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W całej Szwecji daje się odc~uc o·
gromny wzrost cen. P·o ;między roki e m
1939 ł 1948 cena 1masła podniosła się o
o 176 proc.,
119 proc., margary.ny około 100
117 proc., ryb mięsa proc. itd.
Ceny dóbr przemysłowych wz11osły w
znacznie większym stosunku. Tak np. cena drelichów w porównaniu z rokiem
1939, jest o 230 proc. wyższa, fabryka
tów wełnianych - o 199 proc., obuwia
zaś o 200 proc.

~~~ie~~fy~~~u~~-

motnego, opału, napoj~w, mydła, me ·
dykamentów oraz innych towarów.
Charakterystyczny jest fakt, że ceny

~e~~o::.:,::e:.g:~::
·
1
potraf
n1·e
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Schuman tez
Czego chce lud

I

francuski~

Bturo polityczne francll'Sikie j partii ko
muni.stycznej oglosiło komunikat następującej treści: Rząd Bluma, Andre Mari e i Schumana upadł po 1 miesiącu istnienia. Zdołał on uzys1kać specjalne peł
nomo.cnictwa finoosowe ·i Q?spod:arcz~,
ale nie udało mu się zdobyc poparcia
R d ten uprawiał
k'
narod t
·t ·uk rdanc:us ie~. ędzą mas pracuJ·ąPol 1 y ę rozyzny 1 n zy
'
cych i diale 0 nie potrafił przeciwstawić się odru~h· owi całego narodu, który
wypowiedział się prreclwko polityce
nędzy, glodu i wyrzeczenia slę niezależności narooowej
~ SW
tr
.
k·.
,d f
Naro
ą
raincus i pragnie u zyma~
niezależność

narOdOW

j

poJityczn

swoją suwerenność pa~stwową ; che!

odgrodzić się od podżegaay wojen·
'nych. Pragnie on odstąpi enia od umów
międzynarodowych, g'Nałcących jego

niezawis~ość, \·a~ układy londyńskie,

Stanazawarte
umowyitd.
bruk:se\s'de,
Francjazepragnie
mi Zjednoczonymi
trwałego I sprawiedliwego pokoju, o'trzymania należirlych jej odszikodowań
.woiennych, pragnie dobt'{>bytu, rynków
zbytu dla swego przemysłu i WSf>ółpracy ~andlowej z krajami Europy wschodnre1.
Naród francuski chce polepszenia
:Warunków życJ.a mas pracujących stabitizacji gospodarcze/. Jest to jedyna dro
ga do odbud•owy kraju, 1 tyffco taki pro·
gram może Uczyć na poparcie ludu.
Biuro polityczne nawO:l1uje wszystkich
C:zlonków ruchu oporu, ws'Zystkich szcze
rych patriotów fr.a·ncuskich do współpC>'vVyższego
działania dla osiągnięcia
celu.
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a czego.„ prezydent 'Auriol

czeń, tym jaśniej uwydatniają się nasze

sukcesy gospodarcze I osiągnięcia in·
Desygnowany przez prezydenta A uriola premier Ramadier zrzekł się mi·
nych państw demokracj,i ludowej.
sjł tworzenia gabinetu, ponieważ nie udało mu się uzyskać poparcia s1ronnictw
Polska i inne państwa demokratycz·
politya•nych. Prezydent Aurlol polecił kolejno utworzenie nowego rządu b.
ne zużywają główną część swego wy·
premierowi I ministrowi finansów w ustępujący.m rządzie Marie - Robertowi
siłku ekonomicznego na odbudowę zni
Schumanowi.
szczeń WoJ'ennych, a mimo to droz·yzna
Szanse Schumana na
Po otrzymaniu od prezydenta Auriola socjalistami.
d · · b • ·kl
d
.
t
d s h
·
. .. t
została zahamowana, zaś dobr·obyt mas
m1sJ1 worzenta nowego rzą u c u- u worzeme rzą u wy aJą stę yc DI e.
„Ce Soir" pisze, że Robert Schuman
man odbył konferencje z przywódcami
pracujących powoli, ale stale .i systema •
t
d ·
ta
k
. . , .
b d ,
b
.
t .
a Y '!' a ac. moz 1~wosc1 ma m:i1~szans~ su cesu . m, g zt~ sp?
par.yJn~mt,
u~z1ału ich w rządzie pod Je~o. kierow- kala J~z p?razka Rama~~era. Dztenntk•••tylilc•z•n•i1e1-ro•ś•n•ie•.••••••••••
.
n1ctwem. S~hum~n odbył, JUZ rozmo- podkres}a, ze ~am fakt, Iz ~o Schuma- ,
~.z przywodc~m1 radykałow -: u~tę- n~ zwrocono się z propozycJą. utw.or~epuJącym premierze Andre Marle I b. nta rządu po µpływie zaledWie :nnes1ą- ·
ministrem finansów w rządzie Schu- ca od jego własnej rezygnacji wskazu• ·
· · k
· b
· · k b d
•
M
R
e
ar ZO partie ? ecneJ Wlę SZOSCI
Ją, Ja
,
mana .ene ayerem. ,
~~antem komentatorow głowne trud p~rl~ment~r~eJ są .nte~~oln.e. do .znal~Wysłannicy trzech mocarstw z.a.
nosct S~humana J>:ę<Ią polegał~ na na- z1i:,ma tak1e3 komb1J?-~CJt mtntsterta!~eJ,
ch~dnich ~ Mosk~ie odbyli w
kłonlemu radykałow do wspołpracy z kłora mogłaby stawie czoło sytuacJI.
dmu wczorajszym Jeszcze j edną
konferencję na Kremlu z mlnistre·m

RO zmowy
na Krem Iu

Chata wuja Toma...

Murzyn ,,k osztu1·e'' 35 dol.
Handel niewolnikami w USA kwitnie
-·iI
KorespondencJ·a z Nowego Jorku
. , .

228 murzynów, stłoczonych w ciężarówkach, przewiezionych zostało do
Bay City w JUichigan, w Georgii, trzy tygodnie temu i sprzedanych po cenie
35 dolarów fabryce konserw;
Murzyni ci przewiezieni zostali do 3 farm w okręgu miasta Bay przy
czym Wielu z nich zostało zmuszonych do spania w chlewie razem z.e swiniami. Po 2 tygodniach brutalnego traktowania i życia wraz ze świniami
większa część ich uciekła. Włóczą się oni obecnie po całej okolicy.
Murzynów tych pociągnęła obietnica otrzymywania 6 do 12 dolarów dzien
nie za pracę na farmach, uprawiający eh ogórki. Po przybyciu okazało się
że dos1ac jedynie mogą 2 dolary za to- godzinny dzień pracy w polu.
Człowiekiem, który przybył do Georgii, celem przywiezienia murzynów
jest Clyde Thom_pson zatrudniony w fa bryce konserw ~ Bay.

Mo!ot~wem

i wicemi•n istrem 1WyK?ła londyńsk1 ie zapowiadały wy
dame przez 4 mocarsł\Ya tymczarzebiegu
sowe I) komunikatu z
rozmów moskiewskich, o ile zostankwie ot ~lągłnlęt~ porozumienie w
es 1 za atw1enia problemu wa.
lutow~ w Berlinie. Koła te twier
d~ą, '!'e w zasadzie ta~ie porozu·
m1~nie zostało już osiągnięte, cho
cizi ter?z tylko o opracowanie
Po posiedzeniu poszcz·~ołów.
nledz1ał~owym ambasador USA Be
dell S!"lłh oświadczył, ·iż wspólny
komunikat tego dnia nie zostanie
wydany.
~a zapytanie dziennikarzy powie
dział on również, iż sądzi że odbę
dą się Jeszcze da1sze ro;mowy na
szynsk1m.

1
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':::~;:.:~:~·~~·:~;:::::~:7~ Zakneblowac usta pQdzegaczom.
Głos Polski w sprawie międzynarodowej' konwencji prasowe1·
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szych sitach stawiał Polakowi zacięty
Z w Ge- dz1e sposob na zahamowanie rozpętaa pos1e zeniu om1SJl
. b
dd ł . .
t
In
opór
·
•
·
„
k
kt
·
·
·
ez
prawie
JUZ
a
o
a
se
·
new17 omawiano proJe . onwencJI pra 1neJ propagandy woJenneJ. Konferenwalki.
sow:J· Del~gat pol~k1 dr .. Suchy. w_y- cja nie spełniła jednak oczekiwań dele.osta te cznie Skonecki zdobył tytuł stąpił p~zec'.iwko proJekto:vt ':1w~zaJąc gacj'i polskiej i projektowana konwenmistrza w 3-sel.awej grze 6:3, 6:3, 6:1. go za niedostateczny, pomewaz nte zak
· · t
·
· kł d · b
·
a zie ~naJmnlPJ ~my amwiera najważniejszych punktów _ za· CJa .?1:
kazu propagandy wojennej i podżega- p~n 11 . Jedn?'ch p~nstw przeciwko drugim 1 podJudzan1u do nowej wojny. W
nia do wojny.
Dr. Suchy podkreślił, że Polska, jako konwencji z~ajd~ją się równi.eż ~ewne
Donos~ą ~ Nowego Jorku, że
kraj najbardziej dotknięty przez woj- punkt~, zaw1~raJące dyskrym1nacJe ra„Columbia Film Col1\\lany" musiała
nę, przysłała swoich delegatów na kon- sowe 1 lcolomalne.
Wycofać z ek.ranów najbardziej reDr. Suchy zapowiedział, ż~ delegacja
ferencję w nadziei, że konferencja znaj
akcyjny film, wyprodukowany przez
Hollywood, „Portret amerykańskie
go komunisty", ze względu na nie-

-Groch o ścianę-

Bazy dla Czang - Kai- Szeka

przychyln,ą reakcję publiczności.

Przed niedawnym czasem, z tych
samych względów musiano wycofać z ekranów film pt. "Spowiedź
komunisty",

z Hong-Kongu, że c h i '1ś:.: a
cywilna jest przymusowo werbowana do pracy przy budowie nowej
lotniczej w pobl i żu znajdu j ą:ego
bazy
O PUBLICZNĄ DYSKUSJ~
rękach Kuomintangu portu, Ts ingw
się
60 prz~vód.ców związko.ych z Detroit
ten służy Ame rykanom ja <o
Port
tao.
wysłało list do prez. Tm.mana i kandydata
i morska .
~otnicza
baza
Partii Postępowej na prezydenta, ·Henry
Walla-0e'a, ż;;~ając, aby przeprowarlził pub
Wszystk ie mater i ały, potrzeb:il? do
liczną dyskusję na wiecu, zorg~nizowanym
budowy wspomnianego lotnisk3 zostaw związku z „dnielJl pracy" w City,
ły dostarczone do Ts inatao o rzez A·ne'

Donoszą

lu· dność

ry kanów. Prace p rzy budowie b3zy p ~ o
wadzone są pod nadzorem ame rv:~ a:1sk ich i nżynie rów i oficerów.
W m ięd z yc z as ie przybyły do Ts ing I3 0
dw ie es kadry an'teryk ański ch l a taj ących
fortec . W najb liższej przys złości ::>czeku je s ię przybycia w i ę k szej ilości ame
ry k ańsk i ch bombowców, stacjon 'J] ący c: h
cza s w ame rykańsk i ej ba zie p :Jdot
wie trzne i na wvsoie Guam.

polska wystąpi na generalnym Zgro·
· •ONZ z własnymi propozy·
"!a d~en1u
1
CJa?1 • dotyczącymi konwencji prasoweJ.
----------------

Depesze ze świata

DE GASPERI WSPIERA SOFULISA

Rząd włoski wysłał do Aten 80 lekkich
m~ździerzy. Pierwszy .transport t ych moź·
dz1erzy przybył już do Grecji i został rozdzielony między oddziały armii monarchi-

stycznej.

U~A W POGONI ZA NAFTĄ
Z Kairu donoszą, że założone zostało turecko-amerykańskie towarzystwo naftowe
finansowane przez ołfydwa rz~dy. Towarz;
s~wo ~oszuk.uje nafty w całej Turcji. czymąc Wiercema w różnych częściach kraju.

ROBOTNICY ZSltR SWYl\I WŁOSKIM
TOWARZYS·ZOlU

