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W Londynie podano do w·1adomosc1,
że liczebność P·ołskiego Korpusu Przyr Rozmieszczenia, w któ~=-~p.~._JL sposobienia
rym byli żołnierze Andersa i inni deportowani Polacy żyją bezczynnie na
· koszt brytyjskiego podatnika, wzrosła
ostatnio t 106.979 osób do 113.715.
Ministerstwo wojny za.powiedziało,
że „nowa energiczna polityka .ziostanie
zastosowana w stosunku do Polaków,
którzy dotychctas dążyli do potostiln;a
w Korpusie, niż do zajęc:a się pracą,
którą llWażaliJ za nieg·odną siebie".
Nr 238 !892, . Komite1 rządowy ostatni·o skrytyko·
Rozmieszcze11ia
wal Polski Korpus
-----------------.;..--------~- stwierdzając, że niespraYfiedliwie i nie
brytyjskie społe·
możliwie jest, aby
czeństw·o nadal ponosiło wysokie kosz
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Rozmowy w MoskwJe

-władzę
demokratycznet

Brytyjski miinister spraw zagranicznych Beviin studiuje sprawozdanie swego specjalnego wysłannika w Moskwie
rząd jedności
może być
Robertsa z przebiegu ostatniej rozmoRząd francuski podał się· wczora/ do\ Sytuacj~ komplikuje Jednak fakt, że Zgro Auriol ~decy~uje si~ na wcześniejsze wy przedstawicieli państw zachodnich
z kierowni·kami radzieckiej polityki zailymisji po posiedzeniu Zgromadzenia madzenie Narodowe odroczyło swe de zwołanie posiedzenia parlamentu.
Z polecenia prezydenta dotychczasoNarodowego które trwało cały poprze· baty do dnia 2 września, wobec czego
·
idza' c dzieii J noc. Premier Marie zgła desygnowany premie! nie móg~y uzy. wy gabinet aż do c~w!li sfo~mo~·a~ia granicznej.
Krążyły pogłoski' o mającym nastąp:ć
terminem ~zw. mwesty· nowego rządu_ załat'!"'1ac będzie b1ezą·
sza/ie ydymlsję gabinetu prezydent·owi skać przed
wspólnym komuni1ka·cie czterech rno"uriołowl oświadaył, że powodem pne tury. JeS1 mozł1we jednak, ze prezydent ce sprawy panstwowe.
carstw z dotychczasowego przebiegu
siłenla Jest plan f.i.nans·owy Reynauda.
rozmów, ale ambasador pmerykański
wysiłki?
UrzędOIWY komuni\cat gloSi, że dymisja
w Moskwie -Bedeli Smith oświadczył
rządu nastąpiła skutkiem różnicy zdań,
przedstawicielom prasy, że jeszcz~ dzi
cą
laka się wylo,niła podC'zas dyskusji Zgro
siaj prawdopodobnie nie należy ocze~
madzenla Narodowego nad projektem
flnansowym ministra skarbu Reynauda.
kiwać takiego komunikatu.
Prezydent Auriol prowadd ro~mo~
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Organizacja wi,Ikiej armii kolonialnej dla
Trudności w przemyśle USA
Afryki i Srodkowego Wschodu
~t!~~I!~~.:~ ~:. Pi:rw~~a::
0

ferencJę odbył pretydent

z m\n\s\rem
Reynaud. W Paryiu 'W'f\tluaa s1ę ledna1<.
możllw·oś~, ab'ł T)retydent powierzył mi
sfę formowania nowego rządu Reynaud'owl z uwagi na to, że nie uzyskał
on kon/ecz·nej większości w parłał mencie. Prezydent Auriol, lak twierdzą,
1
dążyć będzie do naJszyt.>szego pnezwy
· c\ęienia kryzysu rządowego we Francji.

„..,

· Przed· kon~resem

·

brytyjskich Z. Z.

Angielskie związki zawodowe czynią
r>rzygotowanla do kongresu, na któ·
rym omawiana będzie sytuacja gospo·
t:larcza kraju oraz polityka rządu dotycząca płac i cen. Na zebraniach pozapadają
związków
szczególnych

W Aldershot, ośrodku szkoleniow)rm
brytyjsk'iej armii, odbywa się werbunek oficerów do projektowanej armii
której celem ma być
kolonialnej.
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ce, posia a3ącej wie e cennyc surowców.
Główną bazą nowej armii będzie
Kenja, brytyjska kolonia wschodnoafrykańska, gdzie [mperia1ny sztab generalny od 2 lat szykuje swe rezerwy
dla Afryki i Srodkowego Wschodu. A~
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głych.

Powodem tęgo · zjawiska jest brak su
rovvców, ja-ki dał . się. odczuć w ostatnich miesiąca·ch, . a skutkiem jego zwyżka cen towarów.
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Rezoluc1·a Kongresu lntelektua1·1sto·w w obronie pokoju
Iświadkami faktów, zagrażających ele·
mentarnym pojęciom sumienia, rozsąd
ku i postępu.
Kultura ludzkości ocalona została za
cen«i;- niespotykanych dotąd ofiar, dzięki
ogromnemu natężeniu wszystkich sił de
mokra tycznych Związku Radzieckiego,
narodów Wielkiej Brytanii I Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, dzię
ki bohaterskiej walce oporu narodowego
VJ krajach zagranicznych zagarniętych
przez faszyzm.

Depesze ze świa~

oświadczył, że obecny reżim w Jugosławii
jest typem państwa policyjnego. Los kitż
dego obywatela jest uzależniony od mini·
NAPŁYW ROBOTNikóW DO STREFY. stra spraw wewnętrznych. Popivoda nad·
.
RADZIECKIEJ BERLINA
bitych.
mienił, że ten stan rzeczy musi ulec zmiaRo.botnicy z zachodniego sektoru Berlina nie.
Rozjemca ONZ hr. Be·rnadotte pole<:ił rządowi lzraera wycofać wojska z masowo starają się o otrzyma.nie pracy w
narł granicy Iraku w północnej Palesty- radzieckim sektorze. Ostatnio liczba bezroZBYTECZNE Już NAWET POZORY
botnych w sektorze zachodnim znacznie się
nie.
Na rozkaz gen. Clay'a został rozwiązany
zwiększyła i do urzędu pracy w strefie wydział
denazyfikacji przy amerykań·
wschodniej napływają liczne zgłoszenia ro· skim zarządzie wojskowym w Bawarii. W
botników sektorów zachodnich. Wielu zgła prowincji tej istnieje większa ilość hitlerowców w służbie państwowej i przemy
szających się już otrzymało pracę.
słowej, aniżeli w jakiejkolwiek innej części
,.
wojnę w Palestynie
Zachodnich Niemiec.
LUDOŻERSTWO
O
PROCES
Glubb Pasza, brytyjski dowódca
Rzecznik amerykański podał do wiadoAmerykańsL.i trybunał wojskowy w Jo·
Legi·onu arabskiego króła transjor.
kohamie skazał na karę śmierci przez po- mości, iż utrzymanie tego wydziału„ stało
zbyt kosztowne, po przeprowadzeniu re
danii, AbduUi, dowodzie będzie no·
wieszenie 5 Japończyków, a 4 innych na się
reformy walutowej".
wą połączoną armią iracko - transza' ludożerstwo.
więzienie,
dożywotnie
}ordańską. ·O decyzji utworzenia
Oskarżeni żywili się w czasie wojny mię
NAUCZl.';CIELE I UCZNIOWIE
wspomnianej połączonej armil po·
sem schwytanych lotników amerykańskich.
amerykańskiego instytutu pra
.i:>yrektor
karę
13 innych oskarżonych otrzymało
dano do wiadomości w Bagdadzie
\llięzienia od 3 do 25 lat. 8 zostało uniewin- sowego na uniwersytecie kolumbijskim po
we wtorek.
dał do wiadomości, że w przyszłym miesią
nionych. Proces trwał 5 miesięcy.
najbliższych
Oc:tekuje się, że
cu przybędzie do US·A na okres 6 tygodni
dniach, Glubb Pasza wróc·i z Lon15 wydawców i dziennikarzy niemieckich
DYKTATURA TITO
dynu do stolicy Transjordaniri, Am·
Jugosławii uciekł do Rumunii generał celem zapoznania się z amerylcańskim sy·
Z
•anu, celem ob ęcia nowe funkcji.
lotnictwa Popivoda. Generał Popivoda stemem wydawniczym.

Palestynia.
załamaniu się rc1ejmu w
Wa/ki toczą się nieprzerwanie. W ciągu
dnia wczorajszego żydzi stracili 40 zJ·

Ja1k wynika z danych, ogłoszo.nych w
sprawozdaniu amerykańskiego departa
mentu handlu za miesiące lipiec i sierpień, w miesiącach tych zaznaczył się
znaczny spadek produkcJ'i przemysłowej w porównaniu do miesięcy ub ie-

o. lepsze jutro ludzkości

8 nkr' two roteimu
o

Dimoline, b. brytyjski dowó~ca we
wschodniej Afryce, który został mfanowany dowódcą okręgu Aldershot.
·1
d t n ·1 M a1,
d · k
J k
a1 y
en · dl
a po aJe orespon
·
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N l M k
on s, przygo owama a noweJ
oe
armii w stolicy Kenii, Nairobi, są już
mocllo zaawansowane. Monks stwierdza, że materiał wojenny z Egiptu i Pa
lestyny sprowadzany jest w ogromnych ilościach do bazy wojskowej przy
Mac Kinnon Road w Nairobi.
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stoo krytycznym
świadczącemas
uchwałyangielskich
·
pracujących do
sunku
My, działacze kultury, nauki i sztuki z
polityki rządowej. Przyjęcie większoscl rezo.lucji, jakie zgłoszone będą na\ 45 krajów, zgromadzeni w polskim miekongreste, oznaczałoby kr:vtykę pod- ście Wrocławiu, zwracamy się do intelek
tualistów świata!
staw polityki laburzystowskiej.
Przypominamy o śmiertelnym nlebez·
„Daily Work4'f" twierdzi, że obrady
lu1ngresu będą się głównie toczyły wo- pieczeństwie, które niedawno jeszcze
Byliśmy
kól iagadnienia, czy brytyjskie związki groziło kulturze ludzkości.
zawoiowe mają odzyskać swobodę ru- świadkami barbarzyństwa faszystowskie
ch?w w walce o poprawę bytu mas pra go, niszczenia zabytków historycznych
i kulturalnych, prześladowania i zagłady
.
cuJących.
ludzi pracy naukowej, sponiewierania
wszystkich wartości duchowych, byliśmy
Z Tel-Avivu donoszą

cją werbunkową kierować będzie gen.

_Anglia pro„adzi_

w

I

Wbrew rozsądkowi i sumieniu trwa na
dal i nawet wznosi się ucisk jednbstek i
całych narodów, które ciemiężcy nazywają kolorowymi.
Ludzie, którzy przejęli metody faśzy
zmu, uprawiają w swoich krajach dyskryminację rasową, prześladują wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki.
Odkrycia naukowe, które mogły słu·
żyć dobru ludzkości, obraca się na tajną
produkcję środków zniszczenia, plamiąc
i podważając wysokie powołanie nauki.
Zdając sobie sprawę z tego, że współ
czesna wiedza wyzwoliła nowe potężne
siły, które ·z całą pewnością będą użyte
przez ludzkość bądź na jej dobro, bądź
na szkodę - kongres protestuje prze·
ciwko korzystaniu z nauk.i dla celów zni
s.zczenia . i wzywa do zmobilizowania
wszystkich sil, aby szeroko rozpr~estrze
nić wiedzę ~po całym świecie i użytkować
środki naukowe do szybkiego zwalczania nędzy, ciemnoty, chorób i niedostatków, od których cierpi większość ludz·
·
kości.
Narody całego świata nie chcą wojny ·
i mają dość sił, aby uchronić pokój i kul
turę od zak.usów nowego faszyzmu.
INTELEKTUĄLISCI

SW.AT A!

