
Cena wraz .z iluŚir~WanYA?- dodC:dk.ilmniedzielńym,~ .. 5zł. 

. Droga wsi. polskiej do . wymiany . listo . 

Rok III 
Łódź, 

.,J' niedziele 
26 stycznia 

1947 r. 

Nr' 25 (571) 

Polska nalez:tła do krajów zacofa
nych. Przyczyną zacofania' był nie 

, tylKO okres półtorawiekowej nie- między Bevil1em .. a Stalinem 
woli, ale również i 'swoista bezczyn- LONDYN, 25.I (PAP) _ KorespOndent dyplomatycZlIllY agencji 
ność w okresie 20-1etniej naszej nie- Reutere podaje na~u,li!:lICY loomentat-z na temat wymiany. listów 

'podległości. ' " "'''~.P iJ"'t 

Sytuacja:chłopa-ro1nika w Polsce między min. Bevinem a generalissim~em Stalinem. ' 
: przedwrześnimvej nie była lepsza od "W kolach zazwyczaj dobrlze piclormowariych oc.rekuję, ~e bry~ 
sytnacji w ókresieniewoli. Tell sam 
głód, ta sama nędza, ciemnota. tyjski ,min. Spr. Zagr. Bevil11 przyjmie s'Ulgestile Stalina, Ze przedlłu~ 
Dziś wieś polska wkracz.a na no- żerne waŻln:oec~ paktu a.ngło-radzieclkiego z1Jat 20 do 50, mogłOlby 

wą drogę. !rzylc:tni plan go~pod,:,r;. być 'zaaproooWlane W Moskwie, gdyby usunięto zastrzeżenia, kt6re 
czy :';łOsta\!I~ sobIe 2~ ~adame m~ę- osłabiają ten tTaktat. PierwS'zYm posunięciem ma być prlawdlOpodcr 

Naswzytach górskich umieszczane są ~, które li doł1l 
trudne są do zauwa~en1a. - Oto krzyż umieszc.z.ony na 

, szCzycie Gubałówki w Zakopanem. 
dzy InnymI I uzdrowIeme stosunkow " . . ' ' ' , 
na wsi. Założeniem jego jest zmnlej bnIe prz,estudlOwan;r.e charakterru: ____ .:., ______ ~_-,... __ _:_----------------.-----------------\ 

'szenie przeludnienia, zwiększenie i zastrzeżeń, o- których wspomina 
zracjonalizowanie produkcji rolnej rząd :radziecki. ., f. 
chłopa. k' , . d' . t:r! k 

/I 

oraz, podniesieni,: stopy życiowej Artykuł 4 sojuszu anglo-Tadzi~ y m' l a,n· ,a', o l C 
Do roku 1949 Chłopi otrzymają na lego. przeWl ,~Je, ze ~ ony on-

ziemiach odzyskanych 575.000· goS- ttakfuJące OOZ!1lelą sobIe' na wza- d ZS R R 'W Bł· ----,------------
pod~rstw poniemieckich. Na, tych no jem:pomlOcywojSkow,ej p1"zedwko mię zy,. ,. , a',. . ry anią Genlłte, ligowski 
'\1lryc.h !f0spodarstwach P!~cę .i.ch!e~ wszelkiej dalszej agresji ze strony 
ZnaJdZIe 2.300.000 ludnosCl wIeJskIeJ. N' " 1 b inln! h b "":Siw li - Dllłe )8es'I, 'aktua' ,Ioa _ stwllłerdza' Stalllłn wraca do kroJ'u? ,.Jednym z największych _ osiąg- le~e~, u. yc " pan \t1 e 
nięć' planu. będzie upełnorolnienie przYJ aClel'ski ch. Jednakże, w myśl .• . Jak' podał' wczoo:aJ:;zy warszawsld 
gospodarstw wiejskich: Przeciętna istnieJącego traktatu artykuł ten 1\fOSKWA, 25, 1. (PAP.) - W związlm z·doru~sieroem radia pary~. " ,c 
po~jerzchni~ _gosp?darst,,:a ,chłop- ma pózo.'Śtać w mocy tylko dopó- skliego, że gen.,ęciJiss.imus stalin odrzucił propo~ycje, marsz. Mon~g().mery "E,,:press ,,\ leczomy '. generał L.. 
skiego podmeSIe SIę bowlelJ- po " ib' ", . . 'ed ' '. w sprawie wymiruny oficerów między ~S~R a W. Brrtan~, agen?J8. TA~S I Żehgowsld. przeby~'aJący obecnie 
zakończeniu reformy' rolnej i .akcjJ~l ,.0. ~e strony ~me €o nocz, SIę ... z otrz:;''D1Ma ze zróqeł miarpdaj:U.ych następujące iąf9r~f,tCJe w teJ spraWie. l w Londynie, zapowiada swój po
oĘ;!@iczej n,ąZa€l\l%(ldzle, oraz'po:,pla~Yllll·poQrobm~~my:s1:ąICYID1.palJ.~~. , Wrlmnowle ~ stalineap 1l\Rrszal .. M'Ontgomery .pOl'USZY~ kwestię \vrót do kraju już na włosne. 
nowej likwidacji rii€mżytków rbl':stwairii od!l,ośriiepi'o'pp1Zycji WSlPó!' 'wy,ńi1aIiy. 'W OOląch stUćliQW'ó$icer6\y'-"l)O~y~:ntmmi, ~oJSkO~ 
nyclt -:- do 7~8 ha, co w p,oró.wnaniu nej akcji ce'lem z!achowania po- Zw. RadZiecldeg.o, a W. Brytąnii. Stalin od~GwiedZiał,ż'tu Wyniiana OflCe- Gen. ~eUgQwski wYkańcza. 0000-
z powIerzchnią z 1938 r., wY110szącą k' '~.' 'st . ',' . (;> ,_ róW jest poŻ1łdlPJa., lecz, te chwila ~beena Jest do tego. ezupełnie wła._ nie swe pamiętnUti, które zamierza 
5 ha, stanowi 56 proo. W?;rostu. Po'" ?,'JU 1 t.'~ ~e.C1W av~;ema Sl,~ ~&re ściwa, Stalin WyIUlU.8J, 2e jeśli chodzi bll.dt o standaryzacje wyszkolenia I o ł ., , m 
zostaną oczywiście i gospodarstwa SJIl w o1«esle powo~emjnym. , l uzbrojenia, bą(lź też o wymia.nę oficerów w. czasach pokoju, zar.7ądzenia g OSlC dł'nkie • 
,małe, ale te z biegiem lat znikną, bo W podobnym pakcile fra:nc,u:Sko- te mogłyby być interpretowane jako przygotowanie do wojny. Zresztą . 
ićh wł&ściciel~ ,z~ajdą lep~zeźródło radzieckim '!z grudnia· rg44 c, - orgu:<iz&cja. Na:cd6w Zje~(Jczo~y~h z inicjat~tv-Y, Wie~Idch I?'locarstw Marshall 
zarobku w mmSCle, lub tez. przesta- zep·s· który przewiduje zastą- przYJęła I'ezolucJę o redukCJi zbroJen, co wywołało zupełnte odmienne na- , ' 
wią się na gospodarkę rentowną· P:. 1, , 'ści ukł d stroje w opinii publicznej. W:.Ymiana oficerów w obecnynl czasie kolido. weZffile UdZiał w konferencja 

Aby ,rolnictwu umożliwić wykona plenIe przej owego a ~ o wałaby zt~'lnj nastrojami opinii publicznej. .' o~k' k" 
nie '. planu trzyletniego, współdzia~ wżajemnej pomocy wojSikowej po Jednocześnie Stalin. zaznaczył, że l'ózne ą},"gana prasowe oskarża.ją m ~ lews lej 
łać ~ nimmus~ p~zemysł. ~lan trzy- wszechnym systemem bez,piecz.eń- W. Bi'ytanię i St. Zje~: o przygot~'.vanie ,"vojz:y.Grogąw;ymiany ofice- WASZYNGTON, 25. 1. (API) De" 
letm to przewlduJ~ S~cz~gołowo., .. s:twa; został pominięty. Nie ulegit 1'6,,: oraz sta~dar~zacJl. wyszkolenIa:. i u~broJema .. Zw. Radziecld nie paptamen1t stanu :podal do w!;a'Clo~l1o" 

I . tak: Do podmeslema produkCJI b d" f ~,. 'ci' ChCIałby stać S1ę ro~-niez przedmiotem takich oskarzeń, co nastąpiłoby, ŚC! że gen Marschall amerykans:klI 
rolnej' przyczyni sic: przedewszyst: o, 'aJ~e wą~P' lWOS:l, z~ .rzą r~- gdyby Zw. Radziecki r6wnieżwIq-oczył na taką· drogę. , lmi,~'lster s,p'raw za1gr.: we,tmie udzi.a1: 
kim użycie nawozów sztucznych, kto dZIecki clhclallby rowtlJtez U'sumę-, lVielkiemocal'stwa uświadomiły przeciez w miarę mozności' opinię w konferenoJi moskl,e\vsk:'ej. 

,rych W r, 1949 będzie rozprowadzO-, ci:ate.go pr'zeplru ~ traktatu ż W' I p~bliC'mą: że nie~a ża:dny~Il powodów do ~rzyg~~owań wojenn!ch. Wy_ 
nych 81~.O~O ton, po~czas gdy w r. (Dalszy ciąg na sit. 2) , nnanaoflCerów me harmOnIzowałaby z tynu pokOJOWymi UCZUCIami. Katorłrftf"" 
1938 zuzyCIe nawozow sztucznych' łilI v 'WI 

wynosiło tylko 95.000 ton. W roku k ' ' l ONZ . Z· P l I . k C d l d · 
1949 przemysł wYPl'odulmje 3 razy E spercl przyzna. l ,o sce na otms u roy on w on yme 
więcej maszyn rolniczych, niż prO-I' , ' -'d Ol I LONDYN, 25, 1. (PAP). Sta,rtując 
dukował przemysł przedwojenny. W S" " III , , 'w sobotę z lotniska Croydon pod. 

' rollU 1949 ch~opi będą mieIido dys- m l' lon o W" , r w Londynem samolot "Dakota" zdif!fZyl 
pozycji 3.000 traktorów (przed wojnąr,' ' . " " s;ę z drugim samolotem, Oby-dwa 
nie· mieli· ich w~ale)._, 0, gr, omlle _ su~-, -. stanęly w płomieniach. 
cesy zostaną OSiągnIęte w d7;łCdzl-·· b k ,', I 

nie elektryfikacji wsi, jej radiofoni- na potrze "y , ,onsurncy]ne dolarqw. , Samolot "Dakota" mi·al odlecieć 
za,cji iUt. , , 'lO • ' '". • i Is.t~!lehl p.odstawy: d'o przYPUSzcze-~o A~ryl(i rO,ru~njowej mahl.c na pO'" . 

planow,a ,gOSPOdarka narodowa Z, teg'o' 13,9 5 mlllonow. dO',lan.,W beZ,zwrotnle n,a. ze w,, Br,Y,t,al~ .. a, t: rz e, znaczy nal~~ad~,e,pe,n~_kQ,mj)1~,t_paSa7:er6W w 
kładzie pomiędzy przepaścią, - któ- J " pomoc oko.Jo. 70 mlh9l!0\~ dohr{>w. a L;zbl,e 18 ~sob. sposrod kturych u-
ra dzieliła w Polsce przedwrześnio- ORK ?5 1 (P'\'P\ K i-lwYn:es~;e 139 i pól miliona dołar6w. Kanada {)lko'lo25 ,m!l;oTIow. Gdyby nt1to\:,uto Sie podobno tylko cztery. 

, . " - " . t ki most Z NOWY]. ',jol,. ' /. om _ ' ' , . d~' . nościowe- te sumy z,o's-ta1y, 11dhwalone ptz'ez Dmgrn samolotem bvla. maszyn3. 
!,eJ v:les od mu!.s a-::-szero , ., ',te1t eikS.JJentów ONZ do spra w. ~}O'!ll0 Ogu~na .cyfI a ,et1.c~u. ZYW . _' _ oU'pow:ledni.e , pań, st, wa.' u,zyska, mcby I ,czeChOSłO\\,raC,ka.,' zakontraktowana na 
JedneJ strony prze~ ~?st ten przeJ- cy ,wiszczanym krajom PO 11kwlda- g,o ala 5 wYn}.ie~lon~ch kr.~J~V wy ckoło 80 proc do pokrycia def:CYłu podróż do Rodezii via Rzym Nie 
dzie ~o pracy w mxesme rzesza mlo- ch UNRRA zakończył swe prac,e, nOSi wed!ul1:. Qbluczen • k-oiqvL,e, , po- wSlPomnial[JYci!.·, krajów ' 'byto w nmn' p:lsaieró\~ ~. . 
dzieży' wiejsldej. przejdą do mi~sta przy;go-to'Wulją:c ra'Dort. który za po- nad pół mn~iar.da .do~arow •. lJJrzY czym ' • " u. , • 

produI.:ty rolne, potrzebne dla Jego śl'ednictwell11 g,e:lue.ta,riatu· generalne- Cz·ecthos-lo:vac.Ja l fmła:ndl'a sa. ~- W·· '. b t d II 

wyżywienia i dla przemysł.u"z dru- 0'-0 ONZ z·os,ta.nie przekazany WSZyst- lHug komitetu, .z-tlo'In~ do pokrYCia lec' e ",pow, Y. o. ~',Cle . o ' II 
giej strony z miasta~płynąc będą do kim zaii'llIteresowa,nym kra,jom. . I swe:gO ,~a:POltrz.elb(Ywama z' własnych , , , , . 
wsi szerolrą' falą produkty przemy- Komitet eksvertów .bcudał ,zarówno I ftmruuszow. ' 
słowe, : maszyny, narzędzia rolnicze, za'P'oltrzebowainie Austrii, CzeCih,r'i'n- Wa>t'lt'o ,zaznac.zyć, że polska j,es:t \li' niedzielę,' tlniia 26.1. br. z okazji' . zwycięstwa Bloku Demokra-
t~aniny, węgiel, żelazo,. traktory •. , Ia11ldi'i. G:rc'c~,j, Wę.~ier, !?Qlłs~i,. WłO'~!l jed.ynym ?UdaQWffi "prz,ez. kou,!lt1et tyflznego w wyborach, odbędą się zebrania w nastęłlUjlWych Irinach. 

Przez,ten most przeJdą naWles i J'uIJwsławbi, jak l mo?lwoscl PIMn1-lkra;lem, ktorv Oikreśl:t sw6J defl~yt • " • 
zdobycze kultury, przejdzie oświat?"cze , tycJ1 kraijów w bieżącym t'OKU na nAżei. niż QSI~ .. acowal:~o l!:o'~ll'te! "Ad~a ,,- ul,Marsza!ka ,~~alma 1. "Tatry" - ul. Sienkie"ieza 40 
szkolnictwo średnie, zawodowe, wyz- oraz ich c\ventualne deficyty. :~ks'pertow, Kom!'~etpo.dnJosl mliUTIO "BaJka ""7 tU. Fnmclszkanska 31. "Tęcza" - ul. Piotrlmwska 108 
sze, elektryfikacja, kino, ra.dio i ksią W wypad;ku Pol!'kikomite.t ustali!; \\:iclie szacunek Polsk'i ~ 120 minio.- "Gdynian __ ul. Daszyńskiego 2 "Wisła" - ul. Dasz;'ti-p.sI{iego 1 
żka. . ..' . ., . następuh~c,e potr~ebv konS?mcyj~~ ~ now d'o~latr~w na 1391 }1l!t~110~~W: i', • "Ber' -:- ul. L~gionów~ -: 4 "'V.łókuiarZ" - id .. Za:tv2.ozI{ .16 

Coraz bardZiej zaClerac SIę będ~le POlIskiw roku bleiacvil11: zywno<sc: !nne kra~e wystap,!y ~ ządan.amJ: "Muza" - ul. Ruda PabIamcka ,;Wolność" - ul. Napiórkowskie-
rómicapomi~dJY miastem a WSlą~ _ 173 miMOIl1Y do'la,~ó\V •.. pomoc, dla k.tore., '71'1e:gly w .kom:tec\~ ~naCz.~l'~~ "Oś'Wiatowe" _ ul. Rzgowska' 94 go 16 
b? coraz mIUeJS;e będą d:vspropor. :po:J.nl,cltwa - 28 '1 p.oJ ,mlho~:l yola- pedlu1~c]1. 'kTak wlęcWłtO~~ibY' okreśh_ "Poloniau'...;.. ul:, PiotrkoWska 67 "Zachęta" _ ul. Zgierslia 26 
cJe w urządzemach kulturalnych l #, iC. wló10emcze I skory- Iy tp.oc~ątt' owp. &We ~o rZe? W. .za., .' r 'u " , '. . • . . 
p .". b towania pomiedzy wsią row"f.ur~wed '1 noc lekar!>ka 16 kre~le zywnnscl nahllsko pof nuha1" "Pl'ZedWlOSme - ul. ŻerOmskiego oraz \, . nastfpuJącyeh ~alach! 
ao:ol'a~tleem y - ,. 99lmd,lj !'l°'l1DÓW p~al'1\'~ao1pł'rrnlle' -'a mn .. da dOllaró\v, CD ohcięto do 190 miiio- 74 --.;. 76.. .' ,., ' ,w sali Ge;yera - ul. ll>ictrkowska 
Wi~§ pol~ka znalazła się na szero-d~It'~~~~w~'e p·rz'~vsJowe i sprzęt nów. 'I "RobotnikH 

- ul. KiIińskiego 178 295 
kiej drodze rozwoju.. ._ 'is mit dot r&ine - 6 m~l. do·la:- Rea,1'i;zacja t.etj 'Pomocy przenl9sla"Roma" - ul. Rzgowska 86 W Teatrze Popularnym-ul. Ogro· 

, JAN DĄB-K~CI?Ł T6w. razem 450 mHl,onów dolar,ów. się terct·z na pla'szczyzne poHty;::zn'i.~Rekord" - 111.Rzgowska 2 dmya 
wojewoda lodzkl' J.eś;N 'odJać. od, t~'go dost.awy k911CO~, ?rz~ CZY'l~ klucz do sytu~c:ii ~nai'?il1."Stylowy" - ul. Kilńskiego 123 W Szkole Powszechnej _ ul. Armii 

we UNRRA, labe nald'eG,d~ .doP~l Je SIę zarowno w kongreSIe USA. Jal\, ,HwW'- ul. BahlCld Rynek 5 Czerwonej 41 ' P .' ' '. Bftv'.ana ski do kwi eń:ńl a hr., wa,rtoscl 2.1 mJl. .i w d,e'Pa'rŁamencl,e s·ta11lu. Od kongre-· .' .' , rZYJę'le U" ~' 'do~arów,. po<z~s~aje,cyfra_ koncowa su zal1eży,11e Sta'TIv·Zjednoczo.ne n- ~o .przemó,?~niach. przedstawiei;li :melm!Jemo!mltyczm:go będą 
L' ON",r.-.YN' 2::;. 1. (PAP). W pia.tek po'trze1b 423 m'IIIOTIV dolarowo chwalla 11~ pomoc. od de.partąment:u wyswletlane. blezą.:;e filmy, wzglęume wY5bWi!} Zet:1I~{!ły Ś\v:cmcowe. 

u , oJ, KoruJ.teł ek.epertów usta'lU da,lej, że stąnu - laik ta pomoc z,oSJta1!G'e ~oz: Poozątek ws:zystkich zebrań o g otlz. lO-ej rano. 
'~"i'eczorem brytyjski mi:ni's,ter "s.pr~w Pal'slka bę1dzi.e mogła pok'ryc z 'elks- ·dz!'eloua. . Przy,puszcza sieJ , ~e ~~ \Vo h.\vóo7.ki Kmnitet Wyb 
zalgr. z nta.lżDnka p'oid~imo'\~ał u Sl'e- oo.rtu 269 min dal. oraz z kredyt6w glres uSJtah kpedYlty w WVS'OKOŚCI Ja- _ ". ; r J- ore.zy 
bie prywa'tni'e zastępcow mIn, spra:v zatgranicwych 19 mil. ~IO:l.J wQlbec. ~le1 zaiiąl~ar pre:zV'd>eTI,t .:f;rnt~ąn,.to ,Blohu Strmm,('t~~ .n{'mo ... r~tYczllYch 
~atgra:n:icznyclh. obr-acLu,!ą'cy,ch olbecme cz:e.g;o. de.filCyt żYW110.§ClOWY. P:O~~1 J·est pomll~dzy 300 a 300 mlq'!O<TIOW fIla nuasta ŁodZi. 
w, LondY:l1·ie. 



