciwrakowej, która będzie się mieściła ścisły kontakt z kliniką ginekologiczną ocenić oka'Z0Jle mu w ten sp~ób uczucie
Niestety omyliła się ona w swych t>ttV'PUS'ZG

Do rzeao orowadz~

(odzienn.a nowelka „Expressu"

/

LIDIA I MAREK: Mając 19 lat n1e należy
miłości nie
mówić o „pierwszej i ostatniej"
mniej_ jeśli lubicie s : ę ze swoim kolegą,' t')
nie widizimy żadnych przeszkód. aby byĆ z nim
w przyjaźni. W każd·ym rarie ':lOwinna Pan.i
przed~ wszystkim skoi1czyć szkol~, a później
myślec o przyszłości.

Aby m6c pon~
wn:e wstąpić w -związki małżeńskie musi Pani
bowiązku i nikt ich n~ zepchnie z tego przede wszystkim wystąpić do Sądu Grodzkie
qo z wnbskiem o tt<manie męża Paru za tmar
zasz~zytnego miejsca.
łego, przy czym do padania należy dołączyć ze
.znan;a świadków, potwierd,;one rejenta>ln!e
Pamiętajmy, że akcja musi być p~w
oraz dokladny adres jeqo ostatnieq'J miejsca
szechna i ciągła, bowlem tylko w ien zamies·1kania. Trzeba również ogłosić o tym fak
sposób odbudowa Warszawy będ~ie o- cie w Monitorze Polskim. Koszt tych ')Qłoszeń
parta na mocnych fundamentach, k\óre wyniesie mniej więcei 500 tl. i opróc-r tego ża
dnych kosztów Pa'!li ni ponosi.
powiążą cały naród z jego stolicą!

Przychodnia przeciwrakowa

W związku z przeprowadzonymi robotami drogowymi od dnia 26 bm.
wstrzymany zost.1-je ruch kołowy na przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18.
ul. Marsz. Stalina między u1. DowborZadaniem przychodni jest wczesne
C7,yków i Przędzaln'ianą or::iz na ul.
tej choroby, gdyż tylko
rozpoz~awanie
Przemysłowej między ul. Wojska Polto wyleczenie choumożliwia
wówczas
skiego a Staro-Sikawską.
rego.
Badane będą wycinki tkankowe osób
podejrzanych 0 raka, przy czym przynadużywa.nie ałk~holu
Wczoraj w godzina<:h połu<lniowych zawe- chodnia wyposażona została we wszelzwano lekarza p«>golt.>wia do mieszkania Stani kie · potrzebne urządzenia badawczos!iawy Glerter 'l'fZY ul. Marsaai,k owskiej 16.
lecznicze.
42 letnia kobieta zdradzała silne podniecenie
skutkiem wypicia
wywołane
alkoholowe.
większej ilości wódki. P'lniewa:i: zachodziło
również podeJnenie 0 chorobę psychicz.ną, Sta
nisławę Gle'l:er przewieziono do szpitala tlla
um~łowo chorych w K0<:ha:nówku.
Na marginesie tego wypailku należy stwłe-r
dzić, że w ostatnich dwóch mtesią.cach wypad
kl upijania się kobiet stają. się coraz c:ięstsze.
Nieraz już zachodził.a potrzeba odwiezienta
pijanych kobiet do sz,pltala w Kochnówku lub
(sk)
te:i: do !<omisariattt M. O.

...

dokładnie.

wód swej ofiarności I społecznago o-

placówka

Warszawa odbudowuje się z roz;nachem i obecny okres na pewno pneJdzie do hist·orii, jako wielkie dzieło ~rn

IJ

PANI JANKA: Kwiaty mo:ie Pani kupić sa•
ma, gdyż nigdy me wiadomo. czy majomr
Pani będ zie o tym pamiętał. Jeśli chodzi o dru
gą sprawę_ to niestety w ramach krótkiej odno
wiedz! Jaką możemy Pani dać w „Na1>zych
który I sza wa taka, jaką ją dziś oglądamy
Radach'' nie Jeste ś my w stanie nauczyć Panią,
to najlepszy dowód ofiarności całego jak się \') robi. Na ilepiej będ'l.ie jeśli z tym
zwróci się Pani do jedneqo z gabine
' twa, kt,
. ore d os kona Ie roz1J- P1taniem
cor;u spa ł acz ens
tow kosmetycznych, a tam poin!omiują Pant<\
mie swoje zadania
.

Za trzy dni ~ozpoczyn~ . się n:iie.siąc, I s~ego. pokolenia, jako wyczyn,
któ r_v rok .roc.z·~1e tr~.dycyjnie p~swięco- nie miał precedensu.
akc11
ny i e st w:eik1eJ
Rząd nasz .inwestuje równi ez
d . i -d odD . ,społeczne
t .
budow'
db d
1e s o 11cy. z1en po n1u o 3-ch w· k
i ę sze ' sumy na o u owę stol 1cv, a
!at nikną gruzy i po'Zostalości zburzo·
1011
nych przez barbarzyńskkh hitlerowców u~uchom ~. „w. tym roku kr~dyty iJi"lP·
murów Warszawy, a na ich miejsce wy k oczyh no1sm1elsze oczek1wan1a .
rcstają w szybkim tempie nowoczesne Tegoroczna akcja na rzecz odbud;)wy
gmachy, osiedla mieszkaniowe, ukoły, Warszawy stawia sobie za główny ~el
· szpi!a!e, budynki użyteczności publicz· zwiększenia stopnia upowszechnienia
stałych świadczeń. Tylko bowiem na 1a
nej 1 inne.
kiej podstawie !flOżna planowo realizo
To co jeszcze do niedawna było wi- wać z funduszów społeczny.eh wielkie
marzycie- inwestycje w stolicy.
zją i nierealnym projektem
·
li", dziś przybrało konkretne formy i
stało się faktem dok0nanym.
. Stawiając sobie za zadan-ie osiąg'1ię
Od pierwszej chwili wyzwolenia w c1e tego celu akcja wrześniowa skie „ujedno· je specjalny wysiłe-k na dotarcie do r1aj
całym społeczeiistwie istniała
od'leglejszych zakątków w kraju, do
myślność co do konieczności odbujotych ośrodków społecznych i jedriost·:?I<,
wania Warsz.awy.
które do tej pory w zbyt małym stoo11u
Spontaniczna akcja doprowadziła do uczestniczyły w pomocy odbudow Jiąpowstania sieci terenowych Obywatel- cej s i ę Warszawie.
·
skich Komitetów Odbudowy · w całvm
Nle może bowiem istni~ć w odrodr.o
kr::iju i dobrowolne świadczenia dały
przezna- nej ojczyźnie ktoś, któryby nie pnyczy·
Już ponad 2 mHlardy złotych,
czonych wyłącznie na cele odbudowy nil się chociażby malenką c1ąstką do
tego wielkiego dzieła.
bohatersk iego miasta.
Powinn i śmy zdać sobie dokładnie z
Wyniki, które osiągnęliśmy w tak <~ót
kim czasie przypisać należy przede tego sprawę, że Warszawa powstając
wszys~im wyjątkowemu kredytowi mo- z ruin i gruzów, Warszawa wykwitaiąsa
ra Inemu i ofiarno~ci całego społeczeń jak kwiat na pustyni zniszczenia, W3rsl !Va i niesłychanemu :r.aoałowi i µoktórzy ile Pożyteczna
świece~iu tych wszvstkich,
-z:awahali się wrócić do ruin i ze zglisz::z
dźwignąć ukochane miasto codziennym,
stałym wys i łkiem.
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się Pan zgłosić os.obiś:ie

i tam

Pana o warua;i.kach przyjęci.a.

- Widzę, że 12§1-ll coś 1;ie tego. Ale to
nic. Mnie czasem nawet zupd.1ie mą•
drzy ludzie nie rozumieją, bo uważa
pan, ja myślę według za.sad logiki.
Spojrzałem na niego zdumior.y, ale
on widać przestraszył się mego spoJrze
nia, bo zamilkł natle i odsunął :;,i~ tro·
chę.

Chcąc go uspokoić, uśmiechM,łem
się lekko, ale biedak tak się przeraził,
że zerwał się i już cll'!'a.ł uciekać, gdy
z boku nadeszdł p0~tuga~z w bialym
kitlu. Zobaczywszy ·gl), m61 nieda"h1y;

rozmówca usiadł z J>owrotem na ław
ce, obrzucając mnh ni.e~pokojnymi
spojrzeniami. ·
Posługacz podszedł do n.n;.;.
- Panowie, zdaje się, obaj czekają;
.na dr. K. Przyszedł już.
Zdziwiony, spojrzałem na mego są„
siada; on również patrzył na mnie zdu
miol'!y: nagle trzepnął dłońmi po kolanach, wstając zawołał do mnie ze śmie
chem:
- A wie .Ilan co? Myślałem, że pan
jest wariatem.
D.K.
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WACKA

PRZY&O.DY'

WACEK: - Popatrz Wiciu! Zupeł- . WYWIADOWCY: - Hallo, stać! .. „
· WALUCIARZ: - Panowie ,alarm!.„ \ SOBEK: - Panie Waciu, sprzedam
Musimy przeprowadzić u panów ma·
darmo dali mi tyle walut!
nje
panu za bezcen waluty!
Ogólna wsypa! Uciekać!...
WICEK: - A pocóż ci ta forsa, leńką rewizyjkę !...
WACEK: - Nie handluję forsą!
SOBEK: - Proponuję kompromituWICEK: - Masz babo placek!
WALUCIARZ: - Ja p~daruję panu idioto umysłowa? Czy '1ie pracujesz
jące papiery wtrynić małemu grubas- Leżymy na .całęgo !
WACEK:
jesteś?
waluciarzem
Czy
uczciwie?
·
sympatię!
przez
portfel
cały
kowi, który tam stoi...
_._
llllfW .on; ...,..,1&MillkiłiWW&.:atW
x;_.
u~·'
..-•~c1
1

również za

lokale

Spekulantów po la pacht

użvtkowe

się po8ieodbędzie
Dziś, w piątek,
dzenie Koleg:i.um Zarządu Miejskiego,
na którym m. ln. rozpatrzona zostanie
sprawa czynszu komornianego dla lokali użytkowych.

a m1·mo to towar z·1·ka· ze sklepo-w '·

dekr~t

o
Jak bowiem wiadomo, nowy
najmie lokali ustala tylko stawki komornego dla mieszkań, a jeśli chodzi o
sklepy, warsztaty rzemieślnicze itd. władze miejskie mają jak dotąd wolną
rękę.