Na nas spoczywa wysoka odpowiedział
ność wobec naszych · narodów, wobec
ludzkości, wo.bee historii.
Podnosimy głos w obronie pokoju, w
obronie swobodnego rozwoju kultura!·
nego narodów, w obronie ich niepodleg ł:J
ści narodowei ich ścisłej współpracy°
~rzyjaźni
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Protest kobiet polskich przeciwko zbrodni, jaką ~:~~~~J:rnae!.a~~y:iat~~=
PABI:NI~: ~
wyrządzono im W obliczu narodów świata
sprame trzymie•

CZESKA Z

. We \Vmdawiu rozpocz~I się ogc>lno~iols.1.i Zja.zd Kohl<>t zwollllly przez zarząd główŁodzi ł wo
ny Ligi Kobiet. Na zja1d przyb~• lo ó1<0Jo IO.OOO delegatek ' 2 cał<1go JH-a•ju.
iewództwa łódzkiego wyjechali~ ponad 1.:101! kobiet z pl"zewodn.iczĄiel\ woj. zalf((.iądio L. K.
Ireną Duniak i prze:wodniczą.cą mit.!"jsklęg-0 zar1.q,du L. K. Iren!\ Piw<>wa.rską 'na czele.

z

dzieci polskkh!
Zakładając twardy sprzedw wobec w Lodizi uł. Piot.rk~k: 2: 6 ·
ZMARTWIONA WANDA: Sytuacja Paru J'ed
calego świata, kobiety polskie żą.da1
ru1>oh11cb
cl w otbora1c:h, w wię.z•len.l·ach, na
- J'ą
. .
.
b ar.c1r;zo. p•rzy k ;a i. \l'O~inna hni bezw-iględ!!!.:itt
„
· d a·1· ą odd
· ·
m·aibował i wywió.2:11 diz 1 esiąt zwro t u swyc h d z,1ec1,
pra:ymusąwych,
· ama
zą
ki tysięcy tbieci",
~ .1a!k.i~ sposob pn.1;c1wdz.iaJ, ać lJO,s•tępO'W'&.niu
Kobiety po·dai·ą w swym 1·1s'c'1e, ," e cd natodowi polskiemu najdroższego
JeJ m~~· Prz.ed<e '."'. 8 7.'!"!;tk:irn prow.~ z nim por..,
nal a zły autentyczne niemieckie do'«Ll- dóbr, największego ze s.karb9w - dzie- zmawiac i_ por.a dm: mu aby p<~ząl się leczył
rnenly na 5.000 dzieci porwany·ch z Ło- ci polskich, prosząc nieznane si<ostry i w Por~d:n1 Antra1koh0Jo:"'1;i. N1e wą~imy, u
leC"Zerue wy-lyme. dodaln·lo ll.a jego stan l tylJS
. •
k
, . ł
l
lk"
.
„uzi,. na -r<>. OOO ze .Śl ąs ka, na 30 .OOO wywie
ma ' ' ca ego sw1a a o o azanie im po- samym zmienią się wasze wani.n.ki. Walka -z 1"'l.
łogiem a•łkoh0lu jest batdzo c~«-a i wymag,,,
·
zionych z Zamojsztzyzny. Niemcy zrabo mocy.

ten odbywa s:ę w '.vm
którym obraduj13 J;ednoqeśnie Ko<ngre,s Pokoju, posi::icJa
symbolicz.ne znac:zenie. Bo w istoo'e nie
może być mowy o skutecznej walce o
okój' bez wci<>gn.i „cia do tei· akcJ'i nai·P
„ "
szerszych mas kobiet wszystkich klil·
że zjazd
mieście,

Fakt,
samym

w

z

I

jów.

z Pani strollly dużego p_.oświęce.n.i.a i czasu. Je

rozpętana pr!ez fa·
s1yzm, pogrążyła ludzkość w cierpie·
nla.ch, których język nasz nie potrąti wy

„Ostatnia wojna,

słowić"

osób
Ponad pól miliona
Ziem Odzyskanych

piszą

kobiety polskie, zeora
ne .na zjeździe we Wrocławiu w sw·trn
liście otwartym do kobiet świat:i, vay·
wając je do walki o pokój.
-

zwiedziło Wystawę

Prze~zlo miesiąc mi~ął już od chwili

olwarc1j Wystawy Ziem Odzyskanych
we Wroclawiu. Przez cnly ten okres
zwiedzilo. ją ponad pól mi!iona os.ób "'.
czym <luzy procent stanow1Jy wyc1eczk1
. .
z !lagra~1cy.
,Wzrasto~ąca_ Rt?le fre'.-:wencJa Jest ~owodem, ze_ c1 ldorzy byl_i we \,\'rocła\~1u,
po· powrocie
·bi·. dzielą.
·
· · do· swych sroclow1sk,
się wraze111am1 ze ·swymi nai 1zszym1,
z;u:hęcają ich do zwiedzenia wystawy.
Jeszcże bardziej pozytywnie oó' nas,
p-rzyzwyczajonyC'h w ciągu trzech minionych lat do niepospolitych wyczynów,
oceniają Wystawę Ziem Odiysk;rnych cu
dzoziemcy, którzy jednogłośnie wyraźają i: ldziw i zachwyt dla tego dzieła.
Uczestnicy odbywającego się w tej
chW:ili Kong:es~ Tntelel;tualistów o~wiadczają zgod'n1e, ze wystawa stanowi wspa
niały obraz dorobku trzechlefoiej, twar·
dej pracy spoltczei'istwa polskiego.
Stanowi onn dla każdego 7.Wiedzaj ące·
go niewyczerpane źródlo optymizmu, za

Stanowi'Sko kobiet polskich p.:id zi e 1 :~
mil iony kobiet pracujących n:i calym
świecie, gdyż i one w mniejszym czy
większym stopniu dośw• iadczyły okropności wojny, niejedna z nich bowi~m o
plakuje dz,iś m~ża, syna czy brata.
Ale nie1nawiść kob[et do wojri'y, dek laracje i apele nie wystarczą. Ta nie·
naw iść do wojny, to ich szczere prngn ienie pokoju, mu si znaleźć wyr::Jz w
walce. W walce z tymi którzy w );nę er
ganizują i przygotowuj~, którzy za! ~ uvva
ją serca i umysły ludzkie jadem sz::iw:1 'i
zmu, którzy szczują do wyprawy <rzvżo
wej przeciwko Związkowi Radz :ecK,emu i krajom demokra•cji ludowej.
Kobiety mogą odegrać na froncie tej
walki o pokój olbrzymią rolę. Któż inny,
Jak nie one właśnie, mogą mieć najwil}kszy wpływ na wyćhowanie młodzieży,
na kształtowanie jej ideologii?
List otwarty kobiet polskich do kobiet

co~ p i szą

Państwowe Przedsiębiorstwa

ZATRUDNIĄ: Mur rzy,

.

kobiety polskie:

„Zrabowano nam dorobek cię~kiej wieloletniej pracy. Obrócono w peny'IH: kwitnąc„ .
wsie i ludne miasta. Zamieniono na potwo'l'ne rumowisko naszą dumną stolicę, zmartwychwstałą inż dzisiaj War~1awę. Zniw;czil
na nasz·e b.agactwa kulturalne - hiL1li-0teM,
galerie obrazów, muzea. -iahy'llrnwe butlowle.
Zniewaoono naszą godność narodową. i ludzltą. Nic to wobec najcięższe], uajboleśuieJ
szej zbrodni hitierowskiego O•kupanla, który
wym1>rdował i wyniszczył setki tysię'Cy d·zfo-

Codzienna nowelka· „E.T.pressu"

Helena i ·Włodzimierz Łucki siedzieli
przy obiedzie w ładnie urządzonym po~
koju jadalnym.. Młodzi małżonkowie
nie opływali w .złoto, ale starcżylo im
na mile i wygodne ~y,;ie.
- Co dzisiaj nuwego? - zap,;:tała

Helena.
- Nic szczególnego,

moja droga!
Mam teraz więcej roboty, lJO chci.3łbym
załatwić wszystko przed odjazdem. A
co ty robiłaś dziś r::m o?
- Miał!lm kilka sprawunków v; magazynach - odpowiedziala Helena - i
'
wiesz co?
W tej chwili służąca wniosła potmi· sek i He;lena przerwała, · . Po 0 1foj;1ciu,

służącej szepnęła tajemniczo:

--- Wiesz co ja_ znalazłam <17.isinj w
tak-sówce? ·
Co takiego?
· - Znalazłaś?
,_ Pieniądze! "Mialani. duio palnmków, więc wzięłam t.al;;.sówkę. Wsiadam
tedy i. \yidzę na zie!ni stary portfel do
polowy zasunięty })OU skuzeniem. Po~łniosłam go otworzyłam. :::::ylo w nim
19.000 złotych!
- . Czy nie było i1azwiska albo adre ·
S.U. właściciela? - spytał Włodzimierz.
- Nie! Nic nie gyło prócz pieniędzy!
..._ Co z tym zrobiłaś'? Czy oddałaś
portfel szoferowi'!
- Także coś! ~eoy schował dla sienie. Ani mi się śniło!

palu do ~alszej pracy ·i entuzjazmu w
tworzeniu nowego odrodzonego państwa
polskiego.
Wszyscy podkreślają z nadskiem, że·
pod· względem programowym, artystycznym oraz w zakresie organizacji, Wystawa stoi na niespotykanym nigdzie przed
tym poziomie.
·
cz as 1•e do wroc ł aw1a
W na bti· z· szym
,
.
.
1
przy~~d~re ze wsz7st<1c~ str?n Polski
młodztez szkol~a, ko.ra zw1ed~1 Wysta~ę
w ran:iach ~kej~ wyc1eczk?WeJ zo~gamzo
waneJ s pecjalnie dla szkol. Poza tym w
związku z zako!'iczeniem sezonu urlopowego spodziewany jest w miesiącu wrześniu również duiy napływ tych, którzy
w okresie pierwszego miesiąca trwania
wystawy przebywali na urlopach.
'
Kierownictwo WZO w przewidywaniu
zwiększenia się frekwencji przygot9wało _wszelkie udogodnienia na przyjęcie go
§ci.

dowlane

Zjednoczenie

lódrkłe

·eśli, zhroja..Zy, robotników budo-

Zgłaszać się w g o<lzinacb. od 8 -16 p<ld adresami: f
Oddział 1 (budowlany) Klli{i rskif-go 1 :~() Ocldzial 3 (bu~owlany) Senatorska. 21

Oddział

2 (budowlany) Ko:rw'iuszlli 43

dmaikże tylko wyt•rwałość Pani p~\anowiema
mo.że diopr0wadzić. męża do norm.a!Jn~ st·anu.
a tym s•amym po·l.epszyć sytuację w donm. Ni•
może P.a:ni dopuścić do tego, by mę-:ał ,~ on
nad diziećmi. Lepiej w takioh wyipadika<:h 11 ile
jest to m"J•ŻHwe wysłać je z dlomu dio p;{ni 10•
dzi::ów lub sąsiadów. Jak już podkreśl:aliśmi
m.a Pil.ni bardzo ciężki rykres przied sobą, al„
prnszę sdę

sprawy, o

i nie zianied!bywać
wart·o i._powinllla Pani wal ;:z.yć.

zniechęoać

* *

Odclział

"'

~

4 (in"talacyjny) Żeromskiego 55

c:r.
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. NIESZCZĘSLIWA NARZECZONA: Droga Pa
ntl Męzczyzna k,ochainy prz<e'Z Pamą n.alefy d()
tych osób wiecznie nie1!<ldowolony;h, lktórzv
ziawsze wsrzys.U<:o wid11:ą w ciemnych ba:Twaich
i uważają z,a swój „obowiąz;ek" krytykować
i fałszywie interpretować wszellkie zjiawislul
życiowe. Z tą cechą charakteru je·s·t b&rdz·0 tTll
d!n·o walc11:yć i naszym zda,niem nie na.Jeźy pne
konywać go o słuszności sw~o stanowiska tyl '
ko prze"Z wy'kazywarue mu odpowiedinich falc·
tów, raczej ośmie,sz'ać jeg.o pewność siebie.
pczywiście p·owinna to Pani robić w tej fotrmie
aby. n!e czuł się ·'.>n zbytnio dotknięty w swej
ambie}~· _NailZe·:Y.ony Pani jest prawd()])odobnie
pod1od7i
człow1ek1em bardw młodym i stąd
jego ziaciet.rzewienie w każdej dyskusjii i w
każ?e.i. sprawie, nawet wówczas kiedy, j<tk to
Pam Iltle'f&z przyznawał, e: góry wiedlz.i·ał "' l'Li~
SłuSlllD.l)Ś{;i sw;oich poqlą<lów. Mamy Wf'ażen~e
że z wi.elkiem i doświa<k-Lenfom O'.kres tem minie i. n/le będzie Pa,n.j miała wdę<."'$j p<>w.odó•
do mepokoju i z'II)artwienie..

