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D KongreSie Młodzieży we Wrocławiu

lA

JEDNOSCI
•

We Wrocławiu odbywa się
Kongres Jedności Młodzieży polskiej. W kongreSie biorą udział
delegaCi wszystkich organizacji
młodzieżowych celem założenia

swoje tradycje radykalnej myśli sze życie dla całego narodu.
ludo,,:,"ej, której wyzwoliły chłopa
Jednocząc się, musimy mieć ampolskiego z resztek feodalizmu.
(dokończenie na stronie 2)
W
aszymi tradycjami będą również

Związku
Młodzieży
w J~eennmoekJ'rm·attYeCll:mgeencd]·l~.· enia
skład którego
'wejdą: Polskiej,
Związek

przedwo-

Młodzieży Wiejskiej RP "Wici",
Najlepszym wykonaniem proWalki Młodych, Organi~'[lodzjeży TUR i Związek gramu OM TUR-u będzie dobre
Młod~ezy Demokratycznej.
spełnienie tych obo:wiązk6w, kt6Kazda z tYch czterech organl- re spadną na was lako na człon-

Związek

zacje

~~j~~i:~O c~~~~i:?:!~:.e i ~~=
rębnych
wartości:

w

niej

się

ków ZMP.
dopatruje
RÓWNE PRAWA _

Barokowy

kościół

parafjalny w

W osldej

jak w czasie okupacii hitlerowskiei

8idau 1t wroca do

..-

Dla nas, zetwuemowców os"""I' adczył przewodniczący Zarządu Gło'wneg' o ZWM, ob. Zarzyy

utworzenie Związ lm. kMł ~:
dzieży Polskiej nie stanOWi o aZJi
do sentymentalnych rozważań.
Po prostu - realizujemy jeden ze
swoich dawno wytkniętych celów.
Punkt 3
b
. ł
.
na.szego statutu rzmIa
"Z:WIązek
Walki
Młodlch
dązy poprzez coraz silnieJszą
współpracę i zbliżenie ideologicze istnie]'ących organizac]'i ideocki -

n

RZYM, 20. 7. (API), Metody policji włoski ej, która gtosując ruesłychany terror ściga ludność w oko!:icach San Salvatore, pfow. Siena, wywałuje obu~erue wśród ludnOŚCi w!Qskiej. Policja przeszUkuj'e góry
.
li U!Sl'1uJącą.
'
k Celem naszym była zawsze Pol- A.m1ata, Z31bierając do mew'O
ra towoa.ć'
Slę prze d terrorem lu d.
lań'
.
'ć Abb-"". ' .... ~
bs a L. udowa, oparta o sOJ'usz ro- n ość . OPuszczona przez lTIl·esZi
C'OW ml·. eJSCOWos
........ zamljeruo...."
otmczo-chłopski - głosi odezwa została:przez policję i wojsko w 'Obóz dla jeńców,
skierowana do wszystkich "wicia':
. P.raB~ podaj~ ~zereg przykładów brutalneg'O terroru, k!);óry Pt'ZY1P0'
rzy". Sojusz ten skierowany jest mma :r:-oaJha;n1ebmeJsze metody hitlerowSkie. 18 lipca w S~mtie władze
pr~eci:wko
niewoli
wyzysku
i urządz;iły uroczysty pogrzeb 2 pal:;cjant6w, którzy zabici zostal1 w Ba~il.
ciemnocie. Wyszliśmy przed laty W momencie. t?dy konduk! szedł przez miasto, pI'QIWo'katorzy strzelili
nielicznymi gromadami spod ni- d'O tłumu. PolicJa, korzystaJąc z Zl8.m"ieszania, wdarła się - wyłamawazy
.
.
dr' d drzwi - do lokalu konfederacji rOIn:;Jków, gdzie Z'almord'Owała jednego
skich strzech, szuka]~cś . kOgi o z pracowni'ków, roz.strzaskując mu głowę kolbą. PO"zosta~h aresztoszerokiego świata. DZI , ]a o po- wano.
tężne organizacja łączymy się z
Prowokacje policji jeszcze bardziej zaostrzyły sytuację w Sienie
ł
ś'
. d
.
ł
k l
h
ca ą, WIadomą swe] rogI, m O-I i o o icac , dokąd na rozkaz ministra. SlPraw wewn. Scelby, nadsyłane
dzieżą polską, aby budować lep- są. nowe posiłki wojskowe.
RÓWNE

D..
ym 15 a

wo-wychowawczych do scalenia
ruchu młodzieżowego".
Nowa organizacja
młOdZieŻYj
polskiej ma stanowić syntezę dążeń młodego pokolenia Polski LU~ li . i. willna stworzyć naj 0-1_
rzystllle]SZe Warunki dla kształcenruiamł0boldiZlC!'eaz'yi.deowego i charakte-
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we
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1781 roku-

Paryża
- a Bevin do Londynu

OBOWIĄZKI...

_

Lutomiersku,

Bar arzy •si o olier
Lu"o...i • terror

wybudowany

PARYZ, 20.7 (PAP). Podano do
George Bidault wra
ca do Paryża w związku z kryzysem rządowym. Narady 5 ministrów w Hadze zostaną prawdopodobnie przerwane do zakończenia
kryzysu rządowego we Francji.
LONDYN, 20.7 (PAP). Podano do
wiadomoI;:i. że minister Bevin uda
się samaJatem z Hagi do Londynu.
wiadomości, że

Z #

t

O

O!'

zrobowolle przez Niemców

Fr

W

podziemiach bank

angielskiego

U ,NDYN, 20.7 (PAP). We wtorek pnywiezion(} do Londynu ostat U1i transport zlota,
zrabowanego
-.
.
:prfjez hitlerowców w różnych pań·m~
.p,!EaWSZ2 KONFERli'
.JE
I łłwach Europy. Złob to ł?C'znej
tli;
",Ii
ul
U PREZYDENTA AURIOLA
wartości około 15 milionów funotrzymał
PARYZ, 20.7 (PAP). Prezydent tów .szt~rlingów, złożon~ zo~tało w
Auriol przyjął we wtorek przed po podzlerruach banku angIelskIego.
Idea jedności młOdZieży najkon- P~R~Z, 20.7. (API). Gabinet fran zydent Auriol ~ymisję przyjął i roz łudniem przedstawicieli poszczesekwentniej głoszona prze
cuskl Ole przezył swego 12 votum począł natychmIast rozmowy z przy gólnych partii polity~znych w zwią
.
k
zwyciężyła
J \ naSZ zaufania w ciągu 8 miesięcy. Dziś wódcami partii na temat utworze- zku z kryzysem gabmetowym.
11
zWląze .. , k' es ona w nocy po otrzymaniu votum nie- nia nowego rządu.
O godzinie 9 rano prezydent prze fJIJ
wyrazem tendencJI, la. le od d~w- ufności od Zgromadzenia NarodoO 8 rano został przyjęty przy- prowadził konferencję z delegatami
na nurtowały wszystkie orgamza- weg~, .prem. Schuman podał się do wódca komunist6w
francuskich, partii komunistycznej - 'I'horezem
KAIR, 20.7 (PAP). W najbardziej
cje młodzieżowe, na zetwuemow- dymISJI wraz z ministrami MRP Thorez,
..
i Billoux. Następnie odbył on roz- ruchliwym punkcie Kairu nas'<lpiców jednak suada największa od- i radykałami. Ministrowie socJ'aliPrzyp~szcza SIę, ze do CZ~Sl1 ~- mowę z sekretarzem partii republi- la silna eksplozja bomby, która pollowi d . l : '
alizację tej styczni już uprzednio złoż l'
,tworzerua n?wego rządu" mm. BI- kańsko-Iudowej
(MRP)-Collinem, ciągnęła za sobą szereg ofiar. Jest
idei e Zla nosc za re
rezygnacje.
y I swoJe dault zostame na ~tanowlsku. mini- Po czym przyjął przedstawicieli so- wielu zabitych i rannych. Rozbity
D'
"
k _
. .
stra spra~ z~gra!llcznych ...Mm. Bi- cjalistycznych w osobach przewod- został tramwaj, który prz ej eżdżał
. eklaracla Ideowa ZMP, w~ ~
Powodem us~ąI?le~lla rządu t;>Yła dault zn:aJduJe SIę obecme w Ha- I niczącego
parlamentarnej
grupy wraz z pasażerami w cll\\'ili wybuZU]cI~ :lro~ę rozwoju rołodzlezy p.oprawka socJa.hstow, d~maga.1ą<:a dze, .~dzIe bierze udział w korue- SFIO Lussy'ego i generalnego chu. Policja wszczęła w tej sprawie
polskie] oraz jej zadania W pracY I SIę zredukowama ..kre~ytow w.oJ- renC]1 bloku zachodniego.
I~ekretarza tej partii - IUolleta..
śledztwo.
n ad oclbudo\" d'
r _skowych o 12 mihardow franko w,
,. ustroju ą, ązą~ą do r~a lza \ przYjęta przez Zgromadzenie wię1\
cJ~ •
. , \V ktorym me roa kszością 83 głosów.
tn1€'Jsca na WyZYsk i ciemnotę _
.
jest już wielkim kroki e
' 'd
PrzebIeg. wypadków w ZgI'omaKażda z naSZYch lU nap'lz o .: dzeniu Narodo\vym odbył się w
'''no · do Związku Mł dzi°r~~l1lZaC]l następującej kolejności:
• ,<:1
o czy PolUJ Ż.. UJ ....
.E ,r:.
lińczyków i uniezależ..'1ia m k~ zkańSkicj swoje najlepsze trad c'e
O godz. 9 wieczorem posiedzenie
~
••
"
'«-ców miasta ostatecznie od wtizcllueZWM _ wnosi bohaterską t y dl . przerwano, w czasie którego debał
t'
go rodzaju mostów powie~rzn:vch,
C!ę ~\ri' lki z okupantem i tra~a cY- towano nad budżeteII? wojskow?,~.
lOS
0505
"które miały jedynie agitaCYJne c~le
swoJeJ
rewolucyjnej
id
J.~ O godz. 10 zeb:t;a~a SIę rada mlmBERLIN
20.7
(PAP).
Służba
inforskowej
państw
tachodnich
w
Niemna
względzie i pozwan, w. spokOjne
!ti7t· ..
.
'.
eo oglJ Istrów Jednoczesme odbyło się zewojskowych czech.
ustosunkowanie się ludności do .. pro
f.I~ I~OWane] W ogmu walki.
IbIa!l.i~ klubu parlamentarnego so- macyjna radzieckich
Okupacyjnych podała do wiaGubernatorzy strefy amerykan- blemu berlińskiego".
pr~.e~~t "Walka, nauka, praca"jcjaiistów, na którym postanowiono władz
Dziennik
"Neues Deulscl .'lnd"
szt
o ze sztandaru ZWM na Poprzeć poprawkę posła Calldevil- domości, że Związek Radziecki posta skieji brytyjskiej, generałowie Clay
przeznaczyć ze swoich zap='- i Robertson, w swych pierwszych stwierdza, że obietnica wYzy ·('nia
jes~~dar ZMP. I naszym zad.aniem lp.'a, która przew~d;ywa~a obniże~ie n?wił
en styl życia styl walkI i pra budżetu o 12 mlliardow frankow sow 100 tysięcy ton zboża oraz inne wypowiedziach usiłowali pomniej- Berlina dana w odpowiedzi ra 'E'Cśrodki żywnościowe dla wszystkich szyć znaczenie oferty radzieckiej
kiej na' noty trzech państw lZ hocy prz~nieść W sz~regi ZMP.
i która stała się bezpośrednią przy- mieszkańców
Berlina bez względu,
Gen RobertSon o~wiadczył że' w dnich, została dotrzyman~.
W ten
WR
czyną upadku rządu.
na to w jakim sektorze się znajdują. oferd~ radzieckiej ~le widzi ~ic nad sposób Zwi.ązek ~<:dzieckl roz v ązał
RĄCZĄRfY NA NOWĄ
~araz po posiedzeniu rady mini- BERLIN 20.7. (PAP). Wiadomość o zwyczajnego, a gen. Clay usiłował j~dną z naJtru~lrlleJszy~h spraw Ber
Wkrac
DROGĘ...
strow rozeszły się w kuluarach po- zgodzie ZSRR na dostawę 100 tysię- zasugerować, że między ofertą a jej ~ma. Jest to Jeszcze Jeden CiOWó~.
której leZ~~y na nową drogę, ~a głOSki, ż~ 7 ministrów. socjalistycz- cy ton zboża i innych środków żyw realizacją jest jeszcze ~ lelka róźni- I ze władz~ .radz!ecl\.u:o me daJą
czc~ych obletmc.ale :-:awsze dotr<y'eal' PIeJ, Skutecznie]' bedz1e- nych. złozyło rezygnaCję na ręce nościowych dla ludności wszystkich ca.
my r PrIZOW'"
'
premIera
Dziennik "Berliner Zeitung" poa- , m
......u..J..
ą ..S_ł_o.w.a•._ _ _ _ _ _ _ _ __
ha'sla
d c.c . nasze .
omturowe
(
. W ch w~'l'l. po d"J~CIa .d e.b a t sektorów Berlina - niemile zasko.
.
.ze wOJna OM TUR mu- o. g?~. 11.15) mmJstrowle CI SJe- czyła i wywołała pewne zamieszanie kreśla, że rozpo:ządz('.nic to stwarza SIał reahzować SW"
dZJel! JeSZCze na ławach rządowych. wśród urzędników administracji woj warunki trwałego zaopatrywania ber Wełna
tepu mając
O] pro~raro poGd
;. przeCiWko sOb'
_
. Y stało się jasne, że poseł Cap
S ,
czną cz~sc młOdZież
o 1: ~na deVllle nie wycofa swej poprawki
nadeszły do Gdyni
legające] wpłYWom ~e Pkl~~leJ ~- i że socj~liści będą na nią głosować
. ]' naSze hasła stał a. CJl. DZ1- - premIer Schuman oświadczył:
sla.
ł d . .
y SIę hasłami
całe; m ~ zlezy PolSkiej.' T]k
"Jeżeli poprawka ta zostanie prze
z
partii lekarstw,
jednoŚĆ SIł de~okratYcznYCh y d o glosowana, będę zmuszony przedło
. wadzić rooze do Pełne'
~- żyć dymisję rządu prezydentowi Re
,
d
ści technicznYCh i chemikan T' Uroczystosci uczczenia 4 rocz-l nych społecznych i Zw. Zawo 0- Sport
h d .
1.
lan
pro..
ł socjalizmu
J 1'ea11_ publiki"
,
ZaC]1 has e
.. .
.
nicy manifestu PKWN _ Święta wych.
poc
~l Z Londynu.
OM T1JR-O,,:cy Wlnny wnieść Natychmiast po tych słowach 8 Niepodległości rozpoczną się dziś
Program uroczystości dnia ju- LJued~o,~~esn:e wszedł polSki . SS
do Zl\,w makSunu~ pracy, ofiar_ ministrów socjalistycznych opuściło
w
Łodzi.
capstrzykiem.
Oddziały
trzejszego,
w związkt1 ~ trl3:gedią" bl~n. kt~ry li: Buli przywlOzl
ności i zapału: PamIętajCie o SWo- :::y rządowe i przeniosło się na
wojska wraz z pocztami sztanda- zatonięcia 24 ha'rcerek ło~kI?h w drob~lcę zł~zoną z wełny, opon I
ich przedWoJennych tradYCjaCh
y PoselskIe.
oraz o czterech la!ach do:ol?~u
de~arządzono głosow~nie, Za rzą rowymi organizacji politycznych jeziorze Korbno z?stał zIDlemony, CZęŚCI techmcznych.
ganizacyjnego . NIe uWaZtJCIe SIę rządo!f dło 214 głosow, przeciwko społecznych i zawodowych prze- P~ojektowane t~nce po~ ~oł~
maszerują głównymi ulicami mia mebem ~a uj. PlOtrkows~e]' me
s~mOCnO
iednak z tego powodU za O'ep~zyc~, Pre . 297.
odbędą s::ę· .We wszystkich nato- dlo POI!!iiki
od członków innych orba:l1~acJI ławy ~~:~ Schuman podniÓSł się z sta.
miast ŚWIetlIcach fabrycznych bę
Trzeba nauczYć się uwaza za mi min' owej i wraz z pozostał vRównież dziś o godz. 18 w sali dą zorganiżowane wieczornice
i
Duński parowiec "Olivia" przysw'
ł
'wspaniałe tradycje madzeni 1strami opuścił salę ZgroFilharmonii odbędzie się akade- akademie Jok~lne. O godz. zaś 19 wi6zł z Londynu partię samochoole w ~sne.
na których
. a.
rewn1 ucv.1nych wal~,
czatkach ~. DZIŚ nad ranem Schuman udał mia o~óll1ołódzka. w której wez- min. 15 w sali Teatru WP. odbę- d6w ciężarowych. pOChodZąC -ch z
oparł sie w sW01ch Z\ł · · .' ć . :l~ do prezydenta Republiki i zło mą ndział przedstawiciele miejsco dzie się przedstawienie dla człon- demobilu. Ładunek przejmuje l\lo·
ZWM. Trzeba takie uzna za zy na jego ręce rezygnację. Pre= wych władz organizacji polityczków Zw. Zawodowych. (jb).
to-Zbyt w Oliwie.
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20 lipca rb. rozpoczął się we Wro- Jest gotowa poświęcić wszystko dla
cla wiu historyczny Kongres Jedno- kraju, jako nierozłączna część mloci Młodzieży Polskiej. Sala obrad dzieży polSkieJ.