Obecnie w Łodzi obowiązują dwie
~trefy oraz . mnożniki 40 i 5o dla stawek
• przedwojennych. Jak się dow'iadujemy,
władze miejskie projektują podział Łodzi . nab trzy
. .
. hmnożniki
• kstr ety, przy czym
matJąl yc sd aso~dan~, a nła ic mleJsce
us a one o powie . nie op aty
. od . metra
k wa d ra t owego zaJmowaneJ powlerzch, ni lokalu, podobnie . jak to ma miejsce
(k)
z Jolrnlami mieszka\nym·
1·

Łódź prowadził.

jedną, t~ :na dr:igą. stronę. Początkowo

prowadzili łodzianie, potem Warszawa
zdystansowała nas różnicą wielu punktów.
Ob.ecnie zakończył się pierwszy etap
drug1ego okresu współzawodnictwa,
który przynjósł zwycięstwo zespołowi
brzmi:
Wynik ogólny
łódzkiemu.
·
292,15 :267,99 dla Łodzi.
. Podkreślić należy bardzo poważne
osiągnięcia Łodzi w dziedzinie dotrzy_, mania _planu produkcji energii elektrycz
nej. Podczas kiedy Warszawa dotrzymała planu, osiągając 20 pkt. na wyzna
czoi:i-ych 20 ptk. - to Łódź plan ten zna
cz;i1e przekroczyła, zyskująe o 19 pkt.
więcej Gd Warszawy. ·
Łódź wyprzedziła Warszawę także
w oszcz~dnG.ści węgla uzyskując 0 4
pkt. w1ęceJ. Natomiast na odcinku
współzawodn~ctwa

'Wld~asczyy.m ciągu

inka~entó

(PtrJ)m

d;ierżąw warsz;

Od ziarnka do1iarn'<a.„
3 Zb ~ ef!e S~fl••• fO'< ObOZU

• Ju dnosc1 b
·
zaopatrywan1e
~

li li

1

czasu jesteśmygospodarczo zjawisk: to „zabraknie" nagle
w mieście mięsa, to „znikną" z rynku
zapałki, to znowu nie można dostać cukru itd
· p rzed s kl e· przykl
Ot , na
- a d o b ecn1e.
, parni tworzą się kolejki za mięsem..
b y ło k ut d
J eszcze k'lk
1 a d n1· t emu ru no
· p· t k ·
W z 1·
ł
·,
g erzu 'Ił . io r owie
pic mas o.
przypuszczono run na so , a w Łęczycy - ogołocono !"klepy i budki z zapalek.

El ektrownia warszawska zdystansowana \

p~~;i~~~~yp~~~k;;~~!~:~~~:
ru~~l:
ką a warszawską przechyla się to na
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Zmiana komornego

Co

pewien

okres

świadkami niewytłumaczonych

16. rę.- I

t I.I1 n•„ O

oIac ze go
._I •

Rynek

SiP
"i'

•

•
d •
ę zie usprawnione

pierwszej potrzeby głęboko leży na ser
cu zarówno związkom zawodowym, jak
i wszelkim instytucjom i organizacjom
produkującym i rozprowadzającym ar·
tykuły codzjennego użytku, a także
partiom polit~·cznym.
--<
uli;łtego też z inicjatywy OKZZ w Ło
dzi zwołana została na dzień dzisiejszy
SPECJALN ~ KONFERENCJA
'
n.
celem dokładnego zbadania przyczyn
wywołujących te niezrozumiaJe zjawiska oraz celem zastanowienia shę nad
sposobami, mającymi usprawnić racjona1ne zaopatrywanie miasta w żyw.
ność i inne artykuły.

Zjawiska te są o tyle niezrozumiałe,
wiemy o
tym, że produkcja naszych fabryk i zakładów przetwórczych
STALE SIĘ ZWIĘKSZA,
że wzrasta ciągle pogłowie zwierząt
· · c hło,
· po za k onczeniu
h , ze
•
zmw
rzeznyc
pi dowożą coraz więcej żywności do
m·iasta'.
h
J k · • • t
k a az wię_c 1es przyczyna tyc „braów"? Coś Jeunak musi w tyJU tkwić?
- Sprawa równomiernego zaopatrywania lud~ości w żywność i artykuły
że przecież wszyscy dobrze

u;ę

dl

•

wnq...

,,,.

nie. by I o m., •'f sa7• m~~~~!d~a!i~~~~zy~~{~~a:~~i:Vr!~~

nasyca'
-

Kolejki za m1ęsem są coraz mnłejsze.
Wczoraj łatwiej już było pocżynić spia
wunki. Do końca miesiąca należy ocze
kiwać pełnej stabilizacji na tym odcinku.

Okazuje się, że dużą winę za to co
Każdy na
pewno zwrócił uwagę, że ostatnio w
sklepa<:h rzeźnickich pojawiła się znaczn!l ilość wszelkiego rodzaju wędlin i
kiełbas. Zdarzały się nawet wypadki,
że mimo zwiększonego popytu towar
zostawał na drug.i dzień.
•
• • •
, •
?
.
iDla~zeg.o. Rzezn1cy ~~aral1 si~ Jak na~
w ęceJ mięsa przerobie na kiełbasy 1
wędliny, których wyrób i sprzedaż lesię stało ponoszą rzeźnicy.

rzeźnicy

PSS, PCH, Centrali Węglowej, Spółdzielni Mlecz.-Jajczarskiej, Polskiego
Monopolu Tytoniowego, partii politycz
nych, Komisji Specjalnej oraz przedsta
wiciele dwóch największych związków
zawodowych - włókniarzy i mętaJowców.
Ludność musi mieć zagwarantowane
stałe i rÓ\vnomierne dostawy do miasta. Jeżeli wynikające trudności są na.
stępstwem wadliwie działającego trans
portu - podjęte będą odpowiednie kro
ki, aby temu na przyszłość zapobiec.
Jeżeli zaś winę ponoszą nieuczciwi kup
cy i spekulanci, ukrywający towar dla ·
celów lichwi'arskich - władze wyciąg·
ną wobec nich odpowiednie sankcje kar
ne.
Ten ostatni moment wydaje się najbardziej istotny. Już nieraz mieliśmy
okazję przekonać się, co może zrobić
plotka, wentylowana umyślnie przez

nie

się kalkuluje niż sprzedaż mięsa w
stanie surow)'lll.
Tymczasem rynek nasycił się już wę
dlinam:i i popyt na nie jest normalny.
Nolens volens rzeźnicy musieli zaprzestać produkcji wędlin na szerszą skalę
i dlatego też w sklepach pojawiło się
więcej wołowiny, wieprzowiny i innego mięsa.
Poważne usługi w zaopatrywaniu
rynku mięsnego położyła PSS. · Mimo
istniejących trudności zwiększyła swe
dostawy o 50 proc., dokonywując tygodniowo obrotów na 15 milionów złotych. PSS sprowadza z Lublina t. zw.
słoninowe sztuki, cieszące się dużym po
wodzeniem z uwagi na zwiększone za(k)
potrzebowanie tłuszczu.

1 piej

I

Samolotem nad

Łodz1·ą

gospodarcze i spekulantów.
podziemie
rozpuszczają oni kłamliwe . wiaCelowo
domości o rzekomym ograniczeniu pro

te~kc:! 0t~e:;. ;;~~:~:;:ćar!~~r;~ ~~re;
Każdy może zubaczyć miasto z lotu ptaka
do sklepów i pochować cieszące si1 ę
teli
was"
dla
jest
,,Niebo
.t.
p
lotnicze
Ustal~ny już ~ostał program obcho-1· filmy

du '!Św'.ęta Lotnictwa" w Łodzi, które
.
· w
· się
· 0 db ę d zie
w tak. Jak 1 w ca ł ym k.r~JU
Bronisława
, prowadziła
ul. POW zamieszkała
przy Siędalska,
Sieradzu
23
koncesjonowany handel zbożem chle- dmach 4 - 5 wrzesma ~b.
Już na tydzień przed św; q ~i:>m w k:ib owym.
przekazy- nach łódzkich wygłoszone - będą przed
ł M. ając obowiązek
ć!
wa W:. ca osd skµpywane zb?że do dys rozpoczęciem seansów 3-minutowe pre·
·
· o lotn1ctw1e,
Aprowizacyjnego,
pozy~]!
zaś w zakładach
Czięść owsa I e k cJe
tylko częściowo.
czyniła toFunduszu
mieszała z łubinem i sprzedawała ·jako pracy i w szkołach - specjalne odczyty na ten temat.
paszę na wolnym rynku.
Poza tym sprytna handlarka działała , . Polskie Radio poświęci lotnictwu w
1':.. szkodę . rolników przez to, że korzy- ciągu tygodn.ia sześć 5-minutowych po
stając z systemu transakcji wiązanych gadanek.
r .
, .
d i 4
W sabot
prowadziła handel wymiennv, a sumy
uz~skane z różnicy cen przywłaszczała Łodzi prze~ągnfe a w g~~~f~~~~· ~i~cc~~;
Pl
. d .
nych capstrzyk T
sobie.
.
n~a d ;ia
Orzeczeniem Delegatury Komisji Z~ycięstwa . ~świ~1f z
ę zie na
. any
.
w Łodzi Si dalska została
do obozu p;acN na okres 1 wfl~rm powietrzu film , pt... „Błyska:;'ca ·, ~ 0 ~ a tym w dw?.ch kinach bęi)
a wvsw1i:> · :me no zn1zonvch cenach
.