•

*

* - Pani
KRYSTYNA: Pragnienie

jest tmpe"łnie
dla k<iżdej ko-biety. Tęskn"Jl!d za ~
skiem domowym, dziećmi jest zupełnie mozumiała i bynajmniej · W<Cale nie śmi~ J~
·d'llakźe właśnie ta.k, jak Pani pn;yp"llncr.ała.
radzimy jej pNede wszys<\kim skończyć szkoł~
i być samodzielną jedn<>stką, która ,... kał.dych
okol'io.r.nościach da sobie radę. Pnecie'Ż. to ~e
dwie jeden rok, który nie wiele mo-7..e mtlen.ić
w waszych W7..ajemnych stosunkach. Wręcz
przeciwnde - powacie się jes.zcr.e Iepiej i póż
niej nie będzie mtała Pani żadlnych ł'O'Zicza<I'O·
wań, j<atkie C'l:ęs·to zda<rzają się w źyciu. :Pr-osrę
odrobinę cierptJiwości.,
się na
więc z.dobyć
skończyć gimna.ejum i dopiero wówc~as pomyna~u·ralne

śleć

(iffCI WZłMIB ~GIA RPAK
(()JPO~KI Z~J 'JOZNAK

nie

f tórą

1

wlan'Ych, oraz -wykwalifikowanych robotników
kanalizacyjnych i instalacyjnych

o

małżeństwie.

E. B. Z

• *

-.

KONSTANTYNOWA:

Państwawoa

przy ut że
elektry.c:i;ny.
Przy szkole znajduje si<: iu:ternat dla eamiejscowych.
Szkoła Techniczno-Przemysłowa
xomskiego 115. ?OSia~a wydział

tat ich w parę dnf po tym zakomuni- przed kilku dniami podwiozłem panią
tutaj z pakunkami. Dopiero po tym
kowala mężowi„
Wiesz, .co do tego -portfelu.. Po spostrzegłem się, że wypadł mi portfel,
tym, CO~ mi p(~Witidzial, pomy:ślałam, że prawdopodobnie W WOZie,tktóry czyścinie byłoby to JnG7.e In<lnie, gdybyn1 łein zanim pani wsiadła. To był taki
J~Rt~ś ni011Cnn.. Bywają ludzi~ wszystko zachowała dla ~iebie . Posła- czarny portfel, dość zniszczony. Mia.uczciwi. A w.ięc co? Złożyłaś go w łam więc anonim<iwo trzy ty~iąc-e zlo- łem w nim 19.000 złotych, ponieważ
mam zapłacić za córkę w sanatorium,
tych dla biednych di:;ieci.
komisariacie?
w którym leży od kff!.m ~esięcy. I my
- A reszta?
Helena wzruszyła ramionami.
- Ani 11ie myślę! Jak to'? W chwili • - Kupiła.ro sobi~ śliczne pantofelki śJałem, że może pani widziała przypadgdy wyjezdżam na walq1.cje i poLrz."- i zachwycający kostitm1 na plażę. Po- kiem w wozie ten portfel? Nie mogłe:qi
buję tylu rzeczy, zdarza mi się gralka, za tym dałam sobie pr~łużyć trzysta zgłosić się wcześniej, ponieważ miałem
znajduję pieni;+dzB nicwiadomo czy je i rt: sukienki, bo któraż z naprawdę ele- wypadek i przeleża.lem tydzień .w szpi
ty byś chciał, żełJym Je zauio ~la na mi- ganckfol1 paf1 pokaże lilię trraz w Sopo- talu.
Człowiek ten niewątpliwie był szczelicję ·? I po co? :ł'il'by je ziożono do la- Ui :h w krótkiej spóJn iczce, no i pienią•
nrnsa znnl0zionych przedmrotów, Q któ- dze ro~es11y się„. Ale 1n::z.eeież posła-. ry.
_ Moja żona rzeczywiście znalazla
lam poza tym trzy tyl'lią,ce złotych '1a
re 7. pewnością un~t i;;ię nie upomni?
ten portfel _ powiedział Włodzimierz.
- Więc chcr;:;z zatrzymać te pi enią- hieJnyt:h.
Helena oczekiwała pocl!.,wały, ale Wło _ Nie miała jeszcze cz.a.su zanieść go
dze?
- Tak - potwierdziła Helena z u- dzimierz nic nie <Jdpowi8dział, jakkol- na milicję.
partą mit1ką. ~ Nic wiem kto je zgu- wiek pochlebiło mu trochę, że żona liDał znak Helenie. Wyszla z nim do
bił, więc zwtrzynmję je dla siebie. Nie czyła aię µrzecii:ż z jego zdani~m.
Kilka dui uplym;h> ;1a wesołych P,rzy salonu i oddała mu pusty portfel. Na
mię~z~j się uo tego, co cię to obchudzi !
szczęście Włodzimierz miał przy sobie
\
Odyhym hyia wit·d,-,;ab, że będziesz. pru gotowaniach do wyja7.dn.
Pewnego wieczoru Włodzimierz i H-e- tyle pieniędzy. Wlożył więc do portfewll mi kar.anin., nie l>ylabym ci powiele11a mieli wfaśnie ?.aRiąM do stołu, gdy lu l9.000 zł i oddał go szoferowi, kitó·
,
cfaała„.
weszła służąca i oZitnjmiła, że jakiś czło ry nie miał dość słów podzięki.
- Ależ, Heleno.
Kiedy znaleźli się :;.ami, mąż powie- Tak, tal·! Za.wsze clJoesz roi da" wiek pra.gnie mówić z panią Lucką.
wać n::uiczki. Jeiilem tak samo uczci- - Kto to taki? Cgego ,chce? - za- dział bez uśmiechu: .
- Nie jestem fab.listą, niemniej wie
wa jak ty, ż'ebyś wiedział o tym, al e pytał Włodzimierz.
:....... Wygląda na szofera, proszę pana. rzę, że każdy zły uczynek pociąga za
nczciwość to nie zbyteczne skrupoly •
sobą karę. Tak jest również i w tym
- Niech wejdzie.
Mloda kobi0L11 byl;\ tak zirytowana,
Wszedł niepokaźny człowiek, mnąc wypadku. Tyś ·ro:atrwoniła znalezione
ie Wlodzirnierz, który· ni trnwi.Jził scen,
dziewiętnaście tysięcy, tak że byłem tedał za wygraną. Wieuliał zresztq. z do kaszkiet w rękuch.
- Przepraszam llardzo, że pai!stwa raz zmus~ony pokryć to z funduszu,
świadczenia, że kiody Helena się uvattrudzę -:-- rzekł ni~śmiał~. Ale ~ do'- :przezn~czon~~o na ~wój wyjazd: czJJ!
.
ła, szkoda b31ł-o tracić słów.
TyJP-czasem Helena po rozmowie z mę zorczym podała rm nazwisko p~lll„ po maczeJ będziesz musiała to lato apędzic
źem doszła do pewnych refleksji, Rezul ~· dług mojego opisu. Bo to ja. własnie I w mieście.
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św i ata jest jednym wielkim prote:;:em
I skargą na zbrodnię, jaką wyrządzono
łm w obliczu narodów świata.

Oto

wali ogółem co naJ'mniej' do 200

tysięcy sięc:zmych kursów pieięgnia·rsikich urządzanych
ro&r~ie p<.rrzez Poilski Czerwony Krzyż pO'i!a
formuie ~i~ Pa111i najlepiej w "wkretarliiacie PCK
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i WACKA

PRZYGODY WICKA

BABA: - Loboga! Moja krowat
WACEK: - P~ciała, frunęła!„.
WACEK: - Po ?rzygodzie z lotniWICEK: - No gospodarzu, gadajkrasula! Ludzi.~ ratujta! ...
Moja
pusznie
mówiłem,
A
WICEK:
kiem nie mam zaufania do wszystkie•
ie lle, bo chcę zapłacić!...
WACEK: - Zgładziłeś krowę ...
leśniczy, pe.życz pan spluPanie
czaj!
Rety!„.
fruwa!„.
co
go,
CHLOP: - Co bedem godoł? Sami
WICEK: - Nie udało się!
WICEK: - Co robfsz łamago? Nie wy, bo gęś zwiała!
:Wita wiela! Gięś jak smok!.„
GAJOWY: - A to strzał! No! ...
...
pan!
Bier
GAJOWY:
puszczaj gęsi! ...
l. ;\\TACEK: - A nie gryzie?."
1

„

~·

Chleb i

KRW IP*

mąka

stani ly

Nowe ceny w

Łodzi

W związku :z ogółno~r.ajową obniżką
\łstanowlomJ przez
mąfcl i chleba,
Mln.f sterstwo Przemysłu i Hantflu-wczo
r<ij octbym się pos.iedzenl• Komls}i Cen
atkoweJ w Łodzl, na-którym ustalono de
taliezne ceny tych amtułów dła naszecen

go miasta. ·
Od dnia 1-go września kilogram mąki

cena wynosiła
dotąd 41 zł., będtie kontował 38 zł.,
mąka pszenna 80 proc. - 63 Ił. (dotąd
66,
~ó Ił.), mfk,a pszenna 70 proc:. rił. (68), chleb żytni 80 ptoc. - 34 zł. (37
58 zł.
zł.), chleb ps:z.enny 80 proc. (ID zł.), chleb pszenny 70 proc. - 62
(s)
rzł. \64 zł.).

iytn·ej SO proc., której

omlary dokonane

lowe komorne - od

września

związku z ustaleniem nowych stakomornego dla lokali użytkowych
aowiadujemy się, że jeśli chodzi o sklet>Y. warsztaty rzemieślnicze, zakłady
przemysłowe, biura 5.td. nowych pomia
rów nie będzie. Zarząd Nieruchomo1ści dysponuje odpowiednim materiaNiemal wszystkfo lokale użytko
łem.
:We zostały już zmierzone, toteż nic
nie stoi na przeszkodzie w obliczaniu
tzynszów na nowych zasadach.
Komorne według nowych stawek
użytkobbowiązuje właścicieli lokali
(k)
'Wych już od września rb.

W

~ek

Pracują ~

lochu!

, W domu przy ul. Zachodniej 66 znaj
du)e się glancownia nici, należąca do
ob. Fromana.
Aż tllzpacz bierze, gdy się przekroczy prog\ tego przedsiębiorstwa! Lokal
jest ciemn'j, brudny, robotnice nie mają się gdzie ruszyć. Część przedsiębior
stw'.'1 mieści Qę w lokalu pod ziemią,
gdzie n'ie dol:iera światło dzienne.
Odór wilgoci miesza s~ę z wyziewami
chlorku. I w taki~h warunkach pracu'e 5 osób!
Najpikantniejsze jest to, że o jeden
efom dalej, pod numerem 64 znajduje
(s)
się.„ Inspekcja Pracy„.