Komentarz Reutera b' d S I , "1 I 

(Dokońazenie rZe s,tr. r) y 'ory O Jma Z CI piteJ Brytanią, ażeby zobowiązanie u- . . '. '. 
dzielenia wzajemnej pomocy woj- ".,.. . . . 

skowej stało się aibsolutznym. W lata' ch 1919- 1939 . I 2'S ,. . .' l 1922' . 
0?serwa~orizy po1i~C'z~i .w Lon . '. ' . ,. - . . Wy;~; ~d~y~~ się d~ia 5 1is}opa-

dyUllle slIluh WCZOl'<łt} Wleczorem .. . ' .' . . . . " . ,da (do Senatu - 12 lIstopada), u-
. • . . " 1. SeJm UstawódawczY w t. 1919 l ne - 29.646, Pols1ne Str9hmctWiO PSL "Plast - 91,Zwlązek Lu-' . " h d ło S6-W ania było 

?rzy~usZ'CZ~1~, ze me 11sltnlLeJą, WybW'y dO Sejmu Ustaw()dawcze- Ludowe ,'pliast"- idą~e z nim u- dowo "- Narodowy - SI,Narodowe pr~wm~~yc .. 0. g h :...:. 8821000 
Ja:k Slę zdaje, żadne powody, dla- go odbyły si~ dnia 26 styomia 1919 gr-upowania ludowe - '432.983, Pol- Zjednoczenie Ludowe- 45, Zwią- 12.91~g·~7 gO( gł~S~JąCY~oseł do' sejm~ 
czego nie dałaby się tego uczynić. roku1 głosów wamych oddano skie Strornnictwo Ludowe "Wyzwo,:, zek Polskich Posłów Socjalistycz- czy l d ł o. 18~~~n yborców (jeden 
Brzy jęcie prz.ez Stalina ofilcjalnej 5.147.532. Poszczeg6lne OO-g3.!IlIimc'je lenie" - 208.239, Partia mieszczań- nych - 33, Narodowy Cbrześcijań:- Wyp~ a ~a 5000m 
. . . .. .... polityczne otrzymały:. . skie żyd:owskie - 447.663. Socjaliśd ski Klub Robotniczy - 25, PSL sena r na . ~ .. 
mterpretacł1 . źle z;o'ZUtn1anego ZWiązek l..udo'WO ~ Nal"Odowy i li- żydowscy - 55.234.' Stl'OI'l>nictwo "WyzVif'Oienie" . - 24, Narododo- Na pierwsze miejsce ~ wzglę-
zdarua ze swtą·teczne) mówy Ta- sty zbiorowe Narodowej Demokra- równouprawnionych Zyd6w - 5.697. Chrześcijańslcie Stronnictwo Ludó-; dem ilości gŁosów wysunął się blok, 
diowe.j BevilIla· ZTli~dO!Wało itt1lCy- cH -. 1.049.704 głosy; Narodowy Ko- Stronnictwo ni€mieckia - 156.659, we - 23, NarGdowa Partia Robot- złożony ze Związku, Ludowo - Na
dent ż ubiegłego' tygodnia kiedy mitet i in1no bez wyraźnej . naWy listy inne - resztę głosów. .' i nicz.a - 21, Klub Pracy Ko:nstytu- ródoweg,o, Strol1inictw~ Chrześciju(t-

· t d·elr1 ik' d'. ki p' .-~..!i ... " ug1rUpOwania ...... 505.11.2, Polska Par Najwi~cej mandatów piastującycyjnej - 15, Zjednoczenie Miesz- sko - Na.l'cdo\:vego i ChrześcijańskIej 
o Z'l. 111 l"a Z;ec ." ;SWU:A tia Socjalistyema -' 504.715, Zjed- prawicowy Związek LuCio,wo - Na- c:zańskie - 11, Wolny Związek PO-Demokracji, ot:rzymującprzeszło 7.,112 
występrtz suge9t1ę, że Bevm w lS· noczenie Na,rodowe - 61.371, Pol;., rodoWy przefo~spwał' na ma:rszałka;łów Narodowości Zydowskiej - 10, miliona głosów. Drugie miejsce za
tOlClie wypad się sOljuszu angl()-t':s- skie ZjednoC2enie. Ludowe, listy Sejmu . URtawodawczego swego ka.n- PSL - lewica - ~. Polskie Stronnic- jął. blok mniejszo~ci· narodowych 
dz.ieckił'.go. katolickie. i ludowo - n~rodowe. - dyda~ Wojciecha Trąmpczyt1skieg?: t~o, Katolicko ~ Ludowe - 7, Nie- (1.397.323 głosów), a dalej: PSL 
'. .• 280.744, K611ka wło§ctańskle, komItet SeJm usta'W'OQawczy uchwallł mle,ckie Stronructwo Ludowe - 7, Piast" (1.132.962), PSL "Wyzwole~ 

Odpow1.edl pt"zywc5dcy . rSdZ1!eC' robotndc.zo ~ włościańskJ. 1 robotni- dnia 1'7, lnarca 1921 rok\!. demokra- Naroaowa Pa~,ia Pracy - .6, Radyll~ie" (959.023); PPS (B94.163), NPR 
lciego na wyjab1:enia Bevina pi()" C2y - 210.098, Organi2lacje (kluby) tyczną konstytuCję. Ludowe - 5, Klub ~ewicy Ludo- (472.737), Klub Katolicko - Luc;lowy 
~ala' r6wniez na w.niOlS'ek ze mies2!czańskde - 13.900, ,Narodowe W chw:l11 ~dązania Sejm Usta- wej -4, Stronnictwo Rłidyka1no- (225.170). . -
omc~oraj!zy dla1ltzy a'1"tyku1: ,;Prra- Zjednoczenie Robotnicze 1 idące z wodawczy l,iczy! 431 posł6w, z cze- Chłopskie - 2, Stronnictwo Posłów Posłów było . ogółem 444 i należeli 
dyy~, !ł-.I j d • ..J.o.U. • nim ugrupowania - 208.571, UgIrU- go na pOS2lClZegoloe kluby przypa:- Komunistycznych - 2, bez pr:tyna- do t· ych klubów parla-

'W Y' 'uy. e, yrue }<U",uę uapraWle" powania postępowo _ demoMatycz- dało: _ leźlIlości partyjnej _ 11 posłów. nas ę~UJąc 
• dlliwłenia jej dawnego ptmlc.tu 'Wi. . . \. mentarnyc. : 
(I;zlenia. 0becnIi!e lest JQne, że ten Klub Narodowy - 98, Klub ChJ,"Ze 

d~~ arl~ nie o'Zna~a2 uak .te~ Wielki wlec w stolicy z· okazji l.wycięstwa" Blokb ~~~~~~~;ja~s~~jOd~':~olm'a~~i ~Kl~~ 
g? ~.~, ob~iWIlano by ~ząd. radl~.lee- . polskie Stronnictwo Ludowe -70, 

· Ja we1jt~r! ]~Zte śyot\l'-lt wąq,11\VO" R d' N'd . N . 'd" R d PSL Wyzwolenie iI -48, -Klub 
~e1 CO do loj'a!noki W. Bryltia.nd.i W zq Z . O ro e m... o'ro l z· .. q .' e m. ZWiązku parlam. enta!.n~p SopjaU .. 
stosUnku do S01jUSZU. . . stów Polskich ~ 4~, ótrorullctwo 

Radykalno - Chłopsk!le. - 4, Klub 
, . .1· N::1l'!odowejPartii Robotniczet - 18, 

słu~y4 Pg~sce ~ wywarła ogrolllL1le Klub Komuni.stycimej FrakC)l Po" 
WIrwenie. na salL Zno:vu zrywają' się: selskiej _ 2, Klub Ukra.iński - 20! 

de WfiJY's.tJdm dlruzgOCQICIł klrytyk.ą oklas<ki 1 oklrzykl: "Nlech żyje słus'z_ Klub Białoruski - 11, NiemieckI 

--------- Zapowiedź, amnestii" którq opracuje przyszły rzqd 
Czystka 
w:koncernie Siemensa 

BeRLDN. 25. 1. (PAP). Kwatera 
glovtna brytyjskiego mrzadu wo·la 
sko'-w~gto w Berliinie infMmuie o ~a
rwieszeniu w cZyW1Io!Ś'CliiaJch 3 dYr'e.k
'torów wi~elllkitego' kootCe!1'll1lU etlektrycz· 
lIlego .5i,emeM. Sc!hn1ck~rt i HalSl~ełl, 
W zwią:zk'llz aik'oją SlPeeiamel kom.łI
sil. która ma przaprowa!dlzić czystkę. 
Sa to: cz.to!l1ek zarzą,du gtówn~lgo dr 
Wolf Di'et,rkih Vlon Wlttzileben:- o'ra:z 
nYl'\e'lct,o:rzy t.edhnllOZtl;~ J-oth'al\'ltt Ooeg
iBernJkert 1 Bruno OeifJlar:c1 Pat1mlliM. 

Po raz' czwarty 
wstrzymano odjazd Okrlltu 
z . repotriantom~ do Polski 

· LONDYN, ~5. 1. (PAP) .. Statek f<e
pattri~V'j.ny •• Blisabet'h Avi4.1elł, który 
· iit1tal w dnnu 24 hm. oop,łynąć z Gla
SgOW do PoliS'kl z b. roln.berzami poo
s'łmni i idhrodziltlłami, z'Ostał W osi.a
inei ClhwlU wstrzymany. Jest 00 z ko 
łei c.zwa,l"te wsirzyma!tlii1e odda:Zidru te· 
go startku. 

WARS'ZAWA, 25. 1. (PAP.)
Wlellk!e :ebranie sprBJWozdawcze ko 
,m1tet6w ()bywate1sk~oh Bloku Da. 
mQ'kra.t~go W Wa.:ra.a.Wi,e, zapo· 
wledZ1a1D.ym1 przem6wl1.elliami naj. 
wybtlj:n1ejnyeh p1"Ze<lM:aw1q1e11wsz'Y 
stkich stronnictw ziblokowanych, 
ścilWn~o w dniu 2'15 bm. do sali war
szaW\9!k.J!ej "Rolny" witolotvs1ęcmą 
rze's~ę mas PMcujących stolicy. 

Nad stołem prezydialnym .:...- na'.. 
pi;s: "WprO'Wadlzi.llriy w życie pro,gram 
ZWycię'ZlCÓW 19 sty,c'ZIl1ia". 

Zagaja, pr2iewodJni:c.zą.cy wa!I's.za.w
ski'ej rady ~&w ~awo'dowych 
ob. Rustecki, po czym pOwołuje pre. 
2ydiUJlll . wśrod żywioło"WyICh owa.cjl. 

iPl'ogrra.tnu do pl'akltyk1 po:UtY'CZlnej na· :POUtyka nuzego r.zą4U". Klub Parlame.ritarny - 16, Klub 
PSL, wyraża.jącego liniQ polityczną 34 b przy -kle obozu re~ 1 0- Niemniej. eDtm;jastyezm.l.e przyj .. Koła Zydowskiego - ,ez • 
całego pols go .VJ.L p mowane są zdania zapo'wiadają.ce f należnośCi klubowej - 11 posłów. 
pieranego przez . podlziemie w na..· " . • . , 
lhiei ~l_wa nad obozem zj'ed!tio iż ZWyctlęstwo Bloku da kraJowI 3. Sejm z roku lt)~S. . 
c'Zon-ej demokracji. . rzlł~. kltóry za:fnlie 81ł .aW*ł am. Wybory odbyły SIlę dIlla 4 marca 

POSZCIZegóm.e fra.g,ynenJty ~ó- lle.ęti!lI. " (do Senatu - 11 maroa), up:rawnio-
wi<tmia słlwierdzaję4 bankrlUctwo po. Ob. Gon.ruafka koń~y IWę przemć-nych do głosowania było 14.970.394, 
liltyeme P. M1IktOła.jczyka. i PSL wieme w-Mód bumll.iwych owacji i głosujących" 11.728.360" czyli 
bam/kiruc1:lwo programu ,emigracji ok!rzyków: .,Rlząd z narode'm i na. 78,3%. . 
lon~ej r oboZ!U rOdzimej reak_ ród z rząt'łem/l.· Bezpartyjny, Blole Współpracy l 
cji, faJkt, i:ż poza Gdańskiem .aDP je. '. . R~ądem otrzymał 2.399.032 głosy, 
d~ ma.ncl,at z Ziem' Odlzyskru;tyohMio. Curankiewicz na' tryblInie j PPS ---'- 1.481.279,' PS~ "Wyzwole-
nl'e przypa.dł w. ud~ia.le . temu stron._ . ,. . . . nie" - 834.448, StroIlllilctwo ChłOp-
nilCtwu i 1ame zasadnicze puai,kty. Następnie ob. C~l'ankiewicz mówi skie 613.503, Jedność Robotniczo-
przyjmowane były pt~ez zebranych o głębokIm znac~eniu ~OrlJcepcjt bło· Chłopska -- 217.298, lista katolicko
z owacyjną. aprob,atlł.' ku derm.rok;ratyc~ego;lptóre.g'opod_ ludowa - 925,744, PSL "Piast" i 

Streszc~enie IIIrzemOwienia ' ./' zgroza prrzeulła. 'po sali, ~ wśród staw, j.es't jed!11~litY' fr,om XO~0tIi:Ii. Cht'ześcija~ka Demokracja 
El' ogómego milc~ia ol>. Gom'Uilka od_ czry. ~ gu'YZlłcą. lX~lfł roZtPra~la ~lę770.891 głosowo Ilce,rentlera aOlllołkl czytał :fra.8lQ1enty rapo,rtIU Koi&'Wina., z tyltn~, kt6rzy chCIeli ~bió klin mlę_ Kluby parlamentarne miały: 

Oklaski roz.bl"ZIlll~eIW'ają.ce ze wszy ~ają'Ce. wypadlJd ,oQrlaw8inią, dzy oble pM'tie robotrl1;c~e~ BBWR - 122 posłów, K}u.~ ~al:C-: 
sbktilch str~n okrzyki, podrch...vytywa.- lewicoWj'1C'h działaczy polskiego po- Rysuje wielki obraz waliki mięclzy dowy .~ ~'!', Klub ChrZ~SCl~?nSkle] 
na następn1e prnez tysięczne rzesze dzlemia..-..- w ręce gestapo. .sv,.riatem postę[)u i reakcji która to. DemokracJI-18, PSL "PIast - 21, 
uc2estn:lk6w zebrania., &Dzą oh!w1.. ZMV'arta w· kOi).(:owej: ~i za.po_ czyła s!:ę w czasie wojny i która to. PS~ I Wyzwolenie" - 40, Kl!1b 

• ~li ł j ib . QoIrnIułe wledt rozwu8J1ej obecnie anliDle8tii Clzy się j,eszcze :po wojlllie,aktórego ZWJ.ązku Parlamentarnego Posłow 
lę UltUemo w 'a ~.o . e roz-,..... . ........ h· ~_'lr~-:l...';...A.-. .. ;hcie_'fl'a§lQlt_~Qvła w;alkawybQr.cia. ""Soc;J:l\\p-gtYCZlnYch, - .. 63,. 2iwią2ęk 
pOCtz'.ęcia przem6wiett1I1; Pnemć:Wie. m~UJ'" ,WiI ... .Y ... --....... Ii., Al"""'~;Y . e •... PÓ1sce"IJ"l' ....", .. ' ' .. " Chłopski''':''; 3, Klub Narodowy Par-' 
me Wi6e;P1"emiera. Gomn.tOOti było prze Biby wy~tS 'z podlmemia 1 jpIl'a.<lą . iWę.· .' . . . . , . tii Robotniczej-14, Frakcja NPR _' 

.. Sala. wita .burzą oklasikows1:wie·r- Lewica - 5 Klub Komun. Frakcji 

Pr kurator demaskuje 
Oizenie, mówcy ~ że wybory stały Poselskiej' """:7, Ukraińsko-Białol1'U8~ 
się zde·cydowaną rozprawą. z PSL. i Klub Se,jmowy - 30, NiemiecKl 
że w rezulitaiCie tej rozprawy wije Klub Pa,rlamentarny- 19, Klub 
się diziiJś ~bóllU cała Polsika realtcja. Koła Zydowskiego - .13, bez przy

, J'edl11:olity frotlit .stałslę law1nę., któ. należnośCi klubowej - 26 posłów. 

destrukcyjną dzlalalnośe komendy liII 
ra wg!I1iotła. głęboilro W Zli.e~ię to' W trzecim Sejmie nastąpiło pOil"O

mo r()zwl~a,nej .AJrmii Krajowej. WIS~o, co byłowste'cz:ne l fas\Z:y- zumieni.e stronnictw ludowych i le
Dlaltego to prokurator zajmuje się stowsflne. . wicy (Centrolew) celem przeciwsta-

. WARSZAWA. 25. 1. (PAP.) 12.ty 
dzień rozpra.wy przeclW1lro płk.. Rze
pecJti-emu i współoskarionym . stał 
pod makiem pTZ·emówiea:tia. oska:i':ty_ 
eiela wojskowego. I 

Oskarżeni - mówi proilwrator 
Wkraczają na 8Irenę·. k~plil'lalCji . w 
począ.tku 1945 r. w ramach rzeko· 
gea:J.. O::ulickiego z 19 atycllml1a 19'5 
r, o. ro,związaniu Armii Krajowej, 

WIliIka.zując 00. ~awarte VI niIIl1 ele_ o.bszel'll11e ~ejami zn~ego rozkaz~ S~owa . ob. Cya:a.DJkilewicza: _ Za_ wienia się sanacji. Sejm żostał roz-
mentty dwuam.8ICZ'llOści. n<i,ec'M1tTa~t' w Lo1ldy:rue o sytuaC~l łCzyna.my . nowy okres. d!1a; ws'zyst. wiązany dnia ·1 września 1930 r. 