1

i „Ludzie bez skrzydeł".
G łówne łmprezy Swięta
Lotnictwa
nastąpią w niedzielę, dnia 5 września,
na lotnisku w Lublinku.
Program przew.iduje w godzinach od
16-ej do 18-ej pokazy i akrobacje po· t rzne oraz emocjonujące loty dla pu
wie
hliczności. Z lotów nad miastem każ. .
dy h.ędzie mógł skorzys_tać.
Wtce~rez~dent Dunł~k z ramienia
Oiy:nate~kie~o .~o~itetu ?bchodu
mterwen1ował u
" w1ęta otructwa
~!dz centralnych,. aby ~ obc~odz'ie

f1oś~t:a=o~~i~ wzięła udział większa
.

.

·

,

.

.Ndal~zy v.:1ęc przypuszczac.' ~e zap~-

w:ie z1ana impreza wypadnie Jak naJtłumnie pospieszą na LublinPok, aby przeeyć chwi{t)
le P.mos-ii.

w~panialej i że łodzianie

dużym powodzeniem artykuły.

Poza· · ceny i tak stwarzają pot em pocIb'IJaJą
zory „braku" tych czy innych artyku.
łów.
· · ·
1 Przed dzlsleJszą konferencją poinfor
mowaliśmy się w PCH, jak wygląda
•
ł,odzi. Odsprawa zaprowiantowania
powiedziano nam, że
MAGAZYNY SĄ PEŁNE WSZYI

S'l'KIFG~

doslatkiem jest mąki, kasz, 10 wa·
. gonów cukr~ znajduje - się ~a skfadzie,
6 dalszych Jest w drodze, zapałek ma. .
mł' na ~ały miesiąc it~. .
~~s~esmy przekonani, ze konferenc3a
dztst~Jsza da konkretne wyniki, że znaj
dą sie sposo'by na ukrócenie ciemnych
machfnacji rozmaitych spekulantów i ·
lichwiarzy, którzy chcą sobie napchać •
(o) ·
I kieszenie kosztem ludzi pracy!

! pod

I
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zdro we
Rod zice · sa, _
szczctśliwi
I

Zarówno stan zdrowia matki, jak i
Po ostatniej aferze z czworaczka mi z
jest doskonały. Ażeby jednak no
dzieci
y
przyjmujem
ostrożnością
wielką
wszelkie wiadomości o narodzinach 1worodki miały jak najlepszą opiekę i
pomoc lekarską - przewiezion o je do
:wieloraczk.ów.
„Betleem", gdzie przy ich łoszpitala
do
wczoraj
o
Toteż gdy zadzwonion
lekałze i pielęgniarki.
czuwają
żu
troświat
na
nas, że w Łodzi przyszły
nasz rozmawiał z ojcem
Reporler
adres
podany
pod
jaczki - wysłaliśmy
naszego reportera, aby ustalił czy fakt trojaczków. P. Klimkiewic z jest dumten rzeczywiście miał miejsce i czy ny i szczęśliwy..
przypadkie m ktoś nie poszedł w ślady
p. Popławskiej.
WJ.adomość okazała się prawdziwa trojaczki są· autentyczne !
Szczęśliwą mamą jest 43-letnia MaCię~ko zranił
ria Klimkiewic z, zamieszkała na RadoByła już godzina czwarta nad ranem,
goszczu przy ul. .Złocieniowej 24„ żona
pewnej grudniowej nocy ub. roku
gdy
robotnika, zatrudnione go w PZPW 36
łódzki, Bronisław Kuzański opu
kupiec
52.
przy ul. Południowej
ścił wraz z dwoma kolegami Szymań
Przez 12 lat małżonkowie nie mieli
i Gajdą jeden z nocnych lokali.
'dzieci. Dopiero w ubiegłym roku uro- skim
Gajda mieszkał na KarolePonieważ
zmar
jednak
aziło się im 'dziecko, które
Rozpacz rodziców była bezgrarucz- wie, postanowio no odwieźć go taksów~
ło.
W tym też celu towarzystw o
ką.
na.
do przejeżdżającego samochoWczoraj w nocy p. Klimkiewic z za- wsiadło
du, który prowadził Alfred Batliński.
hiemogła.

Nagr oda dla PSS

lewar kiem

Stroskany mąż pobiegł po akuszerkę,
która przystąpiła do normalnych czynności. Ale już na początku porodu po
łożna zmuszona była wezwać lekarza.
Chora w odstępach 15-minutow ych
powiła troje zdrowych dzieci! Pierwsza
przyszła na świat dziewczynk a, potem
dwaj chłopcy.

Nino „.•ISLA "' „
Dziś

premiera!

Cieka.wy film sowiecki o
młodego

·CHŁOPIEC

w roli

życiu

wynalazcy

•

zPHZEDMIESCIA ~ Cóż

głównej:

E. SAMOIŁOW

'- -'I

Nino „.GD11N IA 0
Dziś

Premiera

27. 8. -

2. 9. 48 r.
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Wszechświat.

W miejskich dworkach i pa.ła-0aeb.
Emeric Madriguere z orkiestrą

~

Na odgłos awantury Szymański i
Gajda wybiegli z mieszkania. Zastali
na podwórzu leżącego w kałuży krwi
Kuzańskiego. Jak stwierdzono w szpitalu, Kuzański uległ zgruchotan iu kości
nosowej oraz wybiciu 8 zębów.
szofer stanął wczoraj
r. Zbrodniczy
przed Sąde~ Okręgowym, który skazał go na rl)k więzienia oraz zasądził
tytułem odszkodow ania 171 tysięcy złotych. Batlińsk 1 ego aresztowan o na sali
prokurator LeszOskarżał
sądowej.
czyński.

(kł.)

to za rak tyk i?t

mieszkańców Marysina z zażaleniami dziwi, :ie
na sprzedawczynię sklepu spółdzielcze- przydzięły!"

„drugi raz przychodzą po

W ten sposób jednej obywatelce prze
go nr. 83 przy ul. Czarneckieg o.
Pani ta wprowadziła dziwny zwy- padła mąka, innej margaryna itd.
czaj. Przy wydawaniu produktów kar
Warto byłoby zainteresować się blitkowych odcina kuponiki „na zapas",
praktykam i stosowanym i w sklepie
żej
niepo
przyjść
dzień
każąc na drugi
wydane produkty. A ·gdy kartkowicze spółdzielczym nr. 83 na Marysinie ... (t)

246)

Z daleka błyszczała srebrzyście tafla kim i podn_iesionym, a pote~ zaczął go
jeziora, a bliżej połyskiwały przepraszac . ,,.
leśnego
~ P3*skie pretensje, panie pułkowwśród cieni i mroków dwie gwiazdy:
niku, że dopuściliśmy się szykany w
jasne oczy Heinza.
stosunku do tak wartościowego i tak
dobrze!
będzie
- Wszystko
odznaczone go za waleczność
wysoko
potem
A
Sobota.
niej
do
się
uśm:iechnął
wzięli się za ręce i ciemnym lasem po- oficera jak Oberlejtnar tt Heinz. Sobota
są słuszne: istotnie żałujemy, ze zmuwędrowali w krainę snów...
szeni byliśmy przeprowadzić u niego
i
wypoczęta
mało
się
Rano zbudziła
znowu ogarnął ją wir złej niepewności: rewizję. Proszę jednak nie wyolbrzymiać sprawy i nie ujmować jej jako
co stało się z Heinzem?
lekceważenia tych, którzy służąc
aktu
przeinni
i
również
porze
tej
o
.. ,Ale
na froncie, przelewali krew na naszą
żywali złe chwile.
Była godzina dziewiąta, kiedy zadzwo ojczyzny i flihrera! Rewizję przep~o
nił stojący obok łóżka majora Frieden- wadziliśmy . dla do~ra sprawy.. N1~
mniej wyrazam swoJe ubolewame , ze
staba telefon.
- Dzwoni pułkownik von Essen- c1en podejrzenia padł na jednego z
bach! - zaraportował Kurtz-Kuro w- panskkh najlepszych ą_ficerów! Byliś
ski, który już 0 tej wczesnej godzinie my tylko ofiarą ·nistvfikacj i i nie
zgłosił się po dyspozycje do swojego omieszkam z zajścia tegc
odpowiedni ego wniosku!
szefa.
Odłożywszy słuchawkę, major zatwarz
i
Major podniósł słuchawkę
szpetnie.
klął
ła.
mu spochmurnia
Gdyby von E::isenbach był zwyJ
wyPrzez chwilę przysłuchiwał się
wodom koi:roś. kto mówił głosem szyb- kłym pułkownikiem.. nie tłumaczył-

•

Rzadki

kolon'. e

„iub\leusz"

25-ta kara

Krzemłńs 1iega
1

Pijak .rekf.>rdzlsta Józef Krzemłńskl z '1111<:1'
54 obchodził wczoraj swój jubileusrz: pp
rarz 25-ty został ukarany za opilstwo!
Tym razem zaaplikowano mu 2 tygodnie be.a
względnego Mesztu. KrzemmsJd był nieza~o
l<>ny z wyroku, twierdząc, że krytycznego dni.
~ale nłe był pifany, tyiko ••• nietn:.eźwy.
zamiast
Sędzia uwzqlędtrlł to tłumaczenie i
na pół miesiąc&
na 2 tygodnie ska.zał go Sląskiej

do mieszkania a szder coraz bardziej natarczywie żądał pieniędzy. ·w
pewnej chwili chwycił Kuzańskiego za
klapy płaszcza. Kupiec odepchnął go.
Wtedy Batliński sięgnął po żelaznv lewarek i zadał nim Kuzańsklemu straszliwy cios w twarz, po czym wskoczył
aresztu...
do taksówki i uciekł.
już