Konfederaeja włoskich robotników r olnych wyraziła swoje gorące podziękowanie
Radzie so-nieckich związków zawodowych
za 15 traktorów, które zostały ofiarowane
p~ez .radziec~ch robotników włoskim spół
dz1elmom rolmczym. Pierwsze t rzy t raktory przewiezione zostały już do Neapolu. ReHła dostarczona zostanie w ciągu września.
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Długowiec··zność zwierzał\ ~s~„!
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zalezy od ich wie lkosp1

1

gatunku. -. Ameby

e praktycznie J.jc:ć
Z doświa<dczenia wiemy, że ::iies Ż:"'· 1 lat, choć ·sprawdzeni
l
·
· d
. d I t 16 k d o 15.' k r?"".13 · d o 7r:::~, się
. .
o.
mog
. o t.eJ_ pory ni~
, ot
Je . o ~
k·on z:as nawet do 30 1 dłuzeJ. Nil ogol . Rown1ez wszelkie prawdopodo b1enim większe jest zwierzę, tym ':Bu·łej ży- stwo przemawia za tym, że o,::iuvmie
żólwie z wysp Gailaipagos i olbrzy,nie
}e.
Tak n:p. wedJug niesprawd~01yc~1 ds- węż_e. • dusiciel~ z Brazylii (Boa A~ac.:;n
tychiezas dainych, olbrzymy sw1a:a ssa- da 1 Jeszcze większy Boa Cons:nct-or)
ków - sloń i wieloryb - osiąg:1ą~ illO- żyją wieki. Drobiazg w świecie gnr:lów
gą 150 lat, drobiaz,g natomiast w ~odza- skazany jest na ogół na znaczn:e 1<.rót· ju my·szy czy królików cieszy się 1ym sze życie.
światem zaledwie po kilka lat.
Człowiek siainowi, jak zwyi<!e, swoisty wyjątek, gdyż może żyć wie:oim_,t-

.

/ wszystkim

•

„ ,

Bu z· ety

Jeśli chodzi o długowieczność, rujle.
'k
.
d .
· .
pJeL urzą z1 1Y, się m1. roo.rganizm y z gru
ame·oa,
np.
Jak
kowcow,
Jednokomor
py
które teoretyczni e są nieśmiertein;ł. Osobnik dzieli się na 2 części, tworząc
w _ten s:po_sób dwi~ n_owe jednos:Ki, . a
kazda z rnch w krotk1rn ba·rdzlO czasie
z.nów dz,iel'i się na 2 nowe i~d. bez końca. Tu więc indywiduum w ogóle nie umiera, lecz po pr·ostu dzieli się.

zatw1·erdzone

Łodz·1

.I
. mo ż e ust ac.
Of arnos. ć na odb udowe: St o1·ICY nie

plenarne posiedzenie
Wczorajsze
Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi po
biło swego rodzaju rekord, trwało bowiem zaledwie 40 minut!
Po·r·ządel·,, _ dz1'enny p1·zeur;_
" ,dywał tylko
naczelnik
odczytał
komunikaty , które
Wysznacki.
Rada Państwa zatwierdziła budżet
zwycżajny Łodzi na r. 1948, zamykający się sumą 1 miliarda i 971 miliótiów
zł., C>raz budżet nadzwycza jny - zamy·
kający się sumą 380 milionów złotych.
w ten sposób rzątlowa dotacja na poIu·ycie deficytu miasta zmniejszyła się
dnak większość ginie już po kilku latach z miliai·da i 200 milionów na 779 miliood wyklucia się z jajecz~a.
•
Badanie naukowe jest tu niezmiern'e nów złotych.
Poza tym naczelnik Wysznacki zautrudiniio ne: w naturze ryba ginie z reguły śmiercią gwałtowną, w wanmkc.~ 'I wiadomił obecnych, że Rada Pa:6.stwa
zaś sztucznych, akwaryjnych , życ;e jei przyznała Łodzi na roboty inwestycyjulega sztucznemu skróceniu lub też ra
odwrót - nienaturalne mu· przedłu;~en: : J.
O gada·ch wiemy tyle, że są one nie·:zwytJe długowieczne, przy·najmn .ej jeW dniach 5 i 6 września rb. wyrusza
śli chodzi o szereg charakteryst vczny.:.h
ł_,odzi zhio1·owa wycieczka rzemieślni
z
gatunków. Zdaje się nie być przesadł
na Wystawę Ziem Odzyskanyc h
ków
twierdze.nie , że krckodyl żyje kilkaset
do Wrocławia.
Łodzi wycieczkę organizują zarzą
·
d y poszczego· 1nycn cech,ow, na prowinwzględcechów,
związki
cj'i okręgowe
wystąpi w teatrze W. P.
W ,1 11 ; 11 3 i 9 wrieśnia br ..w sali tt'atn• Woj nie ich oddziały.
Kto chce wziąć udział w wycieczce
ska Polskit>go 11rzy 111. Jnrarza 27 wystąpi z1wl-.·o
bezzwłocznie zaopatl'Zyc siię w
winien
TAMARA
rad:.iecha
śpie-1rnc:::ka
i
mit11 Ul/lc,,,ka
dd .
• •
t
CHA NUM wraz ze swynJ zt'społem.
Zla}e • „0!"
W fin in 8 "rzdnia prze1l,tawieniP ' o<lhrJzie k~r~; y W m.lc?:COWY,m. O
~if wyłącznie illa członków Towarzy>tw~ Przyja bisu , a ·w n1le]scowosc 1ach, gdzie nie
w Komunalne j Kasie
źoi Polsko-Ra<lziecl,iej za okazanir;n l<'gityrnnrji ma „Orbisu" Oszczędności. Karnety uprawniają do
członkowskiej.
·.
.
•
.
Cenv l>ilrtćrw o,] 75 zł. do 300 „ł. Na thir{1
wyzyw1enia ,
IJ '' rz~<ni11 hilf'lv w cenie od 150 7.ł. ilo 6SO zł. ko1:zystai:~a z. nocl~gow,
·rasse-portout "·a~ne są tylko "!' Jzid1 8 wrze· zwiedzenia miasta I wstępu na WystaO.
w~
.
3nia 48 roku.
należy przechować,
Bilety Jo nal>ycia w S.-krPta_i·ia~ie Towarzy· 1 Bilety kolejowe
,
W
.
l
stwa Przyjaźni Pol,J,o-Rachirrl,iej przy ulir·y
ystaWle,
Piotrkow~kiej 2i2-h, o.l rlnia 2, '' l'Zl'iinia w go1k cele?1 osten1p owa?1a :r;a
gdyz będą one słuzyly Jakft bezpłatne
..
of! 9 do 20-ej.

ne pożyczki średnioterminowe na ogólną sumę 288 milionów złotych.
Dyr. Ginsbert zreferował sprawę po
działu miasta na strefy, w związku z
.
dl a 1o k a 1"J. mieszpo d wyz.. k ą k omornego
kalnych z dniem 1 września. Podział
ten został zatwierdzon y.
Na zakończenie przewodnicz'ący Andrzejak, komunikując o rozpoczynają
cym się_ miesiącu Odbudowy Warszawy
zwrócił się do MRN, aby ta zaapelowała do ludności Łodzi o jak najintensyw niejszy udział w tym szlachetnym wy.
.
.
P1·ezes Andrzejak wy
ścrgu of1arnośc1.
raził uznanie dla tych wszystkich, którzy spełnili czyn obywatelsk i, wyrażlłjąc przekonanie , że ofiary nadal będą
płynęły i że nikt się nie uchyli przed
(k)
spełnieniem tego obowiązku.

Rzemieślnicy jadą

Tam ara . hano m
c·

w

z.

do

-1

mu tej tajemnicy. Ale teraz dni moje są
policzone, a zresztą wiem, że nawet po
mojej śmierci nikomu o tym nie pQ.wiecie.
Wiecie wszyscy, ja,k bardzo kochałem moją żonę i chyba pamiętacie, że
przed dwudziestu laty przeniosła:' się ona do wieczności.
Po jej śmierci wyszła na jaw rzecz,
którą wolałbym przed wami zataić. Zna
lazłem pa,czkę jej listów, które niezbi cie świadczyły o tym, że przez długie
ha•t·a mia1la przyjaciela.
Był nim pewien lekarz, kawaler, SiJmotnik. Przed laty przychod.ził do na s,
ale później straciłem go zupełnie z o?ZLI·. Z listów dowiedz!a1e rn się, że moJa ~ona . w, dalszym ~1ągu utr,~Y1!1Y'."'ala
z_ mm bl1~kte stosunki, o co JeJ nigdy
me podejrzewałem.
Dowiedziałem się ponadto, że ów lekarz posiadał fotografię mojej żony z
pani.eńiskich jej czasów, zdjęcie, które
mi niestety zginęło.
Okazało s i ę, że żona moja otiarowała mu je ki edyś w prezencie. Może wyda się wam t,o dz iwne, a1Je z.!)il<nięcie

I

bą ie&~ bair:cJ:z~ udąż11;ra i ~dna. ~ylk? wy-

1
0
11
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ni1a p'Jwinl!l<i. Pani pomóc mężowi

i poświęc<ić

mu d'l.l:ilo crz.a<Su i. uwagi. Tu.ięlrnjiemy m poq,&ro
wi€'1l.iią i pmslimy n<l'pi· S1ać j-es'lJCZe do nias.

' '~-

.„

CZARNOOKA BRONKA: Powtltnaia Pant p{)iT'o
zmawiać ze SW)'ln t:najomrm i llPYlaĆ Jt.O
otwarde, en wpqynęło nia mrian.ę jego dmych

możliwe,
Bairdvo
go
usposobił
którym Paru~ię.pi'S'l>e,
<> 7Jachowa111Jia
n,ieprz.:ycbyilniie d'J Pani pod wpływem ja·
kichś osobistych ur.au:. Jeżeli jedina-'K jest tak, ·
jak Pani przypUSZC7Ja, to naszym zdaniem naw~ek, lct-óleży zerwać tę zn,ajomość, gdyż
ry kocha, nie powinoiien uleg1 ać -plollk:om, roe;w st<:>s'Wllku.
ludlzi
siewanym pl'lZez Z1arwi.~»tnych
dlo swej lliarz.eCZ'onej, a o.bowiąz:kiem jeg<>
jest 7'aWSoZJe S'OOl!l~Ć w jej obromie, niaw~ wów
cz,a.s, gdy 'Ilie jest praeikon.any 0 słuszn~cJ.
W P')damym pl"Eez Painri·ą wy.
sstan<)wiisJka,
}ej
ruiie me ~sprawiedMw±a wys,tą!}ień tego
padiku
Parui.

czasowego
kolega,
że

* • •
Z ŁODZI: RodrLice Pani ni~
racji, chcąc ją zmusdć do p()
cztoiwieka, którego Pand nie koeha.
Pain1i kogoś, kfo ziaprząta jeJ
teg-o,
r<>myśli i serce, ade pochodzi e; roibot;ni-c'lej
dzi111.y w przoowień·stwie do kain.dyd!ata .i~l
rodrlń1ny. Drog·a Pani! Jest Paro dor,')SiJ.ym czło
Wi€kiem i w tej OS10bistej i tak ważnej dila
niej sprawie, która 7ladecyduje o Pani przy·
d..,
szłości, os.ta.tnie słowo nal€ży wyłączrui~
Pant Jeże~i kxha Pani swego znajomego, 1.'ro
srzię nie , m 1 s.ta'llawi1ać się nad wyborem i pójść
va glos~m 6'Weg'{> seroa. PowiruJ.<a Pan~ sp•rób<>
~ROZPACZONA

mają absołumie
ślubienia
p'JIZJl.ał!a
Do

wać wytłumac'lyć rodizic-0m, :Zie ieh żqd.ia:niia
W()
m-09ą ją uniesr&e:ZęśH~ć na oale życde i
bee t·ego n:i·e moie sJę Painii. zg.'.>d:zlić :z k<h st.a
nowis.kiem. Przypusq:c11:amy równied:, że jeśli ko
jed
dl!ają Panią, będą sta1r-a~~ si~ no~ieć
punikt W'i.dlzienJi>a i me SJFllraeciwd~ się Pani

u

;,y.

•
powrotne. Przy wykupywa niu ~.
biletów należy żądać biletów blankieto
ZDOLNY: Mimo, że texmin ~a. nii!.n
bilety kartonowe nie ki j~st już barm-o bliski, powini«t Pu EW-ró
wych., gdyż
przejazdu cić stlę oo Km-aitorium Okręgu 517Jkol~ w Łc·
uprawniaj_ą do bezpłatnego
dzli_ Uil: !Ma(!?)a 11 i 'llilslęginąi: 'J)<lorady :!li tł<t·
powrotnego .
""l"'-""-icr T~~ _... __,._.._ . . _ ~
· ~s."°'-~)
·
· ·J mcza
I z b a R zem1es
cze-rpujące mfoIIDae}e.
w Ł o az1· k omun1"' * *
kuje, że każda grupa rzemi.eślników,..:
l'an\ ma ,.dec„clowa"e ,,,._
rór'k.a
Jdll
K.:
Z.
wyjeżdżających z jednej stacji winna
mieć swego kierownika, który będzie miłowanie do zajęć 1rospodarskieh, ~ie widdmy
ją Pa.ni d_o nau~ ""! in·
w kontakcie z kierownikie m ogólnej powod~w, aby zmuszała
nym k1ernnku. Prawdopodobn ie nie edn1esu' t'I