Całe wozy
za stare gruchoty
Centrala Sprzedaży Przemysłu Moto
r;zacyjnego „Motozbyt" przystapiła do
llytniany zniszczonych wozów „tyµo'Wych" (standardowych) na wozy wyremontowane.
W związku z tym samochody marki
„GMC'', „Chevrolet", „Studebaeker",
,,Ford Canada", „Ford V8" i „Willys",
które nie nadają się do remontu we
własnym zakresie z uwag:i na brak czę
ści zamiemych i zbyt wysokie koszty,
mogą być zamienione na wozy wyremontowane wvrnienionvch marek.-

P

'Potop zeszyt6w, morze atramentu

Dla każdmli-

wystarczy w tym roku pomocy szkol yc· U

Jeszcze do zeszłego roku Łódź zao patrywała cąły kraj w zeszyty szkolne.
Fabryki miejscowe, podleg:łe łódzkiemu oddziałowi „Społem", wyprodultJwały
w roku bieżącym zawrotną ilość 72 mil ionów zeszytów, pokrywając niemal
w 100 procentach ogólnokrajowe zapotrzebowanie.
W roku bieżącym do produkcji ze szytów przystąpiły także inne oddziały
„Społem''. Fabryki łódzkie nastawione są głó-wnie na zaspokojenie potrzeb
Łodzi i województwa łódzkiego, ponieważ jednak produkcja ich jest znacznie
pewne ilości zeszytów w dalwiększa od chłonności rynku miejscow ego szym ciągu wysyłane są do poszczegól nych miejscowości w kraju.
10 M\LIONOW ZESZYTO W,
Si. .epy łódzkie - państwowe, spółdzielcze i prywatne - otrzymały już a 12 milionów przygotowano jako re\.V związku ze zbliżającym się począt- zerwę.
Po zeszytach największym powodzekiem roku szkolnego

Masowe

dla robotników i

--

on cer
szk

młodzież

nej

Na onegdajsztJill posiedzeniu Kole-.,- 105 zł, balkon boczny - 30 zł, logium Zarządu. Miejskiego, poza ustale · że - 75 zł.
Na koncerty masowe dla robotników
niem nowych staw.3k komornego dla
lokali użytkowych, rozpatrzyło, jeszcze i młodzieży: krzesła - 30 - 55 zł, lo30 zł balkon -- 30 - 55 zł balże szereg . innych spraw.
Niedługo rozpoczyna się sezon koncer kon boczny - 30 zł, loża boc~a towy w Filharmonii Łódzkiej, w związ- 55 zł.
ku z czym zaszła konieczność ustalenia
Ustalono także .wwe opłaty wejścia
oen za bilety wej.fria. Ustalając cenOgrodu Zoologicznego, które zado
nik, Kolegium uwzględnilo w vierwczną obo·,i~zywać od 1 września rb.
szym rzędzie potrz13by kulturalne robot
zbiorowych wejście
ników i młodzieży szlwZnej, dla których Przy wycieczkach
będzie kosztowało 20 zł, dzieci,
ZOO
do
wprowadzono b. przystępne ceny bileuczniowie i szeregowi WP - 30 zł, pra
tów.
cownicy i robotnicy - 50 zł, niepraBilety na koncerty wieczorowe będą
410 cujący i pracownicy prywatnych firm
kos:>Jtowały: parter, krzesła 105 - 100 zł.
zł, loże boczne - '.:!10 zł, balkon - 55
Jak z tego wynika, jeśli ktoś ma to
- 210 zł, balkon 000zny - 105 zł, lo153 zł, miejsca sto- nieszczęście, że pracuje w prywatnej
ża balkonowa firmie, będzie musiał dwa razy więcej
30 zł.
jące N a poranki populltrne: parter - 75 płacić za obejrzenie małpy, czy hipopo- 210 zł, loże - 105 zł, balkon - 30 tama.„. (s)

Napad, którego nie bylo

Brednie

umysłowo-chore·

postawiły

na nogi apa1·at

Aparat śledczy w Lod~j po;slawiony
został na nogi następującym wypaJ.kiem:
P8:s~r~wie samochodu oso~owego,
przeJezdzaJącego pr.i:cz Arturo'i,ek za
Marysinem, zauwaiy 1i w l\Jrzakach przy
drożnych mlodą hobi6tę w 'koszuli, któm przeraźliwie wzywała pomocy.
Samochód zatrzvmano i przewiezieno nim ową kobietę do Komudy MO,
gdzie oświadczyła •:ma, i.z padła ofiarą
napadu bandyckiego. Według j;.;j słów
napadło na nią kilku mężczyzn, uzurojonych w rewolwet-y. Zrabou;ali jej
pieniądze i zostawi.li w krzakach 1c jednej ko8 zuzi, po czym zl;irgl~.
Zachowanie się Bt-fotnicj Ireny B·1rt
kowiak wydało się wła~om pvdejrzane. Plątala się w zeznaniach, nie patra-

śledczy

gdzie mies'Jka
Ifila
dzi i raz po raz pnedstuwi<da u· inny
podać

i skąd noch~

sposób okoliczności napadu.
W pewnej chwili 9odczas przesłuchania młoda kobil'!ta zaczęla śpiei;,a6 na
·
glos i tańczyć!
,·
.
.
.
.
Lekar~-psych1~tra p~t,~1.cr?~1~ ~~z:;,-

p~szczeme władz· Bart!,ow!al,<,>1!- n_,. y„t

\ niem cieszą się ołówki. Dwie fabryki
pał1st vowe „Majewski" w Pruszkowiet
i „~kra Rarmański" w Krakowie pra..i

I

cują pełną parą.

Cała

PRODUKCJA OŁOWKOW
rozprowadzana jest przez Centralny Zal
rząd Przemysłu Papierniczego, któr:v
tak samo bez żadnych ograniczeń zaspa
kaja wszystkie sklepy i ksi<~garnie.
Nie zabraknie też
ATRAMENTU.
Fabryka Leszczyńskiego w Wars„awie
wyprodukowała już całe morze niehi s
kiego, czarnego, fioletowego i czerwo•
nego atramentu. który przelany w roz•
maitego kalibru buteleczki można na·
być w dowolnym sklepie po ustalonycn
cenach.
Ceny ustalono na '\.vszystkie pomoce
szkolne. Zeszyt kosztuje 7 dotych
sztuka i po tej cenie kaidy uczeń hę·
dzie mógł go nabyć w dowolnym sklepie. Ceny ołówków są rozmaite, w zależności od tego czy ołówek jest „zwyNajpopularniejsze
kły", czy kopiowy.
są t. zw. „Swojaki", których cena detaliczna wynosi 9 złotych.
Przygotowano t«>ż znaczna ilość
TECZEI\: I TORNISTRÓW.
Rilkanaście tysięcy odebrały już skle·
py, następne partie będą p.-otowe jeszcze przed rozpoczęciem zaj1ęć w szko·
Przedmioty te wykonane są z
łach.
impregnowanego płótna. nie odznaczają się luksusowym wyglądem. ale są ~a
to trwałe i wyśmienicie spełniają swe
zadanie. Teczka kosztuje od 400 do
600 złotych. tornister - od aoo do 400
złoty'.!li, 7.ależnie od wielkości.
że wyprodukoJeśli do tego dodać,
wano już ponad milion brulionów, n?ez!iczoną ilość kr~ek i farb, linijek, ekie
rek itv. przedm~tów - można mieć
niezbitą pcw~ość, że w 1ym roku szkol
nym wszystkiego wystarczy dla każde
go uc;rnia.
Ruch w sklepach zacznie się już za"
kilka dni. Być może, niektórzy nieuczciwi kupcy będą chcieli skorzystnć
z okazji i jak już niejednokrotnie rohilł
- spróhują podw.vższac1feny.
OSTRZEGAMY ZA WCZ.\SU!
Ceny artykułów szkolnych obowią
jak na wszel'kie inne
zują t::ik samo,
art:vknł:v piet"~ ·szej potrzeby i ldokol·
wiek hcd:de nsiłował wy.łamać sic z tego zarz;J.d~~nia - poniesie stmn~ą karę. ZA .TEDNĄ TYLKO ZŁOTÓWKĘ
ZAROBIONA NIEUCZCIWIE NA ZESZYCIE, Ołi)WKU, CZY STALÓWC~ •
M02NA Sili! ZNALEZC W OBOZIE
PRACY! WŁADZE NIE DOPUSZCZA DO TEGO, ABY SPBKULANCI
ŻEROV'! ALT N.A ROBOTNIJ(ACH. WY
OSTATNIE
NIERAZ
DAlACYCH
G~OSZE N.L\ NATJI~Ę SWYCH ozrn„ .

niesp.elna .rozu.rr:-1" i wią h1stonę. o ~a:
1Jf!dzie sfmg?wala. W ~~c~y~v1stosc1
rukt na mą me i;iapadł •. am JeJ me obrabował. Pcx:ho?zi z C:mez?-a, ~kąd prz~
hy~a do Lodzi w P?s~lm".•amu pra~y
Juz od dawna dot~męla Je~t. chorobą
u!Ilysłową, a obec1ue stan JeJ znacznie
się pogorszył.
Chorą przewieziono do zakładu dla
um.Ysłowo .c horych w Kochanówku. (i) CI?

(o)
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nieporządkach panuJącycll

w skle

~o- ~\~z;:: :~~n~.p~~:;:!~:Ii:;:e~:słu Papier
ze swych zadań. przy
sobie
kilka osób
h
h t •
• I'
dd
dl
t
~at~~r=~~a~i:p~~~:':~r;!i:~11~:c;~
!~i:!~;;~
0
n1~~rc.
~
OC
~~
Zia
o
~
. ~y s_,rzę
.O? ?awna. mtas~o nas.ze jest. dumne ze Izbawiona rezerwowych odd'zralow na wy nowie będ'ą rowniez straz zawodową. W Je-ceni.e nie sprzedawania niektórych gatunków

ch walebnie

wywiązują się

1

S\\ Ojej Strazy P~zarncj. Pamiętamy jeszcz: z~pewne .m1ę~zynarodowe imprezy
o9dz1alow strazacktch w Turynie, gdzie
łodzcy.. straża~y odnieś!i wspaniały sukces, btjąC najlepsze ekipy niemieckie i
..
. k .
t k
wio k" w·
ptę ·nej. tr.ady~jl,,
t~rna. a
• r1 s te.
10 z:ka. Stra.z .poza~t1a cieszy się rowmez
.
ob_ecrne opm1ą najlepszej w Polsce.
\)d kil~u dni już trwa „Tydzień Straży
Pozarnej'', zorganizowany w skali ogólI
. t
.
d• .
ncpolskiej·
. . . a ~mem Jego jes .spopu ary
·
~o~ame pozarm~twa,. wykaz~rne gotowo

z

zebra
orazsprzętu
p_rzec1wpoza~oWeJ
S~I
na powiększenie
funduszow
me obrony
strażackiego.

paciek wic;kszego pożaru, gdyby nie straż chwili obecnej Zarząd Miejski doprowa- ,matenalu 0 ~rz-ł'mała z rady nadz-0rc7ej.
ochotnicza. Stanowi ona konieczną re- dził już do pięciu strażnic na peryferiach .~V,dpowied>.i na na.s~, wzmiankę otrzymazerwę, której zadaniem jest w takich ra- linie telefoniczne. Do końca tego roku hsmy tzw. „spr~stowanie ·
Czytamy w nim m. in.'.
zach czuwać nad bezpieczeństwem mia- wszystkie oddziały ochotnicze otrzymają
,,Rada Nadz.orC7;a SpołdzieJnl. Pracownlkllw
niezbędne motopompy bez których nie
sta.
Przemyshl Papierniczego wyjaśnia że żadnego
'.
.
. .
tk"
t
B'
10rąc e "'.s~ys. ·1e momen~y pod UW~ moz~a sobie w.yobra.z1ć nowoczesnego polecenia _wstrx:vmując~o ;przed~ż niektórych
hel. mater1_a1u wetrija,nego n\e wydawała. Sprze
gę, władze m1e.1sk1e postanowiły zorgarn- t:kw1punku strazy pozarnych.
Jeśli więc dzisiaj składać będziemy daz niektorych bel została wstrzymooa przez
zować od<lziaJy ochotnicze na wzór straży zawodowej, a przede wszystkim na- drobne datki na cele pożarnictwa, uczyń- Kontrolę Społettl\a,, z gro~a _ko\e~ów".
leżycie je wyekwipować. W przyszłości, my to ze świadomością, że służą one na- .R~da Nat-zorcza k~unikuJe jes"l.C:l.e że „will
ni o r1yma i naganę .
.
.
dd .
b d .
. t .
d
P'>d adresem Rady NM7.roczef mam ilka.
(kl)
g =Y m1as o się roz u Uje, o · ziały testa- - szemu dobru 1 bezpeczenstwu!