Sprzed awczy ni odcjna kupon iki na zapas
Do redakcji naszej zgłosiło się kilku' Izgłaszają się, pani sprzedawczynł się

I

urządzone

Powszechn a Spółdzielnia Spożywcó~
w Łodzi rozwija ożywioną dZiałalnośc
na odcinku społeczno-wychowawczylll<!
Za wzorowe prowadzen ie kolonii le~
nich w Ustroniu, Tworzyjan kach i K~
Tow. Kolonii Letnich przyznało
lumnie,
oświad
· - Nie zarabiam za dużo miliona złotych nagrody.
pół
PSS
ale dołożę wszelkich starań,
czył „Powszechn a" prowadzi także włas.,.
aby dzieci moje mogły się dobrze rozwijać i aby wyrosły na dobrych oby- ne przedszkole dla dńeci swych człon
wateli.
ków przy ul. Południowej 19. Jedn~
Życzymy uszczęśliwionemu ojcu po- przedszkole - to jednak_za mało. PSS
ciechy z dzieci., składając równocześnie postanowiła więc uruchomić w rb. jesz_.
gratulacje jego małżonye, która ta~że cze dwa - w południowej i -północne/
(-skt-) dzielnicy miasta.
jest bardzo wzruszona.
(k)
,

ówki
Zbrodniczy szofer taks
pasai :era

Kiedy taksówka zajechała przed dom
Gajdy, szofer wsunął do kieszeni żelazny lewarek samochodow y. Kuzański
miał zamiar 'powró(!ić z Szymańskim
tym samym wozem do miasta, prosił
więc szofer~, by. ten na. nich poczekał
a potem, kiedy .ich. ?dw1ez'i.e do domu
- otrzyma naleznosc za caiy kurs.
Batliński stanowczo domagał się należno~ci i wszedł za pasażerami na pod
wórze. Szymański z Gajdą udali się

za wzorowo

(i)

Psie pasz porty
· dla rasowyc h Azorków J

Nie wszyscy wiedzą o tym, że nie tyl
ko ludZie, ale i psy posiadają paszpor•
ty. Ale nie każdy okaz psiego rodu mo•
że dostać paszport. Dokument ten przy
sługuje tylko psom rasowym, które s~
wpisywane do specjalnej księgi rodcr;.
wodowej.
Nad uporządkowaniem łiociowli ps6w,
rasowych pracuje specjalny Związek:
Kynologicz ny. Obecnie i w Łodzi utw<>"
rzony został oddział tego związku, na:
czele którego stanęli: mec. Łuceyńs~
dr. Czapliński, dr. Ganasińsk.i, płk. VQ-'I
gel i inż. Zakrzewski .
Rada kynologiczn a oddziału mieści
się tymczasowo przy ul. Kopernika 22.
członków,
przyjmowa nie
N atom:iast
związku a także rejestracja psów, wpi•
sy do księgi rodowodow ej i wydawanie
zaświadczeń na obniżenie podatku od
psów - reproduktó w wszystkich ras
- odbywa się od godz. 11-ej do 12-ej w
lokalu Dyrel::cji Lasów Państw. przY,
ul. ~achodniej 63.

bym się przed nim tak gęsto: Ale pul lej jego ordynans i doradca_ - . J;e n~e
kownik jest równ:ież partyjny i posiada powinno jej to ujść płazem! .~1ech s1~
Język za
jakiegoś kuzyna czy szwagra w szta- taka pannica nauczy trzymac
W:
władzy
wprowadza
nie
'
i
zębami
człowiekiem
takim
z
a
bie Himmlera:
błąd!
nie mam zamiaru zadzierać!
zaczerwienił się a
- Istotnie! Czy pułkownik gniewał się bargniewu gestapowie c - nie możemy jej
dzo? - spytał Kurowski.
- Formalnie wściekał się i krzy- tego puścić płazem! Cóż ona sobie
ażeby;
czał, że w chwili, kiedy powiększa się myśli, czy Gestapo jest po to,
przepaść między oddziałami SS-u, Ge- urządzało rewizje po kawalerkac h niestapem a armią, ze względów takty- wiernych kochanków ?
- Panna Strobel powinna odpokucznych oficerowie Gestapo powinni
za to! - gorliwie przytakiwał
tować
f
gaf
popełniać
mieć więcej taktu i nie
wobec zasłużonych frontowców ! Cały mu Kurowski - należałoby ją wła.ści.;
ten incydent jest dla mnie tym przy- wie zamknąć!
- Tak jest! - wrzasnął major krzejszy, że liczyłem się zawsze z opinią pana von Essenbach, który tam w należy ją przymknąć!
- Tym więcej, że wciąż jeszcze nie
górze może niejedno.
- Tak,- to fatalna historia -- za- wyjaśniło_ się, jaki był jej udział W.
Fritza von .AJ.obłudnie Kurtz-Kuro wski szpiegowsk iej aferze
się
smucił
!
tenhof
Essenbach
von
- przez pułkownika
mógł pan zawsze w razie czegoś trafić
- Racja, stokrotna racja! - pro.o
do Himmlera, a teraz...
szę zarządzić, ażeby aresztowano ją, i
przewiezion o na Anstadta! - rozka.Trzepnął palcami.
- Mówiłem panu, panie majorze, zał szef.
już wczoraj, że nie można przykładać
- Pan _pozwoli, pani~ majorze, że
żadnej wagi do słów tej salonowej his nie będę wyręczał się innym.i: sprawi
teryczki, Mony Strobel !
mi to prawdziwą satysfakcję , jeśli ~
- Istotnie wykazał pan więcej zmy- dę mógł osobiście przyaresztować tę
przyznał damę słu orientacyjn ego niż ja bardzo tym razem szczerze za.
gestapowiec . - Jej podejrzenia były wołał podkomend ny pułkownika Krzywyssane z palca.
sztofa i stuknąwszy służbiście obcasa.- N o i teraz mamy tego rezultaty... mi, wybiegł z pokoju.
Gdyby nie panna Strobel i jej głupie
Prawie tak samo rozpromienioną;
plotki, nie byłoby tej kabały!
twarz miał stary Marek Bierula, kiedy
Bezsprzeczn ie! Obrzydliwa pan- około dziesiątej rano wszedł do miesznica! - zmarszczył brwi Friedenstab . kania Mironiów.
~D. c. n.). c
- Ja sądzę - sp.ryt.nie judził P'O da
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Na wesoło i poważnie

lajs ·1niejsi ludzie

lista mistrzów za?aśn czych Łódzi

Indywidualne mis.trz0stwa okręgu łódzikiego
w za.pasach i podnoszeniu ciężarów już. są zawicemistrzów
kończone. Tytuły mistrzów i
okręgu w zapasach w poszczególny<:h kategoriach zdobyli:
w koguciej PLEWIRSKI (Wlma) przed Pie·
chotą (ŁKS)

(Gwardia)
,
w lełtkiej JASZCZAK (ŁKS) przed żurec
kim (Wima)
w półcięż1tlej KUBAT J. (ŁKS) przed Konne
rem (Gwardia)
w średniej KA WAŁ (Gwardia) przed Kuba
\em (ŁKS). Tutaj zwyci~stwo Kawała nasuwa
dość poważne wątpliWoŚCi i Kubat może slę
.
czuć pokrzywdwnym.
w półcit;i;ldej MATUSIAK (Gwardia) przell
Olejniczakiem (ŁKS)
w ciężkiej SLICKOWSKI (Gwairdla) przed
Stachurskim \ŁKS).
zapasach
Drużynowo pierwsze miej~ w
zd<>byl ŁKS uzyskując w suIJ!ie 19 punktów
przed ZS. Gwardi,_ 17 11kt. Wimą 5 pkt. i Bo'J·
mtą O pkt. Z zawodników Boruty podobał slę
Wolski, który dllsk<>nale łrz}'Jllał się w W_'.11ce ze starym rutynowa:nym Ignaszewskim,
prv,cqr.vwłljąc z nim na punkty.
W dźwiganiu ciężarów nie ws1.ystkie kateg<>rie były obsadzone. Oto lista nowych mistrzów <>kręgu:
w piórkowej J()ŻWłAK (Gwarclia) 206 kg.
w lekldcj SPYCHAŁA (LKS) 208 kg. W te1
kategorii poza. 1-."nlmrsem startował ŁAŻN\'
(WlmaJ, klóreqo klub nie zgl-Osił do tej k~
kurencji, a k\óry uzyskał bardzo dobry wYJllk
220 kg.
w średniej KIEWRO (ŁKS) 240 kg.
.
w półdężkiet DUBIEL (ŁKS) 256 kg.
Drużrsinwa rótrnież i tutaj pieTws-ze mteJ.
sce pnypadło sekcji zayaśnic'.l:e\ ŁKS, 'która
w

piórkowej

pmed Urbaniakiem

IGNASZEWSKI
(ŁKS)

uzys~ala ~ 'P n V:\ ów \lt'Led Gwa1d\2t '3 1>nn'l(.\y.

Dziwny

Osfatnłe

skład

po1lt11i kHttaństwa w PZB.