barwnie przyozdobiona jest sztanda
rami narodowymi,
emblemataml
Z . k
S
WiąZ u Młodzieży Polskiej i wia
~~.::icz~:j~eraCji MłodZIeży DemoObrady otworzył przeWOdniczący
Centralnego Komitetu Jedności Mło
dzieży ob. Janusz Zarzyck'
.

l.

..
Ntemllknącymi oklaskami I okrzy
karni na cześć międzynarodowej 80lidarności młodzieży pawitał Kongres przedstawiciela Swiatowej Fe
dera~ji Młodzieży I?cf!l0~ratyc~~ej
GaUlego, który W ImienIU mlhon6:v młodych dem?krat6w całel:fo

ŚWiatli; .pozdrowił

Jednoczącą

Się

,,!?brady naszego ~ongresu - I młodzlez polską.
sLwlerdził ob. ZarzyckI - z uwaAnalizując próby rozbicia między
gą śledzić będzie każdy młody czło-

wrek w Polsce i

całe

polskie

społe-

~~!f!;o, J::~ofe~i~ow~~:~e~~~

historycznym. Wytyczymy dziś pro
~ram zjednoczonej organizacji, f wy

I

I.

ł

W

OS

'ślając, :te nieodzownym warunkiem jasna, a fałszywe przodo~nictwo

budowy lepszego jutra jest umoiliwlenie jak naJ szerszym rzeszom
Inarodowe j jedności młodego poko- ~łodzi~ż! równego startu do nauki
lenia, m6wca stwierdził, że Kon- I kwa.h flkacji zawo~owych.
gres Młodzieży .Polskiej jest godną . ~OU.IS Ge!1y, witaJąc. ~ongrel! ~
odpowiedzią daną wrogom jedno- ImienIU ZWiązku Młodzlezy Repubh
ś'
ł d I ' .. .
K
ł
kańskiej Francji stwierdził, że mlo
I CI. ~ o z ety, ~W1ata. . ong~es m. 0 - dzież francuska ' walczyć dziś musi
dZlezy. 'pol~kleJ będzl~ tez słuzył jPrZeciW intrygom prawicy, przeciW
I młodzlczy ln!1ych kraJÓW 'ako przy tym, którzy przelewali krew robot
kład słusznej drogI.
niczą podczas strajków, a przede
Wśród okrzyków na cześć jedno- \WSZystkim przeciw dłaWiącym Fran
Ś. Ci studentów z młodzieżą pracu- cję wpływom imperialistów ame.i ącą , zabrał głos przewodniczący rykańskich . W walce s,,:ej młodzież
Międzynarodowego
Związku Stu- francuska pewna jest solidarności
dentów - Jose Grahman, podkre-lmłodzleiY polskiej".

O S ta tn ·e

o d z l- y
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W jedności siła

lej ~~~::~~':~:~:~~7..~h.:

I.

tytul~rne.

ale o przodowructwo w

WYŚClgu pracy.

Związek ~odzieży Pols~ej -:to. nasza :naCle.rZyst~ organlzacJa.
Nikt tu me moze byc gorszym lub
lepszym na podstawie dotychczasowej pr
l'
..
.
j
ne"
zyna eznOSCI orgarnz~cy.. ~'. W sze~egach .Z~ za~lkaJą
rozmce ponll~dzy wIclarzanu, zetwuemowcarm i omturowcami '!'szyscy mamy jednakowe prawa
l ObOWląZ~I.
Wspólny jest nasz
sztandar. Jedna nasza idea.

I{ONIEC Z SEPARATYZMEM

Mł..OD·ZmZY INTELIGENCKIEJ

n~j ~~;~:~~fim~ł~i:~ed~~~~~:
i inteligencji
czaństwa

pracującej

'którą wychowywaliśmy w duch~

~~f~~~ :~o~~ec~itn~~abkd:~: przed otwarciem Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ~~~~~~r~~~~t~i~~pó~pr~~lop~k;ł~
~l esowego hasła: "Zjednoczeni bu G
k
t e m p O P r a c:
llic inform.acYJ·
h
• b
. s' . d '
d taWl'
dUjemy radosną przyszłość".
Or ąCZ OW e
Bl'uro kwatenycnk'
d
::zlnuZo .wlka czerue prze s
-

ru owe na worcu Cle a WląZ u Młodzieży DemoMarny wszystkie warunki,
by _
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N~stępnie ob. Zarzycki pOWltał
Gały W rocław tyje pod makiem Nie licząc lllJejsc hotelowych, ewi.. we uprzedzenie gOSpodarzy kwater wspólnej oraanizacji do reszty u
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ciele związk6w młOdziefy polskie' wań do OtW81'CUl Wystawy Ziem dysponuje 3.2 tyJriąelllll;i kwater, z dyńczych turyatbw.
tyzmu i elitaryzmu młodzieży inz Westfalii, Itowarzyszenia mlo- Odzyskanych.
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będą na Wystaw sa.Praca l dorobek naszej organ!przeds.ta.wiciel Swiatowej Federac~i. nad . wy~onczeDlem poszczegÓlnych
O~ dziś rano zarządzono POł?o- moch~d=lub motocyklami, ~ _ zacji wskazuje, że młodzież inteU"
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Do cnrawnego pokierowania ma
Kierownik całego aparatu in!or_ w d.zi ł
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e o ZWYCięstwa postępu, unii demokratycznej Grecji, Bułga- r<?botDlc~ycb blokow "Pafawagu", są p~'z~bywaJących turystów przy_ m~cYJTI~-kwaterunkowe~o 'po~ trwalenia i· ugruntowania form
rU, Węgier, Rumunil państwa Izpo Wl]]e ~artowle, pr~st~- czym Slę s~:o~o rozbudowan~ sy_ dZIał dziś rano wysła~oWl p. . naszego budujące~o się. ludowego
rael, Szwecji I Danii.
Jone są flaganu narodowynu, a Wle stem głosUlkow, kt.óre roznuesz.. Jesteśmy zupełme gotoWl do państwa. Powołarue ZWlązku MłoDo prezydium Kongresu wybrani le gmachów w mieście zostało ilu.- czone są na mieście i przez które przyjęcia J szybk;ego zakwatero- dzieży Polskiej, to utrwalerue So-'Z~tall członkowie Centralnego Ko- m 1n?wany?h..
będą. nadawane wska zówki i infor- waDia każdej ilości przybywają- juszu . ~ałej . mł~zi~ży polskiej,
mitetu Jedności Młodzieży - JaVIi godZinach WIeczornych wcz:o- macJe dla przybyszy.
cych. Odprawa grupy z;tSygnall- młodziezy miast l WSl -to nasze
n~z Zarzycki, Stefan Ignar, Lu- raj na lotnisku wrocławskim 'WYOrientację w ~amym mieście u.. zowanej nam przez .,Orbis" będzie wspólne, wielkie ZWycięstwo".
elan Motyka! Jerzy Morawak.i, Wik lądował samolot specjalny % War- łatwia killrukolorowy system tab.. trwać 3 minuty",
ag.
tor Nagórskl, Ozga-Mlchalskl, Ro- 8zawy, wiozący przedstawicieli prs
gala, Góralski, Jagusztyn I przewoni
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dniczący
Związku
Akademickiej sy zagra czne.
Młodzieży Polskiej _ Zenon Wró- I Samolotem przybyli kore~n
bleV\.'Ski.
denci wielkich matowych agen~ji
Pierwszy powitał Kongres kornen! pr~owych . i gazet. wśród których
mo formalnego zawarcia rozejm".
dant główny powszechnej organiza,zuaJdują ~·ę przedstawiclel~ Tll8sar"',,~
cJi Służba Polsce" _ płk. Bra.niew'a. agenCJI "France Presse , mosCA'
" '. .
walki w dniu wczorajszym trwały
Powodem tego jest fakt, że - jak
ski."
Ikiewskiej ,,Prawdy" i londyltsk.ie.,Przekazuje Wam - powledztal'go "TimMa", Reut.fll'S f ASMelatMl
rW8Ją podano wczoraj do wiadomo~ci "o~
komendant główny SP - od dz1e- 1presc;..
WIEDEN, 20.7 (API). KoresponZwerbowanych w Sab;burgu kie- Syria f Irak na posIedzeniu
LIJII Arabskiej
f>lątek tySięcy młodzieży w b r y g a - .
\denCi prasowi donoszą z Sa.lzburga ruje się do Włoch, gdzie następuje tetu politycaD_o
8~...,..:I!'i'
zawarciu. --q
dach f setek tySięcy w hufcach SP,
01b:zy.xru a.para. o~łup.. l for- (str~fa amerykańska) o <io.k.._~m
od jej przodownikÓW jak najserde- macYJnej, aproWlzacYJneJ I wa- tam w obo:ll1ch dla przesledlon?ch pod . a e Odpowte<tnler um WY. a zajmu i wobec tego, uważając sifł
za niezwią zane decyzją Ligi, procznieJsze, braterskie pozdrowienia terunkowej na trzech dworcach werbunk;~. b. . faszyst.o~sklc~ OflC<;- następnie wysyła do Palestyny.
JEROZOLIMA, 20.7 (API). P om!- wad zą dale, działania wojenne.
1 życzenia jak najowocniejszych ob wrocławskich zosŁał dziś rano "za... rów annll m;rn1eckleJ: <?flcerowle
rad.
pięty na ostatni guzik".
ej mają. pełmć funkCje IOstrukto~a~ Polska długa I .zeroka
16 wyszkolonych l'nformator6w r6w WOjsk arabskich w Palestynie.
Dnta 19 Itpca 19(8 roku, opa~ Iw. Sa~ _.s.rła
mowlł płk. Braniewski - rozlega d'
j jut całą dobę bez pr:zer
Wedhlg słów korespondenta dzien
~ie ~romki i silny głos: Jednoś6. yzuru e
b- nika Welł am AbeDd" werbun.. ł p,
To głos potrzeby, kt6rej za.spokoje- wy W halach dworcowy--. a
kłem '~jmuj. sJę kobieta pochonie umożliwia nowy uatr6j. Czego przyjąć wycIeczki z całej Polski. dząca z książęcej rodziny ~absklej
może dokonać idea jedności Sahlda. która uważa się za Niem~
• WASILEWSKICH,
~\Vtadczą najlepiej OSiągnięcia "Słut Tłum
kę i 'występuje pod nazwiskiem
by Polsce", jej przedterminowe wyU
Walder, Podczas WQjny była za~Jat8!.
konanie pracy I rekordy wydajnotrudniona w wydziale aiabllko-nie
Wyprowa4lJe:Dłe drOIfch Dam -.włok s domu Woby przy ul.
et.
ukamienował Amerykanina
mieckim armil hitlerowskiej.
Wojska PolAklego Nr 46 w Aleksamdrowle, a.aa_Jlł w ozwa.rtdt,
W imieniu harcerstwa polskiego LONDYN, 20.7 (PAP). .Jak donosi
Przy werbunku pierwszeństwo
dnJa 22 llpca b. r., o godzinie 1T DA amentan w AlelmłulcJrowie.
powitała kongres ob. Dewłcowa, z KaJ.ru agencja Reutera, obywatel przySługuje b. oficerom annli hlto czym zawf8,damlaJIł krewnych I znajomych, pogrą!en1 \v głęboJdm
która stwierdziła. że Kongres jest amerykański - HaGs został zabity lerowskiej I oficerom SS. :lołnlerzy
smut1rn
.
zamknięciem jednego etapu pracy [kamieniami w Kairze przez wzbu- przyjmuje się jedynie w tym wyj podjęciem nowego zadania
' rzony tłum.
padku, jeśli istnieją dowody Ich fa(6769 p)
Jest nim walka o socjalizm w
Powodem ukamienowania Haasa szystowskiego światopoglądu.
Polsce, praca dla lepszego świata było podejrzerue, że dopomaga on
pokoju i sprawiedllwości.
ągnałami
świetlnymi . samolotom
Pozdrowienie od młodziety pol- nieprzyjacielskim w nalotach na
skiej we Francji, Zjednoczonej w Kair.
szeregach Związku Młodzieży PolRodzina brytyjska była również
skiej .. Grunwald" przekazał Kon- obrzucona kamieniami, odnosząc
gr owi ob. ZIółkowski. Mówca liczne obrażenia.
twierdził, że młodzież polska na
Amerykański charge d'affairel! w
emigracji cieszy się każdym osią- Kairze złożył ostry protest rządowi
gnlęciem Polskl Ludowej I zawsze egipSkiemu.
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do Redakcji ,,Dziennika
L6dzklego," Udt, Piotrkowska
Nr 96 - Na kopercl'e zaznaczyć:
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Składamy Iq drogq wyrazy głębokiego WSPółczucia