KeIner- ko nf., de nI gesI apo

Ze względu na odmienne warunki , Ty

nabiera w tddzi
Straży Pożarnej"
nzień
. '
Zb ·t
·
"j)eCJ'al

. nego ~naczema. . Y eczne jest
org~n~zo"'.ame na tereme naszego mia1'la cwtczen pokazowych. Wszyscy znamy
jej ni:ustan~ą. gotowość niesienia pornocy. Nieraz JUZ moaliśmy się przekonać
.
.
"'·
• .
o sprawnosct naszej strazy z zycia codziennego kiedy jej czerwone wozy
mknęły ulicami miasta na miej·sce poża~

wydawał

w

rodaków oprawcom z · Anstadta

Kazimierz Sokół był w czasie okupacji [ mujących się nielegalnym handlem na
ke~nerem. Zapragnął jednak „lżejszego większą skalę. Sokół nie zawiód'I pokłachleba". W szukaniu odpowiedniego za• danych w nim nadziei. Na skutek jego
i·ęcia pomógł mu j·ego brat Edward, który meldunków aresztowanó w Warszawie
zarejestrowa- l O osób. W uznaniu za to spotyka go nabył konfidentW"l gestapo
nym pod numerem V 43-14. Bracia do- groda: Sokół otrzymał od Bayera kommówili się i Kazimierz Sokół zgłosił do- fortowe mieszkanie w Łodzi.
Pod•czas gdy wzrasta w Łodzi liczba
browolnie swą wspólpracę z siepaczami
z ulicy Anstadta i otrzymał numer ofiar Sokola, do jego kartoteki przybywają po każdym meldunku uwagi o wyV 43-83.
Szef konfidentów Bayer bardzo był za- nagrodzeniach. Figuruje tam wódka, padowolony ze swego nowego wspólpra- pierosy, żywność, pieniądze itp.
Na wczorajszej rozprawie w Sąd·zie
cownika, gdyż ten pracował z nadzwyczajną gorliwością. Pozostając na uslu- Okręgowym prokurator Kaczyóski doma
gach Niemców d'o końca wojny zadenun- gał się surowej kary twierdząc, że niecjowal kilkadziesiąt osób. Zadaniem jego, legalny handel, o którym oskarżony dojako ·konfidenta gospodarczego, było skla nosił w gestapo, był jedną z form walki z
cl'anie meldunków na osoby, które trudni- hitlerowskim okupantem i dezorganizo.
wał jego gospodarkę.
ły się nielegalnym handlem.
Konfident Kazimierz Sokół skazany zo
Gestapo wykorzystało „talent'' Sokoła
również do zadań specjalnych, gdyż w stał na 1O lat więzienia z pozbawieniem
czerwcu 1943 roku wysiano go do War- pra· r obywatelsl<ich i honorowych na
(kł)
~,·y. Miał on wytropić kilka osób, zaj 1przeciąg łat pięciu.

terenie lodzi „Tydzień" łączy się z
mną sprawą . Chodzi mianowicie 0 straż
związku z powiększeniem
ochotniczą.
granic tzw. Wielkiej Łodzi, miasto uzyskało ogółem 14 strażnic ochotniczych,
rozsianych na peryferiach. Dotychczas
straże te dysponowały przestarzałym i
niekompletnym sprzętem, który trzeba
koniecznie zastąpić bard'Ziej nowoczesnym, przystosowanym do nowych zadań.
A zadania straży ochotniczych na per) feriach są szczególnie ważne. Daje się
to odczuć w wypadkach, gdy powstają
pożary we wsiach podlódzk ich. straż pożarna z terenu Łodzi musi np. zużyć oko
ło 3.S minut na dojazd d'o miejsca ewent.
pożaru w Reyn1onto,vie, podczas gdy =
straż ochotnicza z ktańców Wielkiej Lod'zi jest już w ciągu 5 minut na miejscu.
Poza tym straż ochotnicza oddaje Rieocenione usługi w wypadku większych
pożarów na terenie Łodzi, kiedy do akcji
wyruszają wszystkie zawodowe straże
miejskie. Sciągane do Lodzi dodatk'Jwych oddziałów ze Zgierza i innych okolicznych miasteczek jest w obecnej chwili niemożliwe, gdyż i te miejscowości
wymagają stalej ochrony przeciwpoża
rowej ze wzg_Iędu na silnie r.iozbudowany
przemysł. Lódź byłaby więc zupełnie po-

~\Ja

materiał

wybrało

Gdy

I

następujących pytań:

1..,0 jakiej to „kontr.oJf S]>O\e(:meJ'' jest
wa?
7.. Pnez ~ogo została ona p-0w1.1W1ał

!· ~j j~~im ceI~?

ł

g-0 towaru, do któr~o każdy przecież maj~
Mwe prawa!
A to ie ··~innł ofrzymaili nag!lnę" -:-- nie za
d~wa_Ja nas 1eszcze. C~cemy w1edrziec kim są
w nn1 i JAKĄ otrzymall naganę!

Szaika

złodziejska

znalazła się

w potrzasku

Zakady Przemysłu Bawełnianego !J.r.
6 przy ul. Żeromskiego 137 od dłuższe
go czasu były terenem systematycznych kradzieży, dokonywanych przez
dobrze zorganizowaną szajkę złodziej
ską.

Przestępcom powinęła się wreszcie
noga. Przychwycono ich na gorącym
uczynku ze zrabowaną przędzą i przekazano do dyspozycji władz sądowych'.
Pod kluczem znaleźli się: Jerzy Jarmarkowski (Kiepury 23), Stefan Zielil'i
ski (Napiórkowskiego 160), Franclszek
Glebiak (Jaracza 30), Władysław Nowac
ki (Smoc.za 21), Marian Zaręb~i {Pia-'
seczna 17), Mieczysław Krawczyk (Wól

(i)

219).

P. Z. P. W. Nr 3 im. 9 MAJA
Łódź, Tylna 6
poszukują 2 KIEROWNIKÓW

do

Telefon 193-06 i 135·64

przędzalni

zgrzebnej

a) lderownika zgrzeblarni
b) kierownika. samoprząśnic

wykonuje wszelkie czynności spedycyjne
Posiada własny tabor samochodowy, konny, maga9363
zyny i bocznicę kolejową
'

Wysłannik Organizacji mrugnął na j Lecz oto już są na piętrze i zatrzyniego okiem · i obojętnie niby powlókł mują się.
- Zaczekam na pana na dole, & posię dalej.
Sobota - zgodnłe u umową - nie tern pojedziemy do Wiesi! - powiada
zastukawszy, naciska
spuszczając go z oka, szedł w ślad za przewodnik i
klamkę.
nim.
_ Niech pan wejdzie : pułkownik
Minęli parę ulic, aż wreszcie przewodnik zwolnił kroku i nie oglądnąw- czeka na pana _ wpuszcza gościa do
szy się, skręcił w bramę małej niepo- środka, a sam wycofuje się: rozmowa
bowiem szefa Organizacji z Oberlejtzornej kamienicy.
nantem Sobotą miała być ściśle poufZrównali się w sieni.
- To tu! - szepnął w p"ó lmroku Bie na.
rula - na piętrze ... Proszę uważać, bo
Na widok wcnodzącego, pułkownik,
schoGly są wąskie i strome.
który siedział przy stole, powstał z
W klatce schodowej nie było nikogo.
miejsca i wyciągnął rękę.
- A wczorajsza wizyta Gestapo nic
- Witam pana, panie poruczniku!
aała żadnych rezultatów jak to zresztą
Obaj mę.żczyźni spojrzeli na sieb1e
bardzo po
przewidywaliśmy z góry! Wzrok pułkownika zatrzyc1ważnie.
cichu zauważył Bierula.
Oberlejtnant uśmiechnął się wśród mał się dłużej na przystojnej, dobrej
twarzy niemieckiego o:fi.cera, przesunął
ciemności.
- Trzymam się bardzo twardo ... Mo się po jego szerokich barach, prześliz
gnął się po tęczy orderowych wstąże
że nawet za twardo!
- Wiem również i o tvm! - z kolei ćzek.
uśmicchną.ł sie Bierula. •
- Ws naniałv tvn bojowego, froni-o-

iimi.

wJązków naleiaJio np. chowanie przydziaIDwe-

Przeasiębiorstwo Spedycyjne Państwowo-Spółdzielcze
Oddział w Lodzi, Piotrkowska 5

248l

mo

. . ~ a le są, 1 eJ upr~wn a
.'"'e przypusz.czwny, zeby do. zakresu ~I obo

czańska

wego oficera - skonstatował w duchu pułkownik Krzysztof.
Heinz Sobota przyglądał mu się z
równym zainteresowaniem.
- Oto jest ten, za którego głowę
wyznaczyli Niemcy prawdziwą fortunę: ten najodważniejszy z najodwaź
niejszych - Heinz Sobota, jak przez
mikroskop dostrzega wyraźnie siatkę
zmęczone
okalających
zmarszczek,
oczy pułkownika l siwiznę jaka przymu skroń; a i te zmęczone
prószyła
oczy i przedwczesna siwizna powiedzia
ły mu więcej, niż tysiąc najplastyczniejszych słów o bohaterskiej męce i
heroicznym trudzie ostatnich lat puł
kown,tka.
Mł9<ly oficer frontowy zna się dobrze _na dowódcach i umie z miejsca
ocenić ich walory, \Vi~c też i teraz spogląda na swe!{O nowego zwierzchnika z
I czuje, że z
czcią i uwielbieniem.
miejsca pokochał go: za to tylko, że
tak śmiertelnie zmęczone są jego mą
dre, odważnie spoglądające oczy.
- Słyszałem o panu niejedno - pul
kownik skinął na swc>go młodego goś
cia, ażeby usiadł przy nim przy stole
- ale jestem tylko żolnierzem, a nie
dworakiem, nie mam więc zamiaru
prawić panu komplementów. Niemniej
uważam za swój obo\•viązek, podzięko
ja.ką okazał
wać panu za tę pomoc,
pan naszej łączniczce, Wicśce Gorkowskiej. Dla obcej sobie sprawy zaryzykował pan własną glowę i...
- Ta sprawa nie była dla mnie taka

Y

na przędzę zgrzebną.
Zgłoszenia wraz z podaniem i tyciorysem przyjmuje Wydział Perso9362
·
nalny,

znowu obca - przerwał mu Oberlejtnant - postąpiłem tak, jak postąpić
powinien każdy Polak, a za czyn swój
albonajwyższą,
otrzymuję nagrodę
wiem zadokumentowałem przed wami,
kim jestem w istocie i teraz wolno mi
będzie walczyć wraz z W ami o wolnoBć
tej mojej ojczyzny, którą znalazłem
niedawno, ale którą (właśnie dlatego,
że matką stała mi się od niedawna)
pokochałem tym mocniej i goręcej!
- Wspominał mi już Marek Bieru~
la, że postanowił pan zrzucić z siebie
mundur niemieckiego oficera i przejść
do na.szych partyzanckich oddziałów!
-- Istotnie jest to moim najwięk·
.
szym pragnieniem!
dy

Któremu stanie się zadość! Kiepan otrzymać legalną przepuGeneralnej Gubernii?,

może
stkę do

-

Chociażby jutro. .„. ':.' ·~.

;~

To składa się doskonale! Właśnie
zamiar posłać do Warszawy
specjalnego łącznika z materiałem, że
tak powiem, bardzo intymnym. SkorzyM.amy więc z pańskiej osoby, wierzymy bowiem, że nie odmówi nam
. ;
pan swej pomocy.
-

mieliśmy

- Jestem do pańskiej dyspozycji,
panie pułkowniku! - oświadczył Sobota z żołnierską prostotą, ale pułkow
nik w nutce jego gło:m dosłyszał coś
takiego, że uśmfoghnął się nieznacz·
•
ni~
(D. c. n.)

--~

-
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zwedzi zawiedli

C11erćfinały tenisowych mistrzostw

.