Kapitan Znfazlcowy PZB lV''Z"aez:vł skład

drużyny

polskiej, która

weźmie udział

w

m1M'h l~Mt Bałkańskich w

Szykuie miejsce na medale

Krach na „g·ełdz~ e". - C·ieśłik, Gracz, G~hlz~k L. kostiumy reprezentowal slą do brze.
- Znów mwaUdz · w reprezentac i;. - Brak samokrytycyzmu, to pow aż na choroba

prezentacji? Chyba uczynił to dlatego, kl. Odrzućmy wynik na bok, tak jal< od·
że jego nazwis~o zaczyna się na literę rzucali go ci, którzy, będąc świadkami
nasze.i porażki 1 :7, zachłystywali się
„A".
sukce-sem", odniesionym w
„wielkim
Inny znów pnyslę!1lv zwole1111i.k pił·
karstwa, analizując clrobiazgowo grę na drugieJ połowie, bo Jugosłowianie nie
zdołali już strzelić nam ani jednej bram
szej reprezentacji, powiedział:
kL Wtedy to wła~nie na grę JN drur1ie}
gra
poziomie
pewnym
na
U nas
tylko Cieślik. Dobry jest również Gracz, połowie, a nie na końcowy wynik kła·
lecz mu ustępuje: Parpan trżyma się kur dło się szalony nacislc.
Jeśli znajdują sie tacy, którzy z gry
czov10 własnej bramki, jaltby był z nią
skuty łańcuchem. Ani razu nie wysunął naszej reprezentacji sa tera?: zadowo·
się do przodu, by wesprzeć atak. Może leni i twierdrn, że było dobrze, mylą
to i lepiej, bo przy takiej obronie mie- się sr„dze, albo też czynią to świado·
libyśmy w siatce tyle piłek ,co ryb w mle. Takiego wprowadza11la w bład O·
saku. Cóż ;es1c:ze można wyróżnić? Chy p-inii publkmej ni<: nie jest w stanie
ba Gajd:d a i..„ nowiuteńkie, wprost 11sprawiedliwić. Trafnis oceniła umiejęt
spod igły kostiumy naszej reprezenta- ności naszych piłkarzy widowni.a, która
byna1mniel nie była zachwycona tym,
t:ji.
Ale żarty na bo·k. Prze!l!ądając recen co widziała i od ram trafiła w se~no
T.je różnych pism doch<:>dzimy cl4 wnios sprawv, mówiąc bez ogródeł<, że n.asi
,
ku, że większość z nich jest zadowolo- grali słabo.
Więc po .co to mydlenie oczu? W
na z wyniku i na tej podstawie buduje
teorie o dobrej grze naszej reprezen- tvm samozalrłamaniu się szybko można
tacji. Tu i ówdzie spotyka słę surowszą doJść do wniosku, że źle się stało, iż
ocenę, ale na pgół patrzy się na grę na nie wysłaliśmy piHc:arzy do Londynu, bo
SZ\'<:h piłkarzy przez pryzmat ko11cowe- mogli przec!eż powrócić do domu ob·
wieszenJ medalami.
go wyniku.
- Odnowiła mi się kontu•ia śclegna
Nie ma bardziej fałszywej przesłan·
w lewej nodze - oświadavł podobno

Przewidywania nasze okazały się tra
fne - mecz z Jugosławią n!e wywołał
takiego za!nteresowania, na jakie mo·
żnaby liczyć, gdy gra wii:emistrz Olim·
piady. Widocznie to, że przeciwni"<lom
była drużyna, która ostatnio oberwała
solidne cięgi i skład której nie budził
zaufania, spowodowały spadek frek·
wencji.
puszPrze.dsiębforczy warszawianie,
czając się na handelek biletami, chyba
nie uwzględn!li tego czynnika w swej
„kalkulacji" i.„ wpadli. „Zarobek na bo
czku" nie udał się, a niektórzy musieli
nawet do tej „operacji handlowej" spo
ro dołożyć. Wokół stooionu można było nabyć bilety niżej ceny oficjalnej,
choć w części
gdyż handlarze chcieli
uratować włożony w nieszczęsny interea kapitał. ·
Na trybunach shrszało się szereg
dość dowcipnych powiedzonek i okrzy
ków. Padały też złośliwe uwagi. Beznadziejnie słaba gra Alszera także dostar
czyła tematu.
mówił jeden z
- Nie rozumiem widzów - czym kapitan Alfus powodo
wal się, wys~awiafąc tego grac::a do re

7 ~:r:;::~:::~ ~~b!ia ~~~0~~~~7;~~~!
zlepek
czy
•a
ReprezentacJ
tódz"' 4:2 (S.·O)
"Zw. Zaw.
po meczu A!szer,

•

f

d1cąc
9

widocznie U·

Jest ono~ jednoeześnie oskarżeninm ka·
Tiranie (Albania). Turniej rozpoczypa srę
Jugosław · ~ bi.Ją
pitana sportoweqo, bo nie wycofał Al·
.
12 wr:i:Pśnia.
Skla.(1 drużyny: Karęiel (J~ódź'. Grzyl!raczono nas wczora.i me<YŁem reprezcn ukazał się na boisku. Przypadek chciał, że szera, chociaż Gruner by pod ręka.
wocz rn1ą„k), Knifa (Pomon.d. P.-rlf'111a- tacJi ~w. Zall:odowych Jugosławii z repre- nie kto inny, jak Deska by z'dob:vwcą dru- Nie grałem najlepi , ale tylko
chcr (Sląsk). Chychla (G<lańsk), Cflbulak ze~ta.c~ą Lodzi, ale za tal<ą strawę ślicznie giej bramki. Pierwszą uzyskał ładnym
(Pomorze), Szymura {Po71:i.ań), Klimecki dz~ęku,Jemy, bo dostaje się od niej zgagi. strzałem Baran, po nie mniej efektownie dlatego, iż Już W 1-szej połowie chwy·
Widowisko mniej niż przeciętne, jeśli me przeprowadzonej akcji. Obie te bramki pa· tała mnie kolka. Miałem pęknięte żebro
(Wrocław).
i zawsze, kiedy uderzy mnie pitka, od·
Jako kierownicy drużyny po.iadą Biele· wrę~ słabe. Repre7.entacja Lodzi była ze-I1(]ly dla Łodzi w drugiej części gry.
m· Ił B " k'
cz11w;:im b'!e
.
.
w'cz, Płewicki, Neudini:t, sekundant Feliks stal\'-iona fatalnie. Na boisku ukazał się Ja·
•
0
arwms '·
ow
r. .
J!o przen!y wyrok 1?rzrmał 3:0. Piel'Ws~e
Sztam. Ekspedyc,ia wyleci specjalnym sa· kiś zlet>ek sklecony jak to się mówi, ni w
Inwalidów, ta!<
drużyna
znów
Więc
nanas~1k
srodkowy
zdobył
~ra~
d~e
daremnie
się
silił
który
dziewięć,
w
ni
pięć,
. molot.em z Warszawy w dniu 9 września.
Jeśli chce się odmłodzić drużynę i wy- na jakąś porządniejszą grę. Piłkarze LKS ż1vcov1c (p1envszą głow~. a d~g' dalekim 1ak w Kopenhadze.
Ukoronowaniem naszych graczy jest
znacza się do wagi musze,i Kargiera., a do nie wysilali się zbytnio pomimo, że w nie· strza.łem) •.Drugą bramkę zamnił Komar,
to ~laczego ósemka dzielę czek:t i.eh ciężka przeprawa w meczu przepu~~czaJ~C t>Od sobą piłkę. Ale Ko~a~ śmieszne wprost tw.ierdzenle Grunera,
śred ie.i Cehułaka nie została kompletnie odmłodzona i za· mistrzowskim z ·Tarnowią.. Na innych pozy zre~a;b11ltowa~ s!ę za !en błąd w d~1gieJ •
miast Klimeckiego nie wyznaczono Steca. efach znaleźli się tacy zawodnicy, którzy c~c1 zawodmko':v, k!edy t? dw.ukrotme wy ze należało nam się zwycięstwo 4:1 !!!
Nie .iest bowit'm żadną ta,iemnica, że I\.ol· nie wiadomo czemu zawdzięczają, że wla· piąstkował ł!a _rog. d1af?~lme silne strzały. Jeśli Gruner obstaje przy tym, że mogli
zdawał.o by się, ze memozhwe d? obrony, ~a śmy zdobyć crtery bramki, to chyba wy
ezyński jest dziś jeszcze ciai:tle le-pszy od śnie na nich padł wybór.
Mecz był wybitnie słaby i jeśliby Jugo· co zbierał . h~ra~an:v okl~;l{o~. Trze~ia liczył, wszystkie niewył<orzystane mo·
Ce1'1Jlaka. Ma 011 wif'Cł"i dośwfadczenia i
oszlifowania w ciet1'ich turniejafh.
słowianie grą swoją nie ratowali sytuacji b~mka ob~1ąza konto Szalms~ei;:o •. ktory mentv pQdbramkowe. Szkoda, ie nie
Wyda.ie się bardzo dziwne. .i,e zamia~t naprawdę nie byłoby na co patrzeć. Teren skierował piłkę wprost pod nogi P ...lftego.
W drużynie łódzkie.i na poziomie grał je- podał ł i~oś~i tych okazji, które mieli lu·
A11tkiewi<:za wystaWiono Kruże~ Kruża roe gry h;\·ł dość cl\'?;ki, bo ślisko,ponieważ kieA może liczył rówr.leż,
ode~rał żfldne,j roli 1mi na mistrzostwach rownfotwo jakoś o tym nie pomyśl8ło i nie clynic Miller i Włoclarcz:vk. Urban popełnił gos owianie.
Polski ani też w turnieju przedolimpijsMm prz"'"'„towahl zawodnikom odpowiednieJ?;o kilka rażą.e:vch błędów. Janeczkowi nic lecz stracił rachunek?.
w Lodzi, nie startował rówP.ież w turnieju obuwia, niemal wsz:vscy jeździli jak llo· nie wychodziło ,bo vrzy każdej akcji tracił
Wyraźny brak samokrytycyzmu cechu
Zw. Za v. Na czym więe kapihn opiera czątkują,cy łyżwiarze i stąd ciaJ?;le upadki.
grunt po_d nogami. i padał, ~ogendrf i Ba-· je zarówno górę, jak i dół, I objaw ten
swe wiadomości o formie Kruży?
, •
Jugosłowianie nauczeni we Wrocławiu nie ran !1ueh dosłownie· tylk.o Jedno, dobre za: jest niepokoja<:y zam'iast P
rzyzna~ 10
•
;
•
•
zawodów i grame. Baran meczu me· ulrnnczYł, gdyL
wczora.ł!'>zych
złelweważyli
wzmocnili skład, wstawiając dodatkowo uległ kontuzH w zderżeniu z bramkarzem. Jaime, ze koncowy wynik spotkania to
V ·kasa i Palfiego, którzy też niejednokrot- Zdaje się. że będzie to poważniejsze uszko· dla nas bardzo szczęśliwy obrót spra·
Jak należy skakać wzwyż nie pnywdziewali ja.i koszulki reprezenta· dzenic kola.na i chyba w ~edzielę nie ujrzy wy, wypisuje się istne brednie na te·
Jery Słani.cz nie jest wcale zmartwiooy, że
••
cyjne. Pcd każdym względem drużyna go· my tego piłkarza na boisku
mat mozlrwości„. zwycięstwa, które O·
• ·
·
·
końcem palca. strącił popn:eczkę Yi .swej fanta ::<'i olmzahi się lepsza i należato się jej zwy·
Sędziemu Szperlin~owi mE"rz ten się nie byśmy odnosili nad Jugosławią za lat
stycznej próble pobiela rekordu swtata w ski:> cil'stwo. Re.urezetuje ona. te same walory.
które cechują reprezentacię Jugosławii i udał, )><)pełnił on szereg bledów. Przede chodażby kilka. Należy się uczyć i Je·
k11 wzwyż.
,Mam czas" - mówi. , Nie udało się tym ra gm je.i je~t bliźniaczo podobna.
wsv·sfldw 1 je~'l Tiiny padł!\ <'7'"arta bram szcze raz uczyć gry w piłkę nożną, bo
I
ł k'1
1e~, to uda się tr"cbę pÓźniej".
Umiejętnościom tym Lódź nie potrafiła ha dlit ~ości, bo !'ędzi.l'. nie oil"""~'l'.dflł wi· t ·
na marę EUJropejską nie po·
Stanicz rzeczywiście może trochę zaczekać. wystawić odpowiedniego zespołu, a ciągłe docznei nrz:v upadku ręki zawoclnika jugo- ~J SI u
Ma dnplero 19 J. jest studentem l z wysokosct zmilmy na boisku nic w efekcie nie popra· słowiańskiego, nie Jloclyktowa.ł też rzutu siadamy. ZreS?tiJ co bardziej zapalone
sw.oich 2 metrów spogląda o.ptymistycznie na wiły. NR,isłabsz:vm graczem był lewoskl"l.y· lmrnego za wyraźny faul bramkarza gości głowy ostudzą się chyba 19-go wrześ·
Rm.
świat i swoje możliw<>ści.
dłoWY Deska. którego miał po przerwie r:a- w chwili gdy ten zderzył się z Bara.nem nla.
Zdarza się - mówi Slanicz - bo w skoku stąpić Pa.tkolo, a który wczoraj w ogóle nie Widzów 10 tysięcy.
Musimy
wzwyż decydują rozmaite c:iynniki.
mieć przy próbach osiąpnieda najlepszych wyników spokój i możność skupienia się. To jest
h.n.\t\ju w