Pogodnie, lub dość pogodnie, tylko na północy kraju większe za":
chmurzenia. Temperatura w ciągu
dnia od 20 w dzielńlcach północ
nych do 27 wewnątrz kraju. Sła
be wiatry z kierunk6w zachodnich.
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(Do artykułu na str. 3)
Mam nadzieję, :te ten Piątek
To oIeszczt:SDY jest wyJątek.
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ks. biskup dr. Tomc~ak. .
Rodzicom pozostawIono do wyboru albo pochować zwłoki swych
dzieci indywidualnie, albo wyrazić
l)iscnmie swą. zgodę !l~ POchowanie
we wspólnej, b:ratmeJ mogile nn
Star:nn Cmcntarzu, w Iniejscu wy·
znac~onym SIl.ecjal:ne na ten cel
przez Kurię BiSkupią. Rodzice, Itt6-
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~og~~~~}~a~Pll€Ciły ŁÓ(lź, udając Sil: czyli O sprawiedliwej
W dlliu wczorajszym Iwmuniko-, Mowa jest o Piatku N
t'
wano si~ tclefonicznie ze Słupsltiem,
~- , . ,a. w~ QPlC
okola połutinia, ale do tej pory sa- m.uslmy .z8Zllaczyc, ,:e rueJakl .p~n
lll?chody jeszcze nie dotarłY na Plą!ck me prze~st<l;W1a typu dzrSlej
DuCjscc.
_ s~coo ,l':lpca. KUn Jest on w rzeczy
, ~zieli w~zor~jszY ~ t.~~~~g~:_ \~lStoSCl? .strag.aniarzem, który po
M\lęcOn;\' bJł "stę:DY Odbyło się s:ada swoJe stoJsko na Placy Zwywa~o~ tl~ofa°~~~z~~ielsltiegO przy cl,ęs~a. Dlaczego o tym, że panem
:zko;e ur. 161, po czym d~legacl ro P.!ątkie~ zajęła się Komisja SpedzicóW o~lbyli W Zarzą~zle l\>fiej- cJalna plszcmy zamiast ltilku wierskim \YSllo!?ą ltonfere~e~ę .z przed- szy - cały artykuł?
l .' ielaml władz mIeJsluch, KuDl'
~a~~:~UD1 Inspektoratu Szkolnego,
. ateg~, zc .właśnie takie powtaHarc~rst':\'a i in.
rza,~ące S ię "kilka wierszy" o ukal. -a IWllfcl'cncji
t~J . uzgodniono . raruu "kupców" kalibru Piątka,
ł>rogram
urocz:;stoscl pogrzebo- przyczyniają się do powstania fał_
wych. '.[Crln!ll poS'rzcb~ ustalono ni!' szyWl'ljo obrazu o całej \T'arstwie
I>iątek, 2;} lipca.o god~. ~O', Zwłoki ludności miejslti,ej ldól'l1 sama się
zostaną upn:cdlllO przY'.;'·lc~l?ne na od takicll rjfl:t1,ó~ świadomie i 1,H.8t,ary Cment~r~ n:atodli~,? l usta- teO'orvcznie od"'rad~
\':Ione w l.apl1<;; z~: ~z o I~nlm po jcst może dla wieiu ludzi: nowo
~1\~lUt' Sam P?;~ ldór~!lr::l Zb uro: ścią że n ic t"lko I{~m.isJ·a SpecJ'allZ:'S 3 msza 1> .,
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Po skie dzieci z Francji

zie gościć obóz "Czapliniec" w Bełchatowie

p a.rWa dzieci Polonii Za:przybywa jutro do
ęaru azcm będą to dzieci polskic z
Fi~ct ~v liczbie riO. Przy?ę~ą one po
. ,,'c 1 na dworzec Kahsln o godz.
~1~71r:ul0. ~a ~worcu odbQdzic s~ę.p~
~ilan' dz..CCl przez przedstawICicli

.Dr~ej

ŁodZI.

Władz" społeczet1~t\va łódzkiego.

Pl'ZYCZYlll!~ się. do jak n~jserdec:miej
szego powlt<:ma
roda.
ków z Francji.
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Swi ef; zodroct1~~7a~~~z~- "~IC~, Dyreklo1~ . EkonOlmcz~y Ce~t\cdc,.Zlcbll~
a "' -tap{ \,\,yjazd na 6-h'godni~ irah TclcS~YlneJ,1 ?b: mgr ~ozef. Kle
, obozie letnim POlsJo'c' er, DyrelhOr .AarnJmstra~YJno-Fman

vy po y. w r 'icu" w Bełchato~' J ~owy Centrah. Tel,stylncJ oraz SreYO~7SA "cr~l~:e{'mi roztoczy TO:;::~ ~ridn ł Krzyzem ~asługi ob. md~-
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.Łącznic WleC z z,eCmI Poloni Berlinskiej, Jctóre od 2 tygodni bawią na
\Yiśniowej Górze i we Włodzimierzo\vi" okrei! łódzki będzie gościł tego
lat';' 150 dzieci polskich z zagranicy
.
.
.
Komitet orgamzacYJ.ny przyjęcia
dzied PolonU Zagramcznej apeluje
leczeństwa łódzkiego, a zwła_
do
SZCZ3 <10 młodzieży, by licznym stavlennic wem na dworcu Kaliskim
~

.' m
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" ys aw GruszeckI,
A
mm1stracYJ'no
Fm' ans Dyrektor
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El s~Wy
lUra • c
portowego "
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K d'
urs la WOlnych szkolnych

.
WładZia rru1·ejs.kie zorgamzowaly
kurs przeszko cruowy dla woźnych
szkolnych. Na kursie specjalnie kła
dzion o nacisk w pogadankach na sto
sunek woźnego do dziecIta.
Kurs zakOl'lczył się w lipcu i objął
446 woźnych.
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y atlie Od 15 czy
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Czynne były tylko dwie ltasy (za.
.
_
mi.'\st ezterech). Dlaczego? Czy kasje
\vleka, wyłamUjącego si~ z p~ję- z 'cdli akurat obiad, czy możc batych, w zrz~nym l.-u~lcc~le ~- W~i Jna urlopie?
sad l dyscypliny orgal1Jza~YJncJ.- Dwa. ogonki posuwały si~ w źól
P~~ zrz;sz~~ach kuPiec~ic~ Cop~ ~yscypli~a ta st~,~ia ~ziś - w d,o- wim tempie, przy oki~nku, wrzał?
wrscle rowruez i w Łodzl) IstrueJą ble walki o stablhzacJę stosunkow Odjazd pociągu przyblizał Sl~ z nu.
KOnUsje Etyl,j Kup!ecIiiej) , któ- gospodarczych - ostre wymaga- uuty na minutę.
.,
rych zadaniem jest stosowanie pro ula, które Sięgają również aż do za, ~iI~t ~, obsługi kolejo.wej niP t~mlał
filaktyki moralnej, uświadamiania sn.d kallrulacji i sposobu prowadze WYJ3S!llC, dl~czego. ~,":e kasy ~le
członków o ich obowiązkach w sto ni,a interesu. Musimy sobie zdać rz~d~ą. Moze wYJasm to k10s bar
unk d
ł
't
d' ' ", '
t'
t k
b
dZieJ kompetentny?
s. u o s~o e~zens wa! p~ Ille~l~ w:ęc sprawQ z ego, ze c y a, o 0- Ani urlopy ani tym bardziej {lora
mc . dysc.ypliny I . oP.po:Vl edz;a~nosc l ~l~Jąca c~ły ~sz~ny stan ~- obiadowa, nie tłumacz", tego l1trudsocJalneJ, ~ad~me mewłascl:ve~o l>l:CCkl, w t_eJ, ~ameJ, ~;er~e potęP~l1 nienia, na. jakie zostali narażeni pa.
postę.p,o:v ama l rozpo:wszech.ni3IUe P~ątkow,_ Jesli Z3.Wmill, Jak KODU- sazerowic. (1).
\l'''lI:rtosclOwych tradYCJi, han.~u pol SJn. SpecJalna.
.
.
;.,..;;.;.;.--..;..;-.--------sklego. Przymus organIzacYJny dla
Co do samego PIątka, zaillleszoprawiających zawód kupiecki da kałego przy ulicy Zachodniej, po_ powsłan' "ów ślqr.ł-i--h
samorządO'l,vi możliwość coraz szer wiedzicliśmy już, że posiadał stra...
-"' ..
szej dzialalno~ci ,.profila1ttycznej" gan z; manufal~turą na Placu Z\\'YW czasie tegorocznc;::o Gbchodu
- i to równ.ież pod względem prze ci~twa. N ic uznawał jednak Ko- Święta Odrod.ze~lia obol~ odznacze~
.
t l ']- lk l""
ml!3]",I Ce11m'ko ~eJ' .l uwaz:-.
""1 S1'ob'le dla
pracy
t!lls t."
lz~gan!O. rze c nCJ .a u ~CJl 0_. przodow11Ikow
,, ' ,
. '. llczcs
,;
<.
raz metod handlu.
samego za naJlepszą kOrn.JSJę ce11- k?\y "a.U. z. :Nlemcanu ;v cz.as, c I ?_ ~a t
Dlatego taki Piątck. który 11am nikową. W grę weszła jeszcze jed- n~eJ WOJ:1 Y lt~., ,odbędz;e s ~<; ,dc:';~,ra
dz!siaj służy dla przedstawIenia na komisja, ale Specjalna. Dziw_ cJa ~O . ll~zestnikow P,O\\ stan sl~l ~ ..~ ch ,
właśnie takiego typu ,kupca" jnym trafem
P' t k ł"
zan~C5zl,ałych obeCJ?-le '': ŁodZI l ,:0 1''.
•
a
'..
Z
.
pan J ą e w asrue w gamzowanych w łodzlnm odd Ziale
~lepraw~Zlweoo zdarzema, kt6rylPlą~Ck został ukarany grzj'\vną stU\zwiazkn Wcteranów Powstań SlpsJest t~plOny przez samorzqd 1....[1_ tySIęCY złotych. Cx)
. kich: (O).
•
d . l . . l dl
Równi'
\'1
ZlCC ZlIl~C lan u.
.
ez. zrze
szone kupIectwo. sta>yla S?~le za
zadanIe ,zwalc,za,llle ruewł~sclwych
clemcntow wsrod handluJących,-

tJ.d'an

I

K

.,

ciela stanu, lecz przeciwnie za czło

,\1:

Odznaczenia

"Czarne dllame ty" nie
-

- odb-IOreB,

mają

'
OdZk-le ma~azvny Z Yłę~ I
em
przepełmone
W
'
. przydZIO
' łu na kortk'1 ZQIegłe
znowlono
wydowo me

Ł'

Cel:frala

mach zaopatrzenitr kurti wwego i ca br.
d'
'
' L'd'
b
. .
Viprowa
Ze111i.l • c l.wl\"alcll
tu
PIC'o Z o CClnc les'. obIicie w w".•
"
"
ll1ęznego 'lizam!an za kartki węglo- glel zaopatrzona. Centrala otrzymu
we - nie była dotąd uregulowana je coraz to nowe transporty i ma
sprawa wydania przydzlałów wę- nawet wię!csze trudności z pomies'z
glowych dla opó~nionych kartkowi czeniem, gdyż łodzianie nie śpieszą
czów, którzy do dnia l lipca nie 0- z robieniem zapasów węgla na zitrzymali węgla, przySługująccgo im mę. StOSuje się to zarówno do pry_
\V czerwcu
watnych odbiorców, J'ale i wszelkl'e - - - - - - - - - - - - - - .
Sprawa ta, interesUjąca wielu 10- go rodzaju instytUCji, którym przyd Zlan
.
t
ł
b
'
'
s
I
" .
.
zos a a o eCnle załatWiOna. u.,uJe
węgiel
według
dawnego
Centrala Zbytu Produktów Przemy cennika - 2000 zł. za tonę.
sIu W:ęglowego. w Łodzi otrzymała
Cenę węgla wolnorynkowego uzlecem~ wydam~ składom detalicz- stalono obecnie w wysokOŚCi 3.200
nym Większych IlOŚci w<;gla dla roz zł. za tonę przy zakupie powyżej l
prowadzenia wśród tych opóźnio- tony oraz 4000 zł. w sprzedaży denych kartkowiczów. Węgieł ten be- talicznej.
_____
' _ _ _ __

Nowa pol-l kl·lnl·k a

i
l·
ar
o
p
a
l
W
C
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apeluje o
robienie zakupów. \II
miar<~ bowicm zbliżania się jesieni
\Vzro~nie POPyt na węgiel i wobcc
tego magazyny UQI14 'u :.;.;Y ~l llci:~o
ści z zaopatrzeniem wi ęk < zej iloś ci
l ~upujących.
Sprawa j es t t~' 1l 1 p oważniejsza, że, jak slu.z.n ic p1'zcwi
duje Centrala, jesien i ą \V ~ kutel~
zbiorów z pól i przeładowalliil kolei przesyłkami żywnOŚCio wy mi po
daź węgła do Łodzi może ulcc pcw
nemu zahnmowaniu.
(j b )
W ęglo\'; a

wcześniej sze

W
zwiazku
ze .zniesieniem
z dn . IdZie s')rzeda\"any
na l'artkl' po ce.
'
,
i , '. '
l hpca br. przydllalow opalu w ra- nach ObOWląZUJ1!cych do dnia 1 Ep-

znalazła jednak roZWi
.
e . rWSza definitYwna ązan!a, ,
p P;~zJa nic od medYk6wOdpowiedz i
emu papierosy SZ o Zą wIęCel, a
s rz 'owców i trenerów. ' Wale o~
mianowic.ie, że palący o~:\:aZ<l:lI <;7.e plalu, ktorym się przed dziobem I świadczyła jednak, że nigdy jeszcze
{:orsze wyniln - np. w skok~ągaJą
trzyma. pałec~kę szklan~, zam!Izo- w życiu nie paliła. Okazało się poza
..., bic"u Rzadko zda~za Się "r/ tCzy n'l w nikotY~le natychrruast urmenl_ tym, że podczas urlopu nie odczuwa
\Vnios~l: z tego moz?a \VYCi~~ ek: ją. Doza śmJe~-tclu.a dla człowieka la żadnego bólu, źle się natomiast
taki' sk~ro dla człow1;ka. o niepr~ąc wynosi za1ed'N,e klIka setnych gra- znowu poczuła w podróży, gdy prze
~'~tń~'In zdrowiu tyton ~le jest pot:;- ma!
.' .
. bYWała w przedzlale dla palących. Z
Organizm moze s:~ Jednak do
dalszych odpowiedzi paCjentki wyy tym bardziej moze on zas~
kodzić człowiekowi ~ ?rZeci~lnYIn !;:o!yny przyzwy~za.lc. O .tym WJe nikło. ~e szef j~j nałogowo pali.
zdrowiu nie mówiąc JUZ o czlowie_ kazc1y, kto czuł Się zle po plCrwszym SzefOWI natomiast palenie wcale ...
ku chorYIll
\)~leniu, a potem nawet z zadowole- nie zaszkodziło
Al
.
. seria wyjaśnień' nlem Palił. Ale czym właściwie jest
NIEBEZPIECZEN"STWO
~ tu na~t~pu]~ 'e sprawia za~ "palenie"? .Test to proces, w l~tórym
INHALACJI
t~~~ P!~~C~Zb ~a e~uszę palić, bo ~~~c~as spalania się tytoniu vv-ytwa- . Dy~ Z ~apierosów zawiera znaczt o'US~~ej'
o. y"j itd. Inni nato_ i sz s ę tl.enek węgla - ~az węj:tIQ'\,yy me. WlE:ce] g~ZU węglowego, ni~ \:0
o.~ o a. ~ nerw . Co mówi o jak.ereg ,mnych produktow spalama, soble wyobrazamy. Zawartość Jego
rD.l",st PytaJą wprost. "
t l' PYr1dyn, amoniak alkohol me- jest oczywiście inna w różnych mietym naUka?"
. dzi y O\\'Y. cYjan Ud'
•
szankach tytoniowych' inna w pal\1:edycy nIe :maj dują 'odpOWle i
~YWIDlJA.iNA REAKCJA
pierosach (zależnie od rodzaju pa_
Rezultat!, badań nIe są j~S~CZ~ ~~~1 ~~h~ar~~ie jest w najwyższym sto- pieru), inna w cygarach i fajkach.
nc, a pro~lem tym bardZIe) SIę , ci
. norodna.
Dla przykładu: Ale musimy też wziąć pod uwa"ę
plikuj.e. irn bliżej się do nic~o po - r:as~o\Vr~~zloa PCwnego biura zgłOSi SPosób palenia: jedni zadowalnją;rE?
eho~zl..
.
'cs' sel'c~~ l~l~rza, t sl~<lrżąc się na bóle szybkim wypuszczeniem dymu, inni
. W1adomo,. ze czYSt3 nJJ;ot~'na J ~ ~ ą t k' {rz s. w1erdził, że objawy WCIągają dym w płuca drugo i inten
Jedna z .na~Silniejszych tru.clzn. ~~ll k t a Ie same Jak przy zatruciu ni- sywnic. Eksperymenty wykazały, że
Illakologla mformuje nas, ze mruC]- o yną, lub dymem,.
Pacjcnll,a o" różna bywa j{oncentracja gazu w~!li

,

r:~~~~~ P~::a~/i: E;::~s~~~I~~~~:OgOllY" i czekali, co z tego wY

ocenie faktów

I

l\łEISSl'I"ER

..

.. ..Tłył~m,vy aIUadsZ1ło',vOnbylemgałYznltaaeSzYeru,!Oublee-j
mniej. ~ic~pliwi. Bardz~ej cierpliwi
t!stawlh SIę w dwa Wielometrowe,

4-piętrowy, duży
but1yne!c przY wykończenia go z prze:maczeniem
ul. Kościuszki 46 zbtldowany został na n.ową po~iklinikę. Znajdą tu więc
przed wOjn'l, ale niewyltończony. Bu porrueszezema ambulatoria, zakładY
dynków takich bylo \V Łodzi kilka- wszystkich specjalności itp.
dziesiąt i rozdzielone one zosŁały
Zrozumiale jest więc, że takie prze
przez Zarząd Miejski między różne znaczenie wymaga szczególnie stainstytucje wzamian za zobowiązanie rannego przystosowania bUdynku.
ich wykończenia.
.
W związku z tym Ubezpieczalnia
Budynek, o którym mowa, przy- rozpisała kiJka przetargów na wy_
padł w udziale Ubezpieczalni SPole-1 konanie robót instalacyjnych
oraz
cznej. Przystępuje ona obecnie do otynkowanie gmachu. ((O)

najbliższych nwncracb

Pogoda wp;awdzie zl1wodzi. ale h~to jcst w tzw. "pełni" i ludzie. w ~l!\.
rę czasu i środków wyrywają s.t; :
miasta. W związku z tym n:lo d~vor
cach kolejowych panuje wzmozo; y
ruch, szczególnie w sobotnie popl)!ud
nie.
d .
\\-laśnie ... w sobotnie Il<mO}U Ule
znalazłam się akurat - zresztą przypadkowo - na dworc,! ~abr~:czn:.,.m.
Nie grze~zy on, jak Og0ln:le. wl~domo:
urc(lą ani ... wygodą, ,VOWID!cn Jed~a:"
sP,el~iać ~we fun,kcJe, . tzn. uma7.~'"ac ludZIOm wYJaN. NIC pOd,obne"o
nie działo się owego popołudma.

I

F eral ny p lq
· t e k dla p.lqIka

Już onegd:lJ, zaraz
llO przyjęciu
zawiallomienia
,o \vypadkll,
Zarząd
)liejski z?,.ku!>1ł trumny i zmobilizował samochody cicż::lrowc, ldóre

bę

ofiar

ministerialn3 z Warszawy oraz komisja z Łodzi, które udały się na
miejsce ustalą niewątpliwie przyczynę i przebieg zatonięcia mołorzy beda chcieli pochowa6 swoje rówki.
(O)
dzieci 'osobno wsl.aźą władzom miej
skim Inicjsce, gdzie zwłoki należy
ŁoH
przewieźć, It~szt całegl? b?wiem pogr~e!>u, prZYJął na SIebIe Zarząd Kome.'1da Ośrodka Harcerzy w Ru
MI(~skl.
dzie Malenieckiej donosi, żc wszyscy
Jak dotąd braI. doliladniejszej re chłopcy z 7 ŁDH im. l.s. Poniatowlacji z przebiegu tragicznego wy- skiego i 15 ŁDH im. A. Małkowskie
padlm w Korbnie. Komisja Iniędzy go są zdrowi!

tragicznego wypadku na Jeziorze
WiadoJllo5tl o. tragicznej śmierci
h' rccrek JÓdzl.uch w Ii:orbnie wywarla w Łod,z~ wstrząsające wrażenie Nlcszczęshw:-:ch rodziców którzy' stracili. w t~m. straszny~ wypadJ:t1 swoJe l1ZICCI, otacza ałmosfera ogólnego WSPółczucia.
Sprawą sprowadzenia zwłok, WYdobytych ,z dna, jeziora, oraz pogrzc
bu - zaJę~y SIę władze miejskie.