J'ea.~e-.. wyraźniej' wystwwje ta. w &ą'aju, 21 och~on~ pMc~ konsIn- kich, którzy błąoollii kt6rzy błędy 4. Sejm z roku 1930~ 
dwulZD.ac:mloŚĆ W· lIla.sttPDJytn rozika.· ra~ej .. przez z:l1kwldtowame S2lc-ze_ swoje zroz'Ulnieli, OItwoTZy' się mot. . Uprawnionych do. głosowania by
złe koIlejnym, wk!t..ó.l'ym poleca m. gó~;A ... stQd~'twyc~j~dln.O$tek'r 3) l1wość włfJlClZ·epl:~a si'ę w twórezą pra- lo 15.791.100, glosujących-ll.816.000, 
m., by d0'M5ą się nie Ujawniali, by ~.vv-.1J\AoUia rur:}e z ce ~~ w rea ::: .. cę, p6~ez szeroką. ~.mnestię, która czyli 74,8°(0. 
broń uIklryto, ~a skomproxmtowanycih Cjl p~mwt P?CZTty, p ę~ .1 : będzie dOWlOdem siły naszej demo_ Posł6w by~o ogółem ~44, n-ależą
ludzi przes'Ulll1ęto na itme tereny - zbę~Y'cih ~ecJ~tstów~ 4). ~~ k'racjllU - spotykają się' z aprobatą cych do następujących 'klubów par-
"zamelinow8lll.o". wamę na "zołmerzy yml&S lego. zeblranY9h. i lamentarnych: . 

. ' . . yj' BBWR - 247, Klub Narooowy -lIie . ujawnienie się Tlo polityczne - Bl6wnl~ Owa?YJ~le ~z i.tp.uJ~ z,e- 62, Klub Chrześcijańskiej Demokra-
~-----------.. I Ja Al nadz."ele 100' dyn· s'·, le brall~ prze~6wl1:ell1e Wlcepre:zyd!enta cji - 15, Klub Parlamentarny stron 

IlU' IJPON lecz konspirac. i j\ Ba'l'lC1Lkowsikl~,go 1 sekreltM"za NKW nictwaLudowego - 48 Klub Naro-
.. . , Należało roW1Uie~ W m1§1 tegó l'OZ '~arżyc~el wojSikJowy oma~a na SL Kor<zycltIego. dowej P!łJ:"tii Robotni'~Zej 10, 

premiowy Drugiego KonkUrsu 
DZiennika łódzkiego 
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klam zachować małe i Qlobme ~kon s~e po~iItyc:mte. podło~e te.J prze~ KluJ? Związku Parlamentarnego So .. 
sptrowane sztaby i całą. sieI! radio. m:n~ kitrra ~a ł ~ŚX'UD.lkj ()wan~ Rezoluc)a cjallst6w Polskich - 24, Klub Ko-W" UltirzymujlłO nadal ł~~~ z sa. z o ,en em ' a an wo en'llyo ",. munistycrznej Frakcj.i Poselskiej-
~ roZka.zoda'\l\7lC4 _ Nimad- oraz. postęjpuj!llCa stabilizację, sto· Z kolei pr2'Jewodln1czą,cy warszaW. 4, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej 
kiem" _. OkuI1idkdm I' d~legatur, stmIk6W w PolBea i na Ś'w'iecie. sk1ej rady. 21Wią;z!k6w zawodowych "Samopomoc" - l, Klu~ Ukraiń
rzQ,du. Tyn1 samym _ stW'i~ . Rmepecki ~ m.ów~ pa-oikIuratoł" '. ob. R~e.cki ?dlczytuje ~ezol'U[Cję. ski - ~8, Niemiecki Klub Parla
prolrurator _ został l'ozwią:za.ny mit umie 8Jlal1zować ~a.rzenlla 1 l:li~eI" Zebram w dinim 25 styezma p!1'ZJ~c1- mentamy - 5, Klub Koła Zydow-
O lllk:WlLC1a.cji AK w 1945 11'. wie myś1 e c'lf ale brakło mu często staW1iciela komitetów obyWatelskich skiego - 6, 'bez przynależności klu-

. ' . S'iły(ljeoy~:I:. Za.bra.kło mu j,ej w 1iG?-:- .toliey s1:lw1i:erdzaj,Q., że hiśtoryczne bowej - 4 posłów. 
Istotne. cele p.ou,toego rozkazu GU 1945 r •. Pra.gllJFłl ohoc'~ażby przy.. ZV\'"ycięstWlO. w . wybor8lch obozu ~e. Sejm ten uchwalH. w kwietniU 

~en.. ~ck~ego . nIe mogą budzić Z'Wolenia. ze stl'l~ przedlta.wwiela. d1ooczonej d.emokJra.cjl pr.ze~eśla 0- 1925 r.,' nową, antydem()k>rat~ną 
zadneJ wą;tpliWOŚC1: c.slem. roh było tegorząw, który UlWua.ł za legaL s,ta'becznie ws'zelkie raclw.by na. oba. konstytucję. . 

HI głębsZa zaJrołl$pil'olWal1'Jie sił w no.. ny. . lenie władzy ludowej i otWiera no-. ." 
...... ___ _ ___ .wych warunkach 1 roWlloczesne Ska Stę,d je,go 2 listy 'm Sban1lSława wy ollm'es spokojnej l tWÓ1"ClZej pracy :.~eJ!n z ro!~u 1:::

8
1 

dTowan'le organizacji. Uikołajczylkaf to siZ8motaalle S'lię we'- dia . dobrobytU, siły i odbudowy Pol W· beJm zd rotu h S·" , - . • . ....:- t' _ol-.. bł. _~ ki . .• y ory o yc eJmow, pNl!-
.. 'W\1l!ęJw;pu.8. o po pl'Oi:iluu, agaLue o s .. . pro~'adzone przy antydemokJJ.'atycz-

Ich argumeńt 
. Lilberaitny' demotk:rat~ nięmiiedd 
dr Kueh,'oświa,dczyl, ~e. Polska 
wi:nna., zwrócić NIemcom część 
,actmi:niS'trowalllYC1h" przez n;ią 
zj.em bo stra:cUa w OSltllitn:Lej, woJ
ni.e Z1byt wile}le ludzi, by SiPfostać 
,aldmi'I1'iS~raClit" t.ltk wi1ellkl!eg,o te· 

'renu. ·(Z prasy) 

Zbrodnie A. Hiłłera 
Są ich ,.argumentem". 

. Nie czują, że one 
. ł; Są kh wiecznym piętnem •. 

WET. 

OrganizacJa "nIE-' pom'OO i ra.dt ZJe strolIly swego pre. . Zgroma.d0ellii 'p~Z~jmują odiclZyta- nej ordynaCji wybor~ej,. zostały 
O tym; te :Me było 1~ po- młera.· . - ną, re'zoluiCję burzliwymi ok1a~ami. zbojkotowane prZ€iI: stronnlctwa de-

dlziem.ia. śwr .. ""......... r6w.nieł l' ............... Nie ott;l:ymał Rlzepe~l UlP'l'agnio- P.nze'WlOd!nJlczący ogłasza zakońc'ze. mokJJ.'atyczne. 
"'-3 WlOyyu nej wskuówk'i, M:lJkołaJc'zyk mUczał. nie wiecU. 

rzande ()Il'g~jl f,Nie", które nie ~epookl, majitcy wówczas najlep • 
(w) , 

wiadomp -. mówJ. prolWrator - cr:y sza. 'zamiary, skapitulował p:rzed : ••••••••••••••••••••• 14 •••••••••. 
miało oZlDJ8.CzaĆ lllepodlea-łość, czy tym :rni1.ezen1em, skapitJullOwał przed 
też było 107lldy:6skillll ,,Ni." na to Londynem . 1 Z!l'oZttmia,ł milczert!e 
wszyetks, co solę dz1a!t> VI kraju. swego premi'eIl'a, zrozumiał to, czego 

W tym kf,e['un.kiu. 'Ultrzyma.Dia. kon- wle1Ju w6wcms liUdzi w Polsce nie 
spiracji idzie cała pra<la ltIzepeclkie. . rOZlwrniało. 
go' - następcy OIkul'itclkiiego. Ci, co wowc.zas j,esz<:lZ'e l nie ro:lJ1l.-

Praca destrukc lina 
mieli, są.dzjjli, ż,e StanisłaJW Mikołaj. 

. czyk W'lJZedł do Rzą.du J edno8cl N a
rodowej, ElIby 'W\Pl'Z4o Biędo . pracy 

Wy:ntka to jasno z depeszy, o1r,zy- tWÓl'C2iej, do P!ł'8ićy nad. oclIbudową 
man.ej 'IN kraju . od Allide.rsa . din. 13 kt"aju i· s1:abil~acją . etOf!unk6V1 w,_ 
maja 1945 ,r., w kit&-ej ten .eml!gra .. wnętmnyCh. . 
cyjtlly wataJJka' poleca Mlegatowi Ludziew6wc'Z8A nie przeWidywa
sił zbrojnych na. kil'1aj realirowa.nie 11, te nte takie były zallnła.lt'y i cel. 

ś.t P. 

LUDWIKA ZAG'Ó·REWICZ. 
, z, Laczkowskich 

. Po kr6tklch lecz cię~kich cierpieniach zmarła 23. I. 4"1r. 
. " przezywszy lat, ~3. .' , 

pogrzeb oabędzie się dn. 2'1. I. br. o godz. 14 .. 80 i domu żaJoby 
przy ul. Rokiciliskiej 54:, na cmentarz na Zarzewie, o czym zawia_ 
damiają pozostali w głębokim sn'lutku . 

. SYNOWIE, SYNOWE,WNUCZKI (i PRAWNUCZKI 
(469 lP) 

1 ______________ następujących .zada:d: l) 1IDf9rmowa Sta~a.wa Mlkołaj'czy'ka. 
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mi i 

dzi o RGjpryR1iływ_q 
elikotoośt 
o przeróżnego rodzaju. , manka .. 

mentach na Koleja.ch EIekky"CZ
ch Łódz.ldob., czyli w tł"a.mwa.ja.oh 

naszego .nrlMła.. p~ na tym. 
miejscu nrel'M:. Na nasme cąste. 
pod a.dNsem Km., wysuwane:na
rzuty, instytucje ta. Pl'ILwdopodobu 
nie, w wlęk$zości wypa.dk6w _-, 
łowak się tłwnaC2<Yć ~ ~ 
sobą: wina leży nie :00 ll.IlS%ej, stro
nie. lecz pO- stronie naszyoh pasa. .. 
żerów"... W wYpadlm jedlU\k. który 
zaraz przytoczę, . wina spoczYwa 
niewlłtpUwie po stronie KEL, właś
nIe zaś pracownika tramwa.jowego, 
ściśle - motorowego. 

Wypadek zasżedł w ośtatnich 
:Jnia~h i miał przebieg następują.oy: 

Do wam tramwajowego, który 
zatrzymał sit; lla przysta.nk:u prą 
mbiegn tdioy Piotritowskiej i Za-

offa" pod~ 00 pierwszego 
pomostU dwie niew1a!'!ij. Widocme 
było, że jedna !fi nich pro,,""Rdzi dro
gą, która. niepewnie i, trwożnie 'po
r11S!1i'la się po śliskiej jeEdni. 

Gdy jednak "opie1runka" usiło
wała swojej to'Wl'ZYB7.00 pomóc przy 
wsładan1n 'na pierwszy pomost 

'l~n .' t i' t '" h 'd U .. .. tramwaju (drugi pomost i platfor-~dlrepl r anow ze wsc· o , gramca?h: WIelkieJ Łodzi. Są tOmy dalszych wozów atakowały 
'. . . przewazme g<?spodarstwa o charaf-~tsłne tłumy pascżerów), spotkała 

Repatrianci zza Bugu i linili. GU-j niem się dekretu pl'ZJe]mą om te o- te.rz: ow.:oOni ... czym. Ze względu ~: się II kategoryczn..vm sprzeciwem 
rZGna otrzymują w Polsce tytułem biekty na własnośc. . to. iz ZI?-aJduJ,ą się <>nbllskw Obr~bl mot-orowego. Pośpieszyła 1vięe li! 
rekompensaty za powstawd-one W mIasta 1 Jl'O!0zone są ;o cen rum, cichym i grzecznym wyjaśnieniem. 
dawnym miejSCU 'pobyty, domki i GOSPODARSTWA ROLNE na ~szystkie przeznaCZlOne di~ ~- W odpo\viedzi m.otoro~'Y odparował 
gospodarstwa rolne. W wm~KIE.J Ł~DZI . . ~J:tiantów . gospodarstwa, wp ynę y cały1 głos! "Ja nie akuszer. żeby 

'. , Gros repatriantów skierowano na FOila ~omał!ll w Łodzi ~ep~~Cl lUZ IX!dama o przymarue ich n~ wiedzieć czy kobieta jest w cilłb!". 
P·anie profesorze, czytaliśmy ZieIllll..· 'e Odżyskane, gdyż tam jest o~ymkt·aJą klnilkyaCsęht PO~=:UYC~ki~ wS;=!ieckimi gospodarstwami "'-ki' I +..k' ł . 

t t · . . .. ż j '=lr~~ ilość nieruchomości PO-IO'ULe aw ro·, .' . , ... '" e """ lm g esem wypoWlC-
(tS a mo wzmIankę w prasIe" e' :ga V?:~a kt.t..- podl ' . . rolnymi dysponuje Minl.Sterstwo :;'łz!ane dictum wzbudziło natural-
.. k . la niernlecklch ViI.'e egaJą PrzY-I R 1ni tv; i R f rm Rolnych 40 t.:... , 
Jest pan w tra Cle opracowywan działowi rePatriantom.,.. •. o- c~ 'a. '. e o: . ... . _ n~e4 og?Ine, ~il1:tere~owanie mocno 
projektu &pe~jallnych prze~Isow Łódź jako ośrodek najliczniej. za-'llonHIICJe W ŁodZI ~~~~en;gO~~ z~;:a~:c~zi~~ ru~przYJ.emne ~ zenUJące dla wy-
karnych przecIwko lekkomysłnym mieszkały przed wojną przez Nlern- I, .'. • wśród repatriantów 60 zaś procent mlenionych mewia~t: Do •. sprawy 
I nieodpowiedzialnym kierowcom ców w Polsce centralnej, posiada Dekretem, PTezyden.~a KraJoweJ oddaje się na własność miejs'cowym wmieszał się rÓ\l'lllCZ mibcJa~t re-
samochodowym. Według notatki r6w.ni9Ż znaczną ilość obiektóW' po- Rady Narodowej z ?nl~ 15 list.opa~ osadnikom. ' nigu1ujul~y nk~~h na :'-:m s~~owa-

. ..'. '. niemieokich, które będą oddane na da 1946 roku zastah mianowam: u lI.C,wry' WOu.n;c mewzruszo-
teJ w pro~ekc!e tym przewHlzlane własność POlakom z dawnych kre- Na, Uniwersyt-ecie w Łodzi: dr. 12 TYS. REPATRIANTOW _ nego sta.nowiska m?torowego. spra-
'są' surowe sankcje, do k~ry śmier- sów wschodnich. Zwłaszcza dUżo Eugeniusz Michalski - prof. nad- 9585 GOSPODARSTW wę rozstrzygnął krotko: 
ci włącznie. Sądzę; że wiadomość domk6v: o~ją reJ?Clmtlll'lci na ,~wyc~jnym .:h€m.ii ni:organiczne~ 2585 gOSPO:Iar~tw ~oln~ch. przy- _ Pa~ie muszą zejść z jezdni na 
ta jest co najmniej przesadzona. ~~ach nu~ta, gdyz, tam-prze: : ana~tyczneJ, dr. Feliks M~ze znano w wOJewodztw.i.e łodzkun re- cltodnik. . _ 

. wa2lIUe buoowfl.1i Ni~!Ilcy dO,my l ;yeWSkl - prof. nadzw: farmaCJI.sto- patrianrom ze wschodu~ Gospodar- , 
- Mogę pan~ zap~!c, je no- jeooomieszkanlJOwe wille., . ~wan~; dr. Fra.nClSZek ZWlerz: SMa te obejmują 26118 ha ziem! Dwie kobiety. 'Idórym. llublicz-. 

ła:tJm ca.łkQwfac me odpowiada Domami tymi. z ramienia Minister chowslu ~ prof. zwyr:z., dentystyl~ll ornej: zamies.zkało w nich WXa2; z le V\ryrzą.dzono 113wamą przykrość, 
ruzywisłośd. Nikt nie upowaiwiłł stwa Skaa:-bu . admm!i.stru.je d~tąd. zachewaneJ na Wydz.St.omatolog;; członkami' rodzin 12063 repatrian- w nam'Ytszym zmieszaniu wYco
mnie do opracowywania Jaktego~ O. U. L. Wnaj1?li~ je~~, ~- ck'. ~a.n Szmnrło - p:rof. zwycz. hi- tów. Część :,sadników :wa:az z zi,;mią fały me na. trotuar. 