11

0

l
j

Przssf~rzałe

nie'lbędne.

0 nożyceu

przyg')towywa1 się bardo każdego skoku. Sprawd1ał dokla
d'ri.ie odskocmie przed poprzeczką, prosił nawet fot„grafów o zejśde z jego pola widzenia.
Ale td w przepięknym stylu przeszedł 2.04 m
nowy rek&rd olimpijski i najlepszy wynik po
,
wojenny na świede.
- M.v WS.ił'scy s-kaczemy stylem ,.western
r<1ll". Noiyce ~ą przestarzale i osobiście wątpię
czy można stylem JL'1Życ~wym przejść dwa metTV. choć Wlnter'lwi raz sic to udało".
Sta11icz mówi, że kolcP. nr1 ohrasie to bard70
ważne. Działają. jak sprężyna gdy odbija się
. pnez poprzeczk~ i startuje jak heJil(„~pter.
Stanicz iest gwieriią pierw.sze.1 wielkości i nie
przepowia-da rek1Jrdowi Steersa 2,10,8 m. zhyt
długiego życia. W czasie swego ostiltniego sko
ku na Strachowie efekt.'lwnie skocz~'' jakieś
2,08 m a może i 2,10 m. -· Ten ·~entymetr nie
będzie chyba dla Stanicza problemem.
rzeczywiście

Shl1lic2

d'to długo

I

\

•

:

Tabelka gier
•
•
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g ~~~a
kolarski Pardubice - Łódź na torze
o puchar

•. b,;

1

Nareszcie wszelkie formalności w
z uzyskaniem przez ko iJiZY
czeskich wiz wjazdowych do Po 1:;:.:i są
już załatwione . Czescy kolarze na :Je:;ła·
li wczoraj depeszę, w którei ;::>'Jaają
związku

łódzkiemu Związkowi, że zjawią sL~

w

Łodzi w nadchodzący poniedz::i!:e( dr.
3Cl bm.
Czesi wys1ąpią jako reprezP.ntacja
Pardubic i stoczą na torze w Helencwi~
macz z reprezentacją Łodzi ,Która wystąpi zasilona przez Kupczaka. Z.:i ..v,; dy
te odbędą się 1 września na torze w He

1: 8
3
·2
Jugosławia
ił) Polska
len"'wie ·, w związku · z tym zar:ąd 4)
4 3
3
3
u
3~12
2
3
LOZKol. wzywa wszystkich i<.Jlarzv do 5) Rmnonis
3: 4
1
2
stawienia się w dniu 28 bm. ~' godz. 6) Bułgaria
2: 5
o
2
17 .30 na tor celem przeprowadzenia e· 7) CSR
liminacji, na podstawie której ~stali się
skład drużyny reprezentacyjnej :jo me·
zac~ekaw~ dz·ewiarzy i poficzoszn k6w
czu z Pardubicami.
w nied7.ielę . a n 1·a 29 si·e rpn 1·a br. o g odz.
przy;eżdżaprawdopodobnie,
Czesi,
..
,
· · h
t t D
t
'
Ja na rzy s ary . rugt re wys,~"J w He- ll rano, na bodsku DKS odbqdą si ę zawody to
!enowie przewiduje się w p i ątek 'i Nr2e war·zyskie. w piłkę nożną, między drużyna
śria ,a w niedzielę, 5 wrześ.1ia vvystą·lmi: DKS - Łó~ - TUR C::HOfNY ..
o i ą na nowootwartyrn torze we 'Nbc- . Zaw~dy pow;y:zsze z~powiadaJą s1Q bardzo
ciekawie, . to tez organizatorzy prosza swy;'"'.ll
k
ł
6Vmuatvkow o liczne przybycie.
aw .u.

Mecz DKS -TUR
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Z .1nne1. becz k·1•••••

ranem Kalalanty Cwlek
do domu mocno zawiany. Nagle zatrzymuje się przy latarni i wrzeszczy ·na cały
głos:

Woda łódzka pozostawia wiele do ży
czenia. Mogą powiedzieć coś na ten
temat ci wszyscy, którzy korzystają z
t. zw. studzien. Dobrą wodę mają tyłko posesje, przyłączone do miejskiej
sieci wodociągowej.
Wydział Zdrowia zarządu Miejskieg o na mocy spec1·a1nego zalecenia z Ministerstwa przystępuje do szczegółowego zbadania studzien łódzkich.
W
pierwszym rzędzie kontrolą objęte będą studnie zasilające w wodę wytwórnię artykułów spożywczych, szkoły, za
kłady lecznicze, jak szpitale, sanatoria
itd
·
Komisje sanitarne interesować się bę
dą nie tylko samą wodą, ale także urzą
dzeniami studzien i ich położeniem.
Zwrócą uwagę, czy w najbliższym są-

Milicja!... Na pomoc!... Mordu-u-u-µją!!!
Przybiega zadyszany milicjant.
Gdzie mordują?„. Kogo mordują?! .. :
- Nic się · nie stało„. hup .. przepraszam ... odpowiada Kalasanty Cwiek. - Tylko jak pan
władza pewnie słyszy...
hup... przepraszam ...
Ja mam czkawkę, więc chciałem się bardzo

mi

przeszła.„

»«
Pani Bąbelek przyjmuje nową służącą:
A czy Marysia jest dyskretna? pyta
dziewczynę.