Po prostu
Gdzie sa kasjerzy?

k d..

n:_

~-

k

omu -

I
bodźcem
pęd
myślenia oczywiście chęć

• •

mnlel

glowego przy paleniu, od drobnych
bardzo ilości do dużych zagęszczeń.
W pewnej klinice w Sztokholmie
zaarzyl się ciekawy wypadek: kie_
rownietwo garażu autobusowego
zgłosiło szereg wypadków zatrucia
gazem z węgla drze\'mego. Badanie
wy~az~o, że niektórzy pracownicy
pos1adaJą we krwi około ~ proc. tlen
ku węgla, co nie jest jeszcze niebezpieczne, podczas gdy u innych
stwierdzono 7 - 12 proc! Ci ostatni
okazali się palącymi! Zawart~ść t~en_
ku węgla we krwi była na]wyzsza
po okresach OdpoczynkU, a spadała
podczas pracy w garahI Wniosek z
tego jest jasQY że Inhalacja czyli
WCiąganie nlkoh'11Y l dymu w' płuca
je3t bardziej nIebezpieczne, niż za_
trzymywanie dymu w ustach.
Człowiek, który dużo palił i nagle
palenia przerywa, przybiera na wa_
dz"
DLACZEGO PALIi.\-IY?
Dlaczego tyle ludzi pali? Pierw-

szym
bywa zazwyczaj
do naśladownlctwa. brak samodziel_
nego
i
wy
próbowania tej przyjemnoScL Zwol_
na dochodzi się do tego, że palenie
w to'Varzystwie daje jakąś pewność
siebie, daje zajęcie rękom. Niektórzy
uciel;:ajq się do tego środl~a przez ca
le iycię, chcąc ukryć swoją niezręcz
ność, nieśmiałość. Kupcy, partnerzy
przy stole konferencyjn~ - wszyscy uciekają się do palenia, aby w
ten sposób przełamać lody rozm.o_
wy.
. Ostateczne wnioski? Trudno jest
Je Skonkretyzować.
Wiemy, że \.,
wielu ""vypadlrach palenie nie jest
szkodliwe; z drugiej strony wielu
ludzi choruie wskutek u.zywania t y_
toniu, trudl'lo jednak ostatecznie z
całą pewnością ustalić jaki czyn..
'
~ wpłynął w danym wypadku de_
cy ująco. Dla ludzi, którzy skłonni
są do wrzodów na żołądku, albo od
czuwają bóle serca z tendenCją do
skurczów - palenie jest bczvn:glę_
dnie szkodliwe.
Z całą natom1ast pewnoścIą może
my stwierdzić, że nikomu ieszcze
nic zaszkodziło to. że nie pail.
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I wie p
r
o czasach, gdy rekord olimpijski no 100 m. wy

Tytuł ,,naj szybszego eUowieka" na
19rzy&kach Olimpijskich zdobywali
kolejno w biegu na 100 m.:
ia96 Tom E. Burke (USA) 12 sek.

~!

osił 12

sek.

rekord olimpijski ż czasem 21.6, kt6ry przetrwał 28 lat, aż do r. 1932.
Przed wojną był trenerem dru:.ly ny
sportowej jednego z uniwersyt.etów

::=~~~~~ ~ł j~~oty~: ~~~

budynków to domy mu_ 1900 11'. Juv1l (USA)
!ek.
rowane, ele nie brak i drewnianych. 1904 A. Halm (USA)
~ek. dał szybko.~ci b egowej; :za to był on
Start sztafety z Pochodnia ma przybyć do Wembley,
Flaga polska zawisła już nad ns- 1908 R. Walker (Pot. Afr) 10,8 "ck. dobrym bokserem.
pqchodnią olim- gdzie dn. 29 urocz... ście za.pall się od szą wioską olimpijską. Dom w którym 1912 R. Cra.!g (USA)
10,8 sek.
R. Wall.er trzy lata po s
z ry.
pijsk~ miał ~ię niej znicz olil!lpijski.
mieszkają na~i z.awo~nicy jest m~ro 1920 C. Paddock (USA)
10.8 sek cięstwie olimpijsKim stał .ę. 7~
odbyt; JUZ 15 .lIp~rzed?statmą ~tacj~ sztafety bę- w~n~, (bo są l dr~wruanel. Tak ,!IE:cI1924 M, Abrahams (Ang.)
10,6 sek. dowc~J?' WY5~ęJ? ~'ał przewa2:n;e \V
.
ca. Został Jed- dZle wIoska ohmPlJsl'a Użbndge. mIelJsmy S7.CzęŚcle - aby sprzYJało
Austrll. Ale .lUZ w r. 1914 konczył
nak przelozony na sobotę na i:ąda- Mieszkają' tam zawodnicy, egzotycz- nam ono na stadionie.
192~ P. WillIams (Kan.)
10.8 se~. karierę biegacza i .0. sl'ał robotnik 'c'n
me rządu greckiego. Obawiano się ni, a także Anlerykauie, Szwajcarzy,
Domek naszej drużYlIlY ma na par 1932 E. ToJan (USA)
10,3 sc~. w fabryce lin w P,nęlown, P6ln.
bOWIem, aby biegacz nie spotkał się Ka~adyjczycy i Anglicy.
terze dwa pokoje, jeden dla dW6ch,1936 J. Owelu (USA)
10,2 se . ACryka,
z. zolnierzami Marlwsa. Trasę zmie_
*
os6b. jeden dla 3 os6b, umywalnie 11 1948
7
_ Ił: Ct-a1r rozpoczął karJerę stxn"f,onIOl~O PO'p~owadzono ją przez Inne
Skład lekkoatletycznej ekIpy ame- łazienki Na l pIętrze rozkład jelft
TOl'D Burke. wy w"! Jako płotkat z. ZV''YC.E;S wa olimpij
~leJ.srowosC1. ~ama uroczystość by_ rykańskiej został już defimtywnie nieco Inny, tu mleszcz'ą się wyłącz...
grał w 1896 r. Jesz- skle na 100 i 200 m. zdobył, mają~ g3
ła naprawdę Plękna. W południe u- ustalony. Ameryka obsadza każdą nie pokoje. Sześć z nich 1est sześclo
eze bieg 400 m. A lat~. ~ui: nigdy potem nie stanął na
brana w. szaty staroŻ)'tne sportsmen konkurencję trzema Ulwodnikam1. osobowych a dwa dwuosobowe 1 je
:& tru<iem zdoŁano biezru.(!). Jest obecnie dyrektorem faka zapa.hła od promieni słonecznych Na 100 m startują; Ewell, Pat~on, den jedno~bowy, Mają one poł,_
go
powstrzymać brykI cygar w Albany (USA) 1 Uljmu
na tadlorue w Olimpii gałąź oliwną Dillard, na 200 m - Patton. EweU, czenie ze .obą oprócz wejść z klatki
od I'tartu na 800 je się głównie ~o<i<YWl" p 6w.
za POnl<?cą olbrz~miej Socze ki. Od Burla~d, na 400 m - Whitfield, Bo SChodowej. U~eblawanle skromne,
ID. Burke z;m.a.rł w
W. Paddock Jest rekordzistą ~
~łom~erua gałęZI zapalono z kolei len, Vilaaaova, 800 m - Wltitfi!!ld, ale można je uznać z.a wystarczająr. 1929. Z. z.aw;odu lada. Startował w prz
o"
pecJalną antyczną latnpę. Następnie Berten, Chambers, 1500 m - Gehr_ ce. Trochę spartańskości .to dobra
był
dZ1.ennika- gach, na których ty'ko 12 razy r1..
cały o~ 'zak z n?sidelką lampy i 20 mann, 'Eischen, Sin~ 5000 m - Sto- zaprawa do igrzysk.
r z e m . . grał. Był przed wojną, dYrektor~ 4
11,0:an. ,~11I na bIało. chłopear~1 przy ne, Thomps~n, Robmson, 110 m pl.
Przed 24 wiekami zawodnicY spa,
O. F. Jama - wiadomo tylko. ze dużych gazet ameryki.!
ch· Pa zacho\>\anlu obr~ędow slarozytnych - Porter, DDwn:.Scott, 400 m pl. - lańscy syniali na kamieniach pościli zmarł w Pa1·Yżu. Zadnyeh in..'1ych da ncnle i Long Beach,
proce,!l oll.mpI)skICh wY:l1szyl da Cochran ..Ault. K}rk, 10.000 m-O. I od 'l'awiali dłu g ie modł, Dziś nych nie udało się o nim ust~l~ć.
U. lU. Abrah ms z~ob l t ·tul. r.
ml~Jsc<J, ~dzlC .pochowane J~st serc~ Toole, !Ilt Goflberg, marulo!1.- nasi PzawodnicY b d s ali ~a sprę- !';rhie HlI.hn wygral rówmez drugi 192-1. Droga do ZWYCięst' a ~ f'nale
t ~Ol ey Ilawoz~ tnych Olllnplad baro V?gel. l>.elley, Mannmen. dZle~ui~lO- żynowych matera~aci.
metalowych bleg, a mianowicie 200 m. Był on SUI była bal'dzo dIUg~. ~o ,.se1h" S.WIlE:na de Coubertm. Przy groble odbyła bOJ - Mathlas, Mondschell1
SlID- ł "k h N d fi .'A
ł6'ki
lekt dentern prawa złożył wsozystkie Wy- lo az lO? za''1rodIUYOP dla ktorych
<je
druga
czę"
t ś .
.
h 'd
10000
L k
oz
ac.
a
.awym
z
em ze lust-- magan-e egzaminy
.
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. sc uroczys<? C1. Sł.raz mons. c o na. . ,m ;:\~ 'au ryczna lampka. Obok szafka
i został
adwokall;rządz.i?
~tl z~g~ca s~rca d,e C.oub~. tma ~brana WPbe.r, Shara~a, Cho.d na .sO.ODO m rem, kt6rlt b~dą dzielili zawsze tern. ~awodu swego jednak nie wyko gów, kilka n1Iędzyb Cg?W, .ćWler?f· a
w nalOdo\\ Il sPó:<lmc~.l{l greckIe oct- - ClO _~y, We:neckel, ~m, 3000 m dwaj zawodnicy dalej Iltolik I krze- nal lU.gdy, gdyi zajęty był gł6wnie ły. Dziś Abrahams 7SJt;1UJ WYOltnt~
~~kJam~wala choralme po ;;tarogre_ (; przeSi:KOdaml - Me Mlllcn. Ro c, sIa oraz przed łóiklem dywaniki. Je_ sport Vl' Na 200 ustanowił w r, 1904 ~tatlowjsko w angielskich 'ładz.a,h
~l.~u. ust~p l tragedll EurYPIdesa, \\ lei. Overton, wzwyz - Me Cre .... , Sta-I dnym słowem tak jak w piosence:
f!ekkwfletycznych Zarazem Jest k ('I'lC cnoty. pokOJU
nich, Eddelmann wdal - Steele, Do. ,Kawusia z koLusz.klem dywanik
•
,
rownikiem angielskiej eksp cl.vCJI 0Gdy chor, zakończy!
deklamacje uglas, Wright, trój_kok - Alben.s, 1przed łóżkiem"
limpijskiej
ukazał .lę plCrwszy bIegacz greckiej Koutonen. Beskus, tyczka Mor_'
ł·t'
f
k Wł'k'
Percy Williams mIał 22 la a.
'
s~laIcty olin1pijskiej w pełn;m u- cwn, Smith, Richards. O~7.czep _
Dla ~użyny polskiej razem ~ ot 1- zg OSI O SU~ no grzys o
o morzy wygrał w Amsterdamie 100 i ZOO m
JllundUrowanlu. uzbrOJony w .pistolet S~ymour. Blks. LIkms, dysk - G<lr, ci:,la;nI zro:ezerwowano 47 mIeJSC ~o
22-25 lipca br. odbędą sIę w Ło_ St..'łrtował jeszcze;-az a 19'
~ h
~utoll1at?,c.zny (n ..b. produkCJi ame- dlen, F'rank, Botu·ton, młot - Ben_, SP~nI~ ponlew~ż liczeb~ll~ nie n10gl1- dzi II Ogólnopolskie Igrzyska Spor_ w Los Angeles Odpadł jedn \1- już w
t yl~ansk!eJ). skłonIł SIę przed dziew- nett, Dreyer, FeJton.
!hy",m) w p~lm. wYkorzys.t~ć kwater towe Włókniarzy,
międzyb:egu. Od tego czasu prze tal
cl1nćl"tl'zymającą. lampę ze u:'iczem
Z ekipy tet widz:cl:sI1lY w .wlnd pod nr 2 WI~C Jeden POkOl odst~puW Igrzyskach będzie brało udzIał biegać, a z.aczą! startować iV' (;a\ (1Oll~~lPIJsklm. odlo~ył na bok pu;tolel. llbległy~ w h.atowlcacb Wllllllelda'I Jemy Rumunom.
ponad 1500 czynnych sportowców, dach golfowych oSiągajqr równ'ó
zdjął ,n~undllr WOJsk?Wy l ;;taną! na l' Bolena I Mondschema.
~?warzys~J?i Polak.ów poza Br"'- przybyłych :z: najdalszych ośrodkÓ':' piękne sukcesy..J,,~t Ot) dziś w' ęli 1szczęscle w. kos bumIe lekkoatletycz*
zyhJ~ykaffiJ. l Poludmowo-afrykań- przemysłu włókienniczego i z ŁodZI. kiem towarzy twa ubezp'cczel ·ov.'nym, zapa~ od lampy pochodnię i
Wioska olimpijska nie jest jesz,... czykami będą Austriacy, Portugal- Igrzyska rozegrane będą we v.'SZY- go.
ruszył bIegiem. w kierunku Pyrgos, cze odcięta od św'ata, ale nie wolno czycy, Rumuni, Bułgarzy, Czesi i Ju st.ki.ch podstawowych dyscyplinach
Eddle Tolan był piE"xwszym Murzy
skąd .pochodnI.a będzie poniesiona 'obcemu łazić sobie po niej. Specjal- gosłowianJe. Nasi sportowcy będą aportowych.
nem który wygrał ,!ptkę" na I/n7.Y
wzdłul. wybrzeza do Katalon.
I' ne
,lounge.g" - skromne saloniki mieli !lP~obn~ć UlPoznać .ię :I dokach. ToIan bvł rn.-.:uego :zrostu. ale
p~łleznaczone są dla zetknięcia się skonałymi zawodnikami Pol. AfrykI:
był b. Silny. VI Los Angeles wy~ral
RZĄD ATERsKI DR2Y
c.awodników z ich gośćmi.
lekkoatletami Col&m1nem 1 Shorem.
oba lC'6tkie b'egi Ponieważ wśród
O POCHODNIE
Zawodnicy więc trochę się nudzą, Bazarn1k mm podpatneć na tI'enln kw1.a4NI11am,., .. ,.. ~
~ amatorów nie -~ już przeciwnikÓW
Jak widzimy ceremonia zap~lenla zapoznają ~ię ze sobą, ~tni,e znany lU jedne30 s najlepnych ,,kogutów" rt~'o °CO~7 ~. ~~
. . ~!..._ (wygrywał na w$ZY.stldch zawoda h,
pochodni i jej startu była oardzo ze wszystklch zlot6w i ~Jazdow han- Towcela. Odnowi, teł majomoś,ć s IIA llb161'ka. WftYlftldch mo~t.tÓW D, W którY h nartovnu) st'lł się zawopodniosła,
z zachowa-qleJn pelnej nel wy:mienny pamiątkami i odzna- fenomenalnym Zatopklem.
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dzienne równałY się 4.000 kalonl. 9 W nledZ'.el\v dnIa 25 hpca., o I"iI2:1nle Detroit W ev'\V lu jest zapalo
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skowy królewskIego lotmctwa ja- kowego jarzyn sałaty lodów śmietan dlloia , . bT~ o coda. lt.
a poza tym i W skolm w dal. I on po
Poprzez cały kontynent pochodnia kich wiele założono w Anglil. l kowych, owoców orzechów, winozwycięstwach oIimpjNdch stał f'
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wodowoem. Kariera jeli:o jednak
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wątpić, by zostały one obudzone wczorajszą depeó>zą. Intuicja mówiła ŁUCjI, że raczej wcho-