. • I b
ł
<
k'
·
wycl.e.9?: I . rz~m,tOS a ~ r~mlen1a z ! żadnych skutków i po pewnym ~?.asie będl!ie
Rzem1esln1c zeJ, ob. Sawickim, naczelni- Pai1i zmuszona, chrąc nie chcąc, ust,pić ze swego stanowiska. Posiadając konkretny zawód mo·
kiem wydziału nadzoru.
0 8
w życiu, niż pn
Jesteś111y przekonani, że rzemieślnicy że 0_siągn.ąć !1 du.żo więce~
ukonczemu g1mnazJum ogolnokształcącego, W
.
k
ł' d k.
d . .
Ło ~• I .okr~g~ o z ~~i:;-o s or~ysta3ą. z tym ostatnim wypadku będzie ona mogła najwynad:.11·zaJąCe) ~rę okaz)t I tlumule posp1e żej zająć stanowisko maszr.nistki c:;i;y sekretarki,
zadow?lenia, -~
szą do '\-Vrodawia, aby zobaczyć ogólny ro 11a pewno nie. da j~j takie!\o.
zawodzie'. k~o;y 1~? 1 1 szanuJe. Po-..m·
dorobek. 1nacy rąk polskich, dorobek, praca '~ zalt'JU
zrme1ue SWOJ pogląd ua tą spra·
d ł . ł na Pan1
I k'
. }
.
d .kt' .
o ozy o wę i umożli1.ić córce naukę w wybranym przt"'.i
o. ~1e_go tzem1?s o po s ie
nią kinnnku.
(k)
tez me Jednq cegiełkę!

I bilety

.- •

1

l

-1

rn go bronić.
Oczywi·ście nostanowiłe
,_,
To •się wie! - u~mi.echna.ł sie,.
Gdy odwiedziłem go w więzieniu, po
Dla pana mecenasa wszystko się zrobi.
Wlaścjwie to ja się takimi głupstwami wiedział:
- Panie meceJ1a1sie, pa1n mi jLY.l wie·le
nie zajmuję i mógłbym wysłać któregoś
z mo.ich chłopców, a•/e wolę już sam ti0 razy dopomógł. Tym razem musi mnie
pan za wszelką cenę wykręcić . Nie chcę
tej fotografii zabolało rnni·e, bo tę wła- zrobić.
za takie głupstwo. Zresztą nic
siedzieć
od
otrzyma,lern
później
dni
parę
W
do
tyle
tyle,
mi
ą
c
ą
przypominaj
śnie, .
nie z-arobilem.
robocie
tej
na
brego 7- czasów na1sze j pierwszej miło- niego wiadomość.
mogłem. Nie
tylko
jaik
go,
Broniłem
telemi
powiedział
Załatwione!
inne.
tkie
s
wszy
lubia1ern ponad
ści Ten lekarz nie ma nawe t zdołałem jedna·k nic wskórać. Był niepo
Poslanowiłem za w sz elką cenę odzy- fonicznie. w drzwia·ch wprost prawnym recydywistą i skazano go na
zamki
A
służącej.
s kać to z,d j(:cie.
mecena•s dałby trzy lata więzienia.
pan
Nawet
dziecinne!
spra
tą
nad
długo
się
lem
Zastan<:iwia
Gdy go wyprowadza ino z sali, uśmie
nie moglem zwrócić sobie radę! Jutro rano dosta.nie pan fową. Ocz;ywiście,
się do mnie. Wierzył, że . 9'0 wychnął
tografie!
s i ę ~o ,lekarza. Nie chciałem go z resztą
apelacji.
w
kręcę
się
wywiązał
akomicie
n
z,
Wlamywac?w1dz1ec .
Mnie nie śpieszyło się do apelacji,
I pewnego clnia wpadł mi do głowy ze swego zadani.a.
Nazajutrz. rano dostarczył mi kilkana- bo przera~ala ~nie fT!Yśl, że w r?z1e
nie zwykly pomysł. Jak wam wiadomo,
zdjęć, wśród których znalazłem po- przegranej - aze.by Jed~aik raitowac te
~c-ie
kryminalw
spra
iJylern ·spe· cjoli·s tą od
go człowi~ka, będę m~s1al wywl~c na
dobiz:nę żony.
ny c ll.
forum publicm~ t·o,. co Jednaik chciałem
Zam
dziecko.
małe
jak
Cieszyłem się
Klientela moja s kladaJa się z wytraw•
.
a:by. zo~tato taiemmc~ .. „
nie
dnia
tego
i
mie·szka-niu
w
sie
knalem
łe
nych pr z e s tępców, dla których zwy1k
Mie·siąc P,0/tym, rnoJ l?rzyyaciel - włapriyjmowal em żadnych klientów.
włamanie b~· lo po prostu z_abawką.
mywacz, ktoremu 7,nudz1ł się pobyt w
.
.
N1e~tety, los zgotował m1 przykrą nie więzieniu, postainowił zbiec. Ale zrobio
Odbyłem poufną rozmowę 7e s tarym
. ny z cienko pokraja,neg o koca więzien
wygą, klórego do s konaj0 z.naly w szyst- s podz1a1nkę.
. Mój _wlan1ywa~z , który miał na sum1~ nego sznur, po którym zbieg chcia•ł się
ki e nA·S 7 e w:ę:ienia
urwał się i nieNie pow!ed z iałem. mu orzywi.4cie n~~ duzo grze_chow, "."pad~ w rę~e pol_i- opuśoić z okna na dół,
głową o bruk,
uderzywszy
,
szczęśliwiec
enniebezp1ecz
s·ob1e
Zl~kcewazyl
CJI.
bestia,
prytna
s
w szystk iego . Ale była to
miejscu.„.
na
zginął
bramę
s'.wo 1 wchodząc przez otwartą
domyślił s ię więc, o oo rni chodzi.
Stary mecena•s zamyślił się •i doikoń- Ten lekarz mie sz ka zupe-lnie samot nie ukrył twarzy przed dozorcą.
·
smutnie.
czył
pogdy
i
pamięć
dobrą
_miał
~ozorca
.
warn
To
go.
łem
informow a
nie _ Byłem zawsze człowie•kiem uczdbardzo ułatwi pracę. Pamif~tajcie, że liCJa wdroz:vła dochodzen'U ?, rozpoznał
wym, ale sami widzkie, że fa·tum spramnie chod zi tylko o zdjęcie młodej ko- sp·rawcę w albumje przestępców.
iż mam na sumieniu jedn-o ludzkie
wiło,
zdraNie
o.
aresztowan
a
Włamywacz
Na
sukni.
biety \blo ndynki w balowej
a t 0 tylko dlatego, że chciałem
życie,
wszelki w:r:padek zabierzcie wszystkie dził 'mnie: Przyznał się do popełnioneod kogoś fo1,ogra•fię ko.bieitv.
wydostać
tej
do
1
mnie
szał
e
wrni·
was,~ go czynu, ale nie
fotogr.af ie kobiet. Ale uprzedza
ko-c:hał&tn·
bedvś
którą
hiistoriii.
J;;a1ej
ruszać!
wam
innych rzeczv nie wolno
-

I
b•
k
•
I
o
1a
a
ogr
o
F I
f

Ni·kt z wa 1s z pewnością nie wie
rozpoczął swą powieść sędziwy adwo
kat - że mam na sumieniu przestępstwo. Do tej pory nie zdradziłem niko-

W'Sllełką cenę skło

Wohe<: teg~, ze nałog Jeg<>. dia~uJe slę od rue, 21e wyleczą g'O
dawna, mor,:na p-rr,:ypuszczac
tam dość ~yhk'). w każdym raflJire proszę niie
'1111.iechęcać sii.ę hraikiiem re'l!Ultatów w pi.erwszych d1ruiach leczenia gdyż wailk<l z tą choro-

_Wrocławia

I

"
T;
(od
. nna nowe /Irn ,,1J.TT>TPs.c.11
z l·e
~

Panii 7'a

(~i~o~:t:w~r ~w::de:t~;~ ~1~ ifr~~=?;.

są n1esm1e~telne

Posie dzeni e M. R. N.

nie dłużej od znaGnie większeg'.'.'l i;on•.:i
czy krowy.
Zgol.a inaczej kształtuje się dłu~owie
czność u ptactwa, gdzie wielkość mało
ma wspólnego z trwaniem życia. Tej sa,
.
.
me j wielkości gatunkt żyją - jec,i:-·,e po
kilka - inne po kilkadziesiąt lat.
Prawdziwym nestorem bywa p<ipuga.
tl której obserwowa no po 60 lat wie> u,
zaś według niesprawdzo nych or_J'.)w:eś;:-i
ma ona żyć w niektórych wypćid!:r,ieh
nawet po sto i wię~ej lat.
Długowieczne są ptaki drapieżne,
nadto kriuk i niektóre gatunki golę:;i:i, W
żadnym jednak wypadku nie iXZekraua
ją ludzkiej granicy wieku.
U ryb sprawa ta kształtuje się pode,!)'
nie, jaik u pta,ków. Niektóre· drnpieżmiJ
ryby osiągają wiek ludzki, olbrzynva 1e

powi~11na

l

1
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WACEK: - Myślałem, że milicj;:i,
WICEK: - Walić po krza1kul
Panie posterunkowy,
SZABERSKI:
Panie posterunkowy„.
Stać! Zaczekaj- przecie dzień bezmięsny„.
Panowie!
WACEK:
trzeźwo
dowód
na
mogę
ja
powiadam,
WACTK: - Jak pragnę czkawki, minWICEK : - Oj, durny, durny!
cie, coś wam powiem!.„
cja!„. Ojeja, co teraz robić?„. Grunt się ści chuchnąć„.
LITERAT: - A to qui pro quo!
pan
to
Cóż
hoinorl
Na
SZABERSKI:
WACEK: - Zmijal żmija tam w krzanie przejmować! Schowam ją w tych
SZABERSKI: - Szkoda kiełbas :.::!
broni?
żmii
stąd!.„
Uciekać
kach!
lcrrekaich„.
._.„.....
„ ......
am......
GŁOS:

11

-

„„„„„„„„„„„„„„„.-......

Kto chce

wyjechać?

~2~~~~Er~~;i;~~
Praca potrwa

października.

od

15

września

Wyjeżdżający

,„m11„„„m1:„„„„„_..

„„...„„„„..._....

„„......„„„„„......

Nie po prac11

p pap'1ere I
•

.

do 31
zatrud-

~;~ ~~~w':ea;~f0 :~:ekJI~f~~;;~~a; Podwyżka komornego dla niepracującvch spowodowała ma~~~;~:6~ !Zaj!~~~. n~ ~~~~~y~~ sowe wędrówki kombinatorów do Urzędu Zat rudnienif!I
szają produkcję i że w mieście odczuwa się poważny brak sił roboczych,
więc jak tu połączy.ć ze sobą te dwa
fakty?
Bo też większość tych wszystkich nie
przyszła tu po to, aby dostać pracę. ale
po to, aby otrzymać tylko zaświadcze-

Nic dziwnego więc, że wśród nierobów i kombinatorów powstała panika.
Różnica między komornem dla świata
pracy a podwyższonym dla pozostałych
jest b. duża. Po cóż więc na d a r m o

DOKUMENT, ŻE SIĘ POSZUKUJE
PRACY!
Po co taki dokumnet jest potrzeb.ny
, - nie trudno się domyśleć. Nowy d:ekret o najmie lokali mówi m. in., że
wszyscy niepracujący będą również pła
cili podwyższone komorne, chyba, że
nie pracują tymczasowo i są zarejestro
wani w Urzędzie Zatrudnienia jako po-

Zatrudnienia, byleby tylko uzy~kać
upragniony papierek. Od chwili ogłoszenia dekretu ściąga tu codz iennie po
2 tysiące osób!
Ale kombinatorzy i tym razem przeliczyli się w swych rachubach. Kto
trzy lata siedział w domu i notorycznie
uchylał się od pracy, nie może teraz
liczyć na żadne względy!
A zresztą, właściwy cel tej masowej
przejrzysty.
aż nadto
wędrówki jest
Cóż z tego bowiem, że rejestrują się na

Powszechną uwagię zwracają od pew
nego czasu tasiemcowe kolejki przed
budynkiem przy ul. Strzelców KaniowRejestracja odbywa się zarówno w skich 58. Skoro świt . ściągają tu ludzie
Łodzi jak i w oddziałach i \nstytucjach
ze wszystkich stron miasta i cierpliwie
Zatrudnienia na
zastępczych Urzędu
czekają, aż zostaną załatwieni.
(k)
prowincji.
Myl%y się jednak ten, ktoby przy-

ją zagwarantowane
łówki.

mieszkanie i sto-

Indyk w Milencinie
Zgubiła

go

mąka

_ W całym kraj~ obowiązują, jak wfa(fomo, normy przemiałowe, wprowadza
ne po to, aby dla każdego obywatela
Nie wszyscy jednak
starczyło chleba.
pozarządzenia,
stosują_ się do tego
szczegolne młyny nadal produkują luk
gatunki mąki.
Tak robił m. \n. Zbigniew Niekrasz
kierownik młyna w Ozdrze k-Kamień:
ska. Jasną 60-procentową mąkę żytnią
kupił od niego niejaki Indyk z Łodzi,