- O, tak... - odpowiada Marysia. - Bardzo jestem dyskretna, proszę pani ... Ja nigdy
przedtem drzwi nie

otworzę,

dzę przez dziurkę od klucza,

zanim nie sprawmożna wejść ...

czy

»«

Adwokat ozna1m1a klientowi, że z jego
&prawą jest źle.
- W takim razie - mówi klient - może
posiać prezent sędziemu? Poślę mu kupon materiału na ubranie ...
Ależ to pogrzebie pana całkowicie! Prze
cfeż to jest przekupstwo i sędzia nie daruje
panu tego ...
Adwokat i klient rozstajq się. Następnego
dnia jest sprawa w sądzie i.„ klient wygry- 1111111111111111111111111111110
wa. Adwokat jest szczerze zdumiony.
Sam nie wiem ,jak to się stało mówi
po wyroku.
_ Ale ja w em. Mimo wszystko posłałem - - - - - - - - ten materia/ sędziemu„.
Dr PIESKOW ner
_ Nie może być!
wowe, wewnętrzne, e
_ Tak, ale załączyłem do paczki wizytów- letrowstr'l.ąsy,
3 - 5
kę mego przeciwnika...
lawarlzka 6
8287k

I

Pan Szaberski rozmawia ze znajomym.
_ Coraz trudniej żyć na świecie„. Uczciwą
pracą nie można się niczego dorobić. A nieuczciwa... o więzienie nie trudno. Kiedyś to
Judzie °żyli, ho ,ho! Pamięta pan, ile hałasu
narobiła w swoim czasie afera z kanałem Pa·
namskim? Wiele też Judzie na nie/ zarobili?...
_ Tak, teraz nie ma już na świecie takich

Judzi... •
I
- Niech pan nie przesadza, mój drog_I„. udzie toby się znaleźli, ~le nie ma, niestety,
drugiego kanału Panamskiego.„.

Dr, ROZYCKI, specjalista chorób kobiecych.
akuszerii powrócił.
!'12yjmuje 2 - 6, Pioll
kowska 33. tel. 166-29.
8280k
Or MAJEWSKI, ~boraby kobiece, wewnętrzne. Legionów 113 -1.
Tel. 216-82
828H
Or MIRSKI - akuszeria, choroby kobiece?tzeprowadllił

Dokqd dziś pójdziemy
LETNI TEATR• „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
Codzienrride 0 god'Z. 19,30, w nied'Ziele i śwlę
ta 0 16-ej i 19 30 '.Jwmedia muzyc:ma pt.
ROZKOSZNA DZIEWCZYNA'' z H. Makow;ką W Braez:ińskim, T. Woł.o<wsk.im i Wł.
K~sko.wskim na czele zesipołu. Zniżki ważne
TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94
Ostatnie dnł n~eselszej komedii!. seq;onu
pt. „MUSISZ BYC MOJĄ".
Wszystkie bilety na czwartek I piątek wy·
prze dane.
•
Kasa sprzedaje bilety na s?botę i dni następn_e. Początek o godz.. 20·\1·
•
z
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243.
Dziś I dni nas~ępnych o godzinłe 19,15
„CNOnIW A ZUZANNA''

się

Piotrkowska 14. telebn 257-23
8604k
Dr LENCZEWSKI, choroby kobiece, akuszeria, powróci}. przyjmuje 3 - 1, Sienklewlc-za
51,
8294k
Dr KUDREWICZ specjaU.sta
weneryczneskórne, 8-10, 4 - 1.
Piotrkowska 106,
----·----'8""277"-'"--k
Dr med. SIENKO Ksawery, specjalista: sk6r
no-weneryczne. Kitlńskleqo 132, 13-14
16-18.
8795k
Dr CZERNIELEWSKI
chorc,by skórno- wene
'ryczne. Piotrkowska 88
qodz. 3- 7.
8783k
Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, specjalista
skórno - weneryc'Zne
1 Maja 3, 8-10. 4-7

TEATR POWSZECHNY
--~=-.,,.---=....;;8..::27.;..9;_-k
Ostatni tydzień „Żabusi" Zapol~kiej z gościn Dr PROCHACKI specjll
nym występem I. Górskiej w roli tyt.uło~ej. lista skórne, wenerycz
Dz;iś przedstawienie o g?dz_. 19.30. W n1ed'Z1elę ne 12-2; 4-6, Leqlonów 17.
8340k
dwa ostatnie przedstaw1erua o 16.30 i 19.30
Dr KOW ALSKl Anatol
specjalista skórno-weneryczne 2-7. Piotrk:Qwska 175
8.562q
ADRIA - „Moja miła" ,
DOKTOR GLAZER,
BAŁTYK - „Lekkomyslna siostra"
skórno - weneryczne
BAJKA ,Wakacje"
5-8, Andr11:eja 28.
GDYNIA _.: Program Aktualności Krajok
8327
wych i zag~anic'Znych rur. 27''
---- ----Dr PRESS JANINA cho
HEL Syn pułku" (dla młodzdeży)
roby płu<: P1otrk0wska
POLONIA - ,,Zielone lata''
116 tel. 173-33 IJ(YW;!"Ó·
MUZA Siódma zasłona''
ciła.
PRZEDWIOSNIE - „Dziewczęta 'Z baletu''
9265g
ROBOTNIK - „W pogoni za mężem"
DOKTOR ZAURMAN
ROMA - Postrach mórz"
specjalista' skórne. wf'
REKORD - Rosanna siedmiu księżyców"
neryczne. 8-10: <;-7
STYLOWY - Bolero"
Nowrot 8.
7284k
SWIT - „Dragonwyck"
TĘCZA „Okoliamości łagodz!!,ce"
TATRY - „Miasto bezprawia"
LECZ. ZĘBOW oraz
ogrodzie)
nowoczesna pracownia
WISŁA „Chłopiec z przedmieścia.
2:ębów
sztucznych
WŁÓKNIARZ - „Miasto Bezprawia"
Piotrkowska 8. 8'27Bk

KIN A

WOLNOSC -

ZACHĘlTA

-

„Lekkomyślna

siostra"

„Cawblam.ca"

Frrgn m radiowy na

sobotę
ciekawsz'e audycje

12.00 Dziennik południowy. 12.25 Utwory
gkrzypcowe. 13.00 Muzyka obiadowa. 15.30 Była sobie gą·ska.
16.00 DZtienarik popołudtniowy.
16.45 Przy sob0:ie po robocie 18.00 Muzyka
18,20 Kongres intelektualistów 19.00 Murzyka
lekka. 19.JO Emancypantki 48 odc-. pow. B01.
Prusa. 19,45 Z żyaiia Rumunili. 20.10 Wieczór Mickiewiczowski 20.40 Lekka muzyka dwu
fortepianowa. 21.00 Dziennik wieczorny. 22.00
Muzyk·a taneCZ1TJa. 23.00 Ostatnie wiadomości.
Redaktor Naczelny:

-D023549

~

KRONIEWICZ

nie ma zanieczyszczonych
miejsc, czy studnie położone są, w dostatecznej odległości od dołów kloacznych i śmietnisk.
;
Sporządzona będzie dokładna karto- ~
teka studzien, których woda budz'i. za- ·
strzeżenia i st.udnie te z6staną zlikw.id_?
wane a poses3e przyłączone do m1eJki . i .
d .
.
s e1 s e~i wo ociągo~eJ.
.
Jak wiadomo ~ow1em, Łodzi. na. cel
ter: ~rzyznal?-<? P?zyczkę w sumie kilku
dziesięc'i_u milion?w złotych. . .
P~ teJt koi:troU ~ła~ze sa1ytarne zlus~ru)ą s udnte znaJduJące się .na p~seSJach prywatnych, przy czym 1 tuta] za
kwalifikują pewną ilość posesji do włą
czenia ich do sieci wodociągowej.

Możemy się więc spodziewać, że już
niedługo ustaną w mieście narzekania
na złą wodę.
(t)
·

ZEGARKI, zh':>, r·e-1
bro, kamienie kup1l;e
„Omega'' Pbtrkowsh.a
4 p')leca: gwarantowa
ne wyroby złote.
NAJKORZYSTNIEJ ku
p!sz-sprzedasz-zam!e
nisz
pierścionek,
obrączkę, zegarek
w
sklepie: 11 -go Listopada 3.
6129k
KAPELUSZE
męskie
1 damskie
duży wybór, sklep Piotrkowska
190
8474k
SREBRO w każde) postact kupuje M. Welner I S-ka, Łódź, Piotr
kowi;ka 112. tel. 120-66

POTRZEBNA panien·
ka do owocami z9łaSlł:ać się Legionów 15a
T. Jakubczak.
PRASOWACZ poszuku
je pracy do męskiej
konfekcji. Wi.adomcść:
Kamienna 6 _14 . 9217 g

Urania do sprzedania.
OkMjia. Nowogrod111ca
t 1 m. 13.
9257g
SPRZED ·\.M tanio kre·
dens kuchenny. Nawrot
925 4
54 m. m. 4 ·
g
SAMOCHOD cabriolet
4-To dir'Zwiowy „Sim·
ca" stan bardlX>:> dobry
sprz~da Welner i S-ka
Łódź, Piotrkowska 112
t€1. 120-66.
9250k
SAMOCHOD „Di<esel''
6-cio cylindrowy, 6 to
nowy, stan b . dobry
sprzedam tel. 172-40.
9249g
SPRZEDAM pasy trans
misyjn.e
i prądndce
220 v. Wiadomość:
Piotrkowska 112 u do
mocy.
9281g
sKUPU J~_... we łnę ow„_, · .w0<>
"-" "l·
k aou€J
czą w
ł
pacę
wysoki e ceny
Merynos Krajowy
Łódź, Rzgowska 4.