dzi tu w grę bal w Kowalewie. Dla niej, pomimo
przykrej TOzmOwy z panem Jurkowski.m, bal ten zawsze będzie miłym wspomnjeniem.
Rozumiała jednak, że Wilczur o nim zupełnie inaczej myśli. G<ly tańczyła odczuwała wyraźnie jego
dezaprobatę. Nie naganEf, nie potępienie, le<:z jakby
W niespełna godzinę po tej rozmowie siedzieli już niezadowolenie. Może postąpiła źle, że tańczyła. Mow samolocie, który lekko oderwał się od ziemi, Dzień że w ogóle nie powinna go była namawiać do tej
był typowo jesienny. Nad lotniskiem nisko %Wisały wizyty?czarne chmury, Siąpił drobny, lecz gęsty deszcz. SaNie mogła jednak sobIe z tego robić zarzutu. Tak
molot zatoczył wjelkie koło i wzbijając się coraz wy- mało ma przyjemności. Tak dalece wyrzekła si~
żej, wsiąknął w grubą warstwę chmur. Wevmątrz wszelkich rozrywel<, że ma prawo oczekiwać od niezapanował prawie półmrok. Po kilku jednak minu- go wyrozumiałości, gdy raz, raz jeden na wiele mietach zrobiło się nagle niepra'wdopodobnie jasno. Uj- sięcy zechciała się zabawić.
rzcli nad sobą sł ńce w czystym, nieskazitelnym błęRozmyślania te napclnily ją zniechęceniem i jakicie, a pod obą zastygłe morze białych, wełniastych kimś niewyraźnym smutkiem. Wstała. Postanowiła
wzgórz i kurhanow, bezkresne morze, na którym je- odłożyć rachunki do jutra i zaczęła układać papiery
dyną CIemną plamą był ich własny cień, cień samo- w szufladzie.
lotu.
W tej właśnie chwili w okna uderzył jaskraWY
Tymczasem w bemicy rzy młynie nie spodzie- blask elektrycznego światła. Od strony młyna zbliwano się gości. Pacjentów dnia tego było mało, gdyż żal się samochód.
od rana lał deszcz tak gęsty, że nawet Jemioł nie zde- Cóż to może być? - zdziwiła się Łucja,
cydował się na swoją zwykłą wyprawę do miasteczPrzez szum deszczu wyraźnie dobiegał odgłos
ka. Klął pod nosem i chodził ponury, a njkt nie usi- pracy motoru. Samochód zatrzymał się prz:d g~n
łował go zabavv"1ć gdyż Donka mut:1ała czuwać przy kiem i po chwili zastukano do drzwi. poniewaz w,slechorym, ŁUCJa zajęta była swymi myślami, a Wilczur ni było ciemno, Łucja wZ1ęła lampę z ?mbulatorlUm
również nie zdradzał najmniejszej ochoty do rozmo- i trzymając ją w ręku, otworzyh'l dlZWl.
wy. Siedzi ł w swoim pokoju i czytał.
W pierwszej chwili nie poznała Dobrameckiej
Zaraz po k lacJi tłumacząc się zmęczeniem, po- i zapytała:
łożył się do lóżka. Za jego przykładem poszedł rów~
_ Czy przywiozła pani choreg.o?
nież Jemioł. Łucja Lajrzała jeszcze do chorych, upo. _ Musiałam się bardzo zmie lĆ - odezwała się
rządkowala wszystko w ambulatorium i zabrała się przybyła. _ Jestem Dobraniecka.
do spisywania rachunków. Przed tym, jak zwykle,
d
j j d
zamknęła drzwi frontowe. O tej porze bowiem nigdy,
Łucja odstąpiła o krok. Krew u erz~ła.e o twaalbo bardzo rzadko zgłaszał sic ktoś do lecznicy.
rzy, Zanim jednak zdążyła coś odpowledz1eć, ujrzaWkrótce odl{Jżyla pióro l zamyśliła się. Nie mogło ła za Dobraniecką Kolskiego. Opanowała się:
ujść jej u adze dzis'cjsze prz 'gnębien'c Wilczura.
- Proszę· Niech państwo wejdą.
Wpra vdzie nikt dZl nie '.,"yn')żniał się wesołym uspoPostawiła lampę na stole i stała obok wyprostosobieniem ale profe< or rzadb tylko bywał tak przy- waz:a z zaciśniętymi szc~ękami. Zj~wieni.e się tu te·1
bity W podobnym ·tame W1Cl wała go w Warszawie. kolnety było wręcz cymzmem. y." zbudziła w ŁUCJI
:VIl.lsi ł znowU p ·zez.·· ać jakie<; ci.:źkie wspomnienia, I z dawn, moc, ialę r~ienawiści,
oZ! . n '!,)ł ZKJ

LCZU

I

-

Pani Nina zblliyła się do niej i wyciągnQł. ręk :
- Nie przywita się pani ze nmą? - zap ałd p 1_
kornie.
\
Po chwili wahania Łucja podała jej ko~ e palca ,
lecz ruchem tym wyraziła tyle pogardY, Jle je' Imała w sobie, Niemal równie obojętn1'7 podała r kę Kolskiemu. W obawie, by rozmowa we obudziła p 'O fesora. przeprowadziła ich do ambu1at~llium i po zamknięciu drzwi, zapytała:
- Czy państwo nie otrzY1ll811 depeszy?
_ Otrzymaliśmy, .le... - zaczęła Dobraniech.
_ Buoda było tracl~ czas na podróż. Mog~ po~
wt6rzyt pani tylkO to samo, co było w depeszy. .
_ A czy zastałam ~rofesora Wilczura? Za dWIe
godziny najpóźniej musllny wyjechać, by zdązyć na
samolot.
Łucja wzruszyła ramionami:
- Nie zatrzymuję. Tym bal'dziej ze pan~ nie może zob~~ZYĆ profesora Wilczura. Jest późna n . Profesor 5pl P? dniu pracy i nie mogę go budzić.
Dobraruecka cała się trz~sła:
- :Słagam pani~ Błagam. Tu chodzi o życI'" me-go męza.
Oczy Łuej1 :IW~ si,:
- A czy pani i pani mąt wtedy, kie4y .nie po.
~rzebowaliścle Wilczura, umieliście znaleźć dlań choć
LSkierkę lUdzkiego uczucia? Jakim prawem, z jakim
~zołem przychodzi pani tutaj do iCzłoWl a, które ~cie skrzywdzili, kt6regoście :wyzuli ze WSZYstkiego
1 omal nie zabiliście moralnie! Tak, bo to wy! Bo to
pani mąż i pani sama byliście źródłem tych wszystkich łajdactw, którymi oplątano profesora. I teraz
błagacie o łaskę? O! wiem dobrze,. ~ ~ Was SądZ1Ć.
Ja wiem 1 profesor Wilczur wie, Jezeli SIę Czemu dziwię, to tylko temu, że tak późno do~knęła was zasłu
żona kara. Trzeba nie mieć poc~ucla wstydu, by po
tym wszystkim co zaszło, .zJaWIać się tu, w domu
profesora! Trzeba być cynIcznym Z\"·icrzęciem. nie
człowiekiem, żeby pr~slt> go o ratunek!
Pani Dobraniecka ścisnęła skronie w obu r~kach
powtarzała cicho:
_ Boże, Boże ... Boże, ..
d. c. no
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W dniu wczorajszym zakończona współpracy O$trowsklej zdołano mi
została sprawa Sta.ojsławy Ostrow- szczyć kilka
organizaCji podziemskiej, oskarżonej o współpracę z ge- nych.
stapo. W aktach gestapo figurował<l
Podczas przewodu lądowego odży

wydawania członków polskich organizacji. Przywała się tylko do podpisania współpracy z gestapo w 1943
roku , twięrdząc, że zmusz~ą była
do tego po odbyciu 9_mieslęcznego
aresztu za nielegalny haaJ.del. Poza
tym chciała ratować syna l siostrę,
ktorzy byli członkami organizacji

P ani
gruesz 8 . .
.
mój widok batystową ch us te cz·
k~,
prrylożyla ją do oczu i zanios/a si~ łkaniem.
. .
•
SpokoJrue, dro~a 'pan~, spokojn/e - pocieszałem Ją nJezręcz
nie. _ 'Proszę mi powiedzieć, co
PO~~~~~~\ostał aresztowany, wy_ si? takie~ talo?
dostała- go z więzienia kosztem siedjerzy ... - szepnę/a unowa·
miu innydl osób, których listę dała nym i/asem i znowu wybuchnęła

ona jako konfideritka. . pozostająca ła jeszcze raz sprawa Henryka Kana usługach tej organizacji w ŁodZI bulskiego. skazanego w kwietniu rb.
\\ czasie od grudnia 1941 do listopada 'I na karę śmierci za współpracę 11 ge42 r. i od kwietnia do listopada 43 r' stapo. Kabulski jest bratankiem 0Dyżury a tek
Przerwę w ,;prRcy" spędziła Ostrow skarżonej, którego
ona wydostawDZISieJszeJ noey dyzuruJ4 aptd!J:
Bartoszewsltle&o (Plotrk ,,,,sita 951. C%yl'l ska w karnym obozie, gpzie umiesz- szy z więzienia. gdzie był umieszczo gE'5tallo, a następnie chciała go wCtą
.klego tRoklCtb. ka 631. DallcetowcJ (ul. czona została za s2'.mugiel.
ny za nielegalny handel, wciągnęła gnąć do w.społpracy z gesta1?o
Zglerska. 631, !'lo vJnsk ')-KoprowskteJ (Pl.
KorzystaJą~ z
przepustki, która
Te same akta głoszą, te d.ziękl do współpracy z Niemcami.
Wolno~C1 2), :::ltantelewlcZI\ (Pomorska 911,
pozwalała jej na kW'sowanie między
ólllleClueJ (R~gowska 51).
Łodzią a Warszawą, Ostrowska uprawiała jednocześnie nielegalny
handel Dlatego też już w r. 43 gestapo zrezygnowało z jej usług.
TEATR W, P. - nI. Jarncu Nr 27
Teatr nleC2.yl1ny.
Zeznania świadków potwierdziły
TEA'l'R I'UB - ttl. U LIstopada SI
Łódzkiej Chorągwi
prawdzi\\ość przestępstw, zarzucaTeatr nteczyuny.
nych jej w akcie oskarżenia.
Tł:':. Tłł K ,\~BALN'f
W dniu 18 lipca br. w Ustroniu niepowetowaną stratą Związku Har
Prokurator Ciesielski, w oskarleDuM
tO" k'.n/'
U .. ""nsklego Sł
się iragicz- cerstwa Pclskiego, a
szczególnłe.
dkreślił że oskarżoną kierowa
O ,:'dz. 19.15 lntulta Maxvella And·er~o. pod Słupskiem zdarzył
.
.
H
mu
po
,
IIA • JOa.nlla z Lotaryngti 00.
ny wypallek: na JeZIorze Korbnem Łódzkiej Chorągwi
arce.ek i Ro- la jedyniE! chęć zysku materialnego,
zatonęła łódź .motorowa. pogrążając dziców.
dla którego bel. wahania wydawała
t'EAl'R LETNI "BAO.i.TELA."
1ll. Piotrkowska 9'
w falach 24 harcerki z 15 Łódzkiej
Składam tą drocą najserdecznleJ- ludzJ. na śmierć. Podkr~ślil również
O !rOds. 20 .. Muaiaz być maj,".
Drużyny.
SZli wyrazy współCli:YcJa wszystkim momenty terroryzowarua otoczenia
ru1:R ~E'l'NJ 01$'
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POMYSŁOWI MALARZE
roi zapobiegają szerzącym się w
ZJEDNOazENIIll PRZEMYsr.U
W mieszkaniu Stefana Piatkow_
kresIe powojennym chorobom PR,Sle
GDtOWEGO , TWORZYW SZTUOZNyCB
kowym oraz prowadzą akcję ośv,.,a &kIego, za.m.. przy ul. SienkiewiCZII
tową.
nr 1~7. dokonano kradziezy. Łup'Wl
lAcU, ul. Andrzeja Struga Nr 26
~o~zlel padło: 3 garnitury męslde,
Humor
blelJzna. pÓłbuty męskie j' radioodZATRUDNI
biornik. Po długich po!'zukiwaniilch
II' hotelu
natychmlaat
o~alezjC1no złodziei, którymi są' Jan
- Jest pokój"
Lj lS, zam. przy ul. Wilanowsldej ~O i
w Biurze Studiów w Warszawie:
- Jest, jest, szanowny pan
po ego przyjaciółka Zofia Kaup.
:rn"ol.l..
Okazało się, że złodzieje malując
- Sw!atło joest T l..a.z1enka T
- Jest, wszystko w p.el'WSrorzęd - mieszkanie poszKodowąnego zrobill
odcisk zamku w mydle i dor! bUl
nym sta.n1e.
'
klucz. Podczas nieobecnoścI Piat ;ow
- Je<i~ie ja.kile!
.kiego Zofia Kaup otworzyła d zwi
- Jalde sobie tylko
87J8.noWlly • w tym czasie LI! "trzymał straż"
pan...
Zgłoezenta D'alety lderoW&t do Wych1ału Pel"8On&lnIego
na klatce .chodowej.
Wsz~tkl.
- A pluskwy 11 ~ l'
ZjednoczenIa..
(K. 107~)
przedmioty zostały zwrócone po 'zko
- vv ~~~~zorzędn
1
gat!!.1llk 1 dowanemu. Złod7Jejc zdażyli " .
ile sob'e tJ:lko 8 Downy"
spieni :;yć je w PabiallIcach.