zam. przy ul. Jaracza 18.

susowe

. Przy. przewożeniu · nielegalnej mąki
do miasta Indyk został zatrzymany
p~ez milicjanta. Próbował go przeku
pic, wręczając mu 1000 zł. Za wręcze
nie łapówki Komisja Specjalna skierowała Indyka do obozu pracy na sześć
miesięcy. Towarzyszyć mu tam będzie
'Ptzez cały czas Zbigniew Niekrasz za
to, ie uprawiał nielegalny przemiał ży(i)
ta.

Cala zagroda

padła pastwą płomieni
W za~rodzie Józefa Stompora przy
~· Ra~z1ecki.el 40 wybuchł groźny pozar, ktory ugasiła Straż Ogniowa w sile 3-ch oddziałów.
Pastwą płom'ieni padła stodoła wraz

ze zbiorami
oraz szopa,

i maszynami
przylegająca

rolniczymi
do stodoły.

Przy~:;ża;~i::~:;·1

(i)

wyrzucać pieniądze'!

puszczał, że to kole~ki po jakieś przy- nłe,

działy kartkowe, czy kurantowe artykuły. Pod numerem 58 na ul. Strzel-

ców Kaniowskich nie ma żadnego skle
P?• znajduje się tu tylko Urząd Zatrud
nienia, a osoby wystające niezmordowanie przez szereg godzin - to ci, któ
rzy przybyJi tu zarejestrować się, jako
poszukujący pracy.
Poszukujący pracy? Przecież wiemy
doskonale, że nasze fabryki stale zwięk szukujący zMęcia.

Tak to bywa

gdy,.

sią

Za handel

spekuluje

łańcuszkowy

Powyżej piszemy o zawcdowych nierobach, · którzy zamiast zabrać się uo
uczciwej pracy żyją z kombinacji, afer
i oszustw. Do czego to w konsekwencji -prowadzi, niechaj świadczy poniższy
wypadek.
W Powszechnym Domu Towarowym,
w sklepach spółdzielczych PSS i w innych sprzedawane są wszelk!ego rodzaju art~uły. ~ wszystko jednak cieszy s~ę tak l'l1 samym rx>pytem. Na jedne artykui:v za potrzebowanie jest mr.iei
sze, na inn~ większe
Gdyby każdy kupował tylko tyle , ile
mu potrzeba - nie było by u nas żadnych kolejek, nawet po 11ajbardziej
atrakcyjuy towar. A że kolejki takie
można zawllzięczać właśnie tym
są kombinatorom, którzy wykupują cały

- obóz pracy

towar ze sklepu, stwarzają sztuczny
i potem wynoszą s.wój łup na Bazary, aby siię tam na tym obłowić. Czło
wiek pracy n'e może wystawać w kolej
kach, nie ma na to czasu. Za to wiele
czasu mają spekulanci i w ten spo'>ób
zmuszają lurhi pracy do korzystania z
ich usług. .
tłok

Takim kombinatorem był m. in. Jan
Rogala, zamieszkały przy ul. Bobowej
14. Od chwili wyzwolenia nigdzie nie
pracował, trudniąc się handlem łań·
cuszkowym. Ale noga mu Się wreszcie
powinęła. Podczas jednej z ostatnich
obław Rogala został zatrzymany i vddany do dyspozycji Komisji Specjal·
nej, która skierowała go na 4 miesiące
(s)
do obo7.u pracy pr'lymusowej.

Rzuci 1 si e od po c·ą g
~---------------

samobóJstwo 19-letn~ego Cieślaka

Stras?n~
Szofer taksówki nr. 96 przyniósł do
Na torze kolejowym, niedaleko dwor
redakcji „Expressu" damski pantofel
koloru c.-wiśn:.i.owego, na korkach. Zgu- ca Ka.lisk iego, rozegrał się w ubiegłą
bę można odebrać w lokalu administra- nied7ielę ponury dramat.
·
/
cji ,,Expressu", Piotrkowska 102a.
Krótko przed godziną siódmą rano
tam jakiś młody mężczyzna ,
przybył
Nagły
który przez kilka minut kręcił się nieLekarz Pogot•)wia Ratunkowego we- zdecydowan:ie koło szyn. Gdy nadjezwany został na ul . .Nowo-Zarzewską chał pociąg osobowy, mężczyma ów
11, gdzie nagle zasłabła zamieszkała nucił się pod lokomotywę. której koła
odcięły mu głowę.
tam Józefa Przvgocka.

nej wersji przyczyną desperackiego kro
ku były niesngski rodzinne, według innej - zawód miłosny.
Kroniki milicyjne zanotowały jeszcze jeden śmiertelny zamach samobójczy.
39-letni Zenon Łuczak. zamiesz!<ały
przy ul. Piotrkowskiej 189. w mieszkaniu swym podciął sobip żyły u obu rąk
i zmal"ł przed przybyciem lekarza Pogotowia Ratunkowego.
Jak ustaliło dochodzen ie, samobójcą
. Mimo szybk;ej pomocy, r.ie udał~
Milicja prowadzi dochodzenie, celem
się jej przywrócić do życia. Przyg~ jest 19-letni Wiesław Cieślak, zamiet1z· ustalenia przyczyny tak roznaczliwego
kały przv ul. Linowej 61. Według jed- kroku.
(i)
(i)
eka zmarła na atak serca

zgon

I

Nieroby i kombinatorzy przypuścili
więc skoncentrowany szturm na Urząd

pracę,

PRACY NIE CHCĄ
NADAL PRZYJ.'\,Ć?
Gdziekolwiek się ich · nie skieruje, krę
A t.o za mała pensja, a to
cą nosem.
za trudne warunki, a to to, a to tamto.
Słusznie postąpił więc Urząd Zatrud
nienia, wprowadzając obostrzenia dla
tych nagłych „entuzjastów pracy". Tyl
ko trzy razy kieruje się ich do pQszcz8"
gólnych firm, a jeśli nie wy biorą żad·
nej z nich - urząd odbiera im dowo·
dy zarejestrowania. Poza tym wyma·
gane są zaświadczenia Komitetów · Do·
mowych, łub administratorów, wyjaś·
niające, co dany petent robił do tego
czasu, a jeśli pracował, to od pracodaW"'
cy - dlaczego przestał pracować.
Mimo to jednak - jeszcze nie jest
za późno!
Praca jest ,ua wszystkich. W chwili
obecnej urząd dysponuje wielu wolny·
mi miejscami .w fabrykach przemysłu
wywłókienniczego. PÓszukiwani są
niewykwalifikowani
kwalifikowani i
robotnicy do przędzalń i tkalni, poszukiwani są murarze i pomocnicy do ro„
bót budowlanych, poszukiwani są pra•
cownicy umysłowi, re.f erenci, bilansiści,
maszynistki - każdy, kto naprawdę
chce pracować, bez trudu znajdzie za~
KIEDY

ŻADNEJ

jęcie.

Ale ci, którzy dotąd nie pracowali, bo
n i e c h c i ę I i pracować, nie mogą te-raz przebierać. Na wyszukanie sobie
bardziej odpowiedniej pra<'y mieli aż
trzy lata czasu. Wtedy kiedy wysta·
wali przed sklepami i ogałacali je z t«r
waru, aby wynieść go na „ręczniak" I
sprzedać z lichwiarskim zyskiem, gdy
zajmowali się rozmaitymi innymi kom~
binadami i machinacjami, TRZEB~
MUSZĄ BRAC TO, CO IM DAJĄ, TO
(o)
CO JEST!

-
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Ele.ktryczne· takso'wk1·,-::~.:~~:~~=!i
chał

.

PO]• a w1· q

si·

.

lllC::.
"C

n 1· e ba we m n a ul i· ca· c h Lodzi·

znakomity rezyser radziecki V. Pudow·
kin. Twórca „Mmimła Nachimowa"
przyjechał do Łexlzi z Kongresu l1ntele•k
się więc wyśmienicie do transportu to- I go zbadania, czy samochody akumula- tuali·stów we Wrocławiu W towa·rzystwie
warów i osób, dla potrzeb poczty, do- torowe produkowane zagr~nicą nadają przedstawicieli szt'Uki filmowej francumów towarowych, przedsiębiorstw tran' się do jazdy po polskich drogach, czy sk.ie:j 1PPk·. Daquin i M~sinac, przedstaw1c1e .' inematografiib węgiers~iej pp.
.
Hont 1 Hay oraz dyrektora włoskiej SZ'kO
sportowych, zakładów oczyszczania mia wymagają specjalnych przeróbek itd.
Po nastawieniu krajowego przemy- ły filmowej p. Umberto Barbato.
sta itp. Napęd elektryczny można więc
Po zwiedze•niu atelier przy u\. Łą•KOz powodzeniem zastosować również w słu motoryzacyjnego na produkcję wo
zów tego typu będziemy mogli do roku wej, gośc.ie u?·a·li, się n? spe•cjamy potaksówkach · autobusach.
uruchomić 5 tysięcy samochodów kaz polskich hlmow, ktory obejmował
p
. . .
. h .• k
W b
k'" o \'"-. Et •
·
z kaz ane p1osen
o ecneJ c w11.1 ursuJe JUZ w o1- 1955
ap• i 2
I , " s .„„1
" a dokumentarne.
k"lk a samoch od,ow e1e kt rycznyc h . 'elektrycznych - ciężarówek, auto bu- filmy
sce ..1
ł k sów i taksówek.
rt
. .h d t
u·
W 9odz.inach popołudnie>\'ł'{ch Pudow
e '

• •
•
• • I• sq e k onom1c.zn1e1s.ze
J a d q one c1s.ze1
o d o b ecnyc h

Pamiętamy wszyscy jak wielką senwywołała pierwsza po wojnie
taksówka, która ukazała s:ię na ulicach
Łodzi mniej więcej przed dwoma laty.
Od tej chwili po mieście kursuje już
prawie 200 taksówek, ludzie przyzwyczai1'i się do nich i porwani wartkim
nurtem życia nie zwracają już na nie
.
.
.
.
.
zadneJ uwagi, chyba... ze chcą z mch
s k orzys t a Ć .
o ranspo u przesy
zywa się ic
. .
, .
. .
Niedługo więc ciszy nocnej nie bęNiebawem będziemy sw1adkam1 Jesz m. in. wprowadziła je poczta wrocławdzie już zakłócał warkot silników bencze bardziej frapującego wydarzenia, ska.
które stanowić będzie
samochody elektryczne
Ministerstwo Komunikacji· sprowa- zynowych . . prawdziwy prze.
d
wrót w tej dziedzinie.
za obecnie z zagranicy jeszcze k:ilka jadą bowiem tak cicho, że ich prawie
(w)
Oto na ulicach naszego miasta 1.tkażą wozów elektrycznych, celem dokładne- wcale nie słychać.
się niedługo pierwsze elektryczne tak-

sację

I

•

W czasie kl6tni

sówki!
Ministerstwo

nieumyślnie zabił żone

przy
Komunl'-acji
współudziale Przemysłu Motoryzacyjnego, opracowało projekt wprowadzenia do ruchu osobowych i ciężarowych
samochodów akumulatorowych, zuży
małżeńskie Józefa i Ireny
Pożycie
wających do napędu zamiast benzyny
Kumeckich, zamieszkałych w Ozorko- energię elektryczną.
wie, nie było zgodne. Kumecki lubił
Samochody takie używane są w wie- często zaglądać do kieliszka. Dzień, w
lu państwach europejskich, m. in. we którym otrzymywał w fabryce wypłaFrancji, Z.S.R.R. i Niemczech, a eksplo tę, z reguły kończył się awanturą. Co
atacja ich wypada o wiele taniej, niż tydzień przychodził kompletnie pijany
do domu i w okrutny sposób znęcał się
używanie „normalnych" samochodów o
nad swą żoną. Maltretowana kobieta
napędzie benzynowym.
schronienia u swych
szukała
częąto
Energia elektryczna, używana do po sąsiadów przed brutalnością męża.
Tak też było 30-go maja br„ gdy Ku
ruszania samochodów, jest średnio
wrócił, jak zwykle po wypłacie,