_ _ _ _ _ _ _9_2_2_8k
MOTOCYKLE Ztmdaipp
600 cm e: przycz·epką
Norton 500 cm w stanie dobrym sprredam.
Wiadom">Ść: KiUńsk i ego 136 dozorca.
9280g

llllllllllllllllllllllllllllllll

KURSY d}Ol€wkarskie
Instytutu Przemysłowo
Rzemieślniczego. Zapisy, Łódź, Stalina 7,
godz. 9-15.
91849
KROJU
angielskiego
krawców miarowych u
:zą znane w Pol-sce kur
sy Instytutu Przemy-

POTREBNA s-z:waczka słowo·R'Zem ieś 'niczego.
lbLel:irz.ny
trykot')wej. Łódź Stalina 7. 9183g
Jara~a 10 m. 10.
KURSY szycia, kroju•
9274g modelowania Instytutu
ZAKŁADY

Graficzne
w Łodzi postzUkują wy
kwalifikowanego maj
stra introligatora. Ofer
ty pod: „50" - „Prasa"
Piot~kows.ka 55.
KUPIĘ
używany
- 9212g
płas'Zo:z 00.mski 7limo.wy aiemny, nie dirog1. POMOC dom"'.lwa poOferty „Dobry s.tan"
l<I'Z'ebn.a
natychm.iast.
9259b Armii Ludowej 42 m 3
3PRZEDAM
maszynę godz. 14-17.
9244g
driewi1ar1S'k.ą
8X80 na
pomoc
chodzie.
W\adamość POTRZEBNA
RZ9owska 3 u doz•')rcy domowa z referencja92.5<\q mi. Radwańska 2.5 m
A264g
MOTOCYKL 100 Zaks 1~

AKUSZERKA Łagow·
ska Irena przyjmuje Zaofiarowanie
oracy
Zachodnia 5'2 telefon
151·76.
8891g MASZYNISTKI, karessekretarki!
'l(uono - sorzedaż pondentki,
Stenografii
biurowej,
SAMOCHOD aięwirci'- księg·0wośd grupy powy 3 t'lil.owy marki czątkowe wyższe roz.•Krup'' wraz z przy- poczniemy. Zapisy: Kur
czepką na bliźniaka;h sy Centralnego Związmało używany Sprze- ku Stenografów i Marl"'lm, Wiadomość: Na szynistek R11:e<:zypos;:>o
wrot 2
Leśilliewski litej Polskiej. Kilińskie
(sklep) .
9245g go 50.
9199

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

I siedzłwie

.OGJ;OjZE~lA DROB~E

hkarze

»«

„

Woda
beDzie
lepsza!
Genera.lna kontrola wszystk.ch studzien

O czwartej nad

wr~a

przestraszyć, żeby

!36

POTRZE BNA

pracow-

n icia n a maszyqy over

lock. Rokicińska 10.
Jabłońska.
g260g
POMOC domowa ootr11.ebn·a
Piotrkowska
79 m . 9 fr0<n.t
925~g
'POTRZEBNA
pom'Jc
dum.owa z
gotowa.niem. Piotrkowska 31 .
F-m a „Herikules'' w
.PoWÓNU.
9246g
MECHANIKA maszynlstę
obmajmionego z pracą maszyn
ch łodmiczyclh zatrudni
Państwowy
Browar
„Łód'Z'ki Zdrój'' ul. M.
Nowotki 34-36. 9279k

Przemysłowo-

Rzemieśl

niczeg'l
Sienkiewicza
nr. 89.
9117g
KURSY samochodowe
Gerharda,
Kościuszki
69 dla kierowców samochodowych 1 m0tocy
kłowych według nowego programu obowiązu
jącego od dn. 21 sierp·
nia.
9112q
KROJU modelowania,
szycia
ubrań
damskich, d'Z'iecięcych, ble
liźni-arstwa, gorsecl,a,r6twa.

(opatcn~"'llS'n.1-m

systemem

Eugen.ius-z.a
Wiśniewskiego) wyuczają
2-Ietnie kursy
Instytutu
Prnemysło
wo • Rremieślnicrego.
Końce:ącym

świa.diec

two czeladn4cze. Zapisy na kurs 2 letni,
roczny, półrocmy, i 6
tyig0dlIJjowy przygoto
wawczy do eg-ziamil!lu
mli.strz.owskJiego Pró':lb.l!lti.lk.a 25.
9262g
MASZYNOPISANIA,
koresipondencji bimowej (pooprawnego pisan1a). stenio9.rafii biu
rowej,
ksdęg·')Wośct,
kursy
Centralnego
Związku
Stenografów
i Maszynistek Rzeczypospolitej Polskiej. Za
flau"a
pisy Kilińskiego 50.
_ _;__;__ _ _ _ __
KURSY
Centralnego - - - - ____9;;.;2;;.;5;.;;.1k
Zw ią zku
Stenografów ROCZNE i półroczne
Piotrkowska 83 zapisy kursy kroju i szycia
Instytutu
na stenografię, księgo• domowego
wość, korespon<lencję,

Przemysłowo- Rzemieśl

niczeg0. Zapisy Łódź,
9189k Stalina 7 godz. 9-15.
OPÓZNIONYCH w nau
9186g
<..'e
przygotowuję do za~UłJIOOI
malej matury lub w za
kresie klasy 6. 7, 8 i 9 ZGUBIONO książeczWi a domość Nawrot 13 kę wojs.kową,
prawo
m. 8.
9233g ja'Zdy czerwone i tym
KROJU męskiego, dam czas<:>wy dowód tożsaskiego. Kursy Instytu- mości na nazwisko Ja
tu Przem. Rzem. Zapł- strzębski Stanlisław.
sy Jaracza 14.
8841k
9276g
SZKOŁA
Samoch')do· ZGUBIONO dowód oso
wo Mołocyklowa przyj biJSty, k.artę RKU-par
muje e;apisy. Łódź Sta wo.lin. Podgórski Włalina 7
8852g dvsław. Rabień 9·L.70g
KURSY kroju i szycia 14.VIll.48 r. zgubiono
d')mow_e go
Instytutu dolną szczękę sztuczPrzemysłowo- Rzemieśl nych zębów. Uprasza
niczego. Zapisy, Łódź, się o zwrot za wynagro
Stalina 7. godz. 9-15 dzen;iem. P.iiotrkmvska
91B5g 269 m. 61 Lasota.
ZAPISY
na Roczne·
9269g
Półroczne Kursy Kroju, ZAGUBIONO książecz
Szycia i Modebwania C'Zikę Ubezipieczialni Sp
Krawiectwa Damskie· Zawadzka He·l en.a Felgo orarz: 6 tygodniowe sztyń!>kieqo 25. 9249g
przygotowawcze
do ZAGUBIONO kartę re
egzaminu mistrzowskie jestracyjną
RKU
go. Łódź, Piotrk0wskal Ski~mi,ewice Kubryń
24. Kancelaria czynna Józef wieś Mieżno II
9-12, 15-18.
8902k gm. Budrzis'Zlew!ce.
masizynopisanie.

Kupon N 15
Co io za

Czy

zwierzę-------

widzieliście

je w Zoo

Il GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE
Państwowych Zakładów Przemysłu
Wełnianego

w ŁODZI

Pabianicka Nr 2
przyjmuje zapi•y uczniów do kl. I
w godz. od 1.0 - 1.6 do dnia ~ •ii.er·
ul.

plll'a br.

Wszyscy uczniowie szkoły otrzy"
mują stypendia.
Warunek przyjęcia, akoilczenle 7
klu szkoły powszechnej.
11n1111111n1111n1111111111nmn111111m111111u1n1nm1m11111mn1111ninin11111111111au1111lim11111m1t'IJI

Czytajcie
„Express
Ilustrowanv„
1
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ZGUBIONO kairtę rejestracyjną
RKU Łódź.
Przybys-rewski
Jan, ul. Stefana 3.
9275g
UCZCIWEGO zruiłazcę
damskiej torby skórzianej z zawartością,
pr<>sg:ę o zwrot chociażby kluczy i wsv.ystk.ich dokumentów '>sobistych na nazwi•s ko
Cyg-Jerowa
Jandllla.
Łód~. Al. 1..go Majia
49 m. 1.
926!5g
ZGUBIONO 25 bm. w
tramwaju pDTtfel Z dokumentami Pie.c hotówny Ma.r ii. Znalazca pro
szony o prrzesłaniie oo
kumentów d0 po·r tiern~ Piotrkov.rska 143.
ZAGUBIONO zaśWlad
czienie amnestyjne na
nazwisko Szkiłądź Jan
wyd.allle przez pow.
Urząd Bezp.
Puhl'i'ce:nego w ŁodZ1i. 9263g
ZAGUBIONO ziaświad
arenie
rejestracyjne
RKU - KoIJti'll Ornechows'kli Balesiław wieś
Niemysłów gmina Pęcmiew ]>')W. Turecki.
9256g
ZAGUBIONO książece:
kę Ub~iec!ialni Sp .
Nowakowska Zofia,
NapiórkoW'Sk!i!ego 77.

. ZAGUBIONO

Iegity-

mację tramwajową nie
bieską
pracownkzą

Zwią2'llm Zawod"Jwego'.
ochieżową
Kowałski JCll!l Wawelska
3.
9267g
kartę

lokale

--------POSZUKUJĘ wspólnika do arynnej olejarni
w centrum Ło<hi. Dzwo
nić godz. 8-9, telefon
153-61
9241k
ZAMIENIĘ pokój z ku
chnd ą na pr?Jedmieściu
na ta'k.ie saID."J, dzielni~
ca obojęfln.a.
Oforty:
„J. W". „Prasa'' P.i'Otrkowska 55.
9273g
ftóżne

--------FOTOAPARATY pracy
zyjnie naprawia. Prace amatorskie wykonuje „Foto" Nawrot 1.
8564k
ŁADOWANIE repera•
cje
akumulatorów
wszelkiego typu poleca własnej konstruk•
cji do każdego samo.
chodu. Specjalne aku•
mulatJJry Ługowe (źe•
lazo niklowe) do tele•
fonów, zegarów elektrycznych
„Akumula•
tor'' Łódź, Andrzeja 29
9255~ tel. 165-25
9045k
ZAGUBIONO k'5iążec2 j NAJWIĘKSZY wybór
kę Ubez:pieczialni Spcł. płyt
gre.mofonowy,-:h
KaźmierczaJ_c
L~nardł ~lee.a firma „M€wa"
Konstamtynow Sie1'lr,.!e- Łódź, GłóW!Ila 53.
wicza 12.
9260g
9271g
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