~

--
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Przepis na sukcesy

W Katowicach .na ko.r tach Pogoni .Jdbywam i ędzynarodowe mistrzostwa tenisowe
Polski, w których, olx>k najlepszych graczy
polskich biorą udzi ał tenisiści węgierscy i c ze
Zawód organizatorom sprawili Jugosło 
6Cy.
w ianie i Szwedui.
Po szeregu._ wstępnych spotkań odbyły się
już ćwierćfi.nały. Oto wyniki:
(Czechosłowacja)
ćwierćfi,naly: Dostal
Dlaczego według wania jednych prze prosta. Zdaje się, że dość dokładne za-1
Catona (Węgry) 6:4, 2:6, 4:6, 6:3, 6:3; Zabrod·
sky (CSR) - Bratek 1:5, 6:1. Mecz przerwany grywamy, chociaż mamy czasami prze- nalizowanie przyczyn naszych niepowo
na skutek silnego wiatru. Skoneck i - Drech- wagę i okazje do zdobywania bramek. dzeń podał „Wieczór" warszawski. Przy
sler (Czechoslowacja) 6:1, 6:2, 6:4.
Dlaczego stale nasza r~prezentacja pił· taczamy je jako receptę, na lekarstwo,
ćwierćf.inały gry pojedyńczej kobiet: Erdo·
karska, mimo ambitnych wysiłków, o- które, w miarę umi1>jęLnego zażywania,
edy (Węgry) - Jaśkowiakówna 6:0, 6:2: Mi.sRudowska 6:4, 6i3, puszcza boisko pokonana-:--oto pytania powinno nasze pilkarsf:wo postawić na
kova (Czechosłowacja) Velecka (Cze- które nurtują zw.; lenników piłki noż- nogi i przerwać w1·eszcie pasmo niepoPopławska (Piast, Gliwice) chosłowacja) 6:2, 6:2. „
wodze#. Uwagi te dotyczą, rozumie
nej.
·Gra p-0dwójna mę-L<::zyz.n. ćwierćfinały: Sko·
się, ostatniego meczu z Jugosławią.
powodem
jest
co
t•),
na
Odpowiedź
necki, Vrba - Lezon, Jochemczyk 6:2, 6:0.
„Przede wszystkim bardzo zła takKupliński, Radzio 6:2, naszych porażek jest w grucie rzeczy
Piątek, Bełdowski d ky, Dostał - Skoneck~ .II. Borow·
6:4, Za
---·-----------------·
ttak 6:1, 6:4.
Gra mieszana. Cwńer6finały: Erdoety, Szige·
Chylrowski
Jaśkowiakówna,
•ty (W~gry) 6:2, 8:6.
Ją się

~,rasowych„ zmf an, n· e
wystąpu}ą w obronie Tarnov Ji -

Ne ma

ma techniki i taktyk;, więc jak tu wygrać- Kib ce
Dziwnymi drogami chadza piłkarska sprawiedliwość

ie
Owy kalendarzyk Wboks

Szymurę

Tylko
zapraszaią

na turme\ Fi11wie

Do Wa.rszawskiego Zw. Bokser;;kiego nadP
czla depesza z Helsinek, z. imiennym iapro·
łteniem Franciszka Szymury na turniej pię·
ścianski, który odbędzie się z okazji 25-lecicl
istn ~ enia Fińskiego Związku Boksel"likiego . Tur
niej rozpoczyna się w Helsinkach w dniu 23
września. Depesza podpisana je<>t prze-z pre
"te«a Smelsa, klóry był w Londynie i ob<;er·
•owa!' walk i Szymury. Jak z tego wynikałoby
f·nom najbard1.iej zg W6Zy6tkich Polaków po·
d1"lb<1l 1 ę Szymura.

Bokserów Austrii

cłll l6dt Widz/IĆ I lilbil
LOZB ustalił już ka\endarzyk spotkań
międzyokręgow}·ch. Nowych przeciwnikDf\' nie przybyło Lod'zi, ustalono tylko
( 4miny.

A więc pi~rwszy mecz odbędzie się w
Katow.icach ze SJąskiem 12 września, IO
października Lódź walczy 11 siebie z Po
znaniem. Następnie Gdańsk zaakceptował termin 28 listopada na przyjazd' do
lodzi i wreszcie 20 marca przyszłego ro
ku Łódź da Gdańskowi rewanż,
Poza tym terminy 1O października i
28 listopad•a zaproponowano Częstocho
wie i Krakowowi. Walczyłaby z nimi dru
'ga reprezentacja Łodzi na meczach wyjazdowych.
. Jeśli chodzi o spotkania międzynaro
d'owe, to Lódź, mając do wyboru Czecho
&!owację i Austrię które zakontraktowane zostały na dwa mecze w Polsce, woli
\ednak widzieć u siebie Austrię. Mecz
Austria od
międzypa1'1stwowy Polska będzie się 6 grud·nia, w Lodzi pięściarze
austriaccy wystąpiliby 8 grudnia .
Czechosłowacja w
Mecz Polska Warszawie zakontraktowano na 7 listopada, a w drugim terminie Czesi walczyć
będą w Polsce I O listopada .

N we· trybuny
wybuffu;a na \\adion e KP. Ziednoczone
.s t ~·dl<Jn K.
'K1hns.k.i~o

Tęcza,. KP. Ziednoczone, IKP. i V.ctoria nie 'istn·eją

Po raz wtóry mus z ą zebrać się przed- I Bokserską klasę A w okręgu łódzkim
stawiciele klubów, ażeby rozlosować tworzyć iatym będą: ŁKS, Zryw, Concor
drużynowe mistrzostwa pięściarskie Ło· dia, Włókniarz i Bawełna.
Nadchodzący sezon pięściarski zaoodzi. Jest to konieczne z tego względu,
że w strukturze organizacyjnej klubów wiada się więc bardzo ciekawie, bo·
inowację. wiem tegoroc1.ne mistrzostwa będą jetwiązkowych wprowadiono
Zapowiedziane fuzje stały się już tak- dnocześnie limłnacją do ligi bokser·
tem dokonanym i nie będ zi e już w Ło- sklej. Przrpus zczal11ie, do pierwszej lidzi starych znanych nazw: Tęcza, KP Zje gi zakwalif ikuje s ię ŁKS, który ma n:ljdnoczone, IKP i Vic toria. W miejsce tych równiejszy z e s pół, ale kto będzie tym
o\erech kubów powstały dwa nowe. drugim?
Tęcza złączyła się z KP Zjednoczone
Zryw ma silny z espół, Concordii pio:r
tworząc nowy k\ub pod nazwą „Włók
kowskiej nie docen i ać nie wolno, d noVictorii
klubom
niarz", a zjednoczonym
wy twór „Włókniarz", dzięki pcłączen : u
i \KP nadano nową nazwę „Bawełna".
się Tęczy z KP Zjednoczone, dyspomje
Nowe kluby zaliczooe będą do klasy
niemniej silną drużyną, _ bogatą przy tym
A, która tym samJ'm z redukowana zosta
w dobrz~ przygotowane re zerwy. Mała do 5-ciu klubów. Wobec tego poprze
my więc aż trzech równorzędnych kandy
kalendarzyik midnio rozlosowany
datów do tytułu wicemistrza okręgu. W
strzostw stał się nieaktualfly i trzeba otych warunkach nie tylko każdy mecz,
_pracować nowy.
ale każda walka, każdy punkt nabiera
Na razie, koma·sacja klubów włókienni
specjalnego znaczenia.
czych nie objęła Wimy, którą przewiduNowy kalendarzyk rnistrzost·..v ustalodzielnicy
klub
ązkowy
i
zw
jako
się
je
Widzew. Ma ona wchłonąć w siebie in- ny będzie we wtorek na posiedzeniu
ne mniejsze kluby przyfabryczne, utrzy wydziału sport·owego ŁOZB, łączn:e z
zainteresowa:iych
manie których k·osztuje bardzo wiele przedstawicie Iarni
pien i ędzy i przez. to zys•ka szerszą ba- klubów. Mistrzostwa drużynowe rozpozę operacyjną w materiale ludz;kim, jak czną się w Łodz.i dopiero w połowie
września .
również środków finansowych.
~~~~~-~~~~

Remis - nawet po ·dogrywce
Piłkarze

Pabianic

Na stadion ie w PZPB w Pabianicach odbyły,
się zawody w piłkę nożną między lokalnymi
Prywatny Przemysl Wlódrużynami PZPB kienniczy, rorganizowane przez Obywatelski
Komitet Pomocy ORMO. Zawod y poprzedziły
koncerty ul iczne orkiestry Stra ży Pożarnej.
Do przerwy prowadzi ła drużyina Prywatne·
go Prz emysłu Włókienniczego w s tosunku 2:1,
a po przerwie nastąpi ła lek ka przewaga dru·
ż y ny PZPB, -k tóra pomimo heroicznego w ysil·
ku, nie zdołała przechylić szali zwycięstwa
na swą 6 tronę. Mecz za ko1iczył się wynikiem
n i erozstrzygni~tym 4:4.
.· .
.
,
V\ dogrywce podykto:wa~eJ przez sędzieg.o
Nowaka. 2 razy po 10 mm. ~a.dna z druzyi; ro·
wmez me zdobyła przewagi 1 mecz za.konczył
się wynikiem remisowym 5:5.

. P. Z1e<lnoczone przy zbie.gu ulic
I Tym1~nieck i e.go będzie rozbu·
do.wany. Dotychc zasowa prowizoryczna malenka trybuna drewniana już ni·e istnieje. Ro·
zeb rano j ą calk'owici e, a na jej miejscu mają
być wybudowane w ielkie ro.urowane trybuny
Na margines ie tego meczu trzeba zaznaczyć,
<'lmf1t~a.tralne , obliczone na kilkan a ście ty,;ię·
że obie drużyny grały ofia·r nie, a to należy
·
cy mieJ c.
Budowa tych tr ybun ma sią wK.rót' e rozpo·
czą\: i moiliwe, że już w przyszłym roku hEfdą
one gotowe. Stad ion len b ędzi e rnpte-zenlac yji!lym oh1ektem sportowym no woulwQ;zon e go
·
klubu związkowego „Wlókniarz ",

grają.

Pardubice -

Wycieczkę
urządzają

do Wrocłw ia

sportowcy „Gastronomii'

Stanrniem Związkowego Klubu Sport ')wego
„ Gastronomia" Łódź, zostaje zo.rgan izo W 't lld
dm a fi w r ześnia br. wycieczka do Wrod nwlil
na. W. Z. O. Zapisy przyjmuje i informacji u ·
dz 1ela w sekreta.riacie Zwią zk u, ul, Pfotrk o w ·
i;ka 108 ob. Wiśniewski Roman.

Chochlik drukarski
chochlik

Łódź

Czescy kolarze na helenowskim torze

W wyniku pomyślnego za•kończenia
starań o przyjazq ekipy kolarzy czes·
kich do Łod ', Zarząd ŁOZKol. organ i·
rnje w środę dnia 1 wr z eśnia br. wielkie międzynarodowe wyścigi na torze
w Helenowie. Początek zawodów o go
d zinie 17,30.
W programie p ierwszego spotkan ia
przewidziany jest mecz Pardubice CSR
Łódź, obejmujący konkurencje· 400
mtr., na czas z lotnego startu, b ieg;
sprinte r.owsk ie, biegi drużyno w e 4000
mtr., i wyścig austral ij ski. Wszystkie

drukarski spłatał
zmieniając tytuł ;:irtykułu, który powinien brzmieć:
,.Szykujcie miejsce n~ medale". Błąd
·
ten niniejszym prostujemy.
t.onkurencie ounktowane od 8 do L
Złośliwy

nam przedwczoraj fila,

na ORMO

specja·łnie podkreślić, mając na uwaMe wiek
zawodni•ków. W drużyn i e PZPB na wy róż
nienie zasłużył Michalak, który dziś jeszcze
przewyższa może nie jednego z graczy reno·
mowanycb zespołów, natomiast wśród prze·
ciwników - Krzymuski.
Trzytysiączna pu~Ii<:z.ność po!iegnała scho:'
dzące z boiska d;u-zyny h~czny~1 oklask.a~1
za czystą grę. Ogolny dochod, ktory powaz'.'l;e
zastl1ł kasę Oby~at~lsk1ego ~~m1 tetu Pomo·
cy ORMO w _Pab~amcach wy~~ł 82 ty9. zł .
z. sumy powyz:SZEJ. C?bywatelsk.1 Komitet wpła
c1! do Wo3ewodzk1eJ Komendy ORMO zł. 74
tys. na za.kup pełnego ekwipun.b.."U piłkarski e·
go dla drużyny piLka.r skiej ORMO w Pabiani·
,
cach.
. .
't t kl d t d
t k' K
Ob
ywa e1.s 1. omi_ e 6 a. a ą. rogą .wy
razy uznania 1 podziękowania druz ynom ; pll
bliczności m, Pab ianic za ofiarność i &portowe
zachowani e si ę podczas zawodów.

Przypuszczalny sl,.:ład drużyny czeskiej: Zdenek Stepanek, Miroslav Koczwara, Dimitrij Bruner, liri Tomecz I Jaroslav Bartunek.
Drużyna Łod zi' zostanie zas ilona
przez Kupczaka z Krakowa.
Przedspr z edaż biletów w Spółdzie l n i
kaPracy „Szklarz" ul. Stalina nr. 25 i
sach Helenowa od godz .. 13-e j.
Przewidziane ka lendarzem PZKol. na
dz i eń 5 wrześn i a br. w Łodz i , Torowe
Długodystansowe Mrstrzostwa Polski, zo
stały przełożone na środ~ dnia 15 wrze
śnia br. aodz. 18-ta ·

w

tyka naszej drużyny, która nie znalazła.
środków na przełamywanie stosowanego przez Jugosławię nowoczesnego systemu angielskiego WM. Odnosi się to
zwłaszcza do linii n:i.pa<lu, która zagrała zupełnie szablonowo. Nie widzieli-śmy ani. razu tak-ich rasowych zmian
pozycji, jak to miało miejsce u grMzy
jugoslowia1'iskich. 'fe właśnie błyskawiczne zmiany są w· nowoczesnej piłce
nożnej najważniejszą bronią i właśnie
~fe~~~prowadzają do przełamania syDrugim

ważnym

mankamentem na,..