mecki
Zastosopięć razy tańsza niż benzyna.
do domu. Nie tylko nie przypijany
jednedo
wanie napędu elektrycznego
go tylko samochodu pozwoli oszczędzić n[ósł żonie zarobionych pieniędzy, ale
się przyznał ~ musiał jeszcze
od 5 do 10 tysięcy litrów benzyny rocz- - jak
po:iyczyć pewną sumę od kolegów, by
nie.
pokryć koszty pijatyki. Zmartwiona
Przeciętny zasięg samochodu elektry
kobieta poczęła czynić mężowi wymówcznego nie przekracza 60 kilometrów ki. Kumecki wszczął piekielną awanna godzinę. Samochody takie nadają turę i w pewnej chwili silnie uderzył

Awanturnik skazany na 2 lata więzienia

NIEBOSZCZYK PAN PIC
czynna

tel. 123-02.

od

I

9397k

Pułkownik potrząsnął głową.

Obaj mężczyźni spoglądają sobie w
oczy. Heinz jest czerwony - pułkownik trochę bledszy niż zazwyczaj.
Obaj przed chwilą j~szcze byli nieledwie przyjaciółmi, teraz zrozumieli, że
są rywalami.
Ale obaj należą do ludzi uczciwych

Mlodoc1·an1· zbrodn·1arze

staną przed Sądem Doraźnym
MailJY jeszcze w pamięci zbrodnię,
w Parku Ludowym na 16letnim Janie Wujkowskim. Morderstwa dokonali koledzy Wujkowskiego:
18-letni Ryszard Trocki oraz 17-letni
Jerzy Krauze, którzy podczas śledztwa
przyznali się ze spokojem do- zabójstwa
na tle rabunkowym.
W chwili obecnej śleaztwo jest już
Rozprawa w
zakończone.
całkowicie
trybie doraźnym odbędzie s'i.ę w dniu
21 września w gmachu Sądu Okręgowe
go w Łodzi.
popełnioną

Granatowi policjanci

,- ------------------------------------------Heinzowi Sobocie przypewnością! pomniały się w błyskawicznym skrócie
250) dzieje ich romansu: pierwsze spotkanie
w barze, serdeczna czułość, jaką mu
okazywała po jego rozejściu się z Mowśród mroków
ną, długie rozmowy
ulicy i żar jej warg w tammilczącej
kiedy dorożką
tą niez3pomnianą noc,
odwiózł ją do domu„.
- Wyczułem, że nie jestem je] obopowtórzył raz jeszcze.
jętny -

•••••tt11111t111111111111111111u1n111111111H111111111t1t1u11111n1nn11111ttu111111

ską!

czyt, na którym byli obecni WSzy'Scy
przedstawiciele polskiego świa1t"" f'i·l.m on..)
wego.
\"'

10

11 do 13 1 od 15.

Przez twarz pułkownika przelatuje
szary cień, on zaś powiada mniej płynnie, niż zawsze.
- Rozumiem całkowicie logiczność
pańskiego uczuciowego nastawienia w
stosunku do Wieśki, bó przyznaję również, że jest to wyjątkowa dziewczyna.
Rozumiem również, że z całą pewnością
dziwi się pan, dlaczego pozwalam sobie zadać mu tak niedyskretne pytanie?
Jednakże z góry już zaznaczyliśmy, iż
mamy zamiar porozmawiać z sobą jak
dwaj uczciwi mężczyźni. Z kolei i ja
odsłonię swoje karty.
i komenParę sekund milczenia dant kończy urocz.yścle.
I ja również kocham pannę Gorkow

kin wygłosił w Instytucie Filmowym od-

żonę w głowę. Kumecka padła nieprzytomna na podłogę.
Po dłuższym dopiero czasie odzyskała przytomność i uciekła do sąsiadów,
którym opowiedziała przeb:ieg awantury. Po kilku godzinach poczuła się gorzej i znów straciła przytomność. Zawezwano lekarza, który stwierdził u
nftej pęknięcie prawej kości skroniowej. Lekarz natychmiast polecił przewieźć ją do szpitala. Niestety, na ratunek było już za późno. O godzinie Połowa zrehabilitowała się
21-ej Irena Kumecka zmarła, nie odzyPodczas okupacji 10.000 osób pełniło
skawszy przytomności.
służbę w policji granatowej. Na tę ilość
W dniu wczorajszym Kumecki zawnioski o rehabilitację złożyło 7.462 oso
siadł na ławie oskarżonych, odpowia- by.
.
dając przed Sądem Okręgowym za nieumyślne spowodowanie śmierci swej
Ch-arakterystyczne jest, że źaaen ~
żony. Sąd doszedł do przek~n.an.\a, .Z.e W'J'm;cych 1.un.kcjona-r\u.sey nie zgłosił
Kumecki, aczkolwiek bez zamiaru za- się do Kcmisji Rehabilitacyjnej, urzędu
bójstwa, uderzył swą żonę rozmyślnie i jącej' przy Prezydium Rady Ministrów.
(kł.) Natomiast około 15 proc. podań stano·
skazał go na dwa lata więzienia.
wią wnioski rodzin pozostalycłi po zrnar
łych lub zabitych policjantacn.
PA:ięSTWOWE ZAKŁADY PRZEHYSŁTr WEŁNIANEGO Nr 6
Do dnia azisiejszego zrenabilifowano
w Łoilzi, ul. Rzgowska 17 a
5 i pół tys. granatowych policjan
ponad
natychmiast:
Zatrudnią
tów, 373 wnioski załatwiono odmownie, to :znaczy nie pozwoiond policjan·
niewykwalifikowanych robotników
tom wrócić do służby publicznej~ a w
do transportu ·
116 wypadlłacli oddano petenta w ręce
9336k
\
Zgłosrenia przyjmuje Wyd.ział Personalny„

DZIS sztuka C de Peyret Chapuis

Kasa

na zaproszenie "F P".

W dniu wczorajszym odwiedził nasze
miasto .na zaproszenie .Filmu Polskiego

Ii

kulturalnych,

nie zaślepia ich nagła
spokojnie (choć
sercach) konty-

I
nienawiść :i. gniew.
coś tam trzepoce się w
nuują swoją rozmowę.

Jestem zaskoczony tym, co mi pan

-

Okaupowiedział, panie pułkowniku.
ło się więc, że pokochaliśmy jedną kobiet~.
- Tak jest, kochamy s~ obaj w jednej.
- Sytuacja stała się tym samym klo
potliwa dla nas. Sądzę jednak, że w
tym wypadku decydujący głos należy
do Wieśki: który z nas dwóch jest jej
bliższy?

Czy ma pan w tym wypadku jaszybko (zbyt
wątpliwości?
szybko może) przerwał mu komendant.
- Pan1!a Gorkowska, ?kazy.wała mi
zawsze wiele se~dec~n~s~1„. wiele serca: i z zachowama się JeJ mogłem wywnioskować, że nie jestem jej obojęt
ny.
- Czy powiedziała to panu wręcz?
- Wręcz nie, ale wyczułem to z cała
-

kieś

- Wierzę, że panna Gorkowska była dla pana miła i serdeczna.„ Znam na
wet powody, że było tak, a nie inaczej!
Ale, panie poruczniku, zmuszony jes·
tern rozwiać pańskie iluzje. Owszem,
jeśli jednak
Wieśka ceni i lubi pana,
dawała panu dowody swojej sympatii,
działo się to nie dlatego, jakoby miała
w stosunku do pana głębszy sentyment... ale, że po prostu wynikało to z
jej czysto zawodowych obowiązków„.
- Kelnerka nie jest obowiązana oka
zywać swoim gościom tyle uczucia, ile
mi go dawała panna Gorkowska! nie zrozumiał go w pierwszej chwili
Sobota.
- Ja też nie mam na myśli jej kelprzerwał mu
nerskiego zawodu! szybko komendant. - Wie pan dobrze,
że pracowała ona w naszej Organizacji,
jako agentka :i właśnie jako taka otrzymała od nas rozkaz, ażeby się panem za
interesowała ...
- Z jakicn powod6w?
"-- O. to dłuższa historia! - odparł

prokuratora.
pamięta pan Fritza 'fon
pułkownik Altenhoff? Jak panu już wiadomo, był
to oficer alianckiego wywiadu. · Prócz
czysto wojskowej"
szczegółów natury
interesowały go również i sprawy gospodarcze. Ażeby wkręcić się w swiat
fabcykantów łódzkich rozpoczął ro·
mans z pańską narzeczoną, Moną Strobel i podczas gdy pan bawił na urlopie,
jej względy„.
udało mu się pozyskać
Kiedy pan wrócił, zachoaziła obawa, że
zniszczy pan te jego misterne posunię·
cia i dlatego właśnie poleciliśmy na·
szej agentce, kelnerce z dancing-baru
„Erika", by odciągnęła pana od Mony
tak, żeby nie wdiodził pan w drogę
Altenhoffowi„.
Umilkł i tonem usprawiedlD.wienia
dodał po chwili:
- w sumie bylismy ' trocłię oezwzględni.„ ale pan rozumie: dla wiel•
kiej sprawy poświęcamy czasem włas
ne życie, nie tylko urojone szczęści~
Niezupełnie nam obcego człowieka,
mniej w. tym wypadku to złe wyszłd
tylko panu na dobre: bo ta rozwydrzo•
na pannica Mona Strobel w ża<lnyrrt
wypadku nie zasługiwała na pa:ńskie
uczucie!
Heinz Sobota sff.edzi aosłownie OSZ<>'"
••"1.,,. ''
łomiony.
Wszystko co budował, w: co wierzył,
wali się jak dziecinny pałac stawiany .z
kart. Rozwiewają s'i.ę jego złudz·eni~
a on pozostaje sam ze mmtkiell! Vf!
'litr'
\
sercu .•,

ro.

e.

'D..) -
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Czechów
biją
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)>iłkarskiej. - Kalenda-ligiCRACOVIA
o mistrzostwo
tkania
POLO·
mecze:
rl!'yk przewiduje
NI.A. (Warszawa), WISŁA - ZZK „ T. EGTA -GA.HBARNIA, WARTA -AKS, WIDZEW RYMER
POLONIA (Bytom) TARNOVIA i RUCH - ŁKS. Termin 9 września przcwidzia
ny jest na mecze drużyn lokalnych.
W nienzielę również odbę<lą się dalsr.e •potka
nia finałowe 0 w!'jście do I-szej Jigi ;>iłkmkicj:
w Czrstochowie SKRA _ LECHlA, w Ra.IoLipi1111c:1 NAmiu RADOMIAK - PTC. w
PRZóD - LEGIA.
POLONIA l>7tom.ka
Kukucki !Grlar'isk).

Mecz WIDZEW LODZI

sędziować ~dzie

w

arta
LKS zm·-erząW
się na kortad

tym razem

w dniu n zisif'j~zym na kortach staclioniu J>TZY
się druż,_·nowv
Al. Unii odh„dzie
, mecz ltni'o.·
,

wy o weJ'ście do ligi pomiędzy LKS a poznan·
!ką Wartą.
Początek zawonów o godz. 17. w zeFpolr ŁKS
wy s tąpią Pajcblowa, Borowczak i inni.

•

"Me~z
..,.

Pełnym sukcesem zakończyło się spot I We Wrocławiu padł wyonik 13:3. Ten! i swe miejsce w reprez.entacji zawdz i ę-kal)i e naszych młodych pięściarzy z ju- s tosunek mówi sam za siebie. Czesi wy czał temu, iż jest wrocławianif1em, a w
niorarni czeskimi. Wynik końcowy wska grali zaledwie jedną walkę ,a je<lną zre ciężkiej Stec miał wyjątkowo słaby
• • na Igriy
· gorzeJ· nrz
· • i· wa Iczy ł d u~o
· · d z1en
1·1. pun k ty te przypa dł y ·1m w c1ęz
·
1~d ry bok su po I m1sowa
zuje, że je d nak mł ode "a
·
W
h
d
z
·k k h z
h N
k
k
arszawre.
w
w. awo owyc
sk iego są znacznie lepiej przygotowa- ich ategoriac . a upartego, wym s ac
Dzielnie spisali się natomiast znany
ne niż czeskie i że będzie z nkh pocie- mógłby być lepszy, gdyi Smyk w wadze