c llezy

Naboz·

St WO

ko'c:iele·
garnIzonowym

oarb.

_:........

Ob ro dy ,'d . h pszczelarzy

I "'YNI ERÓW
TECHNIK AW

I

c:

inźynierów

chemików
Intynier6w mechaników

DZIE~ I'I'"DI LODZn

r 199 (UO ) :;

Przełarg

nieogra II iczon y

ZARZ~ZENIE PR~YDENTA Dl.

Poństwowe Przedsiębiorstwo

ZA1U,J'~Y P~ST\l"OWEGO MONOPOLU SPIRYTU~OW.!')tiO w ŁODZI, ul. ARM1I CZERWONEJ Nr 2a

ZJEDNOCZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót remoRtowycll (rozbiórknwe murarskie, stolarskie, malarskie i dekarskie) 11& ~reoie
fabrycznym Zakładów.

ŁóDt,

WYKONUJE

budowę

kominów fabrycznych
i' obmurza kotłów parowych
PRACOWNICA, znająca bIU1rOwoŚć.
potrzebna na zas1;ępstwo
(sierpień' .. Marko" KopernLka 67.
(6'735)

~

na.

zm1enny sprzedam.
go 15.

prąd

stały

Różnowskie

_

00

____

Ucz~ma

OTWAROIE tŁOBKA PRZY 111. SIENKIEWI01Ą. 9
Zarząd M!ejllkl 'W Lodzi Wydział Opieki Społeczne zawiadamia. że z dniem 1 lipca br. został otwarty drugi tło
bek Dzielnicowy przy uJ. Sienkiewicza Nr 9 .
żłobek Dzielillicowy przygotowany jelit na 60 dzieci.
Dzieci pozostają pod opieką fachową od godziny 1\ mbut
80 do godziny 17,
(134m.

PIANISTKA ud!Z1ela lekcji gry PIrteplanoweJ. Próchnika 2~28. parter.
(6742 pl

LOKALE

LETNISKO do wynajęcia w Lu- ZGUBIONO legitymację Sp6ł~I~
ćmierzu, samodzielny donJek w le- 'ni ., Wlókno" na imiE: Jan LilPl.l\sk\
[>Okoju przy kultu- sie. Wiadomość te,lefOllJem lil3-~9.
Łódź, Roosevelta 7.
(67ł3 pl
ralnej rodzinie. Oi. "E.M.". (S767 p)
(67411 p)
POSZUKUJĘ

ZQUBJONO nakaz kwa.terunk~VIY
na Lokal handlowy oraz potwierdzenie zr,loszenia. v;ydane ,H'zeZ
Zm-ząd IvIieJ;;1;j wydział przcmY@łowy. na nazwisko JaJSzczuk EUgePOSZUKL'JĘ
3 pokol, wygodY· niusz. Ogrodowa 8.
(1;: l:!~)
śródmieście, lub zamlen.1ę na pokóJ kuchl'lia. Wiad. tel. 203-63.
dowód osobltsty <n~
(6747 p) ZGUBIONO
ka,·tę pracy. na Il.a.ZWisko szweM.
Andrzej, za:m:ieszkaly OZQrkćw. 1J.l.
ODDAM w cLtierżawę lokal (0\'\'0- Wspólna 17.
( f. 57 p)
carn:la) cz~ciowo urządzony. Wiadomość Piotrkowska ~8 od lG-18.
(6758
p) ZGUBIONO torbę
opasłę
____________
__
polski,polową,
Nowotld
sldep
przyborów
szewskich
.
.zwrt)t
DOBRZE prosperujące
przedsię
biorstwo z wolnymi magazynami, za wynagrodzeniem 3.000 zł. (kol.)
bTódmieścle, pos7JUlk:uje
spólnika.
tel. 172-57.
(6759 p) ZGiNĘŁA wilczyca maści cloemno
lIzaJ'ej, wabi się Aza. Od'PTowadz!~
7.a wynagrodzeniem ul Luotom1erZAMmNI~ mieszkanie 3 pokoje w
.ka 40, J 0:z.ef Łągw'a.
(k 12405)
centrum miasta na takie samo z
wygodami. Wa.1"U'I1I!d do om6wienia Oferty pod "A".
(6760 p)

--------------------

sprzed~m.

Oto komfort I wygoda,
Tylko belhie wielka ukoiła,
t<e gdy rano facet wstanie,
Już 8wyeh bntów nie
"'utanle.

Dr HEYliO-PORĘBSKJ Jan choro- SPRZEDAM dom z ogrodem oraz
by -kórnn-weneryczne Brzetna 6. go:,pcde.rotwo r oln
wia~. Ozar
tel. 158-19. 5-7.
(k.199) kaw, 6 Sierpma 1 . m. 1. (6755 p)
1')1' BlBErtO.t\L _

c',oroby sl-l,rne. MOTOCYKL - Victoria 200. cztero
Wyll ..",ca, 8I'O'.DZIELNIA WYDAWNICZ.' .. CZYTELNIK"
'eneryC2.l1C powrocił. 4--6. Piat,,", t.a:<t. na cl'lod":le. tanio sprudam Redakcja I Administracja: l.óde. riotrk()w~l,. 96. 'I'lef"n 12333
'sk·a
134
(k
1212)
KlJ:Iń"klego
lOG-:?1-a,
godŻ.
],3-20
I 123-34
ko\"
(S761 pl Redaktor na.ezeIny przyjmuje CodZiennie 04 &00"'_ 1_1'-; t i. 207 . •
Za.stepca redaktora we wtorkl , pl"tkl Od goz. 13-14. tel. na-&<
Dr WIERZUCHOWSKI specjalis .
ZE AM
t
kl BMW
Sekretarz redakcJ' codzlennle od goCl~ 10-12. telefon 2~1; U~
ta chorób we'vnetrznych pmnócil. SPR D
!l't) ocy
I
D"
Klerownil! działu m1ejsKlego / od godZ. !l-ll. telefon 12;>-64
• 'arutowicza 54. 4-8.
(4523 s) tereskopach, garny. tel. 141l-99.
Kierownik działu sportowego OCl gOdz. !l-11, telefon 208-95
(k 1~44)
Redakcja rekoplSÓW me zwraca, za treść t termmy ogłoszeń
Dl'.
skórne. wenerycznp
nie
bierze
odpowledzialnoścl
4-8. HERDEB,
Gdańska 46.
(k 1247) KUPU; szwel<laparat kompletny _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
___
_ _ _-:-_____- __- - - - - - - - - - ""--oraz kompresor do pompowania
Redaktor naczelny: ANATOL l\llKlJł..HO,
Dr. KUDRE'WICZ specjalista. WP '<ól. zgłoszenia B,2".gowska 159t.l
n eryc;<n c . .. kórne. 3-10, 4--7, Piotr- 9-tG.
\><: l.2IlO' DZIAł.. pRENUMJ!)UAT: ul. 1'IOtrkowska 5a I ł'iotrko\Vslta 96 - sklep
czynny 'W gOdzinaCh od !!-18. felefon 18U-74.
kow,-ka 106.
(1, ]05~
ll\OFIAROWANIE PRACY'
Oplam miesięczna: z odbIorem na mle.iscu
zl 120,z przeSYłką pocztową
zł li!5,U~'KARZE DENTYśCI
PAl"S'rWOWE Zjednoczone Zaklfł
z dostarczaniem do domu zł 170.dy Przemysiu Pończoszniczego Nr
Konto P. K. O. Nr Vll • 667 OdpZlal w LodZ1.
LEKARZ stomatolog Alicja BU- 1 w Łodzi. Sienkiewicza 65 zatrudrakows!;:a leczenie zębów,
pra- nią: ŁĄCZARKI (ketlarki) na ~a BIURO OGI.OSZES: r.ódź, Piotrkowska 96 - Punkty pr-:-:imowarua
cownia techroczna
Andrzeja 2. wełnę i jedwab oraz kotoniarzy I ogłoszeń: Piotrkowska 96. Piotrkowska 63. Plac Niepodległości (hale)
4--7 W'PC'"
(6063 pl NAPYCHA CZY na maszyny kotoPiotrkowska 198.
nowe.
(ki 1(\89) CENY OGł:.OSZER: Za mil'.metr szpalty poza tekstem do 10 mm KUPNO I SPRZEDM
35.- zł; za l mm szpalty, od 7l do 120 mm - 60.- zł; za l mm szpalt)
ZAKŁAD
Silników SpalinOWYCh, od 121 do 200 mm - 70.- zl: za l mm szpalty. od 201 dO 300 mm ,.l"IEBLOSTYL" Stalina 69 - nad- Łódź, Piotrkowska 183, poszukUje: 90.- zł; za 1 mm szpalty. ponad 300 mm - 120.- zł. W tekśrie: do
szedł świcży transport: Kredensy 1 p racownika z
wykształceniem
lO mm - 60.- zł za 1 mm szpalty. od 71 c;lo 120 mm - 76.- zł za l mm
kuchenne od 14.000. łóżka orzecho- średnim technicznym, 1 samodziel Izpalty od 121 do 200 mm • 100.-z1 za l mm szpalty. od 201 do 300 mn
we (pa.ra)-19.500, szafy dwudrzwio nego referenta planowania finan- l40.- zł za l mm szpalty. ponad 300 mm - 180.- zł za l mm szpalty
we - 22,000. trzydrzwiowe - 35.000 sowego, l starszego księgowego Z RAMKOWE WSnóD DROBNYCH: Do 60 mm 1 9Zpalty 60'1. drożej,
Na komplety. sypialnie. stołowe. ga praktyką księgowości przcmysło
Ponad 50 mm t dwuszpaltowe 100'/. drożej.
blnety do 4Q proc. kredytu. (k 920) wej. l kore>"pondentkę - masz~'nist- IJGł..OSZENIA DROBNE: 30.- zł za wyr8.l\. poszukiwania pracy 16 •..,.kil.
O. 1181) tI za wyraz (najmniej 10 wyraz()ol\71. - W numerach świątecznych
SAl\IOCnOD :Krupp 8 tonowy Buś
I nledzielnych 3()t/. droMj.
.
obezn<ma:!; sa- NEKUOLOGl: Do 70 mm - 30.- zł za 1 mm szpalty. od 71 do 120 mm
s:!ng ;Nag 85 Km
Mercedes 4 OGRODNICZKA
cyllndr. Lanz Buldog 45 KM z przy downictwem <J;raz gospodarstwem &0.- zł za 1 mm szpalty. od 121 da 200 mm - 85.- zł za 1 mm tlzpalty.
Wiado- od 200 do 300 mm - 110.- zł za l mm szpalty.
cźepkami.
Wszystkie na ropę, w Wiejskim. poszukiwana.
ponad 300 mm (4517 s)
picl'\..._<zorzędnym stanie na ch<?d!Zie mość te! 104-38.
150.- zl za 1 mm szpa.lty.
sprzedamy.
..Serwa ,. Grtld2iądz,
DOPł..ATY: 1. Za ogłoszenia w~ród drobnych dO wysokości 50 mm
przez 1 łam 500/,. Ponad 50 mm j 2-Łamowe 100'/•.
T<JruńsJta 21/23, tel. 13-75.
Ot 10145) POTRZEBNA gospOdyni, umlejaca
dobrze gotlllWać. na wi~ś. Wiado
2. Za ogloszenia tabelaryczne. bilanse 1 ogłoszenia komFIAT 500 (Sima) do sprzedania. mość Bar Udziałowy,
Piob'kowbinowane 100'/•.
:l. Za niedziele i ŚWlęta MlJO/,.
o:<ladać Rembielińskiego 15 garaze. ska 92.
4.
Za
miejsca zastrz·żone lOO'r••
telefon 121-20.
(k ll~) - - - - - - - - - - - - POTRZEBNY inkasent branżysta.
OVERLOCK 3 !rl'tkowy sprzedam Wytwórnia Wód Gazowych,
No- Odbito w Drukarni Nr 4 Sp. WY/J ...Czytelnik" Lódt. ul. ~kl Nr 3• Sierpnia M, Kozłowski.
Ck ust' wotlrl 19.
(4524 s)

Podróż

UJ

ŁKS.

god:z..