~~~~~~iieb~~~ęg~ac~e~c;~~ p~m:=

pełności wypełnili, to zawiedli całkowi
cie w ofensywie. Można bowiem n.a
palcach policzyć ile piłek nasi napa.st·
nicy otrz~ali od GaJdzika i Waśki. To
właśnie spowodowato, że Cieślilc i Gracz
głęboko cofali się do tylu po piłkę i oczywistq, jest rzeczą, że cała gra ·naszej
drużyny była nieproduktywna i szwankowała.

Poza tym udcrzala u polskich graozy
- poza Cie.~likiem - bardzo słaba tech,
nika i opanowanie 'J'lflkl w pelnym, biegu. O ile trenerowi Kucharowi W. U•
da się te mankamenty usunąć, będme
my dla każdej obc~j reprezentacji !!!il·
ny pr7..eciwnikiem, a .;,yslem W1I stanie
Ambicja to
się naszą. mocną bronią.
silna broń, ale trzeba nauczyc sie grad',
Do tego nie mamy njc do dodania.
Wywody te pokrywają się całkowicie
z naszym sprawoz:ianicm z zawodów i
uwagami na ich temat.

•

*

*
tak wierzą w
Poczciwi Tarnowianie
swą Tarnovię, że nie mogą pogodzić
się z przegraną swych pupilów z Wisłą. To oni właśnie, a nie klub, wystą
pili z petycją _d o GUKF i protestem do
PZPN w dość oryginalnej i nadzwyczaj
przyjemnej formie, zwracając uwagę na
zawodów, w czym
sędziowanie
słabe
dopatrują się przyczyny poraiki.
Wiemy, że zwolennicy tego, lub innego klubu, aż nazbyt często przypisują winę sędziemu, gjy ich pupile przetrzeba
grywa~ {!Je w tym wypadku
Tarnowianom przyznn.ć słuszność, bowiem sędzia Długosz (Wrocław) albo
miał wyjątkowo ł słaby dzień, albo też
w ogóle nie dorósl do prowadzenia poważniejszych ·svotk•xi.i. świa::lcz;1 o t:··-_1
dosadnie sprawozdania z zawodów WiTarnovia, w których w sposób
sła wskazywano
zupełnie niedwuznaczny
na nieudolność arbitra z wyraźną krzy·
wclą Tarnovii.
Natomiast druga pretensja Tarnowianjef;t nieuzasadniona, gdyż zdy.
skwalifikowanemu Cisowskiemu zawieszono na prośbę Wisły fj-~io miesięczną
dyskwalifikację i mógł on brać udział
w zawodach.
Z tym wymierzaniem kar i zawiesza111em ich jest nieco dziwna historia.
Nic nie wiemy bowiem o tym, źe
by Wydział Gier i Dyscypliny PZPN ta
kim.i względami obdarzał innych zawodników. PrzyUład: J an,eczek i Gbyl. Obaj dostali swoje - jeden już odcierpiał karę, chociaż ~-.nacznie mniej „prze
skrobał", niż Cisowski lub Ochmański,
a drugi ....wisi.
Tak wymierzana ,,sprmo iedliwoś~cr
wywoluie zrozumi.ale roz.goryczente
wśród graczy i zupełnie wypacza znaczenie wychowawcze nakładanych kar.
Nic dziwnego, że zawodnicy tracą zaufanie do naszych u;ladz, które znów gło
śno deklamują o tępieniu przejawów
niesportowego zachowania sie zawodni·
ków i brutalnej gry,

•

•
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•-==--=-:c::--::-----·-- " kupno. Zamówienia
Dr WOYNO
•
· d
P:otrkowspeCJ<l.LL· zamiany -:--- A ez, mo1a roga, pozwol mi tylko po·
sta chorób skórnych i ska Nr 27S (sklep Ga
kilka słów„.
telP.Biernacki
i
Jar
przyjwenerycznych
małżonka.mu
-:-- Nie trzeba! - przerywa
Wiem co chcesz powiedzieć i mogę ci zaraz muje Pomo•rska 7 4 do fon 145 _13
9098
9282g - 6 popł.
do wieść, że nie masz racji!
wtrąc1c:l ·

wiedzieć

0

_ MEBLE nowoczesne wy
·
Dr PRESS JANINA cho k')'I)anie solldne
i fa·
ch?we. Ceny przystępne poleca Stefan Przy·
bylski, Łódź, Zamenh o fa 11 ·
. 8796 k
lk
MEBLE
wsze iego rono-weneryczne. Kilfń·
gażu?„.
Garderoby od
Numerowy przygląda się walizkom, kombi- ;kieqo 132, 13_ 14 _ dzaju.
37
.o~~· łóż~a od 18 .000
16-18.
nuj e, wreszcie oświadcza:
8795 k
od 2 1.Y
s~?!Iki radiowe
R
- No, 1'azda„. Za pierwszą walizkę 100 zło- J
M h
1
akusze- 1
' 1 Ml SKI .
'la, choroby kobiece- s ęcy po P.C~ • ee am:
tych, za następne po 50 złCJ1tych„.
Mebh
Wytwor~ia
cz~a
- Dobra„. - zgadza się Sobek. W takim ra Hzeprowadl':ił się
22
k Gło
Mis
wna84~4 •
:zi e 1·a wezmę tę pierwsza,- a pan następne...
116 17•
1n·iotrknw~ka 14. tele- t I zeza
k
8604k _e ·- - _:_ .
f')n 257-23
* * *
SREBRO w każde} P<>, Felek Klawisz wraca nad ranem pijany do 0 V
~elM~
kupuje
stacl
specjalista
OGEL,
'
d(>mu. Wszystko mu się kręci przed oczyma.
Słupy, domy, ulica„. N i e może utrzymać rów- ·· borób kob'.ecych, aku ner I S-ka, Łódz. P:otr
nowagi i pada na chodnik w ten sposób, że ;zeria. Narutowicza 4. kowska 112. tel. 120-6"
7148k MEBLE gotowe i na zatlirarz j ego spoczywa na kracie ponad oknem ·el 760 - 92
· · · sza fy cdero
DTPROC"iłACKI specta mow1en1e,
. .cy .
piwni
32.000,
.Pijak podnosi po chwili głowę, przygląda lista skórne, weneryc 7 drzwiowe od
ne 12-2; · 4--6. Leqio- trzydrzwiowe od 28.000
&ię krac i e, robi zdziwioną minę i powiada:
•
8'i4nk łożka
"" ' szszszysssst k o juz· rrrrozumiem, ale za nów 17.
od 15.000 Piotrco mnie zzzzamknęli, tego nie mogę zzrrrozu· Dr LENCZEWSKI, cho- kowska 31 w podwó8300k
roby kobiece. akusze- rzu.
mieć!.„
ria. powrócił, priyjmu- SPRZEDAM tanio kre
* • •
ie 3 -:- 1, Sienkiewicza dens kuchenny nowy.
Spotyka się dwóch przyjaciół.
82!ł4k Nawrot 54 m. 4.
- Słyszałem, że sie oże.niłeś po raz drugi z St,
9342
Dr MAJEWSKI, -::hero6iost{q twej żony„. Dlaczego? „ .
• =====·-...,..----g
kuchenny
KREDENS
. - Po prostu - nie chcialem mieć 1·eszcze t>v koblece. wewnętr 7
ne. Leqionów 113 -1. sprz.edam talllio. Dowjednej teściowej„„
§28H borc.zyków 23 ~róo Na
Tel. 216-82
• * •
9341g
V.' w i elkim dzienniku amerykańskim ukazało Dr. ROZYCKI, specja- wrot) st<:>la,rz.
które
l!lię ogłoszenie,
maszynę
k lista chorób kobiecych, SPRZEDAM
·
b
· · · jest szczytem ekcnomii.
· ·
" S pe ł ma1ąc nm1e1szym smutny o ow1ąze , akuszerii powrócił. %awiadam.iam przyjaciół i znajomych, że uko- !>1zv1·mu1·e 2 - 6, Piotr Singera szafkową Dow
1
borc'TV'ków 28 m. 11
-J
ch ana moja żona zmarła w chwili, gdy obda· kow<.k 33 l I 16"' ''9
9340g
2a~k
· e·
' a
nyła mnie synem, dla którego poszukuję pieKUPIMY dom lub willę
Jęgniarki, do czasu, gdy znajdę n~ą towa- • - - - rzyszkę życia, młodą, piękną i posiadającą co Dr KOWALSKI MIE- 6-8 pdkoi (wygody}
najmniej 2 tysiące dolarów ,która mogla by CZYSf.AW, specjalista peryferie Łodzi. Biuro
mi być pomocną w prpwadzeniu znanego me- skórno - weneryczne · Pośrednictwa Pl. Wol
9338k
go magazynu bielizny, który przy tej okazji 1 Maja 3, 8-10. 4-7. ności 6-4.
'k:otuprzypomina klienteli , że urządzam wyprzedaż•---- _ _ _8_2_7_9-_k PRACOWMA
rpo cenach okazyjnych, gdyż przenoszę maga· Dr KUDREWICZ spe- chów poleca 112kop i:ań
weneryczne- skie kożuchy, ora'Z bła
izyn do nowego domu, który niedawno kupiłem :jalista
ii w którym jest jeszcze kilka wolnych lokali •~Órne, 8-10, 4 - 7. my ba·ranikowe, przyjmuje zamów:ienia.
do wyna;ęcia, a do tego właśnie domu po- Piotrkowska 106.
8277-k Łódrź, Ja<r<llCM 4 w po·
15zukuję portiera''.
9337g
Dr HORECKI po· dwórzu.
wrócił, choroby żo· KUPI:Ę.l okazyjni e drabi
łądka, kiszek, wątro nę dekairs'ką linkową.
by, Narutowicza 35 ŁódZ 14 I{.'Jlumny 130,
TEATR KAMEJtALNY DOMU ŻOf.NIERZA
Kuza Mieczysław.
ul. Daszyńskiego 34.
9332g9354k
tel. 206-99.
Dz.iś 0 godz. 16,30 i 19,30 O!>tatnie p,;zedstaZAURMAN
DOKTOR
KARAKUŁOWE futro
'w.lenia „ żabusi' " Zapolskiej z Ireną Gó.rską w
specjalista: skórne, we pierwszorzędne
duże
roli tytuło"re j.
neryczne. 8-10; 5-7 sprr.edam. te'l. 189-00
7284k
Nowrot 8.
933lq
LETNl TEATR „OSA" Zachodnia U tel 140-09
spr-ze(250)
ZUNDAPP
Codziennie o godz. 19,30, w niedziele i śwlę uentvśe1
części bardzo
19,30 komedia muzycma ,t. LECZ. ZĘBOW oraz dam na
łia o 16·ej i
93~0g
3.
Szara
tanio.
Makow„ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" :z. H.
nowoczesna pracownia
wilczycę
SPRZEDAM
ską, W. Brrzezińskim, T. Wołowskim· i Wł. izębów sztucznych Kwaskowskim na czele zeSIJ>OłU. Zniżki wai..ne Piotrkowska 8
8278k rasową nioor·ogo. Kopernika 20 m. IOa.
GABINET dentystycz9328g
TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94. ny Maksymiliana Pregiera ze Lwowa. S!}e- NAJKORZYSTNIEJ ku
Ostatnie dni najweselszej komedid
nowoczesna pis•-sprzedasz-zamie
cjalność
pt. ,,MUSISZ BYC MOJĄ".
pie·rścionclc,
protetyka zębów Gdań nisz Kasa sprzedaje bi•l ety na sobotę i dni na· ska 26a
7185k obrą,Cllkę, rega:rek w
stępne. Początek o godz„ 20-ej.
sklepie: 11-go llst01pa ·
~e1czerzv
8895
dla 3.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" STARSZY . lelczer Ga- KUPUJĘ wełnę ow·
Piotrkowska 243.
luba, długoletni prak- czą w każdej ilości
19,1S tyk szp•i tala
sk6m?- płacę dobre ceny.
Rzgowska 185 .
wenerycznego. Główg
na62-76 18-20 8941g
9349
KROSNA mechamiAk~•szerkl
AKUSZERKA Lagow· czne - do sprzeda„Moja mila"
ADRIA
'ska Irena przyjmuje nia. Łódź, Często
BALTYK - „Lekkomyślna .siostra"
Zachodnia 57 telefon chowska 1 a. 9360g
BAJKA - „Wakacje"
989tg
151·76.
GDYNIA - I-sz€ Zdjęcia z Olimpia.dy.
fortePIANINA HEL - „Syn pułku" (dla młod:z.ńeży)
'(oono - snrzelłaz piany stroi _ repe·
POLONIA - „Zielone lata''
poleruje PRZECIERACZKI i brze ruje MUZA - , Siódma zasłona"
paczki do kremów i ma ustala ceny firma
PRZEDWIOSNIE - ,,Dziewczęta z baletu''
Piotrści. wytwómia, war- Czajkowski
ROBOTNIK - „W pogoni za mężem"
kowska 86 - 3, tel.
sztat mecha·n i=y. ROMA - Postrach mórz"
Wa•rsrewa Wikz·a 65.
REKORD - Rosanna siedmiu księżyców"
9346g
~~-==---9;;.;;289g 103-75.
STYLOWY - Bolero"
tanio
SPRZEDAM tani-o od SPRZEDAM
SWIT - „Dragonwyck"
ziaraz domek z ogród- kredens kucheny no
„Okoliczmości lagod.ząc.e"
TĘCZA kiem. Zgierz, Leśna Il wy. Nawrot 54 m. 4.
TATRY - ,,Miasto bezprawia" ;;
I
9342g
(przy . fabryce „Boru(w ogrodzie).
.
ł
9310 l
ta").
„Chłopiec z prredmieś-::ia
WISŁA SKUPUĘ wełnę owczą 30 3ł0tt3nlP. IU3C1
,,Miasto Bezprawia·•
WŁÓKNIARZ w każdej iloścl, płacę POWAŻNA Instytucja
WOLNOSć - „Lekkomyślna siostra"
poszukuje
wysokość ceny, „ME- SpOłecwa
ZACH!IlTA - „Cas-ablam.ca"
KRAJOWY" maSilynistki. Oferty z
RYNOS
. żydorysem i wymaga
f.ódź. Rzgowska 4.
Wstępne
nymi warunkami skłae
dać pod: „Wykwalifikowana'' „Prasa" Piotr