półciężkiej nie zapowiadał się dobrze zabijaka piotrkowski, Brzóska, który dwu
cha.
krat.n ie dorwawszy się z półdystansu,
w li rundzie celnym ciosem w
zwalił
ł
szczękę swego przec1iwnika I Cebulak,
któremu wystarczyło 20 sekund, by jed·

MI•strzost_Wa p•I kars k•Ie '' Gward•I•I''
w każdym

.

Kom sariacie M.

o.

ny~~~~~~~i~e;a::z~ł~:~:ewawylł<ęp. adł

drużyna p łkarska

a nade wszystko
W związku z powołaniem do życia kół Z. S. s~u. sportowym K. S. „Gwardia" pny ul. Let· Ratajczyk (Pomań),
i św i etnie zapowia<laj·ą{'.y siis krakowianin
•
• . .
„Gwardia" przy Komisariatach M. o. w Lodzi, nICJ._
"'
· t rzow. I1..a.Ien d arzy k· spo tk an b itzącego „.„go d ma prze Stysi'ał. Jest to ni·ewątinl'iwe Wl.""'lki· taprzeprowa d zone rozgryw ki ,nus
zo 5 taną
"'
1I
·
· 31 s1trp
· 3e
zapoczątk· uJe· się
·
"k- ę nozru!.
·
I"I-'·
·
k ·
w1 cJ llJe:
· 1e w P"
s k'

nia br. Numery kół równoznaczne są z numera Wtorek 31.8 {l:odz. 16 Koło nr 9 - Kolo nr. 13 . ent, tory W m1a.rę na ezytego rOZWOJU
i pracy nad sobą, ma wszelkie warunki
cją Komioariatów M. o„ tek ~6 w sun1ie ud~iał gonz. 13-ta Koło nr !) - Koło nr 10.
Komi sariatów śroila 1.9. godz. 16 Koło nr R - Koło nr 14 : by stać się pierwszorzędnym bokserem.
weźmie 15
w mistrzostwach
ł
k
Ml d · ·
godz. 18 Koło nr 3 - Koło nr l:J.
i 16-tc koło Kompanii Ruchu.
I
o Z•lez nasza wy aza a w meczu
Mistrzostwa przeprowadzone bfdą w 4.·ch gru czwartek 2.9 godz. 16 Koło nr Ą - Koło nr 12
S1ąsk
7' Wrocławskim, że jest naleiycie przygo•
pach systemem punktowym, natomiast mistrzo· godz. 13 Koło nr 6 - Koło nr 11
TT
wie j!l'Up rozegrają ze sobą finał, który odhr· piątek 3.9 godz. 16 Koło nr 7 - Kolo nr 16 towana i, C•O ważniejsze, szk·olona. Cała niemal drużyna zaprezentowała boks
.
ozie się w paidzierniku w ramach święta M. o. god7:. li! Koło 11r ] . - Kolo nr 2:
Kałuży
wa!czą
w najbli:il'ZY czwartek (2 wrHśnia) ro7.rgrany Dla z"ycięskie~ Zt~polu piłkarskieqo przezna- M1>t~·zostwa p_owyzsze udowodmą JlOZ!?m po- nowoczesny a więc ustawiczny atak i
. .
'
•
na ślą &ku międzymiastowy m ecz pił· czony je~t puchar przechodni, " który corocz· ~zrze;:olnych Koł oraz pozwolą w~łow1~ z•rn o·
105 tanie
kar,ki z cyklu zawodów 0 purhar <p. Kałuży nie brdą rozgrywan" mistrr.ostwa li nkaz.ii świę· dników utal«"nlowanych, którzy bęclą ntol!li ~e· to Z połdyst.a~S U; K<;>ndy~j~le chłopcy
rundę i
ta M. O. J\Ji,.trrn8twa rozgrywane będą na boi· pnz,ntować sport wyrzynowy w KS „Gwardi.i" Wytrzyl'lywah SWl~tme trzecią
mięcb:y reprezentacjami Krakowa i śląska.
mieli tutaj z decydowaną przewa9ę naici
--------Sklnil Krakowa przed•tawia się na 5 tępującn:

I

, ......
Krako

o puchar im.

J A KUBIK, (Jurowirz) - B.\H.WlŃSh..T, FL.\·
.NEK < Grclłtl. ) - 1rnw:1 KI I, PARNN. JA

RLn 'SKI TI (U..-.1rl..o) - CISOWSKI. GRACZ.
'()W A.__, KOllCfl', STREIT, M \MO l'i/ (Bohu la)

Czescy kolarze w
Jutro

ohut i Gracz

najcelniej . w l:dze

•i"

r;„.,.„_

Mecz w Nowym
wr

Złotnie

Of 'arodawca zdobył puchar

O\\)'nl Złotnie odhyl się mecz piłL..arski
_Pu char ufundowany przez tamtejszy TUR. po
ofiaroda" ców }lncharu a KS.
nu~tlzy drnżyną

Splotem.

M„,.:i; zakoi1czyl oię wygraną ze,połu

~ '.ol!llllkn

Ostatnia

6: 5 (4:2).

'IUR na włas ność.

B

Puchar

TUR w

zrlohyła

drużyna

serzy LKS

przeuśli

tr enmgi na sale

- trenin;:i hoL..ser~kic
z boisk clo hal. Rów·
mez 1 lo P 1·m~· n1rtw<1 Sekrj1 Bok,erokiej ŁKS.
z;! ~ry<lnwało ~1 r wi~11i•'ć zap1·awę &wyrh pif·
~<·1~rzy . na sal ę .poh.ki~i. YMCA. Treningi orlby\\9aJ~ s1ę, w pomedz1alk1, •rody i piątki 0 godz.

. Zhliia s i~ ju~ i•sif'ń

p~z~n~sz ll. 'l ę "~"\ll\iowo

wicz J „ niż Kupczak, który znów w
biegach krótkich jest bardzo mocnym
punktem.
mi1ędzynarodowego meZapowiedź
czu kolarskiego Łódź - Pardubice wyzainteresowanie
zrozumiałe
wołała
wśród miłośników kolarstwa. Zawody
rozpoczną się punktualnie o godz. 17.30
a ponieważ program jutrzejszej impre-

Skoneckl•-zab-rodsky w,1•01 le

ten isowych Polski
półfinały w g.rze pojedyńczej
się
odby~y.
l ·<'J .
męs~ieJ. Bar?zo c1eka~1e zwł. asz· cza za
się H'ZOIH'm powi adało się spotkanie SKONECKIEGO
W z" !<.!:r.ku ~. ro~p? c.zynającym
h?k>f'r•krnr s ~kl'Ja pl ftic rnrzy ł..~S wzywa Wl\>.yst z pogromcą zeszłomcznego mistrza SZI
k_icla 7.U\\ od.ru~ów do p unktualnego przycho<lzc· GETilEGO VRBĄ, bowiem miało być
ni~ na tren111 g1.
ono sprawdzianem formy Polaka .
Tymczasem okazało s i ę, iż SKONECK.IE
zwyc\-żah1
MU ~yst~rczyły t.rzy sety na p~~onan1e
\\ 11~. nirr~~irlJ: został roi•wg rnn y llltrr. w vilP.r zec1wmka.. W p ierwszych dwo~h VRBA
kf' n?wą Jllt{'ctzy ZKS „Burl ow lani'• (Lódź) nie ":'1ele m i ał d·o pow iedzenia i przea ZKS •.Iskra" na hoi.ku DKS.
Q!ał Je !iJładko 1 :6, 1 :6. Dopiero w trzeZa,łnżone zwycięstwo onniooła drużrna Bui\o
secie VRBA zdołał n~wiązać wa1lkę,
cim
"la1.1yrh w stosunku 5: 2 (3: l ), kt ó ra oka>.ała się
n~·ua).ną "yrównaną i l epiej zaawan sowan~ tech a-le SKONECKI pragnął widocznie szyblllCZIUe.
ko zaikończyć grę i, świetnie dochodząc
do. s iarki, Sf!18C.zowa_ł każdą . skróconą
~~zez przec1wn1ka piłkę. Trzeciego seta
.
.
ONECKI. wyg'.a~ 7:5.
Układaią terminarz spotkan·
W drugim połfinaile spotkali s ię dwaj
W mistrwstwach

„Budowlani „

Przygotowan;a , hoiteistów

W 01 1iu "czorajszym odbyło

ię zel1rani e za- ,

ł~~~~;~~~::~rh1cl1~::L~~l:oo::kjr -~r::;
;~i~~arz~;·
pr· · t4piono tło układania terminarze imprez j

1

aportowych.

zy jest niezwykle bogaty i urozmaico·
ny więc przeciągną się d.o późnego
wieczora i druga część programu odbę
dzie się jui na rzęsiście oświetlonym
torze.
Mecz Łódź - Pardubice obejmuje
wyścigi krótkodystansowe sprinterow·
skie, wyścig solowy ze startu lotnego
na czas, bieg austra1ijski i bieg druży
nowy. Poza tym odbędą się również
mistrzostwa Łodzi krótkodystansowe dla
zawodników z kartami wyścigowymi,
oraz inne biegi kolarzy licencjonowanych. W związku też z tym zarząd
wzywa wszystkich kolarzy
ŁOZKol.
łódzkich do punktualnego stawienia się
na torze w Helenowie w dniu jutrzejszym o godz. 16-tej.
Czes'i prawdopodobnie startować bę
dą jeszcze raz w Łodzi, ale program
tych drugich zawodów będzie już inny.
Przypuszczalnie, następne zawody odbędą się w piątek. Zapowiadają nam
param}. Trzeci
amerykański
wyścig
start Czechów przewiduje się we Włoc
który dorobił się toru kolarławku,
skiego.

Vrba, pog romea Szigettiego

wyellmłnowany

tułu

mis trzowskiego .
W ringu osiągnięto na s t~pujące wyniki:
w ··adze muszej KARGIER, pe Wyr€>w
nane j walce, pokonał na punkty HUSA·
KA, który okazał s i ę niebezp iecznym
przeoiwnikiem, zwła·szieza na p6ł dy·
stans. Hu sa·l< walczył jednak nieczysto i
otrzymał dwa napomnienia, c-0 zadecydowało o wygranej Polaika.
W koguciej BRZOSKA stopowainy lewą prostą nie może dobrać się GAERT·
NEROWI do skóry. W drugiej rundzie
dopadł go jednak i po serii ciosów tra
fił z półdystansu w szczękę. Czecha wyliczono.
W piórkowej KUDŁACIK wysoko r.a
p~nkty pokonał VALENTA, który pod i<C!lmec walki był już półprzytomny i sędz i a
zaczął go nawet wyliczać.
W lekkiej RATAJCZYK nie umiał ooczątkowo dać sobie rady z MISTERĄ,
walczącym z prawej pozycji. Czech umiejętnie kontrował, lecz w ostatn im
sta.rdu wyraźinie osłabł i zainkasował
wiele. Rund'l tę Ratajczak wygrał wysa.
ko, a co z·a fym idzie i walkę.
W półśredniej STYSIAK we wszy·s tkich
starciach

był w ataiku i punktował HAJKA

uzyskując wyraźną wygraną.

~ półśredniej CEBULAK prędko Mło·

tw1ł HALECZKA. Czech, trafiony po tęż-

nym ciosem w żołądek, został już w
Czesi: ZABRODSKY - DOSTAL. I tutaj pierwszej rundzie wyliczony.
w półciężkiej pierwsze zwycięstwo
również trzy sety wystarczyły ZABRODS
KY'EMU, by znaleźć się w finale. Wynik odnieśli Czesi przez MARKOWICZA. Wail
6:3, 9:7, 7 :5. O lytuł międzynarodowe· ka ta nie była ciekawa i prowadzona w
go mistrza Polski w tenisie walczyć zatym będą w finale SKONECKl-ZABROD· powo 1nym tempie. SMYK okazał się naj
słabs~y·~ w polskiej drużynie i przegrał
SKY.
zasłuzenie.
.
.
. . . .
SKONECKI zdobył już jeden tytuł mistrzows ki w grze podwójnej, grając w . W c1ęzk1e1 STEC nie n:i 1 ał swego dnia,
parze z VRBĄ. W półf inale pokonali oni zie wyczuwał dystans i zaprezentował
parę węg i er s ką SZIGETTI - CA TONA w I bardzo ubogi repertuar cio sów. NETUKL\
pięciu setach 12:14, 11 :9, 6:4, 4 :6, 6:1. Ili pr~zentował się pod tym względem
W finale natom iast zwyciężyli parę cze- lep iej. Darto .remis. W ringu sędziowa•ł
s·ką ZABRODSKY - DOSTAL 6:2 6:2 2:6 mgr. Kowalski.
' ----------------'
'
6 :3.
w półfinale gry miesza1nej MISKOVA
w meczu szczypi0rniaka o mist.rzi>SlWo Jigi
- CA10NA (para c..zesko - węgiersika)
zw:vc iężyła parę polską POPŁAWSKA - LKs poko~ Zjednoczeni (BydgoS'l<:Z) u:o
(6:3). Bramki dla łOOzian zdobyli: Graczyk $,
BEŁDOWSKI 6:4, 6:4.

100.000 czyta ,,SPORT", czy ty takz'e').

Liga szczypiórniaka

I

G
___________________;__..:...,_;_____...Jll

•

i Czech· o słowacji. Trzeba ter.
junioram
pr zyznać, że polski ze spół był znacz.ni
·umłodszy, bowiem w Czechosłowac1' i 1