- ł~ ~~ i sie ma się -ukażać deklret o liikw~- ston~ medycyny. _ '.. otrzymała mwenta1".l.: zywy. Ogołem 
praw:

a 
przecIWnO SZVI~,. ,an dacji tymczasowej admin'isttacji, Na. .P~lileohni~e Łódzk.leJ. w Lo- repatrianci osiadli w poniemieckich Jedna z tych dwóch niev;1ast. 

sam me występowałem z. pod.-of).u,ą który' ustali warrnnk1~ekazania IdZi; mz. Wito~ . I:waszkleWlbz - gospodarstwach na terenie wQje- pomimo bardzo luźnego, maskuj-ą
fniąaływą, fałekolwiek sam Jestem tych domów oeobom prywatnym na I prof. n,adzw. m.lern1ctwa elekt;Ycz- wództwa łód.?kiego otrzymali prze- cego sylwetkę futra. . prezentowała 
otiarrą wypadku śamochodowego własność. , ' Inego; inż, Bolesław' Konorskl -:- szło 600 koni~ 3518 sztuk bydła ro- figurę kobiety ciężarnej, oozeku-
ktJt.- . kUł mm d kilłm mfe~ Ł6tWki Oddrm.ał-·Wojewó&ki p~IPrOf. nadzw, podstaw el~ktrotechnl- gatego i 1025 trzody. chlewnej, Pań- j ry:Chłego rozwiązania. Tu, na-

V' .. ~ przy~." e {). wyznaczył już .2154. domy po-:nie..; kii dr.~ AChma.~Wl~Z - prof. stwowy Bank Rolny ucmielił repa- de, nie trzeba było być "aktt-
dęcy do łozka. N~em nato~ roieokie c:ikt repa.triiantÓ'W'. 'z ukaza- zwycz. chermi orgamczneJ. trianrom osadnikom pdżyczek w wy- rem" (jak utrzymywał motoro-
miast oMzemy ułykul do pbma soĘ;Ości ok~o 3 mQ. złQtych. ~), żeby st\, .. łerdzić tzw. powaź-
fadlowego "Państwo f PMwo", w Ponflstwow·. O P"or. O' d·n .. Kl1 law.od.. OWO' W przeciwieństwie do domów po.,.. y stan 11 tej niewła~. kt~~~~,· -'_ .... ...,.." e6. ,niemiecklich, których '~an posiada-.,..~U&, rozw~iiie .lUOCU"'-i"EeZ nia prawnego nie zostal jesz~e cał- Trzeba. było tylko jednegO _ do. 
dwo powszechne małyeh katastrof 6~J L ftAtg- '., . L Ja fIł"'lli 8 kGw:icie załatwiony, gospo.d.arstwa brej woli i najprymjtY'I.\'niejszej 
lconumfkacyfnych, do Idórych ... POWSUI e w t;;.UU&1 przy· llra",. ro1r;te przyznawane są na własność. ob-e~ !lrzyszłej matki delikhfności, 
Jłay~ m~ ............... łI..r prleJeeha-' ",.,. Obecnie już przeszło 80 p!'O'Cent re- tegO Zł\s ob. m"btorow~u z KEI... 
....... . .. J,".1~ me Q~ b1:ak ~C~ po.wo- P01!a~ rezpoczyna swo~e I?ra~e patriant6w osadnik6w otrzymało ak -nie stało . 
.IIIIIIIJ proponuJę :a:wo- clMJe, ie \\riadz-e SBltolne ktadą w dnia 1 l\ltęgo b. r. W porezutmemu ty "nadania. 
hec: hm ~wców san.~ ~ar~ Planie 'l.'xsYlemim głÓWłlf nacdsk z;. ~at~ Szkolnym najsu:r- .• A przeci~ż, pO~ wzglęrIami, któ
n~ obowtąmjącyeh Już z arir Pa ~ój .~ ~dow~~ sze klasy szkół 1X?wszechnych kH~- KTO Z REPA'I'RIA.NTOW· MA re z ~meJ. swcJcj . ~atury' są tak 
Imłti %1.ł KOd bu K"""'" Na dIoodze tęj Obok pmMZkód na- rowan.e bqdą,1młeJ1!lO n?- obsenyacJę PRAWO 1).0 . OTR,ZYMANIA OCZYWISte, ze nie !1owmny u niImgo 

. e arD'"'5.... tury mate.r!J.elne1 tstrrle:łe j~e. jed do Pt:l!I:adni. ,Obs~acJ1,I. trwac bę- NIERl1CHOMOSCI bUdzi~ llajmniejszych nawet wąt-
Ariykułten. opiewa, łe - dda,- Il4l trudność. Traeba tn1an~o1e dzie około 2 tygodni. . Prawo do otrzymania nierucho- Mei, był w tej sprawie kom~-

Ianłe . Z wfny umyłlnef grozi kara prze:zwj'clężyć pokUtuJ~ w llSY- ~dn1a nie odmówi pomocy i mości, zarówn'O dqmku, jak i gospo- ikat, ogłoszony niedawno w praSIe. 
wfęzłeoła od Ieł 6 do .ił·8, Z -., chice ludzk:ięj up~ dO, tego dorosłytIl, ZlWłaszcza. inwalid'Om cc- da:rstwa wiejskiego przysługuje tym ,mianowicie, dozwala się mat .. 
nłemn łln .... ~ ~ do 'rob l"Od.mju studiÓw.. ' . lem społecznego i g.o.sPQd.ai-~ego repatriant-om, kt6my za Bugiem lub om. z małymi. dzłet5mi araz kobje .. , r·..., &"':":'.l __ . .!J._ Zd.ol.o1ejsze ~ ilmńowąc spWy1:kowania zdolności ludzlclch. linią Curz.ona POZlOStawilj nrlerucho- tom ełę:tarnym. 'wsiadanie do tram-
lub gnywna. kłoła :.IlIJmltWy W HU- 'szkol powazeob:il.ą, kierujti się nie- . . . mlOŚQi, O ile l"$pairiant nie ma . do- waju przez pierwszy pomost. 
mnłm do stanu obem* połega~ . ą . do gimr.IlfIzj6w 6g6lno- Pańsf1WIo.ym P:oradnia Zawodo.v:a wodów stwierdzających pozostawie- . . 
laJJ ,""- że -.-.:I ......... ddJ zrmeood.en.l-.' taj s2lkoly ZaWo- w Łodzi jeet ple!'Wszą tego rodzaJU nie mienia i jego o:fliQjalnego opisq. SpOOzlewamy się, ze władze KEI.. 

.. y na "7
DA

, . ·~aas 6"'&7. kształcąeY"'~4f UW8 liC . '1l1l'!laBem in5tytu<:ją W Polsce. Łódź, jako w,i~~ winien wyjednać sobie w Urźędzi~ odpowi~o wpłynf! na swoich 
SIOferzy, powoduJący wypadki. W dowe za COŚ tni~T~ ~ Mi- ki ośrodek prz€HlYsł?wy ma. m~z: Repatriacyjnym O!t'Zeczenle odszko- Ił~COwnl!t?W. by podobne wypad
łłtnIe. niełnewymluh przez lek- według ~ru te zostały oaJ!towdcie ność ,szerOikirgo z:uzytkowama J;J dowawcze na podstawie, któxego .Iu 'więceJ nIe lvzburznły mieszkań-
kom.yłlnośE odpOW!iadaJą przed nistlrów SZ ĄJ ch ze SZlk:Płami dzialalmści z korzyścią dla kraJu będzie mógł otrzymaĆ pmydział nie- ców Łodzl 
8ąd~· sta;o"śdństimi, zmooy·. ari. :~e:;::t,. i po~óliby(!h Obywateli.. o. ruchomości w Polsce • H. PASz.. 
21~ K.K.podpadalfby pod~mpe- . Aby wzmóc napływ ~ety.qn ( ) B..,_.~._. 
ł f dó 1-. ł--"'h T ,s*& zawodowych i aby c4>0Wle-. 
etlc e są w nr8}'Vw7'" e za dni kierować' nill w wYOO!rZe za-

rozporządAfą powamłejszymł wodu:.KUl"atorium Ł~egQ Okrę- f III III I III I r" 
sauhfami niż uesd ł grzywna. gu Szkolnego powołało do" życia w ' ry I J' I 

Uzasadnieniepra'\\"'De 'łef zmła- lrotieuub r .. Państwo-w~ Poradnię 
• ....".di Zawodową, m1eS1ZCZąeą S1~. przy ul. ~, . 

ny ,pol~a na ł1J!l' Z~ szofer, 6Tlf Jąmcza 8. Jest ona W ś~łym loon- Pe Z' an'o sk -- r ." d 
eobądz fad1OWlec~:będą«: w sła- takcie z Miejską Poradnlią Psycho; . r VI a p zywrocona o praw CQ się tyczy aktor6w ł'dzk' h t 
i"etrzeź lub -ad z nie- l' Będz;!e ona obok badan D d o le l o 

D e ~wy.m~ ',,' J ąe . OgJ.cz.ną· • h mi dzieżY pro- ymsza --- Opuszczony na steng kom~ja zaIrończYł~ sprawę Struli-
Pl'Zep1;SOWą szyb~oscią, zdafe 50- psychotechll1~Yf h::.e połączone ". ~ . sł~wY ~erzanowSkłej, która obecnie' 
We W peW sprawę z tego, ze mO- wadzi~ ba~ ac ~'zgłaszają- Go niedzielę oa listopada 1946 r., kowanych. Listy takie ukazywać się przywracana została .do praw oraz 
że s,nnwodOWilC wypadek Jest z ·wy-stnywamem ,1'!rrÓ:lm.iejs.zego ro- Obraduje w Warszawie Centralna będą co miesiąc. Adolfa DymszY. ,który do roku 1946 

y..... • ':~baI eych ę, prac w naJ • h śl Komisja Weryfik'acyjna aktorstwa·. . . . . "wystęP<lwać mógł jedynie pod ~ęc to COŚ więcej, mz.IB'7U = dzaj? wa,rsztrutach, silolamJ.s-c I u- polskiegQ. Każdy z aktorów, czło- Kon:lSJa, ~ czym lUZ donOSllisl'~?' gwiaz.dk:ami" (bez uja\vrriania" na-
sIWo. Jest to bowiem Jedna. z' po sarm.ach ltp. . . nek ZWiązku, musi przejść obecnie skreśliła In: m, r~ na zawsze Z J.l- zwiska), a do lipca 1948 r. pozbawio-
sł8.Ci winy umyślnej. UI'lZą&~niaPoradn.i s~ skom~h- przez weryfi;kację, która dotyczy ~t~~~f~~:O ~1~k'!ł ~.gus!aw: ny -wstał 'Obecnie czynnyah i bier-

. ok' kowane i precyzyjne. WIele z ruch okresu ostatruch 6 lat, . . ~., .. Wl a . l~",?-aro nych praw członka Zwiazku wy-
- ~ądzę, że ingerenCiJJ8 ~ ura-trzeba sprowadzić zza, ~anicy. Ogółem komisja otrzymała do za- Wlcza up;awnlen ~rgamza~y~ny:ch stępować może jednak ju± be~ prze. 

fora niewątpliwie ogra'mczyłabv Fundusze na ten cel otrzymuje Po- łaiwienia około tySiąca spraw. 20 na l.rok l prawa z~)mowama kie- szkód. 
. . , - • d 'I< ł zaknę '.' d iacJ'i m- 4-~'l ł t' h j . d f' rowmczych stanoWlsk artysty<!Z-ilość wypadków 1 . ·a'l.a sa ySI '''J rawa, .zK;uratonum 1 z!o ni- r,~oc. zisw;uo ~~~. a ;:lOnyc .. uz ~ 1- nych na lat 3. W· toku' jest także Jak 'wiadomo, Perzanowśka, kt6-

OP!, nU puhli-czneJ, ~tóra, wzbur~o- kstytuhCJi ~t:E::, aOWza~~~w~o~p n'rl~l'ęt~ie Ulyel~~.r;Ohjo '~l~~WJ'lp~~!tJ' sprawa Tymiteusza .Ortyma~ ra p~ed. wojną pracowała w War-
. . b . brykami kle- ac poraUi1J.J.~"W • w,~" i szaw.le w teatrze J At 

n-a· Jest oeenyrrp wy. Na czele Poradni stoi dyr. K. Bar- ś'Y~adczy o postawie n~szych . a~to-" ~a~aI Z~ierane s~ d?~umenty do umil jest dziś .' ar~cza " ene-
rowcOw. . decki mając do pomocy 8 wy traw- row w czaSIe olmpac]l. Dą~emem jPosmIertneJ weryfikaCJI . Junoszy- SY;ena" D rezyser "ą w T~atrze 

- Takjesł. Efekt pedagog~y nych' psychologów ,oraz sz;r~g fa~ lkomi~j~ jest ;D.~~~cze~~:n 'prac do Stępowski~go. Do~ychcz~ -wpłynęło Teatrze :,a~ngK~Z~d~:'!.ltępuJe w 
tAI! . ż f represji mU51alby chowców z rówyoh bram: l dzie-l'V'lI'Ze:,~!a ~r. U!.; "n ,{,L.l.I,C~'-,h wyda~a 110 zgłoszen. RelaCJe s~ Jednak bar- , 
..... wzmo one _::...: n:",~~' SZOfPM dziIil . zostame lista 150 ocob JUz zweryfl- dzo spa::zeczne - złe l dobre. ( 
dać ·dodatnłe Wy, ...... ..,41>7 .... 1. . , =-=;-_-:::::-::-_-::---:-__________ ......;.w.) 
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"Ksiqżę n" cze na •.. trzeci w j Ni!~~:W]~eńStanlslaw n. 
u'" L I Im '. P I szer, zamieszkały w Rudzie Pabia" 
nilCna llIaulziwiłl "Rudy"· bada IUłstroJe VI .. see ",6 c%> PoJMJ, uważ:-iąc, żo okad: ~!cf% ~~.:. waW:~ 

. t (, f· '. • . H'tl', ' . · . ", flskowane przez Ntemców pOs;M 1 by zakojij,czyć dzienne ra.chun-czy m01ą e., o lorowany prz,ez nIego I' erowl J4tku1rompltJ.tn/(l!J 1JelZ g,osza".' dlości słusznie m~ si{' naJI.e~ą. ~1: Sprawdziwsz.y kasę, Fi..-
mógłby, dosłać z powrotem \ ' W Pc~sJa1m spraWę tę Pm'ed W.~prawie %-wrdf.u ,m~!ąt~ów stwierdzi1,ie brakuje w nie~ !S.bOO 
'. '" statW'l'sdą ilrM!cze,j. "Ks'iążę, panu, poCzY!l!ił.'ltt.ż pewne ~kl, PtsaJ .zł._ Podejrzenie m:~sJadło i: 

l!leJada sensacjlj ,~al~ przed Cal4 łf ~tori~ ~~a18J war J.o ~;elkJ8!trtp'aJtyk iiihz'er~ ~o Pl"~Yj{~JCiól w Angl1'1,by .z'e. z::o: ~~=g~=~go. ~:;z'ka-
W01ną pr~ polska Jak. l zagra- na. O~ i«J,nD. pl.stn 'iralnCus- sam jakoby oI1atoWal swe Wlośc1 sredrl1ctwem Edena dowiedzie!'/. łego pJizy ul. Zabi*j 17. 
niczM dzi~ki mi1c~~nym wyozr kich og1osiło dane o da1~y'Ch kO" v:.rieUiiej R~y i etaraJ. s;i~ nawet SIlę u M%ltowa o losach "dzn'le- l?odejrzen1am.i,swoimi Flszer po
nom l'.1ichala ks. Radriwil1a, ZlWa- lelac1t losu ks.RB!Jzi.willa. Dzkz;r o 'wpi~iel na! volkslistę. . dztOZ'nych posiadłości". Równieź dzielił się z m11lcją XV kOn:i1sarla-
nego popuar;u~ "Rur}YlZ!": " nik •• fJ'~$kimd1_1 BO w ma-- 116 wr6ćmy d~ opoyviadaJnla ks: pisa;l i ~o 'k:BJVmYCl1 w Polsce, ~i;~r0;f6~~mi~:: 

. Ks. Rad~lwiłlJO wl~śOl~el wiBJ- ł?:m . miasteczku w zadhoi:!nich Mtct;ałai; ~o Wyje:Źdzrr6 II ~ PQ!Skl mnre~,aJąc, ze "onyba :v obecnY"thznal się do kraddeiy. . 
kich wlośClw POZnaJt1S!klm, wów- Ni~, 4dz18 pr.ebywa W U z.~~kti1 u krewnych, nzę.mlec- polskIm rządzie zllstsaa ktd§ z 
~as już blisko 7Q-letni sttarżec. bozie wśród Pol«ków i ż;ywi się z k,ichaiYSitQkrat~w P:Jd Berlinem. kanse:rwy":. l' '. Monły zgon 
zaręczył &ę' z p. Suchestotw, m1o- przydziafJÓW UNRRA. , Gdy wojska SOlWzecJae podchodzi'" Z załavl1eroem f){jJ ,Sptarwy me, ~ < , ' 

dą rozwódką z 'Dr~hoby~a. slVtr. Ok.saJ,<> SOI J.ewojna zafSltą;la ly. Wd Bedln, Railziwill złlrnie· spieSlZY s.ię jedn1td<' zbytnia, gdyż W mieszkaniu własnym ~ uli-
ną z Urody i ek$trawagancji. Ten 80 w· pł'iłaou anłom"rls1d!m w Por r/lrał udied do Szwajcarii. Do Bra- Wl1e ,,z dobrego źródla, Ź~ ~zzie ey Narutowt~C:5 :::::'ia ;~ 
jeden ftfkt wY1Stardzyl,. że pilsma nańskim, 8d_ - js1c co roku tlai nicy' jednaJk dotrz.e)6 już nie ~ą: wojna"" ;::= LekaTz Pogotowia stw1er~ , 
z.aroilv się od fo.tograiii,wywl:a- jeSJ"e!ni --. sprawdzail reohUlnki z żył. /'.' , "Rom8Jnłyazny" et~MJC!t!/fte zmą dZił zgon, 
d6w. ~sensacyj~ych a.rtyk.ulów~ plenlPd~. O ~r~k~~ m6w: .. ,ii Obecnie "Rudy" zamlerza;wtó· drzd1 od :roku r939, (w). " . ' 
Pos:maozku specyUo,zne80 całej "Rudy" jeko o .$WG/m przY:J8Clv,l>1., , J '. "., Zaginął' , 
sprawi'6 dod8JWalo, to. ~,p. Su ... cihbć wyr.~~a 84' o .. ~ z ~OityCz4 ."5" l:y,.1/I c' y ·ku.tek flltr·z~.,,.L 21 bm. o godz. 16.30 ~ z do 
chstdw byl~, z poc;h~zema Zy za 1rJ:JrJItf1ita,t~ mSJ4tk:6'w l nakata ,I' '.., " II,' II "U, ·al łłg II, mu rodżiców przy ul., Sreb~ 
dówką. Zaczłlr, się Wlęo prot_ty, wyjlfZdtr Ił PoJ!.łki do Ni~~c.. ~ .. '. lO .. . 'ł.lł 40 i n!~ po~ 1a-~i :Każint1erz 
rod.Zinr,- .. '.... " ':~."l~\.. ..",D .. 0. br~, .. '+' 'łaJd,adc.. El teM\Z' W lotrZym3i.:ł pr,. aeownu:, naJbard2JeJ. zas ti,~.lnD Musiał; .' ,. 
~ .nredlu~ C%a!S ~tem ~. Ra- ,Po1scepoll'i<ie.st1i - mM z sti.tys- Miniśterstwo A~owizac:ii i Han- 'I pochodzą z darów UNRRA. ~- D .a. ' ..... _ 

dztwt.ll~ b~ląc Chwl1owo IUłfrarr ft#cją - piżk1.c:;ittł, nf:6'ChpaJn sa- I Olu zwolriiło pos1adany' zapas 15 ną. ono' w najbliższych dAiach .roz-,.-OLOr W UVlJIU 
ousl?eJ RI~lerzle, poznał staltszą 1:iz"e wylObralri., ~ t"l'Ir'iie z ml!f'. tY'. sztuk kotUsików,,' KożusZki te! dztelone pomiędzy pracowników OnegcW zapaUła słł duta ka~ 
~; AngIelkę, bard7}O ~t4 " '. " najbardziej zasłutonych w dziele. ~ l mienica ,5~plętr0W'8 przy A1e1 1 Ma-
wdlOlw~. nUozuciowy' &tatz,zec, de" C -' II d 'III .'. PI l) budowy kraju, ,I ja 41. Pomr powstał w miesikaniu 
wiele si~ nam.' v:§lajE(Cl' z$m'leltlil.to%, zy J'~, ·m'· ' ,.', Z ,y" ecv· ani c; NajWięce. j kożuszków, bo .aż'l stefanii. Dom.figałyJ na. skUtek roz: 
wódkf na wdow~ i ,,zakodhtil ~ul' ~ 1'.iJ 'I, II 4000 ~zt. otrzymali gómicy za PO": grza$ podłogi <Xl wadllwie sk~n_ 
od' . ~" .. ".;ił' d Bł· k' 1'\ '00· · h średnićtwem Zanądu Głównego! struowanego pieca katIowego, a 

pterwSlZego W&JTZMli. ,a <2 ISO At.O ..pasazer6w tramWQjOwyC swego Związku.. 2000 szt. otrz~~iwezwane do pożaru 2oddZiaJ:v Stra 
prasY' rozes1a1 zlłwliadQrZ11et.ma. je . ł .. . , ,. b 'k" ją kolejarze. 1500 szt. - hutnICy. i ży Po~ ogień ugasiły._ 
z p,_SucheStow zr.ytwa ost8Jtecz- zap o'clło grzywnę W gruaniu u'. re u , . Poza tym Ministerstwo Ośwtaty, o- , .. .. 