*

•

*

tru- ro by płuc Piotrk')wska
1 173-33 poWTÓ·
_em wysiada z pociągu, nie mogąc sobie dać 116 te.
9265g
irady ze swymi walizami. Przywołuje więc nu- ciła.
Dr .med. SIENKO Ksamerowego.
, .
.- Il e pan wezm1e za przeniesienie tego ba- wery, specjalista: skór

d Pan Sobek wrócił z Międzyzdro1'ów.

z
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Dokqd dziś pójdziemy

Dziś ~~~~;~;~~ny~~Z;N~~.~~le

KI N A

E ozaml•ny
do Szko,I muzycznych

Ludowy Instytut Mu:zyczny przyjmuje za·
p isy kandydatów na wszystkie wydziały do
swoich szkól muzycznych w Łodzi.
Egzaminy wstępne odbędą s.ię w dniach od
6-go do 11-go września.
Za;pisy przyjmuje i informacji udziela seikretariat Ludowego Instytutu Muzy=ego w
Łodzi, uJ. Jaracza 19, tel. 265-01 tylko do dn'.a ZEGARKI,

wa potrz.ebn.a od reraz
Piot·r k')wska 82 m. 41
godziny 15 _ 18 _
93
5Sg
SiamO·
POTRZEBNA
a
·
'
dzielna modys'·
i
pracow
uczenru'ca do '""'
ni kapeluszy dam .
Nawr ot
fikich. Łódź
2 , tel. lU-W. 9348g
p<lm IJC
POTRZEBNA
dom'J'Wa. Ja•raC'lia 38
9339 g
m. 11.
MURARZE, robotmi:-y
potrzeb 'li
oudowlan1i
roboty akordowe. Zg ło
srenia. Siendciewicza
9329 g
53 m. 8.
porno c
POTRZEBNA
domowa. Małe gospo darśtwo. JMacza · 14-43.
9357 g

-

września

Redaktor Naa.el.Ilv:
D-028547

a

9345g
legity·
ZAGUBIONO
· PKP J
ędrzejak
· R
macJę
k
J~" O tr'
31
~·· s ow, yne
936""
V~

I

---

•

-

a

Kupon Nr 17
Co lo za

.

Czy

zwier_zę

______

widzieliście

je w · Zoo

.

-

Teatr „BAGATELA" Piotrkowska 94

-

Ostatnie dni! Tylko do 3 września rb.
Dziś dwa przedstawienia o godzinie
16.30 i 20-tej najweselszej komedii
seronu pt.

.

w

»Musisz

~zuberta.

Letni Teatr „OSA" Za.chO<:lnia 43
tel. 140-09
Dziś dwa

pr-z.edstawienia
godz. 16 i 19.30

ROZKO,IIA DZIEWCZYNA

BEZ WZGLĘDU na dłu
g ość, gatunek włosów
Trwała Ondula-:ja Arne
rykańskimi
płynami
g warantują „Wileńscy
Za' ,FRYZJERZY"
8275k
wad7lka 11
LHUDIOne.
WYROB p9deszew dre
ZAGUBIONO kartę ro w;nianych do tirepów
książeczkę
wenwą,
i katurn. Ceny niskie.
zaśw iad·
wojskową,
W. K&sq;uba. "L<Jdź, ul.
oe:nie zdemobilizowa
Kas'l:llbs<ka 16 przy Li·
Mac1aszek Jan
ni-a.
wies Popów poc11:ta manowskiego.
93580
9347g
Iwanowice.

W roli tytułowej Helena Makowska
W r')lach po.iostałych: B. HalmiTska,
St. Piasecka, W. Brzeziński, K. Brusiłtie
wkz. M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski
•
A. Połoński, 'T. Wołowski i inl!lli..
T. W<>łowskI
Reżyser:
Dekorator: J. Galewski
OTkiestra pod batutą z. Wiehlera
Nowa wystawa - modne stroje
Uprasza się o wcz.eśniejs-ze nabywą.-n.ie
biletów w kasie letniego teat:ru w goóz.
10-13 i od 16, tel. 140-09
9300k
Zniżki ważne.

----

..
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Teatr
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Muzycznej

„LUTNIA"

CNOTLIWA ZUZANNA
Ud.ział bierze
Orkiestra.

cały resipół :

Chór. Balet,

Przedsprzedaż biletów Piotrkowska 102
od godz. IO
„Spółdzielnia Plastyków"

do 1.6.30. Od godz. 17 w kasie teatru.
W niedrz..ielę i święta kasa crynna od
5469k
godz. 11.

.. „ ..... „ ....... „ ... „ ...................„, .....•••..••...•. „.„.„ ........•.......„
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i robotników budowlanych

Czytajcie
,,Express
11ustrowany„

:zatrudni:
Przedsiębiorstwo

Budowlane
Piotrkowska 171
Dla lamiejscowych kwatery zapewnione

~poleczne

Komedii

Dziś i c<:>dziennie pełna humoru ope·

~

Murarzy,
c i e ś I i

być moją«

reżyserii I z; w:łziafem Kazin'D~

Kasa czynna cały dzień. Tel. 272-70.
)
Zniżki ważne na 16.30 i 20-tą.
UWAGA: Wszystkie kupo.ny wydane
z wcześniejszą datą są ważne do dnia.
3 września rb. 5543k

ZAPISY na kursy ad
ministracyjno- handle .
we, s<>h<>titrek. księqo
"'.ośct stenograri' języ
kow obcych oraz maszynopisania przy ;mu·
je sek re ar,at szkoły
Andrzeja 4 tel. 217~19

9283g
kawska SS.
MASZYNISTKI wykwa
szyci.a =_I
liJikowane do
J>')Szukukontekcii jemy. Więckowskiego §
§
28-7 godz. 16-18.
936lg §
9228k
zb "), f·e· POTRZEBNA m')dyst- E

ll lllllll'i llllllll'llllllll:llillllllllllllllllllllllllllllil 'lilllll'illllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllilllllllllllllllllW

ZAKŁADY PRZEMYSLU DZIEWIARSKIEGO

=

zło::t:e.:...

br.

-,.-

Społ. Wói'.filc Stan.i.sława Konopniicidej 7

lokale
Mt.ODE małżeństW":>
poszukuje pokoju sub
lokatorskiego w Łodzi
Oferty
lub okolicy.
składać do „Expressu
Ilus.tI".>wanego'' dla p.
9304b
Toli. '
STUDENT Politechni·
ki p05'zukuje miesZ'kania najlepiej w śród
m.i.OOciu. Oferty kierować pod: „Student"
9367g
z ogrodem
DOMEK
13Uf(St
dzieriiawę.
KlJ1 1 ::.Y kroju, szyci a, wezmę w
modelowania, przy In Okolice Łodtl. Fab•r ystytude Przemysłowo czn·a 2 m. 38.
9350
Rzemieślniczym przy]
mują zapisy na kur s ODSTĄPIĘ sklep ei pół wentualnie z UtrZądze
trzymiesięce:ny
roczny. Radwańska I 7, niem. Pabianice. Of.
9353g
7932g sub „Sklep".
_o_d 9 - 18
KROJU, modelow 3 n.a
lh\tll«!
·
·
·
ubran dam~kich
szyci~
biellźnia r ZNANA pracownia fu·
dz1ec1ęcych
gorseciarstw a ter przyjmuje wszelkie
stwa,
(opatentowanym syste . roboty wch')dzące w
mem Eugeniusza Wiś . zakres kuśnierski, ora•
) wyuczaj ą nelisy, Łódź, Ja.racza
'
k 1eg'J
·
mews
I t t t p
k
9295){
12.
nsRy u 1:1 śrz.emy.
łursy
s owo. - zem1e lntcze NAJWIĘKSZY wybó1
gramo.fonowy-::h
go, Pró:hnika 25 9tt0 g płyt
poleca firma ,,Mewa"
Cenf.ralneg o Łódź, Główna 53.
KURSY
Stenografów
Związku
92710
Piotrkowska 83, za'lisy UW AGA! Motocykliś·
na stenografię, księg') . ci,
najle·
kierowcy,
korespondencję pszy akumulator w u·
wość,
mas'ZY!lopisanie.
biegłym suonie uka·
SZKOf.A Samochodo zał się z firmy „Aku·
wo Motocyklowa przy j mulator" Łódź, An·
muje r;apisy. Łódź St a drzeja 29, tel. 165-25.
akumulato8852g Pclecamy
J~a 7
KURSY Administracy j ry wszelkiego typu
no· Handlowe. Piotr własnej konstrukcji.
kowska 125, przyjmuią KRAWIEC przyjmuje
zapisy od 26 sterpnia'.
popraw\l • reperacje.
9120 PiOllrkowska 59 ?Oprze
na Roczne czna oficyna. Woide·
ZAPISY
88B<k
chowsld.
Półroczne Kursy Kroju
Szycia i Model?wania F OTOAPARATY, se:to·
Krawiectwa Damskie p ery, wagi anal ityc:-z:ne.
qo orae: 6 tygodniowe Projektory kinowe 16
do mm. Taśmy mierni-::ze,
przygotowawcze
egzaminu mistrzowsk ie k -:>mpasy, cyrkle. Jan
go. Łódź, Piotrk?wska Pujdak i S·ka, Łódź.
24. Kanceferia czynna Piotrkowska 83. 8800k
8902k
9-12. 15-18.
BRYCZESY specjalnie
KROJU męskiego, dam s e:yje f-ma
Froncki
skiego. Kursy Instytup iotr ul. Piotrkowska
tu Przem. Rzem. Zapi8770k
8841k 2 20
sy Jaracza 14.

:l~;:~:i~cz:~ig!:Gn:=, z;~l?;!fe 1_si3~d~~kle~~1' :~P:U0~~~::ie~g~~rr~~~:s: .~.~ah;~~;ię~~;0:E;le ;= ~dnia 4
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ozlkę

im. Marcina Kasprzaka -
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Lódź, Al. 1-go Maja 31/33

zatrudnią

natychmiast:
1) KIEROWNIKA Wydziału Energetyki i ruchu,
2) WYKWALIFIKOWANEGO KSIĘGOWEGO na arkusz rozliczeniowy,

§
§
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Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny.

·na maszyny saneczkowe.
~.461k

=
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ne wyroby
Wydawca
Adres RedakcJ! i Admtntstracjh Łódź. 11L Piotrkowska 102a. Tel.: 137-47. Dztału Ogloezeń: Piotrkowska 55, tel.i 111-50.
KRONIEWICZ
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