~~~~~m56e~at1~n:~~~~, /~~z;~~~:~-

w Helenowie mecz Pardubice-Ł6df

zapowiedź nie zawiodła wreszcie przyjazdu
się
doczekaliśmy
strzelają
Na crele na.ile11~zrch · strzelców ligo„ych utrzy kolany czeskich. Zjawili się oni. wczomuje si" nadal napastnik Wisły Kohut, a tuż n raj już rano w Łodzi, a na torze heledn ld nowskim ujrzymy ich w dniu jutrzejPoważnie r.bliiyl
m kroC'-y
,.,ai:y „w;;Jaków" Cie~lik z Ruchu, nl!ięki zdoby
ci~ o~ta.tnio na Garbarni pokaźnej porcji 11ż szym.
jest niemal
Skład drużyny czeskiej
5-ciu hra'ri\e'o<.. Oto lista najlepszych strzelców:
25 bramek - K.o'nut (WiEła)
ten sam, jaki sygnalizowano. Przybyli
'
20 - Grarz (\Visła)
do Łodzi: Stepanek, Bartuszek, Bruner,
J 7 - C.ie&lik (Ruch)
i G.olembiovsky.
Koczwara
16 - Al•zer !Rurh),
Ustalono już również reprezentację
15 - Różankow•ki TI (Cra ćo1•ia), Janeczek
(Lf S).
Łodzi: Kupczak, Bek, Sałyga, March14 - Spodzie.ia (AKS),
wiński, Leśkiewicz ;r. Coprawda, skład
12 ·- Baran (LKS)
drużyny jest czteroosobowy, ale umól O - Anioła (ZZK),
Cholewa (AKS). Przecherka <Rurh), wiono si.ę, że każda ze stron może po9 L4rz (LKS), Jaźnicki (Polonia W.), Gendera sługiwać s'ię jednym rezerwowym. Dla
(\\' arta), Strf'it (Ta1·110\ia).
znacznie lepszym
Łodzi na przykład
będzie w drużynowym wyścigu Leśkie

nadal

Łodz·1

Hubert 3, Bujn<>wia 2 i Pietrzak 1. Dla Zfodno

~~!~ó~toga~ - po dwie.
~~r~!a~n;~~e~t
W Krakowie odbył się mecz Cracovia _
(3:3) . zak<>ńczonv „wvciestwem
AZS

Cracovii

o:7

Str 6

•

To, co
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Isze ....
I
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' Dwaj włamywacze zakradIJ się późnym wieczorem do luksuoowego magazynu. Obezwładni
11 właściciela i zabrali się do otwierania wielkiej ka.sy ogniotrwałej. Wyciągnęli narzędzia,
stukają, pukają, prują, ogrzewają„. A właści
ciel magazyńu sapie ze
achu J oburzenia,
ale nie może nic zrobić, bo bandyci przywią
zali go swurami do krzesła.
Po godzinnych wy.siłkach jeden z włamywa
czy zwraca się do drugiego:

PA.lQ'STWOWE ZAKŁADY PRZEMYSLU BAWELN. Nr 3
w Lodzi, uJ. Piotrkowska Nr 293
zatrudnią:

1. majstra kolorzystę ( wylioń-czalnia),
2. majstra farbiarza (wykończalnia),
3. majstra drapowni (wykończalnia),
4. majstra drukarza.,
5. technika przędzalnik'a..
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Per sooalny.

llllllllllllllllllllllllllllllH

lekarze

OGŁOSZENJA

, - Te, Felek, to cl prawdziwy burżuj, co?
My tu pracujemy w pocie czoła, a on siedzi
sobie na krześle,„
--------Dr KUDREWICZ spe
cjalista
weneryc2ne
· ,. W szkole nauczyciel zwraca się do ucz- skórne, 8-10, 4 - 1
Piotrkowska 106.
niów:
8277- k
- Kto ml wymieni jakieś pożyteczne zwie-.,,,,__,,..,,.,,,_..,,..._,Dr PRESS JANINA eh o
rzę?
- Ja! - odzywa się mały synek pana Sob- roby płuc Pillirk<Jwsk a
116 tel. 173-33 p-OWTÓ
ka.
ciła.
9265 g
- No, powiedz.„.
- Koń„.
DOKTOR ZAURMAN
specjalista: skórne, w e
- Doskonale„. - chwali go nauczyciel. neryczne. 8-10; 5-7
'.A jaki pożytek człowiek ma z konia?
1284k
Człowiek ma z konia
taki pożytek, że Nowrot 8.
może przez niego wygrać pieniądze na wyści· Dr WOŁKOWYSKI gach„.
specjalność
choroby
skóry i weneryczne.,

•

*

•

• • •

Podczas przyjęcia u państwa Bąbelków goś
cie zajmują się obgadywaniem gospodarzy.
- To ma być przyjęcie„. pyta po cichu
Jed,na z pań, zwracając się do swej sąsiadki.
To wstyd, nie przyjęcie.„ Niech pani tylko spojrzy na ten podarty obrus.„
W dodatku ten obrus jeszcze pożyczony
jest ode mnie, rozumie pani.„

Dokqd dziś pójdziemy
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34.
Dzrś i codziennie o godz. 19.15 sztuka
C. de
Peyr. •t Chapuis „NIEBOSZCZYK PAN PIC" w
reźJ 1erii Janusza Warneckiego. Obsadę stano·
wią: Hanna Bielicka, Krystyna Ciechomska, Halina Głuszkówna, Czesław Guzek, Irena Horecka, Wanda Jakuhińska, Janusz Jaroń i Michał
Melina. Kasa czynna od 11 do 13 i od 15.
LETNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
Codziennie o godz. 19,30, w niedziele i śwtę
ta o 16-ej i 19,30 komedia muzyczna pt.
„ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" z H. Makowską, W. Bmezińskim,
T. W':>łowskim i Wł.
Kwaskowskim na czele zespołu. Zniżki ważne
TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94
Ostatnie 4 dni „MUSISZ BYć MOJĄ"
Początek o godz. 20-ej,
TEATR KOMEDil MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243.
Dziś I dni na51ępnych
o godzinie t9,15
„CNOTLIW A ZUZANNA'~

PAŃSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Na scenie Państw. Teatru W. P. pod dyrekcją
Leona Schillera odbędzie się jutro pierwsze
przedstawienie wznowionej komedii Moliere'a
pt. „Grzegorz Dyndała'',
W roli tytułowej pozosta.ie niezastąpiony Sta·
nisław Łapiński, w pozostałych rolach wystąpią
H. Billing, B. Fijewska, J. Macherska, J. Lodyń
ski, J. l\laliszewski, J. Warmiński i M. Wojcie·
chowski.

KI N A
ADRIA - „Bolero"
BAŁTYK - - „Lekkomyślna siostra"
BAJKA - •• Wakacje"
GDYNIA - „Program Aktualności Kraj. i Za
granicznych nr 27.". Pierwsze zdjęcia z
Olimpiady.
•
HEL - „Syn pułku" (dla młodzd,eży)
POLONIA - „Zielone lata"
MUZA - ,_S'ódma zasłona"
PRZEDWIOŚNIE „Zwari'Jwane lotnisko.
ROBOTNIK - ,,W pogoni za mężem"
ROMA - „Kulisy Wielkiej Rewii"
REKORD - Rosanna siedmiu księżyców"
STYLOWY - „Admirał Nachimow"
ŚWIT „Postrach mórz".
TĘCZA „Okoliczności łagodzące"
TATRY - •. Miasto bezpraw.a"
(w ogrodzie).
WISŁA „Chłopiec z przedmi eś;ia ·
WŁÓKNIARZ „Miasto Bezprawia''
WOLNOŚĆ
ZACHĘTA -

~rll

„Lekkomyślna

-

siostra"

,,Casablanca"

grtf m radiowy na

środę

ciekawsze audycie

12 ,00 Dzie.nnik południowy, 12.25 Polskie pie·
śni ludowe. 13.00 Mozaika muzyczna. 13.45 Ser
giusz Prokofiew Kompozytor Tygodnia 15.50
Muzyka rozrywkowa. 16.00 Dziennik popołudnio
wy. 16.30 Muzyka słowiańska. 17,20 Koncert po
pularny. 18.05 Mówi Wystawa Ziem Odzyska·
nycb. 18.05 Rozmowa z papieżem. 18.15 Audycja
dla wojska. 18.45 Nowe książki
19.00 Muzyka
lc-kka. 19.30 Emancypantki 51 od c, pow. B oIe·
sława Prusa. 19.45 Z życia Bułgarii. 20.15 Front
odbudowy. 20.30 Audycja Chopinowska. 21.00
D ziennik wieczorny. 22.00 Muzyka lekka. 23.00
Ostatnie wiadomości. 23.10 Muzyka taneczna.
R?dnktnt Naczelny: E. KRONJEWICZ

D-030253

240

KUPUJĘ wełnę owczą w każdej ilości
płacę
dobre ceny .

-

Rzgowska 185.

-

9349g
KROSNA .mechaniczne - do sprzedania. Lódź, Czestochowska 1 a. 9360g
DYREKCJA Korespondencyjnego Gimnazjum
kupi natychmiast powielacz
elektryczny.
Wiadomość: Lódź, Ko-·
ściuszk.i 45. Tel. 151--13.
9419g
SKUPUĘ wełnę

owczą

wznowił przyjęcia 4-6 w każdej ilości, płacę
Wschodn ia 65. (Piotr
wysokość ceny. „MEkowska 46).
8520 g RYNOS
KRAJOWY"
Dr med. SIENKO Ksa Łódź, Rzgowska 4.
wery, specjalista: skó r
no-weneryczne. Killń
skiego 132, 13-14 16-18.
8795k
Dr CZERNIELEWSKIchoroby skórno- wen e
ryczne. Piotrko~ka 88
god2. 3- 7.
8783k
Dr MIRSKI - akus1e rla, choroby kobiece9223k

-

przeprowad'Ził

się

Piotrkowska 14. telef'Jn 257-23
8604k
Dr VOGEL, specjalista
chorób kob:ecych, aku
szerla. Narutowicza 4
tel. 260-92
7148k
DOKTOR GLAZER, skórno - weneryczne
5--8, Andre:eja 28.
8327k
Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, specjalista
skórno - weneryczne
l Maja 3, 8-10. 4-7
8279-k
Dr. ROZYCKl, specjalista chorób kobiecych
'
akuszerii powrócił. Pt'Zyjmuje 2 - 6, Piotr
kowska 33, tel. 166-29.
8280k
Dr MAJEWSKI, -;horoby kobiece. wewnętrz
ne. Leqlonów 113 - t
Tel. 216-82
828H
-Dr ZOFIA
KOLSUT
choroby kobiece. Aku·
szeria,
powróciła
i
przy.imuje. Lódź Piotr
kowska 70-3 tel. 212-22
godz. 3-6 pp.
9375k
Dr SOSIN
Rentgenolog powrócił ordynuje
od 15 - 18. Gdańska
74. tel. 161-14.
9385g
Dr LENCZEWSKI. choroby kobiece. akuszeria, powrócił, przyjmuje 3 - 7, Sienkiewicza
51,
829~k

M'"':"::E:-::B::-L-::E:-.-sp-rz_e._d_a_ż.;;.;;;=
kupno. zamówienia _
.
za mi any P:otrkow~ka Nr 275 (sklep Ga
Jar I Biernacki
tel!!fon 145-13
9098
AKUMULATOR, Łódź,
Andrzeja 29 poleca a·
kumulatory do każde·
g':> samochodu, motocyklu i telefonu. Spe·
cjalnie
dla
motoru
.,Diesela" i sama<:h.
amerykańskich,
gwa·
r ancja od roku
do\
d wóch lat. Kupujemy
stare akumulatory
(skrzynki) tel. 165·25
ZEGARKI, złr), r·e·
b ro, kamienie !tupiJ ;e
Omega" Pi'Jtrkov•sk.a
4" p'Jleca: gwarantowa
Re wyroby złote. 9053
NAJKORZYSTNIEJ ku
pisz-sprzedasz-zamie
nisz pie 0rśc:i1>nek,
obrączkę, zegarek
w
sklepie: 11-go Listopada 3.
8895
KAPELUSZE
męskie
i damskie duży wybór, sklep Piotrkowska
190
8474k
SREBRO w każdej postaci kupuje M . Weiner i S-ka, Łódź. P:otr
kowsk a 112. tel. 120-66
SPR-ZEDAM
maszynę
saneczkową
10x70 na
chodzie i rękawiczarkę
8 Nowomiejska ll--10
godz. 16-19.
93i6!!
SPRZEDA1"1Y wille, do
my, place. Biuro Pośre·
clnictw!l Pl. Wolności
6 - 4.
9374k