~. •• r Spo!ec.z~ństwon~e me jest 511<0-' grub.sza obowiązujących zasad . trz~o 1500 ~uk d!la dzieci. w f~ !... deplarnl 
.Na ,tym s~ m~ slronQ~yl0. Z .. ~ dó po~ądk(}Wywanła s~ę prze!. ~orzej jest z ,pomądkiern w tram"'i~~~~Cs~~~ R~~ie~~:'yYr'~~~ng~:; . p Ul. Łąkowej zapaliła się ciel' 

wiedzIona rozwodka. me dal. a zaplsom, (}bgrM'l..i~jącym Ch. OCbY . wlwalUCh •. w,~o.niU ~Ydzrek:m1Cja dKE~loPiekUje VI domach ·drle"'ka 740 kc>- larnirz: og"'odnif"za i szC!pa Państw 
ń cm' ik,. 1 R yd ,,,,",CC w ,m:in'ima4~ stopniU swobo,dę· w porozumienIU rz Wia a a m - . d d l, ~ • M" .' l .L - ełn ,. 

wysr ą: Z.alS; arzya u. U eł'i":'. dz.ialar.&a, Nie ptzęSt~ega się więcnistracyjnymi i bezpieczeństwa po';'I~SZk?W oddano o . YSPOZYCJi·,., 1- Zakł. ~rzemysht .Baw .. nr. 9 .. _' 
do s~du~ ządaJąo. ods:k<>,!OIWawa przepisów adl::irlńistracyjnych, po- stanowiŁa położyć k,res anarchii, pa- m~erstw:. Oświaty, ce.lem rozd,Je: 2 od.dzmły strazy Pozarnej ogIeń 
za medotrzyma!fi~e O~lętntcJT mat rz,~dk~~/ch, ~~tamych l~, n:ującej w tramwajac~. A mianOWi~llen!aw~;6.d ~&P~iOl,;~W: ł wlzy}~, ugasLly'. ~ '. (o) 
.ireństwa. Przy okaz1i prasa zys- Dopiero tala 'k:u 1 gl"Z3l"\v.lel1 spro-' Cle. wsiadanlu przednim pomostem, torow gz~~oln1c. ro na~CZYClell. . 
kala nowe Stmsao" SZdZe8ól. wadza opa1'lli~tan1e. TaJk: było np; wyskakiwanłu, wsroaldwaniu w ble- S'Zkol~YCh rozdzi~1i 1500 kożusz,k6:. .. 

" ~.. Y]n:e !. Y z nieprawid]Gwytm ~cl1cdzeniem gu i~'P, . Zw1ą",:ek NaU~ZY,~lel5twa.,Pol~kieg~" D ł ne~ftw«!,!bl 
Ok~:zą1() Silę, ze staJTy Ado~ p~zle~ przez ul1t:~ po wprowa&eniu n,owej "PrZez kilka d.ni trwała nauka jaz- Sieroty po. pol1egł!ch otrzymaJą 600 rrro .. , U~~ue~rh \ 
dluZ1SZY czas. korzy.&tal z. tl'l'!atmu I metody kierowan.ia ruchem. ])z.lslaj dy tramwaj'am1. a .potem po. sypały kożuszk6w, rozdzIał ich został. po- ~rzerdes~ony do Wors:zawy 

, wej pomocy,: swej "n8Jfłzeczoooj". przechodnie trzYmają ją.ż się z się grzywny. W' ciągu grudnia ub. r. 'W?=~~~y ZWi!lzkowf. Uczestmk6w', :.' , ' .. 
. '1879 osób mp-ła..cilo grzywnę w wy- Wana Zbrojne:" . , PrzemeSllOInY,. z. Łodzi do Y;arSZla 

solrośc.i 30 zł ' czyli ogólna suma Znacz;ną ilosc kurtek :futrzanych wy prof. Stailllsław Ossowski otx:zy-

W kI' d" I., I ·d' ',h~ grzyWien wYni~. pOnad 56 t,,~. zł. przyznano do ~yspozY93i 'Min. Zdro-\mał katedrę socjolo~U na WydZIale' 
. Y. O O ustroJu I pr,o. WI'e ra," . Złe,' ,c. Id:m., A \vięc praW,i.e, 2000 raz.", w. ci.ąuWia d.la .. :rozd.,u.a.łu POinięd7..Y, .z~. -IHu .. m, a.ni, "styezn", ym Unlwersytetu War ~ . '. - '~.' . \ ~ , ,," miesiąca przekroc:zy1i paM2:e11'OWle dy leczmcze dla dzieci. Wrustel',. ~,.wskdego. , (hl 
WYGłoszony będZie dZiś w Uł'ł-iwersyłecłe' t6d!łdm przepisy jaw, tramwajem., ,#~POC7.t i Telegraf6v.: otr:oym~ło ,'", •. ~' ••• ;1 '" 

!'J, " . Bilans ten nie przerria~ia na. ko;- peWlt;n kon~gent kozuszk6w dla l ~płatek strozy RueJsbeJ ' 
W salI' gmachu uniwersyteckie- .sera na oowOiutW'orzo,nel katedrze jrzyść, naszego zdyscyphnowama l, rozdZiału wsrod swych, pracowni-I . 

go. ·przy ulicY~Narułowlcza 68 od", dr Słan:lSław Eh.' rU. Ch. . Ć 00 gOll'sze, przekraczania prz. epi~ów ków .. znaczną," ilość kotuszkówl Straż Miejska ur:zą&iła wcw:raJ 
b ' . - dz' I - .\ OL~ ........ d .... ,-~ L.ra~ staje sią' moWi! nagminne. Czyzby przyznano· POWIatowym Radom za-IW lokalu PPS przy ul., Andrzeja ędz;Je sIę . lś o godz. 1l et wy ~1W".lIfA.,." ą )A_n. 1I11.m. IT)'. IpotmebabYł9 nowej fali ka:r, by wooowym. Ko,tuszki te będą roz- Struga 46 uroczysty OplJate~. Po 
kład wstępny na katedrze Ustro,u w1edUwo.łol Ś'WiętkowUi. wtcemm; zmusić pa8ażeJ:óW \<'10 pl'Z0strzegan.~a dzielone Virśr6c! instruktor6w powła. wspólnej kola'Cji odbył sią wieczo ... 
f pr,awa. radzieokiego. ,. '. ()Ś'W, ltały Kr~Śk8 oraz P'fzeds.ta 6 iPrzepis6W'l . , . towyc~ i rodz.m. po pdległycll ' pra- r.ek taneczny. . 
Wykład wygł'Oii zastępca profe~ wideł ~dy tleHbleokfe:t. .(1) .' (o.) cownikach. (b);',~. (o., 
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ILUSTROWAłłYDODATEK IlEDZIELNY DZIENNIKA ŁODZKIEGO 
Łódź, dńia :26 stycznia 1947 r. 

W okresie millionej wojny, ówczesny premier brytyjski 
Churchill zmoozony był często korzystać z samolotu. Ponie
waż jednak lekarze ostrzegli go, że loty na wysokości po. 
wyzej 3.000 m. są dla jego zdrowia wysoce szkodłiwe, skon
struowano dla _ premiera kabinę w ksztalcie jaja, w której 
utrzymywano ciśni<:;me powietrza takie, jak na ziemi. Ka. 
bina, jak Wiclzimy. wy;posa.Żóna byłą komfort9.'Ii'!O':1ill. 
ta~.-p~43tb':tiute:ezkę .. telefon -łtttk"Spee;jal1łe 'Wf~n",···~ ... ·.~·"",,~ 
tylatory doprOW8;(l'z.ały. stale' śWrl.eże .P.91{ięFl'JĘh . . _ . 

Na zdjęciu widzimy kon.strUJktoNl-:-kablIiy R. <'!,rah.,atna 
w rozmowie ze stojącym . obok sły:run!m.:}!~OiiYi1l angielskim 
Perringiem. 

Teat~ Komedii Muzycznej "LUTl\TJAtt, w Łodzi . \ 
Operetka Lehara pt. "Hrabia Luxemburg", Tan.cerz Bare.nds 

. w prQlogu aktu I. 

(571) 

John L. Lewis, przywód
ca związku górników 
amerykańskich, których 
długotrwały strajk za
ciążył nad całym życiem. 
stanów Zjednoczonych. 

EKSPERYMENTY RAKIETOWE V2 
W NOWYM N\E~SYKU 

Kolej linowa na Gubałówkę 
(Foto: lt'Hm PolskJt) 

Amerykańscy te-cłmJl.c:\, 

wojskowi Fllkonstruowali 

specjalne rusztowanie, 

dzięki któremu rakieta 

V 2 moze być ustawio~ 

. na -w pozycji wystrza-

łowej (rys. z lewej strony. Tuż p·rzed wystrzałem l"'thSziowa. 

nie usuwa się (rys. ponizej). Próby te odbywają. się na spe

cjalnych terenach €ksperymental~ych White Sands. (Białe 
Piaski) w Nowym Meksyku. Dały one ciekawe wyniki. 

Szereg. zdjęć . zdemi, dokonanych automatycznie z bardżo 

wielkiej pdległości,. jest ceooą zdobyczą dla metel'ologÓW. 
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IN Traniezna r ", ", I ił v, t 6 w Kronika Uteracliti, " g "U P a e r a LItoraltir. i Wlltykli; Nalety~,' 
(Na marginesie stłuki , .... Homer i .Orchide·l'a~~) , ~~~~'r;;,ny~,a·~'d~:;j~yęk~;~sP:~;~~~.;: 

, . i'U ;' .., S'owame SIe łlt'eratrura. 1 s'Zltwka ~e 

p~~t::d~~~::;:h P~~z:~~;kll: k~~lch~0!:e::6w01 t:~a~~~~ k~w~i~,~.óm;~1iridf~1~~ti~\n4°~ N~~b~tjjl~~~l' 14c:!ł~:f iij:t~ f~1l~:~iSJ~T{d~~Vi:~r~kef:l~E'~ 
terackich wysunęła się na czo- Trudno było wówczas uniknąć też należałoby tę sztukę grać w rejonie ul. Leszno. Jest spo- turą. . 
ło grupa pn, "Sztuka i Naród", kontroli dokumentów, Trzebiń- przy. akompaniamencie rytmiki mojne niebo o gwiazdach licz- Aby nie być 'iWłos!oWUYIll1 Wystlr 
czyli w skrócie ówczesnym, SiN. ski był od dawna poszukiwany Homerowej, tak pięknie przy- nych, Jest spo.kój w przyrodzie, CZY zw.r6cić uwage na .artyJmt Ka-
Jej glebą ideologiczną była przez gestapo. Zatrzymany pe- swojonej językowi polskiemu ale za to powietrze drży od hu- zhniierz~ Cza'Clho'wsilóego w bleżąJcYiln 
twórczość pisarska Cypriana wnetło d·nia przez tandarmów przez Witlina, oraz przez Leo- ku wystrzałów i' od jazgotliwe- (s,ty~z~nowy:m) ~,rum~:z'e ... P~zek gl"'CdU 
N 'da' S ' ł' B k 5 ,. K 'nk" S ff ' .' . ka 'b' , , So,clJa,lIlsitY'ClZll1lellrO , ml,es~ęClZ.n1. a en Ol'Wl 1 tams awa rzozow- p·o azu)e SWOJą "en· artę . pold<i ,ta.a W' gł.Qsnym. swego gorzegotan1a. ra l~()W maszY~tra.ln.e!O"o.I(omi,teltmWy:kon.ąw.cz.e~o 
skiego. Szczególnie naczelny u- Wprawne oko niemiecldęgo a- czaśtt: wie'rsżti .~ "Tal4Ssa, Ta- n.QWycl'l. Gdiieri~e,~dzre py:ktiie P:o:lslki~i' Pafitii SOCi~t\gfi,cinM. W dr 
twór Norwida IfPromethidion" gen ta rozpoznaje w lot, że doku- lassa". Jak odwiecznym jest odwodzony z suchym trzaskiem tykwIe tym Pet. ::Lilj;e'ra.tU'r~ w os:vo-
?ył dla te~ grupy swe~o r~dza: ment jest ~ałszywy •• Następui,e rytm ~~rza, tak odwie~znie to- granatnik, Idą w str.onę ~sz~ ~~~zr~~~ ~~;~bo,d~~:~~~ ~~~ede '~~;I;%; 
JU dekalogiem, a ChopIn rta]wyz aresztowame, badama męcz en- czy Się walka człOWieka' z na na patrol. Na ochotmka. ra co.raz. sherszego TOZiffiaCln.u, wYda 
szym symbolem harmonii i pier skie na Szucha, wreszcie uUcz- prz,eznaczeniem, I to właśnie Prowadzi podchorąży Chmura fa i1liŻ szereg . dzid . o . ~twa,!szy-ch 

. wszym w sztuce polskiej orga- na egzekucja w papierowej ko- stanowi główny problem sztuki, (ZdziSław Stroiński, również w~r:t~c!adhk"""k wreSZCDe!.law
t 
~lłat'co 

, t b ź' l' . h' t lk dl t l'" t) t . . d' G' .n;um~leJ 10. a. mocnY'\,;!lI <lJlell OW, mza 'Oirem. ~o. r~ m. ,sz.u 1, przy zaglps.owa~y~ u- me y .. o .a ~u ora, ~ e rowml2\" poe a , uz z~ 1!'lm po ą~ ar Ważne jeg,t takź.e.że twórczość dzi-
W tym. naJclęzszym okreSIe stach, na Nowym ŚWieCIe na dla rezy.s'cra 1 aktorow, ey - TopornickI, D.o-koła płoną siej,~a lł1.e pochyLa się od r.ozum'eni.a 

. terroru hitlerowskiego przy- przeciwko wylotu Świętokrzy- Los fatum staroclrecka moi- domy i wieniec płomieni ·oŁacza i pełni:e:ni·a S1>O!-oo~ej fltn~cH Htera-
świecał grupie SiN następujący skiej. . } ra _' oto ab~osfera l!> trańic7ne)' całą dzielnicę, Nocą jest spokój, tur~, ja·ko. ~u~~en1a CZfOWi'flka, naro.-

t p th'd' ", 15 •• • d' ., k dhł k' da l ~dtzlko'SCl . werse " rome I lon~ : Czwartymi ostatnim redakt9- młodości twórczości Tadeusza gWI~Z ,"1 1arzą Się Ja, '? y~ I " ., 

• • . rem "Sztuki i Nat'lo·du·' zostaje Gajcego. Autor I1Homera i Or*lpGClSkow,. C~ase~ ktora~ z nich Ta.k .samo nr 1 "NO'WYoh Drog. 
l tak ta WIdzę przyszłą w' Polsce autor wystawioneJ' obecnie w chideJ'i" J'ak J'Uż wspomniałem przekreśh Sierpniowe mebo, ()- cza..d,slO'P:l$!11a SPo!ll,ecz1I.K!()1I?t(»~tYccznteg()ł· 

k .' "" d" k'k rt h wy awall'e:go 'prz.ez om, O~ en 'ra·-, , szłu~, Teatrze Kameralnym sztuki coraz częściej przeczuwał zhli- pa, aJąc '"f luty m.:t"fiYc ny P()Ilskiei Partii Robołnicrei. przr 
Jako chorągzew na prac ludzk,ch "Homer i Orchideja", , Tadeusz żającą. się śmierć. Na' kilka dni rum,' Wiatr łagodny ... l Ciepły .nosi ruż dwa a.rtyk'1l~Y. poświęoo1te b-

wieży" Gajcy jeden z najzdolniej" przed wybuchem Powstania' poe" prószy ceglanym pyłem, Idą terarturze, a mlanow:Ole L:ona K~~~ 
Nie jak zabawkę, ani jak naukę,' ozychiJl' 'cetów woJ' ennetło pokole- ta pisz.e' skupieni i czujni. Jest noc, za- kSo~kie~żo I e.~· ,,~to'S w JYSKkUSnl~kal L . k " . l ... iii' k . b' teHdla Oł'AleWSAlegov~, roI ecz la nalwyzsze z rzemzos nia, • łody;, redaktor i działacz. .' , my aJąca swym ,ezml8.rem gra~ kultura"l11a", KrucZ'~o:",:ski .pis~:, ,,f~i'" 
'. ,.., . apostoła konspl%1acy]ny tw:o.rzy duto - Po!,.asta~e~4!nną mglą . natową przestr~n, P.od ~ogaml sarz w POIIsoe. d21l,s;eJsze.JD:~em~: 
l Jak nalnzzszq mt:ldlztwę anioła ... w latach 1943-44 wydaie powie- mOJ krc:, lak. włosem SIwym. pełno gruzów 1 kawałkow ce- b~ć b~er:t1ym ~r.dz,eml w obtJczu Zła: 