~

.

6k.u -

słaDme.

• 0'0

rDw!a.

PA_ATY

rzut'em ~zez b"iodro '.

Ił

precy:z:yjn1e nz:<-

Prace amatorskie WYkO .,
(k ~ .

~. "Foto" Nawrot 1.

LOKAL handlowy 100 X m kw. l'A.'I, która kupiła buciki na Z1tczekam na prapo.zycje. Oferty p"iJ lonym Rynku przed św. WielldeJ_
,,9".
(k 12A6) nocy 1 zostawiŁa SIUklenkę jako ta
.taw. ?roszona jest o jej ooblór do
dnla 15.8., w p:rzeciwnym razie SU.
lrlenka
b~zie ~'Przedana.
(6752 P)
NAUKA I WYCHOWANIE
szamotowe
KORESPONDENCYJNE KUR S Y pmKARSKIE płyty
(flisy) produkuje firma "Cerami.
KSrĘGOWOSCI.
Inf=ac'je Lu- ka"
Lódz.
ul.
Ciasna.
21,
tel. 204-82,
blin. skr. poczt. 105.
(k ,
do,iazd 1. 16.
(!, 1252)
lllO ZŁOTYCH gOOl'Jina. Angielski.
Nowoczesna metoda trzymieSięclZ
U RO OGL081. ElQ
na. Łódź. skrytka 163.
(64.66 g)
S P6ł..DZJ EL NJ
WYDA WNICZEJ
ZGUBY I UNIEWAżNIENIA

DCZ'YTELNIKc
przyjmuje OGŁOSZENI;\
do całej prasy poł,,~"'·

ZGUBIONO legityma{!jlę tramwajo
Wił (Zółtą,) Jerzy JędrzejoWSki. że
romskiego 9--43.
(6763 p)

...
:;

ZGUBIONO odcinek wymcldowa- I:::::::::::::::::::~~::~;
I~
- nla. Nazwisko Kołodziejczak Edp łJ D E I:- " "
ward. Zgierz, Alek:sandrowsJta 13.
(6766 p)
szyte szta.nc.owane. oklt!
jane . wykOPUJ: Wyhvórnm
ZGUBIONO legitymację tramwaPudełek
t..6dz, l{ilIńs\ó(>·
jową· Kazimierski Ludwilk, KiJińgo 55, telefon Hi6-SS.
mego 48.
(6739 p)

1::...:::...:-__- -___..;.__.:

ZGUBIONO pa<te,n t m. Mlil3l1, Pruski DezyderJJusz. Zl!ota 7, sklep.
(pd.)
SKRADZIONO dowód O\SCbistY·
Nazwisko Nowak Tomasz
"vo1a
Wiązowa,gro
. Dąbrowa0 RUSlecJ<,a
jawY na
pOW. Łask. <Jraz praW' 2BS271. wy_
motocykl Nr. S. M. 98-;;'
(6748 p)
dane na tinnę "sachS .

(K. 903)

-Wieczne ofóra
SPRZEDA:t KUPNO
solidnie - szybko
~ODSklePie Pomocy SzkolnYł'b
... t. ul. PIOTRHO\VSf{A 96,
IK.22'

-

120)

nieznane

-

e DZIENNIK ;r.oDZKI Nr 199 (UOi)

mapę

KotNE

STUDENTKA poszukUJe
przy rodzinie. DzwonlC

Jeśl1 nie przekonam tego a.fraty my§Iał
Wytężył więc nasz bohater YWlzysbkiJe Siły;1
PUŚĆ mnie - wystękał w pewnej chWili
gorącZlltOwo Ag>a.p1Jt to złapią. mnie i ~- a stra<:h spotę~ow3ił Je jeszcze ..Agapit poc~1l1 atleta. a Krupka ~dząc, że ~cięstwo bUdadzą. w ręce okrutnego senatora..
Nie, D,ie nagI'G, ze prz.eC'cwnik. zwa.rty w zelaz.nym u,sCI s'ko, powalił go .na z,lerruę p.raW'ldłowym .,J?rze·

mog~ do ~o dopuścić!

I

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

fryzjerka p""
szukuJe pracy na staJe. oferty pod
.. Lwowianka" .
(k 1243)

maszyn,,; dl"
tel. 19:;-31).
Dr MmCZYSŁAW KOWALSKI _ wewn. 40. do godz. 16.
speCja lista - ~'"neryczne skórne.
-------Al. 1 Maja 3. 8-10. 4-7. (k 107) F!AT 500 ,,s1mca" do sprzedania.
tel. 112-73.
(6749 p'
Dr REIClIEn - speCjalista. weneryczne, 'kórue. płciowe (zaburze- SPRZEDA:'f S~ochód - ta.ksĆ7wkę
nla). PoJudnlowa 26 druga-siód-, ~ark1 "Hllma.n na chodZle. Sta
ma wieczorem.
__ ._ (k 32) lIma 23.
(6750 P)
__

BIURO KONSTRUKCYJNE
ODBUDOWY PANSTWO\iVEJ FABRYKI SZT\JCZN&
GO JEDWABIU Nr 4 w SZCZECINIE - ZYDO CACH
w ŁODZI, ul. SIENKIEWICZA Nr 47
zakupi
1 P01\IPĘ PRó~NIOW~ z uszczelnienitml włtnym,
o wydajnośCi od 150 do 200 ma/godz. dającą Próźntę
60m/m Hg(I{. t239)

PIER'YSZORZĘDNA

Dr LmO ALEKSANDER choroby
uszu, gardła, nosa. DaszyńSkiego
r-;r S. 8-10. 4--6. Tel. 101-50. (k 34) .. CONTINENTAL" _

--

PIELĘGNIARKA
rutynowanaprzyjmie pielęgnację noworodka

------------- --

I

_

Za Prezydenta MiaSta.
(-) mgr. W. L. SOb<>\, Wioeprezyd~t MIast&.

POSZUKIWANIE PRACY

lub chorej. Może być na wyjaw.
POMOC domowa potrzebna. Piotr- tylko dom kultura:ny. Zgloszen;;;>
kowska 18-7.
(6745 p) k:erować do administr. "Dzienn.Lk.~
Ł,ó ci 7.klego' pod •.P ielęgniarka"
(6754 p'
"GRUPA TECHNICZNA" w Ł .:'!l
ul: Traugutta 19. przyjmie natyl.!h- SZOł'ER elektro - mechanlk samo
mIast
WYkwalifikowaną
pomoc
posz;ukuje pracy.
Ban
kSięgowego (prz-ebitka).
(6746 p) chodowy
durskiego 29. m. 3.
(li: 1254
'

(k 1183)
Dr TEMP SKI, specJalista wene- DENTYSTYCZNY gabinet wyposaryczne, skórne. włosy, moczożony WYdZierźawiE:. lub sprzedam.
płcIowe. Piotrk<Jwska Ut. (k lOS)
Wiadomość TorUli. Szewska 20.
(k 937)
Dr MmSKI akuszeria, chor<Jby
kobiece - przeprowadził siE: na FABRYKA lemoniady w l"Uchu, FABRYKA metał<>wa w Łodzi zaPIotrkowską 14, telefon 257-23.
centrum Łodzi, dobry punkt, do trudn1 natychmiast: inżyniera Jub
(k 32) SPrzedanIa. Oterty .,Pilne 3".
technika na stanowlsloo lrlerowni(6644 p) cze ('mie5Zkan1e zapewnione). techDr MARKIEWICZ GUSTAW weników 1 kall.."Ulatorów branży mener.fczne skó~r'e - Piotrkowslca WYTWOBNIA damsldej bielizny talowej,
rutynowa.nych
kslego109--6. tel 138-52.
(k 121) "Krysta", Łódź. P!otrk.owska 106 wych - bila,n sl&tów,
referentów
w pod\\ Ó1 ZU, duży wybor. (k 966>1 p:-ac~- 1 płacY'im0ter~,_wrćaz z żyDr CZEn"UELEWSKI - choroby _ _ _ _ _ _ _ _.-..:_ _ _ _......: ,clOrysem pros y sA1dda, Bitl)::o
sk6rno-weneryczne - powrócił ....: BORMASZYNĘ słll"~:C\'.-~
sp:zr> Ogłoszeń, Pi:ott;fOWSka l33.
porl
pr?yjmujc Piotrkowska 88, telpfon dam. Wiadomość Zg,erska 3D-a.
m .. Fachowe SIły.
(k 1237)
143-49.
(K.698)
23.
(6723 pl I - - - - - - - -_ _ _ __
Dr VOGEL, speCjalista chorób
~oblp.cych.
akuszeria. Namtowi ..
(za 4. teiefon 260-92.
(k 108)

- - - _ __ __

następuje:

Na teren}e m. Lod.zi wyznacza slę następUjące targowiska
dla hurtowego handlu warzywami i owooami:
l, Targowisko miejslde przy _Jacu Niep dległości (Plac
LeonardU!) .
2. Targowisl.o miejskie przy Placu Zwyc>:stwIL (Wodny
Rynek),
'
3. Tal'gowisko Łódzkiej Spółd~iebj Ogro~"'ej przy zbie·
gu ulic ł..agiewnickiej i WOJska polskieg6 (ul. Brzezmska).
W 'lwiąlliru z tym zabrania sie sprz\daży hUT\>wej warzyw
I owoców na innych targowiskach.
,
Nantszający powyi:sze zru'ządzenie będą POOI,"ani do od·
powiedz.:a,inOOci ltarnp.../t(]ministra~yjnej..
.
Zarzlłd'l:onie ninie,lsze wchodZI w zyCH! z drnem ~6 lipca rb.

(x'10Sl)

Zakłady PMS w Lodz1 zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru oferenta bez W2iględu na wysokość
ofert, podzia>'u robót, umeważn!euia przetargu bez podania powodu oraz prawa 00 jakiegokolwiek odsz;ko• dowania..
(K. 1238)
~1!KTOn nowy

przemysłowym

AL. KOSOro8ZKI Nr 48
Telefon 160-22

towej.

l

Na podstawie art. a.rt. 63 i 1~ l"ozj}()rządzerua Prezydenta
Rzeczypospolitej Polsltiej z dllia 7 czerwca 1927 r. o prawi~
w brzmiemu obO"h;zujGl,cY1ll - zarządzam 00

PRZEMYSŁOWEGU

ZAWIADAMIA, te w związku z przejęciem byłej r-~
r. z. B. "K O 1\1 I N" - Łódź, ul. Pab.ila1rieka Nr 62-a

. Bliższe informacje oraz ślep'.e kosztorysy otrzymać
mozna w Admin:istmcji Zakładów PM3 w Lodzt ulica
Armii Czerwonej 26.
'
Oferty w za:lakowanyclJ. kopertaCh bez znaku fi:rmowego, z napisem "Ofel1ta na roboty 'vemo.ntowe".
należy składać w Ka.ncel'al1il Zaikładów do din,ia 3Q li(pea
1948 roku, godzina 11. w którym to cl:nJlu, o god!z:nit'
11, nastąpi otwarcre ofert.
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w Ka&1'6 Zaikład6w P:MS wacHlum w wysokoŚC.i 20/0 sUIllly ofer-

ŁODZI

z dnh 17 lipca 1948 r, w !I\lrawie targow·sk warzyw
i ow~ców na terenie 111. Lodzi.

ŁóDZKIE

ODDZIAŁ 2 BUDOWNICTwA

ogłaszają.

Budowione

Gdy W'Y1Prostował się po w8Jlce ujrzał Krupka tłum ludzi, biegnących ku memu z krzyki<em. Nie wiel'e myIŚląc tedy. przesadz'ił ciało
leż/łcego atlety 1 rzucił się do ucieczki,

0-018984