9335k

DROBIVE

POMOC domowa potrzebna zaraz. 2 poko·
je (małe
dziecko)
świadectwa
z
poprze·
dniej pracy konieczne.
Miedziana 14 m. 7.
POMOCNICA domowa
potrzebna od zaraz. Pła
ca dobra. Zgłosić Piotr
kowska 50 „Opus".
94421k
ł'UMUC domowa na wy
jazd potrzebna.
na'.
szvńskiego 40-R.
936Rg
POTRZEBNY
natychmiast uczciwy dozorca
nocny, wiek 35-55 lat.
Zgłaszać

&ię

„Zakłady

n11m1111111111111111111111111

ZAPISY

na Roczne·
Kursy Kroju,
Szycia i Model'Jwania
Krawiectwa
Damskie·
go ora'Z 6 tygodniowe
przygotowawcze
do
egzaminu mistrzowskie
go. Łódż, Piotrk'Jwska
24 . Kancelaria c2ynna
9-12, 15-18.
8902k
KROJU męskiego, dam
skiego. Kursy Instytutu Przem. Rzem. Zapl-1
sy Jaracza 14.
8841k
ZAPISY na kursy ad·
ministracyjno- hand!o·
we, s~kr<>tllrek, księgo
wości stenogram języ
ków obcych oraz maszynopisania przy1mu·
je sekre~ariat szkoły.
Anrlr7Pla 4 tel. 217-19 I
GRUPY stenografii biu
rowej (początkowe, wyź
sze, dyktanda)
księgo·
w ości,
korespondencji
(nauka poprawnego pisa
nia) rozpoczniemy. Maszynopisanie.
Zapisy:
Kursy Centralnego Zw.
Stenografów i Maszynistek Kilińskiego 50.
9384g
OPóŻNIONYCH w na·
uce przygotowuję
w
tempie przyspieszonym
do małej matury i ·w ir:a
kresie klas 6, 7, 8 i 9
Wiadomość Nawrot 13
m. 8.
9392g
NA MATillq: i do róż
nych egzaminów przygo
towywanie. -Bednarska
26 m. 87.
9387g
KURSY kroju i szycia
Instytutu Przemysłowo·
Rzemieślniczego
wpisy
codziennie od 10 - 12,
Półroczne

Mechaniczne" Ban'lnr·
skiego 8.
9369
POTRZEBNA
pomoc
domowa Ogrodowa 8
m. 48.
93?~g
POTRZEBNA pracowni
ca do restauracji. 11 Li
stopada 69.
9378g
POMOC domowa samo·
dzielna do domu lekar·
skiego potrzebna Kiliń
skiego 145 m. 8 godr.i·
na 19-20.
938Rg
POMOCNICA
domowa
poszukiwana. Zawadzka 36-6 Zgłoszenia
2 - 4.
9390g
POTRZEB'""N""A_ _ __.
pomoc
domowa Al. I Maja 3
m. 18 front parter.
POTRZEBNA
pomoc
domowa na stale. Nawror 13 m. 8.
9393g
POTRZEBNA
pomoc
domowa lubiąca dzieci
możliwie starsza. Piotr
kowska 14 m. 3. 9400g
POTRZEBNA
pomoc
domowa.
Południowa
16 m. 14.
114.01" l.f>--1.l'l u'i. hrmi\ "Lu6o·
POTRZEBNA
pomoc wej 17 m. 3.
9391~
domowa z referencja·
mi.
Mielczarskiego 10 LHUlllOne
m. 25.
9402g ZAGUBIONO kartę re·
POTRZEBNA
pomoc jestracyjnf RKU -Skier
domows '11: gotowa11fom niewice.
Kwiatkowski
Warunki dobre. Kiliń· Stanisław Urzędnicza 2.
937llg
skiego 116-19.
9403g
POTRZEBNA
starsza ZABUBIÓNO kartę re·
RKU-Łódź
kobieta do pracy domo jestracyjnę
wej. Wschodnia 56-35. Kmieciak Jan. Berka
9380g
Markiewicz.
9409g Joeelewicza 21.
ZAGUBIONO
dowó•l

t'OSZUK WCIR 8

nracy

tożsamości,

j

Kupon Nr 19
Co to za

zwierzę

______

I
Czy

widzieliście

je w Zoo

I GIMNAZJUM PRZEMYSLOWE
PA~STWOWYCH ZAKLADóW
PRZEMYSLtJ BAWELNIANEGO
•

uJ.

W ŁODZI

Przędzalniana

68

przyjmuje zapisy ·uczniów do klasy I
do dnia 31 sierpma w godz. 10-12
Wszyscy uczniowie otrzymu;ą IJtypendia.
Warunek -przy:ięcia: ukończenie
7 klas szkoły powszechnej.
9344g

I

ZAWIADOMIENIE
do wiadomości Sz. Klienteli, te
ZAKLAD KRA WIECKI Z. SIWEK Nowotki 3, zosta.ie przeniesiony z dn. 1. IX
48 roku na ul. Legionów 5 m. 8 front.
94.15g

Podaję

metrykę

poszukuje chrztu, paszport zagrd·
pracy w godzinach po niczny z 1914 roku.
wstępne
południowych.
Oferty Brittile Wiktoria Wscho
9383g
sub „Księgowa" „Pra·· dnia 51 m. 43.
ea" Piotrkowska 55
SKRADZIONO palców·
kę na nazwisko
Jan··
SAMODZIELNA gospo
Ludowy Instytut Muzyczny przyjmuje ?asia poszukuje pracy w kowska Maria. Szterii'I pisy kandydatów na wszyetkie wydziały do
93F,óg swoich szkól muzycznych w Łodti.
kulturalnym domu rlo ga 14„9.
dwojga osób: " Oferty ·22 SIERPNIA zgubiono
Egzaminy wstępne odbędą się w dniach od
pod „Gosposia . 93 72 fotografie
panuątkowe 5-go do 11-go września.
MASZYNISTKA \)OSZU· z legit:;•mację na nazwi·
Zapisy pnyjmuJe i informacji udziela se·
Zofia Ruder.ka kretariat Ludowego Instytutu Muzyc?l1ego w
kuje pracy. Of, „Pilne" eko
ilen1vśe1
9390 Proszę o zwrot: Łódź, Łodzi, ul. Jaracza 19, tel. 265-01 tylko do dn'.a
9396~ 31 sierpnia 1948 r.
CENTRALA Technirz· Targowa 32-3
LECZ. ZĘBÓW oraz
na Piotrkowska 109 po· ZGUBIONO dokument
nowoczesna pracownia
Stany uczniowie winni i.głosić się na lek·
sz11knje wykwalifikowa· f()Żsan10~f'i, zaświadcze· cje w dnm 1-go wr2eśnia, najdalej jednak do
11:ębów
sztucznych
GREMPLARK.Ę:
f~hry·
nie
RKU.
pow.
Po·
nych maszynistek.
Piotrknwska 8
a·nia 4 wrześn,ia br.
8'27Rk
znań ki:it. Z.Z.P.L.P.D
czną
Josephicgo
HS
szeroka sprzerlam Ra· li :.11 I( :ł
9404 PPR. 385247 ora"' lllk:łfe
ARTYSTYCZNA repera
. cja ubiorów, podnos2 e
STARSZY felczer Ga- dom, Rwańska 21 tel. Js.t,_ "'" kroju, szycia. kartę rowerowf Fa wlik
MŁODE. małżeń~tw0
nie oczek. J~dwlga Szo
luba, długoletni prak- 1860 Wytwórnia kołder modelowania, przy ln- Winrenty Kórnik.
9382k stytncie Pr2emyslowo- SKRADZAONO doworl poszukuJe pokoJU sub linowa, - Piotrkowska
tyk szp·itala
skórn'J3326k
SPRZEDAM samoc'. 1ó:I Rzemieślniczym privj- osobisty, patent, .kon· lokatorskiego w Łodz.i 30.
wenerycznego. Głów
Oferty INSTALACJE
siły I
B~W • 4-ro
osobowv mu1ą zap isy na kurs cesję. Borowska Anna lub o~olicy.
na 62-76 18-20 8941g
Wolcwnska 72 m, 23 trzym'esięNny I ;:>ół- gm. Grabów Łęczycki składac do „Expressu światła wykonuje po
9398g Ilustr'Jwanego„ dla p, cenach
')rzystępnyc h
Ak''Sli!rl(I
_g~~z:_li_- 20.
94'.!Cg roczny. Radwańska 17 , ~_!:.ęezyca.
ksi~żecz· Toli.
9304o Zakład Elektr·"Jtechni<:z
AKUSZERKA Łaqow· ł,óżKA, toaletka, szaf- /od 9 - 18
7932g ZGUBrONO
ska Irena p rzy1mu ;e· ki tanio sprzedam -KR-OJU- modelow11nia, kę z T.Tbe?.pieczalni na SAMOTNĄ osobę na ny, Jan Pietrzyk, Łód7,
nazwi sko
Tomczak Ja- wspólniczkę przyjmę •ło Gdańska 101,
88fi1 k
94 lOg szycia
Zachodnia 5'2 telefon Tel. 14 :1- 55
ubrań
damnina.
9305g owoc~r~.
~ferty
ZAGINĄL
piesek
ratle·
151·76.
989tg SKUPUJ~ wełnę owrzą ''' ' rh. d?:i ecięcych, ble
,
.
•
. , „Wspolmczka „Pra rek nr 6842. Odprowa·
w każdej ilości. Płaci- J ; źniars~wa, -gorseciarZGU~ł~ONO
?owo~
toz
sa"
Piotrkowska
55.
dzić
za wynagrodz<··
(UtJDO
sorzellaż my dobre ceny. Józef ~twa (QPatentowanyro sa~1oec1, do;vod re3est~a
9U6g niem.
FranciszkańsJ, 1
RADIO aparaty, lampy Dreczko. Rybna 1 7.
svst"!mem Eugeniusza ~YJkny „Słu~ba Po_lsce
•o· 7· (t„
ZAGIJ\..;.\.L pies żóhy ~
9411 1!: W iśniewskieqo) wyuszybko, tanio, fachowo
i
artę reJestracYJną z
' .
ł .
h
Od
Latoszewskiee:o
a~~uc em.
prowa·
(20 lat praktyki) napra· APASZKI gazowe, sza· czają 2-letnie kursy U. Z.
9407a PRZYBŁĄKALA
się dz1c za
wynagrodze·
wiamy radioodbiorniki liki, chnstki, k:\PY Instytutu
Przemysło H 1 ka
et ry .
" mała suczka czarno·
niem.
Szamotulska l.
wszelkich typów - Ki· poleca Hurtownia „Oz. wo - Rzem ' eślniczego .
ZGUBIONO książeczkę
(żabieniec) Jóźwiak.
lińskiego 10 (róg Po· doba" Lódź, Piotr· K,,ńc·zącym
świadec z Ubezpierzalni na na· biała podpalana ode·
9406g
morskiej) Sprzed aż kowska 69.
9413~ •wo czeladnicze. Zapi- zwisko
Zdziechowska
brać
Wilanowska 25 JOL Piotrowski
94041>
Kupno - Zamiana.
l 31J ł :tł n 4l~Qll! qfaci· sv
na kurs 2 letni ,
Kn„imiera
9418g Santy (Widzew)
939tg KRAWIEC
przyjmu e
9422k
l •ci.ny, po·łroczny, 1· 6
v
ZGUBIONO ksi~żeczkf PRZYBŁĄKAŁ si bta· r.>?prawlcl • reperaqe.
SPRZEDAM
taksówk~ POTRZEBNA
pomoc t,n~'.'c\'Jl io wy przygoto
ę
P10>t rkowska 59 'lopr7e
w dobrym stanie z zega do dziecka ul. Zacho· wawczy do egzaminu z Ubezpieczalni na na·
rem. marki Ford Al. dnia 32 (sklep spożyw- mistrzows k · ego Pró-:h- zwisko Wiśniewska Ja· ły kudłaty pi sek 6-go' czna oficyna. Woide·
9420g Sierpnia 43-19. 937ll! chowsk:I.
8884k
1 Maja 41-16.
9395g I czy).
941-lg nika 25.
9:?62g nina.
~~..::..-:._..:.~~~~~~~~~~~~~~-KSI~GOW A

Egzaminy
do szkół muzycznych
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