, tacz'owo ,,,iidmatł l' Grom. po- Lecz mm pozegnam go gieł. Trzeba skręoać na Leszno, wfsk ] f'razes.o'W, ktore ~ 0S!ate~z 
P k' ,.. N ,-' "."V" '. b' b k d Id' nym rezultac:e zadecYiduJa ro.wn'~~ rz>:, ta lm .zaspleWle orWl- wszedni", ponadto' pisz.e grote- ... , .. :: : . l wezmę o eJść ary; ~ ę., ą. WięC we opooSltawadh Jego. bytu, JeŻeH.na-

dowslnm na WIosnę 1942 r. uka- skę dramatyczną pi. Misterium lO bok mOl l serce bezbronne wnętrze sprochruałego domu~prawdę roz.llm:~. w czYm tkwi 1St 0-

zuj.e się pierwszy numer pisma niedzieln,e", wreszcie" wystawi'o- C'i.emno~ć jak ,ostre narzędzie,- Wchodzą powol~ czutnym kro- t~ zal~adnienl,~ je~o. losu i warnll: 
społeczno-l:iteracki-e~o pn, Sztu na obecnl'e sz,·tulrę ~ Homer i mechaJ człowleczy lament kiem J'akby wymierzaJąc odleg- 1mw l.ego. .t~o.r~e] pr.ac~ - UlUhSl 

a l aro . ter redakCjI oher Orchideja". znow m!,ze na Wte~zn.0s7 wywo a, łość o, nleprzYJacle a. e- sił, k1:óre przebudo.WI\1ja dzisiaj ży-k . N 'd" S . .._II '1·' '.." ~'.' . " l d .,. 1 Od· L być sOluSlZnJikJem I przYlac:~lem tyc ' 
muje Bronisław O. Kopczyński W b't t 1 t G .. ,.;. (s ~ym un.t6~1 sam 8wbze Jak palmę szna dobiega stłumiony huk mo- cie polskie. MiJlsi byĆ sprzym'en-:eń-
(pseud. Stefan Barwiński) uta- T y 1. nk~) a e~ .h'. ab

Jce5 0 p. l plomten poczul u czoła... to'rów, Niemcy dowożą posiłki ceru. Oooru RefO't:mY. Musi być 
1 t' k . k 'oporn1c l w nlec y 11ym prze- , . N l 'k · da • współ,praoow.n::kiem pierwsve.j w na-
en 0ranYt muzy, 1. Ib~I?'O{Ycthor, czuciu zbliżając.ej się śmierci W dwa ty~odnie później 108 - .a~ e, . Ja , ~kz. os,,!wa~ąca szyoh dzi,~jaclI. Rewo~ucji". 
o:~z ana ycz~y WIe lCI'e .?- dojrzewa bardzo szyhko, Nie spełnia te fatalistyczne prze- SIę prze~ me u Zleml, , ~ . 
pl~a. p. rzez p .. oł roku K01?c~yn~ mnIej przvczyrtia się do Jego czucia. Ostatnie chwile poetl' zamyka Ich całym swym Clęza- ..' 
Skl zmaga SIę z trudnosclaml , ~ N' 'd' '. O" dł' , '. I" rem... Szeks1»r w Polsce, W nr. 3 (12) d . . 'k l' t· ,tworczo~ć Orwl 'a, oraz dys- po u,;l wzruszaJące) re aCfl , mOlm Anigl}i,i" U'ka.zat sję poj po-
'Y.J'lYd·awnk IC~y~ll o por azokwyml .. seja, której wpływy są bard~o BarteIskiego, przedstawiają się Roman Zrębowicz ~YŻSZYin .tYt't1:tem bardzo .tre~c:wY 

e na siec S'zplegows a ge- artykuł P'lo'riana. Sokotowa:, P:'5Z~ 0'11: 

stap:o staje się' z każdym dniem "Nile był,o bodai pisarza po!sk:eg;o, 
coraz gęstsza. Jesienią 1942 r.

1 N,ICOLAS GUIL.,L·E'. N' kt6ry'?y.w.jahllśokres:,~swejt'Y6tr Kopczyński zostaje aresztowa- .. CZOścr me. uI~gat czasgwl Szekspua. 
. .. . - , k " , Ta właśme boska. pIeczęć prawdy 

ny t ~tnle męczeni " sml~rClą . szekSIPi'f(}Wskiej na'e przestaje być za-
na Majdanku, 'O t ,. arnego" l"'du Amery'kl" Połudnl·'OW'e){ ,gatdlką, przedmlotem,Sltudiów i niega-Rd' k' S ·t k' • N 'd II P e Q: ~Z .' .-. . . .,' .' ...... snące-go nilgdy podziwu. A. podz;wia-

e 'a CJę ." z u I l '. aro· u ,. . ,..... . \,'" ." ";' n,o ,gO' w .. Pollsce.więćej··u1't gdzietn-
po Kopczyńskim obefmuie rolo Hoże ',(),dbiły się jm natn-ki'edy ·JZy' W łor,mlepoe."t'ipotlłał, ·'10'\ wę murzyn6w6fityllitsktch;,kt6r~y; dzi·ej;· może nawe.t w;ęc.~j',~'ililŹw ~Vie 

'. dżiutki polonista, świetnie za.- (I uszy nazwiska, Hughes' a, czy po!60ibny. starają się przełamać ponurą iz.o- lu iln~y.::h kra,ja.~h, oto,,:z.ou'O St'e:kspii-
pO'wiadający się poeta, Wacław W,right'a - cz.ołowych pr'zed3tawl Rółnlca pomtędzy p.oeztą muw lactę f'SSOWą l dąźą do otw ar:t ej ra PI'eiyzmem } enltJuz.Ja'Zll1lem. 
S. Bojarski (pseud, Jan Ma· cieli poe~1 murzyńskieJ w USA'rzyńską, e poe.zlq ludzi białych nie soltd&l"tlości z. białymi ludźmi Warto o tym pamiętać w nadcho-
rzec, oraz Marek Zalewski). ale czy ałytS~ał kłoś co'kolwlek o .p.owllnna """terać 11" na forlnie, pracy. dZąCYiffi okres:·c. w którym mamy 
P· t' t h NI I 1"1-"111 ' \ b ""ł"" ujrzeć sz:tuki Szekspira grane na 1,smo O rzymuJe mocny za- u WIOf-BC 'COI,as UUi ,en au Jest ona podmiotowa. Nie mołna. Oto leden z wie'rsizy Nicołas Guil- wSizY'stkkih Sicenaclh w Polsce. 
s.!rzyk n0'!Oczesnej ~zji.Ory- Bełan'a7 .. tej por6wnać do r6łnlcy między len'a: -
~malne , Wlersze re~aktor~ krą- Tymcza~&em cza,rni miesz:kaftcy rumbą a walcem. To fest r6tnlca tołnlerzu, 
z~ Y! hcznych odpIsach, szcze- San Doml'ł1ifilo, Kiuby, VenezueU teł 1)01nlędzy głosem wyzyskiwanego dlaczego myśłis,z, te clę ttłenllwl .. 

. golnIe ~ło.ny utwór ,,,Ranny m8~ą .woją poezJę, Poezłę, ldóra i wyzy.klwacza . dzą? 
różą", nagrod.zony na konkul"" 1c.ztałtute Ilę dopllero. Dolrzewa. • , przedez ty i ja - to je,dno. 
sie, ora~ znana piosenka·o Na- Ostatn1'o obtddl~ wszystkie Rew~,IUJCYłna poeZifa 'Gulllen 8 Oba' IdzIemy z nbłn, 
talii zdobywają sobie wówczas wIększe miasta' Ameryld Połudnlo- rÓinl SIę od poez~,1 murzyńsk/lej w Oba, ,eJtełmy biedni, 
rekord popularnojci. Boj araki wet p,oeta Nic·o1as GulUen ~ mu- USA. Jest to p.oezta radosna, pel- Dlacze.omyłlłsz, je dę n!enawt" 
prowadzi pismo do maja 1943 lat z Kuby, GuiUen przemawia na na ,t1ad~te1. Wallczy tacze1 4mte- . dz~7 
roku. uniwersytetach, w' klubach literac chem nit sarkazmem. Spotkamy alę na teJ same, ulicy 

W przepiękny poranek majo-kich; wY1iła'sza teł odezyły popU· _ ".Poezfa nasza - to feden ranę, przy ramieniu, . 
wy rozc~o,dzi się po Warszawie larne. Mówfo poezji ludZi sweJ wlelkl śmiech serdeczny, łyczUwy, hvładomf celu swef drogi, •• 
wir: ':omo'ć, te jakU młodzie- rYy. ,Je&t on wła'clw.le Jedynym szczery. Siła jego pomoże nam zni . Dlaezego przypusuZMZ, je clę nłe-
n;ec 9kłada;a,cy wieniec na co- wybitnym poetą mtUrzyńs,klm na szczyć to wszytstko co .odbiera nam I . nawidzę? 
kole Kopernikowskiego p,omnłka południe od zato,kl Meksyka6tki.ej. radość życ.ja". żolDJerzu? 
z·ostał . postrzelony i schwytany Dlateto tet w swoich prelekcJach Słowa te trafni,e ohrazują posta- , A. GODLBWSKA 
przez żandarmów . niemieckich. zajmuje się nie tY'le współczesną 

.,Radósny prorok", T,akiltn rado- r 

snym pr.orok'em :nazywa.ny les,t w 
A,tltg"Hi z.ti1a.rłv nieda:wtlo pls.arz H. S. 
WeHs. Ka:źdy' bowiem pilsa.rt jest w 
mni'f!j'szym ltUb większym s.t-opńiru 
oTZ'etVOIWiada:czenn spraw przyszłych~ 
Więks.z,o.Ść p:,garzy tnldety Tacze,j do 
Dr zeifjowLadaczy pesy.mi5tycznyc.'h, 
WeBs na:leży wł~śnie' do tYd1ni'e
wi'elu, którzy' niszczytli ludzkości ra
dosna j ego przyszłość. Jego ilnYś1li 
,p·oUty.czlle i Slocia.J1te były zawSz.e 
ba.J'ldz·o n.OW()ic~eS>tle. Wieleswaw i 
ildet. o które pj,sa,rz musiał zarc!ekle 
wallozyć, OIbe;c:nie przyje'tych jest 
:prZle,z cały ŚWtlM iwk.a r~eczy zwykłe 
i tnatu,taltne. .' . 

Kraks. 

Bvł to właśnie drugi re·daktor poezją ile racz.ej własną konceT>cją 
"Sztuki i Narodu", Wacław p'oezji przyszłości. ! , Szczecińska ,korespondencja teatralna 'Bojarski. W, kilka dni po tym Zaczyna zawsze .od g,o,rące.go 
Bojarski umiera, majllc, u we- wyznanl18 w tonie blb111nym, który 
z~łowia pochyloneflo nad, sobą mu.rzynll przeJęli. ,od mJl'lfooarzy: Szano.wny Panie ~edaktor~e! I ja.k &ch w. podtytu~e (nazwałam) •. ad'e P.S. Przy.łą.c~ajątc' si~ d,o wyw:o-
hitlerowa.kiego kata. "Jestem mulatem. OJclecm6J był ". . llUldzi· zły·ch. zetPSłUtych d,o. sZlPi:ku d6w szanowneJ ,koile'Źiartkl. zam}e-

Z kolei trzecim redaktorem mul&tem.Dziade,k m6j był mula- D.nda 25 I1tmdma 1946 r, przyjec'ha- koŚci". Sł1llszoJe z.apytłluie S1ę Petlicjan rzam PO 41:teWczeStt1ym zma'rtwycth-
"Sztuki l' Nal'lo.du" zostal'e An- tem\ Po cz'll'Wl 1'IOzłacza przed pu- tam z w!e1~ke, trwogą do Szczecina, ",komu pn·1,rie.bne" są takie sztlu,k~ 61:\ wsltanitU ",. Szczecinie. przenieŚć się 
. . oT'" alby Wys.ta'Y,ić tam mo;iaslIt'Ulkę P.t. dzJ~a411 ieclllak; tte lJ. D:Ullski raZe!l11 ze z lPowro.tem do grobu. 
drze; Trzebiński (pseud. Stani- bllcznoicią dłu,gt szereg obrazów .. Ich czworo • doWliedzla~'~m się bo- swoją ro.dzine, da'W\nO jlUltlUlmar~, ~ Z powa'żanf.elm 
sław Łomień) '. najblitszy przy- bnlła'lnych, bolesnych ~ozdzterafą- wiem. że w tymże SzczeClinle skaz.~,~ W'zgll~clIl e wYJe.cbal ·ze Lwowa jako K. H. Rostworowski 
jaci21 BoJarskiego, eych. . ' no na Wygnanl~za "aIlnJr.alnośc reID~trlia,lt. Tymczas'em okaza~o sdę. Szcz~in7.1,1947, 

Tr~ebiński hołduje najwvrai- - Murzyn - to wół roboczy - i "~s~loIŁerz~.o~ć ~ztukę mOIjeg;o dOlb- ż·1) osiedlUł sie on w S~czecjnie ,lilie ZamieszczaJąc ten przedruk z 
niej' idaolotłl'l' Norwl'da l' Brz'o- mówi Ift.neta. Slefte ł1au,.dzle wrę- Krelgo li wlIe'Dce ~'emone,go ,~~"aJorn~'g) ży,czy sobie wldzl'eć' się na nowo w "Odry" (17,1. 1947) zwrócić należy 

TO ~ V" ł"" • H. Rostwor~sklegq, ~~ l/~iawI~l- swoim u~W'orzef and oig11ą.dać sZlbulki uwagę nie tylko na bezprzykładny 
zowskiego. P()za redakcją pra- kach mo·tnych tego śwlała. - Wy· ją.c ,.dra nat ludZI ~tl11lPl,ch Il'e mla- R'OstWiOt'JwslkbetgO. na.tomiast ob.ętt~ ton recenze!D. ta teałralneg·o, ale prze
cuje zarobkoW!o jako tracz ko- dobywa na:ftę, p,~odułrułe .. cukier, tam .wie,uldel nadz1e'. te sztlUka ta Z) nie chod~1 na nastę.pujące s z·tlU.k i z.a- de wszystk.lm na ogólny poziom tea
lejowy, studiuie polonistykę, pi- alkoho'I., tytoń, a tak.te małe mu- stMHe IPrzylęrta p.rzY'O~y~ni~, Jednak. gral1tczll'~. wYIS:tawianle w sz,cz·e.cifl- .tru w SzciZecinłe, który miał by6 w 
sz.e utwory dramatyczne, po- rzyniąłlka -: nowe kadry upołle- że p.rz,yję.c.J1e. la.1~le ml Zg~ r~wano W s.kim tea1.rz·e OI,Kometd-i,a Muzyczna": intencJI ozymdk6w nadzoTczycb, pla
wieść i n.ader orvtłinalny p' a- d zon"'ch , _ p. ieśnl murzyńskIe ?z,czecll~i,e tPl"zes;zło nal'ŚIll1.·e,jbze mo- ,.RoZlkoszr.la dziewczył1a'·.' .. Oatga- c6Wką re))rezeotacyJną na ZlemłsJb 
. ,5.1 J'e plrzyplas.z,czct1,a. nek", .,.Molj,a Sltosira d ja" i .,Sz:kar- Od'zyskanych. Zła obsada. a co za 
mi~tl1ik Nie przeszkadza mu to brzmią smętnie, nletpoikQ1ą·co. Z SZltukę 'bowi.em mOje, z.aszczycilt 'ta,tne' rMt~'·. Sz'tuki te ilile zawierają tym Idzie fałszywa realizacJa postaci 
jedna.k W energicznej rozbudo- nich to właŚnie ża mło'dych la't obe,ono'śclla gen-er:a,lI1y 1"e'Cenzenlt te- ."nailgorszej 2lgmi[i.z.ny moralne·j", na- 'drama,tycznych. w dodatku -alkt
wie wydawnictwa, które. prze- czetlpał natchnienie Gu1Ue;n~ 1. .. o- atr·a[·ny. ,~KuTli,era SzCz,eci(1slkiego". tonni,ast bawią go s'W,oim.1 ·gił~:iall1lii m,lie,Jętna t'letyserla, prowadzą do u- , 
chodżi z prymitywn.ei techniki mylił się. 'FiełlJ:lcj,al1. DlUllski i Il1latP~sa,ł 1aką re,een- myśl<?wymi do .nowym, częs,t·o sz·cze- pad,ku tę scenę, któreJ trzeba byr~ 

"1 i l' d k F lkl ł b I t z.ję że .posltanow:ltlaJtnucte·d z·e wSlty- oLńskln1 ,.'rnakl,em s,rt'yslty cznyrn , o stworZYĆ inne warullikll. zwłaszc~ 
pUW1Clan a na nonna me ru 0- o, ,or - g O$~ o' ecne - o d.em z te'go miasta dlo Francji, AI1g1 "i cZYIm p. FeMcian DUllrski ~ dl\ll!Tlą do- zaś postawić na Jej. czele o wiele 0<1-
waną ~azetkę· Pismo zyskuje odbicie słarych przesądów. Nie albo te,ż p'o.sji, gdzie do'ty.chczas wy- nosi w tt:jże wlaś-ni'e re,c'enzjf z ".Ich powiedz.ialnleJs!Ze kierownictwo. Rec 

. powainieiszą ilo~ć odhiorców, m,o,te więc być tr.ódłem dlla mł'o-. stawiałam 41~eSz.cz,ęsltly swój utwór z czworo" p,iISZąC, że ,,Komedia MlUzy- cenzent miał w pewnym sensie r80-
więc i kolportat bibuły staje deł ·poezJ1.! ' nie'Jakim powodzeniem, P. Fe>1i,cian cZIn.a" - .,ma na swoian kOI1,ci·e k,~lka Ję: tadue bowi~m sztuki, nie tylkO 
się trudniejszy iniebezpiecz- Z p'ocząłktemXX w. fol'k1o,rysływ dostrzegł w moj,ei sztuce .. najlgorszą wartoŚci·:)wydh slzłiwk" (wyż,ej wY- utwory Za1!.oIskiieJi Rostworrowskie-

. , ' ' 'ł ł . t d I ł Zlgm'iHznę moralną", gldyż "przy c'ho- m:leltlioo vcl1). . '. go.. nie będą w IS~eclal~e potrzebne. 
melszy. czny Jazz s a SIę e yn e osza a- ince i p:,zy niewinnym kHku'llutolet- Zdruz.~J.tana wYwodami PehcWla Jeśli teałrnie będZIe 'wiedział Jak do 

Nadchodzi jesień 1943 r" a m.la·'ącą muzyką, bIałych. Należy nrm dzieoku w bar,dza rerul:sty.czn~j DUlhskiego opus'z'czam Szczecitl na I nil'cb po.1(f,ejść. aby fe widownia zrozu 
wraz z nią zaczyna szaleć krwa- zBIPoblet, aby pahl,cą P.otrzebę wy formie (kazał.am) prz,e!Żywać w:dz,owi z,awsze. P,f)zo,staje z poważaniem miała Jatko. dzieła artystyczne·gO poło-
''Vy terror Kutsch~rv, Ulice War· p·owled-zenta się murzyń&ki·eł du~ dramalt !lz'w,oll'lga ludzi ni'e gt!upi,ch.. GabrIela Zap!o'lska tu l senlsu społeCZ!llego. 

6 Nr '25 (571) 



p L A J 
Nysa czy Nisa?· 

Przebieg sporu o nazwę naszej rzeki granicznej na Zachodz!.e 
0. żadną nazwę nie toczy się. od ("Przegląd Zachodni") nazwa tej czy, aby fOi'ma z I była tJierwoma. przeciwnicy pierwotneJ Nysy uwa- ko wYłącznym refleksem i. Przede! 

dł~5teg~ czasu ta,k,a polemika jak rzeki łączy się etymologicz,nle z Popełniamy w ten sposób rażący żają: 1) te postać niem. Nelsse z Iungandreas wnioskuje na podst~. 
~ . ySt;. naczy to między innymi, szeroko w Polsce rozpowszechnio~ błąd logiczny (clrculus vitiosuS), dyft.onogicznym ei jest wska!ni. wie od'P ow i edni ej pisowni, ze 
te przykładamy wielką wagę do ną gromadą nazw rzecznych i mIej mianowicie to, co ma być dopie~ !dem pierwotnej NIsy, gdyż tylkO pol. y = ~amknifitemu śląskiemu, 
tet rzeki granicznej .. Będzie tu mo scowych, , mających za pods.tawę ro udowodnione, czyn pytajnikJ pol. 1 = niem. ei natomiast pol. y niem. e. Zatem równie dobrze pl
wa nie o tym boju, poli.tycznym, pierwiastek NM- (Nida, Nidzica, stawiamy tako założenie. Tutaj za- _ niem. eu (ol). Por. Gliwice -jsownia przez e może być właśnie 
fa~i ,na.~ wypadnie stoczyć na fo- Nidek). Ale czy - jak już słusz- rysowufe się różnica między uczo- Glelwitz, Bytom _ Beuthen; 1) refleksem pie.rwołnego y. 
rum' mIędzynarodowym o tę rze- nie zaznaczył p.rof. K. Nitsch _ nym _ indoeuropeistą, u którego te normalnym kontynua.torem nie Obaj przecrwnIcY Nysy. uwaźaJą 
kę, ale o polemice niemniej użar ełymol<>giamoże mieć decydują- rekonstrukcja ltngwistyczno-etymo mleoklego Nelsse jest germanizm dalej, że klasyc:>:nym refleksem 
tej, jaka rozpętała się o złOśliwą ce roa.czeme przy ustalaniu bumie logiczna przerasta, czy też wy_ Nysa, gdyż niem. ei = sI. pol. y. pot y fest niem. eu. czyli że dawna 
jedną literkę: i czy y1 Pomifając nia nazwy, tym bardziej, ze poja- przedza małeri.ał źródłowy, a Języ- Por. soHy.s _ Schultheiss, Rych- Nysa musiałaby dać niem. Neusse 
bowiem zdecydowany germanizm wiły się różne od autora - co,koznawcami- filologami, dla kto- waM - Reichenwald itp, Otóż co nołuJe J. G. Knle: IIA1phab.-stat.
Nitssa z podwójnym 5'5. (por. niem. Pl'lawda dwie etymologie _ ale o· rych materiał nie pozwala się wy_ do 1. a;rgumentu, to możemy o topogr. Uebersi-chł..." 
Neisse) w u:iydu są dwie formy: bie wychodzące od firmy Nysa? pnedzić rekonstrukcJi etymoIogj- wiele więcej przytoczyć odwrot- Ponadto sam prof. KleCzkowskt 
Nysa l Nisa. Wprawd.z.ie Nysa zwy ("Język Polski" ł. XXV, nr l). Et y cznej. . nych przykładów na pierwotne, y, zna tei formy NeułSl wzięte z 
ciężyła na I (marcowej) konferen~ mologia może wspierać materiał Obaj zwolennicy Nisy nie mogli zastąpione przez ci. Materiał może Iniem. map 16-16--ty wiek. UwaM 
cjl ministerialnej .,Komisja Usłala- hlsłorycz-nyi współczesny, ale nt- za.przeczyć istnieniu Nysy, uwnia- my czerpać pełną garścią z Dam~ fe Jednak za 9myłkę(7) rysownł~ 
nia Nazw Miejscowych" przewa- gdy nie może decydować przy u- ją więc tę formę z y za germa- rota: Dle alteren OrlsnOOlen Schle 'ków map. 
żafącą ,większością gło~ów (7 :2); sfaleniu brzmienia nazwy, zwIasz- ni im. Ponieważ ten argument, że siens. z ks. S. kozierow~kiego "Atlas Drugim argumentem, który mB 
w:prawdzie i w prasie (wyjątek cza gdy stoi w przeciwIenstwie do lNysa test genmmizmem ~afe się zach. Słow.tańsz.czyzny ,Z W.Jungan przemawiać za germanizmem for
stanowi prasa i wydawnictwa po- tak pewnego, bo pięćsetletniego Inajwięcej z.agr~żać ustalen1u Nysy dreasa 'iZ~r Geschichte" der schles. mv Nvsa. fest rzekomy brak odpo~ 
znańskie) .zwyciężYła N~; ":"Pra- materiału, poświadcza.jącego Nysę. 1- bo p.rzecież my usuwamy Jaw- Mundart lm Mittelatelr . P,rof. Kle \wlednicści niem. et = pol. i, tyl
wdzie i CI malkołenCI, ktorym To, że autorowi forma z i na'Strę~ .ne i ukryte germanizmy (Oława czlmwsId, notując zapis h13iorycz- ! ko n!em. ei ::::: pol. y, Przykłady 
rzadlde nagłQ50we ny - nie mo~ cza ponętną etymologię, wciągają I a nie 01a\";1a, Legnica, a nie t..!gni- ny Nesenen. dodaje w nawiasie i Drzytocmne fuf wyłe:f fiszbin. bll~ 
glo przejść p,rzez gardło (przecież cą Ni'5ę do gniazda etymolo.gii z I co), więc należy się temu &l'gu- Iisz~ooa, źe to e wys.tępuje tylko I ch~wać, Nioork itp., ale sołtys. QIl"~ 
nagłosowa grupa ni -,- jest tak mi . Nidą, a nawet z Niskiem nie zna- l mentowi przyjrzeć bliźej. Obaj raz -t?k jakby to e miało byt tył tył nie ~jeratą tej argumentacJi 
ładła ucha, bo powsze~hnie spo- aułorów. Jeżell !połykamy y == 
tykana, a grupa ny - czymś nie- , n!em. ci po n czy p (nyga _ Net. 

zWykłym, obcym) też przyzwyczai KROL JERZ··Y VI 'EDZłE DO CAPETOWN ge, Si>yża - S.pelse), to fest to Y 
11 się do Nysy· - wszystko te pra- . .. .. eJ .. .. I v.1ćme (001', ny~a = nesa. jak kry 

wdaJ Ale ponieważ Nysa nie dó- SMUTNE. RZADY GEN. SMUTSA da 7. krtda:co do sOyia - to sam 
czekała się zatwierdzenia . dekre- 1-"4 Pyof. K. zaznacza, że wcze§nlcjsze 
tern Min,isłra Admlnistracii Publi- W ,raJ'u maklera' w ·gie::dowych panuje ucisk ludności tUbylczej Jest ~iża. 
cmej f Ministra Ziem Odzyska- Nie zwrócili autorowie przy tym 
nych, dlatego nalezy tej sprawie W l,utym 1947 rok'lt król Jerzy VI stlano w1 <l!cej ty~ko j~ą piątą. o~ól- świata zewnętrt,uego.zdo.1nyoo byt{) uwagi na jeden ważny _ moim 
poświęcić jeszcze raz uwagę. <-1; Z malżonką i córkami wYbiera snę yv neg? z.aLudnie!1ta •• rtOO: - eu.rope~j~ka ~~~:f;~~w;~:e~t~~r~;Jm~yai:oo~~: zdaniem - momNen1t eyTOlucyjni y i l 

A zatem zupełnie wyraźnie od podróż du CaiPe1>own. aby uczesd:n'- c~ęsć 1,ud>n05~1, S~,an?w.ą~. 8 m,Lo- na grnpa czarnych ro-bołl1:ków po- chronolcgiczny. e ss.e pojaw a s ę 
tS-go do H~-go w. utrzymuje się ,CZYĆ w otwarc:'lt czwa.rtej sesji p.ar~ nowo ()ICze.~ule meclerp.h~v;re. lecz z tUGn&owo _ afrykatislclc'h jest go.fo~a '~tosunlmwo pófno, bo w 1S.!ym 
Nysa. Dopiero w f8-ge wieku l,ofa lamentu Un.ii PotIUOO,IOWoO - Afry,kaj.poWJa.:gą \Wzyty królewskIel. walczyć przeciwko waMltlkom.f.sttl!e wIeku. W tym samym tuż wieku 
wiają się formy Nisa, a raczej Nis- ski:e.j, . Nie będą oni brać ooz..al,u w ba- jąeyru w tym państw:e, miałaby się pojawić forma zgenna 

N J l-t· "?'. związk!U. z . ta Sdl~iewaną R.)· lach. ~rzyjęcjaC'h i urocZYS,tośc:aCi~, A ~aki,e s'" te waI'Uf1ki? ni"'ow"'na Nysa (u ParkJ"o.s ..... , n'le-sa obok Y'sa. eszcze nien.: orzy dmzą. ty,gn~dk brytYJskl ..,Reyn'\Jl!;ds Z()I"gaA11zowanych z ł.lOwo,cLu ooCzek.- J 'ł b U V UQ 

autorowie pamIętają o pierwotnej New's" zamIeszcza .a~tyksttt s-etUato,~ wanej wizyty, KRZYWDA TUBYLCÓW, Slązaka), nie pozO&tawlając żadne 
Nysie,zazn,acza-ją bowiem .w na· Ba~snep:., przed~aw;cl~:.a t'Ulb~c~~l OtJi też <1'zielą. się na dwa.o·cl'la.TIlY: go echa w postact pierwotnej Nt-
masie .,dawna Nysa", ałe fut w hl!~[lOSCl pol,ucLnr..ow() afry'katiBkJ.~l. iecltli Wiierzą, ź,e w lo-s~ lqh n.a:sltą.r AfrY'kańczycy Vi swo,:ei <>iczytn:e syt Czyż tak szyb!m I radykalnie t1~ 

, oktory w smtlltnychba~a.ch okreś,a n,at.yo1JmLasto-wa {)nprawa, ież-eli tYl- nie mają w roku 1946 praw or,gan:zo- l d oś t 
lO-tym wieku NIsa ew. Nissa za- ,panującą w tym dOO1ltt~umsytuacj~. ko wda im się przedIooyć królow: wan:a si.'ę W' związki zawoUo-we i nie suniętowfedy stamtąd u n . ć po' 
'władnęła (rozumie się poza ślą- Gdy król przY'będ~ do C!,-petown. swe Żlale. ,p.rzy.stuguje iIl1l moon'ość żadpy-ch p~r ską~ Trzeba brrwic:.1 było czekał 
sklem, gdzie lud nadal uźywał pier wH~ć g,o będą enfuZJ;~Sit~c.zme wszv- Drt.lIdzy uważa1ą" że przyjaZld ki-óla traktac'ji z pracodawcą, NIe malą aż do 18-go w., aby powoli rzeko 

·r~oł:n, eJ. Nys. Y.},> Czyż. tęn małer1ał sik.le gruaJ,Y ,l~ttp,o,śoi, b,ał~. cza:r;&1,..a •. l·"';".t -""" ..... ~ . .,.l ... <Oikazl·ą. atehy .przed. swo,OOd,y ruchów ~.a terenie .kraj~.- mo pierwotna Nisa wywalczyła 
. . .,::r d Al wda z ty Ąt .,., .. .,...,--.....,. WO~fIO mu wdać SIę tylko da mlejSC b'· h t },., ,..~ m'le iluskuje najlepiej wypietamł'l 1l11,eSZana 1 ~lIlTI1 IUgJ, . e.. . . / catyun światem wYkazać brak praw wyz.naczonYCib im przez dep.artamen.t SOle prawo o ywa e Stwa. vz.~ 

pi erw oin eJ, od 15-go w.· zaśwład:" g,rup iprZywHt,z,uie do. ~rZYla.zdu hola pomy.cZt1yc'h. uc;'sk spale'ez.ny i wY- do ~ipraw 1l[lru:J.O,sci tlllbykz.ej, N!'e woJ znafdą autorowie przykłady łakleJ 
czonet N'U<e.y przez Nis.sę, Nisę? iil1,ne'go rb'dzaJ1U t1a.dz1J&l'~. . zys.k ekooomi>czny, no im. za:mo,wać s:ę rz,ern.!osfern. n!'e skomplikowanej ewolucji łapono. 

;Te Angi,elsk.a gru/pa białej LudnooŚCl uf.t, 
Czy i odsyłacze Ny- ob. Pl?d Ni~ że 1})00byt ro-dz:t1y królews~ w.zanJ~ PAMI~Ć O WIKTORIt wo1u() kropować ziemi., masŁycznef: Nlsa _ Nysa _ Nisat 
nie są instruktywne? Odsyłacze l1i więzy, lączą.ce iirmpeóum, zap-ew- . '1' W'kiJ" W kOlPalniaClh praoojle dZlisiai w Czyż nie prostsze I zgodne z ogóJ.. 
skierowują zazwyczaJ do forniy ni zwYcięS'two w przyszlych wYbo- 'a~~~r{e~~Iot!~ro~~elwsz;s~f~~ Afry-ce. ~-oł,udIJr..owej u.aiWo~ę~sza iJość ną tendenCją ewolucyjną, topono-
nOW5zef, JaśnieJs:zeJ P,o:r.u Linde- ra.ch 'Parlid Zjeoooczenia gen. kJ "" "h l. d6 : ...... ..,e-r·um ieS't le- robo1:nhkow (350,000 tn;byłcow). SŁaw ma styczną test przejście Nysa-

Smurts'a. 'v:orowy'Vll II W JI"" '. . lcl Jakie otrzymują, rowne są staw- • ) 
go: p.am1Xl'Wle - ob. pomrowie, sz.cze ci~l.e bardzo s~lli'e wśród c!~m ,kom z retro 1900, a więc w czasi,e Nisa? (or. s.tarop, nynie - rume • 
pOrZaUle - ob. porznąć, obrzym ROZBICI BOE~Owm. ~: J~1clJO~~l~~~~ Si:'~~d~~d~ Wo;~y ~ gdy wszystkie inne grupy ro- Nie mietsce tu na obrone małej 
~ ob. olbrzym. Gf!1'Pa . afry'kańska. oCzyli .bo~rs.1s:a, ~Og;l4. możyć i,ej praWfJl[lkowi ()sobi-ś- ~~~~:w?~~~r~~~~~~:~~~~~~~:~ słowiańskiej clymologi Nysa: nyć, 

Co było przed 15~tym w.? Prof. r>OZlbitJa !eM na dwa O~OZy: , Je.dna c.e swe petycJe. .' [l~a jedy.n!,e czarni rOlbO'tn.:oey k-opal- skrytykowanej pnez p.rof. Rudnl-
A Kleczkowski na podstawie zapi- ~ołowa idzie za Smu:tsteaIl ;{ l.ą..ooty- Ale- 1udooIŚć 'bubylcZla dZlLem SIę r6V{ fi:ant Z,Qlstatli z lj)od teri uisawy wy_ ckiego (Plrzegląd Zachodni), U-

. ł k N' Nt'z· :ti:kUJie swe in,tere-sy z lU ,eresanl1 gru- nieź na r6żne grupy. Wyksztatcem Ił • . 1 t l • "'* T 
sów z 10-12-go we u 1za, - py bryiyjskiej. <L~a z,aś gru\pa ~a ~zy naWIPótwYks~tatceni ro,bot~icy ącz.enl • czyn ę o na nnym mh'JSCU. y:n\ 
sa, Nł'56i na podstaWIe miesza- da Słę z (lacjona1t:s.tów. ~sPoso,b1i)- prZlemys,!oow1, l1auczy.cl.e,le. urzędnICY, Te. ~rzrWldy ekoa;.omicZlIl~, wraz z razem chodzlło mi o rozważenie 
nych f.orm B-go w. z i oraz z y; nyc!h autybrytyjsko. a r6IDią.cyc.h sd<f pr:tywódc'y związków zawooowY'ch r~r"caml rasowyml i brabem ~r.aw pro ł contra obu form Nysa _ Nt
na podstawie jesz-cze bardziej po- m:ędzy s.obą powląuami PO~~ycz:nł'ml rO()'ZlUmłeją, że Un;a ies.t samorząodnym 'r~·trcwrCh./t'Yoro/lXl z Ą-fiK1ct . POh sa. V/obee tego, że 1) forma Ny
mle5Zt8,nycb form z 1 oraz z y w od demokraty~ZIIlo .. rel})'U~lt~a1isJ{1Iclh ... domimr.Uttn. d że król nie bęil.zie się I[l ;!,.;,ow

6
,el r,o ,f~] .ralu ha gJ~-.fI~~rt sa Isłnleje co nafmnlej pół tystą-

ai do otwar,C!l>e faszyS'towskicll włą- wtrą.caf'9t jej domowe stPrawy. maMer w ~ '\.\>!a tnnyc spell\.WFd.J.l w 
14~tym W.: Nisa, Nysa, Nyzsa przyj cznie. Wf d t.p. awa iClh krz.ywd oraz dla den~leJ w~rst"Ty f-eodalnyc1t ca lat, a 2) Ntsa fest zamas.kowa. 
muje jako pierwotną Nisę. W 1~- D2JLenulkd nacj,ona'lIDstyczne wyra- ted;y:' ~h ~is~~ rząodzf.e. i że wY- pOSl:a'llaczy Zlems.k-cl'b. . nYm książkowym germanjzmem, 
tym w. pojawiają się już formy me :tają dJla sprawY przyjaZldu kró1a ~u- stępować mUlSzą prz'ec:w ekonOJ'Thi;cz- A,J,e czama }U'ClflOŚĆ ~ ohurzen:e!1' na miejscu Nissa pewstałym,. nale~ 
m'ieckie Neisse, Neysse. pełną oboJętność. !prz.eSltrz,elgaj~ ]e- nemIU iSlPołeczn.em~ reiimowi pan,?-- i pOoCzude~ krzywdy, Król.w <;z,as:e ży przyjąć Jedynie usprawledUwlo-

P,._t. M. Rudnlcki, drugi zwolen dynie gen. SlTlIU1ls'a, .adJy Thie wyko- iacemu w POtWOOIlOWO - Afrykan- sw-eog.() krotk!eg{) pobytu n:.e b~z:.e ną formę Nysa 
"Ul .h. rzysływal tego przyjazdu d[a ipropa- &klel Unii. Przywódcy tUlby'lczycb mógł z.o'b,aczyć d{)ść. wby oe'e.nić na- • 

nik Nt'sYt opiera swołe ar~ument,. gandy S,WiQ.jej palltii. . związków zawo'dowych i organizacja leżycie prawdz!wą syrua·cję, ale Prof. dr Stanisław Rospolld 
głównie na danych ełymologlcz- Ane oprócz btalei 1u.dn.Qści. za- p{)l]!rtycz:nych Clheą wy,korzysbać w:- dość, aby zasmuc:ć się i nie być d.um 
nych. Je~o mianowicie zdaniem m~e'Szkują-cej Związek Aintka'bSlKi a zy.tę króla jak<> ok.az;je do roz.po>czę- cym z jednego z.e swych 1{}omE1ów, ("Insłyłu:ł Śląi~kitl) 

,ela biennego ()lporu. do spaletlia ba-
rn.er, które zagra,dz.ają im wo1ność ·Z61· em-.o z· wał n-la s· WO~ -I obro' t i dnnych dennOlns.tracjd..l'rotestujących 

. przeciW doty<:fh.czasowYm warunkom. 
. , Czy ,d,emons,tracit3, ta uda lm się. 

Gfob ziemski pułsuie iak serce Zla~eży 00 w:e.1u cZYl1n1.k6w. gJbWt1110e 

T ybełańskie proroctwo 
. .. . natttu'Y or~aniz.acylnei. W kaMym 

Znana p,owszechnie f'esrŁ opt.nia u- old ,mmu 1~7 dOlba l1a :nowo po,ezęŁa razile będą IPQ<watne Dr6lbY, Prasa amerykańska i angielska ro'Z śm:'erć 1 noc iił oogarnie. Na P<Ylacll l 
iCh te obrót 2110011 wekól swei się wYdlu~ć.· :. ń Krół i królowa udają sdę bOwUem pi~uje się ostatnio szewKo na terna,! dnaah mo:rskLoh wałęsać się będą .:rn~w.at tnie~dyś za'J,edW1i'e 4 gooz.i- PrawdZiwe przyczyny '!fc~ 'Y~a do jednego z naJniesz·częśli\\o1Szych imdylskie~o proroctwa z 1390 r •• z koście ludzkie... W pięćdziesiątym 

. -, ' J nęło na tak ZIllaczllie nie są dot~chczas zn:aThe: o e~ le- i tla.ilbardziei zapalnych części 1un'pe- kt6re~o wynika. że ludzkooć stOI rolw wYstania na arenę dziei6w trzy 
nY

'l ~ Ooen" W~l naszej doby a~ do() 24 z,mi,ernłf> J~ereSl[ljącą lestBhu;t()~ dum, W;a,domośc o wielk1nn strajku orz·ed długołrwalym okre~euTI pokoju. wielokie mocarstwa, i zaprowadzą 

Świat słoi przed długotrwałym okresem pokoiu 

z'W'I ęl ,sz le . ame,ryk.ańsk;łego AS'trooom.a r~wn a, r-obottiJ,k6w: praClU!ąrCYcth w kOlPal~ Proroctwo to cytowane J'eSit we<ilug pokój na słedemdz1esiąt tedan lat. 
godz:~? I rz 'StUje te ZIltl.la który twJudzi. że gl'ob zll~rn.skl ~1- niaCib ~ota'w Wi1w,a't.erstrand. roze- tr,zytomoV/Yolt wSl1>~omnjeń znanego A wtedy nastą~i wielk~ oo,mi~n!1 i Św.1-at nalU!kO~łr~, ~j,ę.iyc!Powo-su.1e j,a,k Sterce; wz.sz~rza Sle 1 kurrCzy sz.ta się po szerok:m świ.eel-e Me p!.sarz1! i Zl1ai.V'Cv AZJi Dr. N. Ossen- c~low!ek będZIe mUSiał wybt«ać 
ny nasz.emu sa ie ~c ~. t' w rytmicznie OczywJście ska.}a tet~(} t zO: k' .. ł dowsbego, Podczas sweg-o p(}lbVŁu m1ędzy dobrem, a złem .. Jeśli dobro 
:duiac przY:::13,Jgtl'l'E~meclr PC) ó~~or- rodzaj,u z.j~wiska jesi ruezm:,er.n:!e s :ras ,l:v.\t6,,:~u.n 'I P~f;;k~ń~ ~:y w Mongolii d-ostąvll on rzadkiego za- \y:vbierv~ _ sz.?zQście i miłość zS'tą
·s.wycll ro·zamara:C\h. fl1,l y w . . . ł P 'Ień ~m1i zi,emski-ej w takt prz.~C1'W r-lm c. .. ~ k szCZytu puznama \ Uumktu z Nnra- ma na zl;ernię. Jeśli zło zwycięży __ 
$Jm,dh. Wywolttti,e tarCIe m6rz i ,o-cea- ma a., r~~,La Siię za.ledwje o 10 me- straJkUją. lak i brtl~alność z la. a. bantchl "wcielotl,ego boga", jedne.go dni htdvko§Ci będą poł1czone. Noe 
nóvt o dn.o. Tar,c~e 'to. WIP,ty'Y.a 1wm1\1- wah.an zm oddech zi'emi ma ip.owodo- rząd z.ł~ał s.trajk, n,le sa ta,k dOIbrze z najwy:zszycb ka'Dłan6w Dahj~La~ zlłjpan1l1je na lart 18. a gxly nadejdzre 
'Jąoo na szybkość wJ,row,atli1a Z!1obu trów. '!e[l tko wtaihan4a dOlby z~OOl- "'d1anlO. my: Hutuktu udzieHt dr. OS5eudow· śwlit ziem!Q będzie pusta. Ale dobro 
ziems.klte'go. Cilekawym w tym. W'Y1Pa:~ ~ć. 1lI1,e ty ~ . ·t.()i' niowe lej wy- . s,kiemu dostępu do kla'szf:{)!"U w Na- nad zlem za.pan'Uj~ jeśli lUdy będą 
ku lestfaklt że dz.ię;k1 kł(}nf1l&Ul'ia:CJł S,~leJ, l:e,cz Ń~~~~: ':ąf:pQjwóśd że STRAJK W KOPALNI ZLOTA. rabant.ohi. 2'dzie przeohowywana jest sie mrlo·wać i ŻYĆ w zgoozfe" ... 
terenu n10.r2:e Ber:n;ga daie ef~kt.~~~ d ~~e. Il1e. '. ko zaCihodzi "!pod Strajk wydawał się na pozór zwy- od 1890 r. taka oto prze'jJ{)wiednia: Proroctwa mala to do sie'bj'e.że 
mowa~ia dwa razy większ~, al1J1lZe>1i tó el,e awe Zl~~ltSzu~nych d 'uiezna- krym przemysŁowym zatargiem, ale "t zat!01TIna loozi·e o. swej du~zv ! pozw~lah\ się dooć ~owołnt-e kom-en
'WsZystk~B pozosta1·e morza 1 oceany "WlPhrwem W1 ~ków Prz-e- I w rzeczywiSltośc! jest ou syrnp't,omem Zas.~akalać będą jedyme swe cl~e~ tnw.ac. ~ kto chCiałby pOwYZstzą 

wzię11e DZlilŚ <-łO'ba trwa 23 go- ny,dh do~cb.'czas czynn1n k'· .! d hod b, ż. h . l ne zadze. Grzeoh rozpusty zapanUje przepOWiednię wziąć dos.f.o-wnde..-
&~:. 56 minut. Nie przesądza toS'trzenie ~iędzY'P~:an~tar~e .... t~l~~:' k1:l .~ • P~~'~~~Zt1Ycbo:a~~:~~ek &QCJR - na·d ŚW!iatem i \v~Iki ~traszJjwe to- łatwo doSttrze!Że. że mamy za.oewnło'" 

l . l, .. • raWY że tempo o,broiu te taiOOlTh1c. Być mo.z:e, ze l'>;,tiQ . . nyc 1., k· ., 1 •• t 'k ezyć b~da ludy, Dro-g1 św!·ata za- ily POlk6j do fiOłku 2011. Dopiero wte-
byn'aJwmel. sP1 tnffie~' (lileZlb~te d(}wo- ski w swej wędrówce W'o-koł sł,of1ca. Byt, t·o merwszy afry al~s'ld s raj nełnla s,le wę-drownikami. a najpięk- dy zaw:lŚni-e nad lud'z,koścla n!~be-z-
stal'e. rtla.1ele. S1 ln~· wahani'om. trafia od czasu doc'zas'u na swe,go na w .. elką s:kaJę w kopalmach złota, nieisz.e miasta strawi o,gj,eń. Pows,ta. nieczenstwo straszliwei wojny tJfajM 
drr, ze pro;e,e,s te~z tl,id~d S'tw:,eI1dZlć.1 rodz.a'jlU chmury kosm:czne. zwafnla- P.a~t. ż,e 50,000 tu;byl~ów analfabetów n;ie oiclec przeciw syn'owi, brat prze' my że na przClkór tY'ltl. którZY' ocze-
Udało s·ę n~, t! ~z ib!ko~ć ·obróŁu ją,ce SŻY'vkość wir(l\Wu1a naszego ŻYJącyCh w, maSi,e l s.tr~2ieionYc~ clw ora.tu. matka przeciw córce,.. kuja rychło .. tr~iifj wOd,ny" prze" 

'te.o iLe w 18 ~'1:U 19 ;ntu~e.ciR z:emia g!1olh!u." , .. prz.e.d, zW1ązkamd zawodowym! Wiara.! ml!ość ,znIkną" a. z.l;em~ 01J1l~ nowioonia z NarabaTI'ttih! zł~cl się. malała,; to w 01~ •. 10,ll,l. Ii dopiłem .J. Lewand9~skl. ;l .w.sze~klegO r-o,d'zalu projpa·g,andą z,e stO'5zeJ,~l. Bo'g SIę od m~l o-clwroci. a Szym przyWleSzyta IS'W<J! o rv~ • 
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·PO.D K I E R O W N I C T W ln :M ROMUALDA· MIAŁKOWSKlEGO 

CZW ARTY 11JRNIEJ ZADANIOWY w kt6redzTI'a'jdyw.ałe!ITl zawsze w:j.ele za skier{)~alne pod adr:es:em kierow-
z· ARYTMOGRAF oenny,ch i b. pri'ę!kmych zad,ań w po- n:ic:twa diZij,altuS!~owa uzn,a:n;.a; Za:pra-

Ul.ożY,ł Ja.nusz J ocIll'ow,ski (Piotr- staci rebusów, sz.a.rad 1 inneg·o tyPU, s'zamydió udozi:a.łl!1 W szram:Kaoch autor-
ków T.rybwnalski). . autorem k'tóryc'h byt p. KASTA. Nie- skieh. 31. p. "KAS~A".Otwo'c:k .. W 
. (za rozwiązanIe 2 punkty). zm:emie Się ucieszy,lem i było dla zw:ią.ziku . z przesyłką w;ją~an,ki poięk-
Posdkwjąc się wyrazami p·omocni- mnie wieliką nies,podzi:anlką u:ka:ząll'ie nych a:adań, :odp,oWied\z,leMśiffiY};

czy mi., p·odane lJJi'żei liczby z,astąp:c silę w Nr 357/544 ,.Dziennika Łódź- s.foWlnn'e w dni'll 5 sty'cznila bor. Za
odpowi'ednimi literami i ·odczytać kiego" eliminatk; rysunko,wej PI, rOwnlO list, jak i karta pocztowa, 
l"o.zwlązano:e. KASTY'. P.od,z'loelamy Pa,na ,z·danie i wysbne PifZezPanaw dlniu 8 1. 15 

lo8, 9, 19, 6, 6, 4" 20, 10, 4, 6, 6, 10,3, mdu,jeri1Y Sliię wspÓ'lll'ie. Dzięlmjemy.s,tYlcZlrl'ia, n.:e zWli~s,tU'jlą naf!1 potwl~lr;. 
17. 20, 10. 4, 6.3, 2, 16, 6, 5, n, zan.a,d.esitano~ zadania i życzen:a.d!zeni:a Oltrzymam:a nasze'] OdIP'O'Y'Ie-
12 2, 3, l, 18, 8, 11, 12; 15, 11, 3, 29. po Adam Krawczyk. E:r'iminatkęd'zi. Czy;by'lis-i.zalg:nąll? Prz.e'sy.tla-
11. 8, 7, 3, 2. 16. • rysulnk'owąr'ozwliąza'to 25 OSoó1h'lmy p,o:z.drow1reni.a. 

Wyrazy p'omocni.eze: 30. p. Stefan Słanlszek. DzięklUij'emy. R. M. 
4, 5, 3, 6, 4, 5 - Kr.asomówca. . 
7, 8. 7, 9. 10 - Instrument mu-

zy,czny. Troposlera 'stratosler.a 
11. 12. 13, 2, 14, 10, 6 - Im~ę mę- . , . . • 

~i~, 16, 10, 4 ~ Lokaj l'OZ~YWk'O:vxPierwszy lot do stratosfery podJqł \Y 1901 r. 
17, 3,/18, 9 - Ina,eze'J ",oha'rowlu~e . . P I··k ·A· .Iu'.' r Berson I. 2, 3 - Owad. O O r 

3· BILET WIZYTOWl 
Ulo,żył W:tolld Czerwiński. 

(za ro.zwj.ąza1nie 2 punkty). 
R O ZA N Y L S K I 

Odczytać za wlód wl:aśc.iciela wizy
tów,kii~ 

4. LAMIOtÓWiI(A 
ARYTMETYCZNA 

Btate: Krht Dol, Wh6, Ge3. 
.e7, 'Pb3, c6~ .e2 (9 :Hgur). 

Oz,a.me: I<rc5. Whl5, Of,6, gl6, Sc8. 
Pb7. d'3, e4, 'eS., f7., hi3 (11 ii!g,ur). . 

.Kiedy Wi ·roku!~OO poK.r~ko ,CO . tO·· .. J'e· ,SI ))0· b· Y·CZOJ" ność« i udobre wychowanie- : .. /! ti~~~ .. si.6:"~S.at.;~Zo. ~!y:.~~~. 
wze rozeszła /szę . sensacYlna . . ' _. ... . . ..', dawał tyle. fo,,,/ewczyn . 0Jczec. 
wiadomość. że Lucjan Rydel. ~- ,. .....'., • .. 1 .. dl··! . 1ł ię·mógl dać mnieJ, boć, przecie. 
żenił się ~ Mary'ną z, B,ronowz.c . . ... Jak lo było % weselem Luclana Ry a , tak~e gospodarska corka. 'Al. 
-- cale· mzasto me mow:llo o ~l~. . .., , . . / ". .,' ,. . Stach "tyż nie wypod sroce spod 
czym innym. Do naJbardztel diach W' Krakowie przebywającYlłr.az,wac .:,mewychow.a'!ym meJ, ~yłem ,sw.~aq~1.e.m ,trJkz~h, ogizna" _. więc' gęsto WsżySt-
ekskluzywnego towa.~.zyst'7'a. ~o znal to śro.doWiSkO. i znał n.awetlc ... zloWleka.ktoreg.o prze.cl.e.z, .. ro- własnze ChlO.PSk~.Ch swat.~w me k .. iCh, .. CZtł.S,!U.jąc .. sw.aty .d .. orzu.ca.li 
żna się było ~aproSlc m,aląc la- osobiście i dobrze ojca Ma~y~;.~rYlf.Jały, sa!o,:)!; krak?~skze -: dalekf! .krak?wszczyzny, I bo w ~le_ m,ogli; aż ,ich miarkować pCk 
kieś informacle, lub chocby. plo~- lly, starego Mikolajczaka, ktoryło było cos takzego, 1akby, ktos sandomler~klm. " . . częto.' Tak ustalono ile też, de
ki na ~ten temat. Poeta •. zntelz- iv każdy .dzień .tc:rgQ~y przy·, Rocketelle~a nazwa!: d~la,dem: .lYe$zlo zch dwo~h· nal/?owaz- 'star;zie je,ąno i qrugie.z. pa~twa 
gent z -. chl.opkCf? f eden z bywal p~d Suk~enmce z ma- Zdumza,l szę ~~dy ':':01 OlCl~C l meJs!ych we WSI. ,gospo~arz~. młodych.w lorntie. posa~lZl, ,,,10. 
krakowskich 'tnt~lzgentow, .na- 81em, serem i jajami na sprze- popros~l o blzzsze znformacJe. Powztaliobecnych .. po, !30zen:zu 'palrZYhia",bo tak. aft tonazr 
.zywal się Wys,plański napzsał daż. Tu w kilka dni po ślubie. - Nicta nie mówźe o tym we- Poproszono ich .us.'lą~c .... Poga~ wa %e strot;ły pana.:mlorieH,o .. '; 
wcale niezly ~ramat, k!or~go Rydla,spotkal . go właśnie . oj- sel,!,któr~ byl~ •. jak się patrz)!, dali o c po~od!~e 1. znz~ach.~.!o Ki!a.y · się ,to już .skfJńCty/o 
podstawą b'Y1o bronoWlckze~"ciec. \bocprzecze . mOla stara wszy c- tym wym~enlll o~t'!tnle~ow~ny_ o/C2ecpanny .krzyknql: 
wesele. ,. .. ._ No i' cóż? Maryna poszlak~e'go dojrza!a.Ale ośwż~d~zylze wsi... A. gdy sz~ ·tem!lt wy- --;:.T:ewka! fódźinp .t'IJ1. .'. 

',. rak wła~nl~ wyo.brazal soble za mąż? .. .. '. ste.~: ·hm1 nzebardzo; Nalptrwy czerpal,. sta!szy,ktąry m'tal l!()d: ;~,l~edy "Jewka" zasłaniaJąc 
to wesele. sf;Vz.at. zntelektualn~ _ A... o,szla ... _ odowif!- tR, ze, przys'!d.s,0m. T~lo m? pO-,ręką wlel~l koszY,k IZ prou;za?-Slę z~paskCf' tę. szkla?kę w,ra~. 
krakow~~l: J~zel~ n? .weselu R')! dział, star/bez entuzjaz::'u.', dobno przYJaczol,zna!omkow, a tern; z ktoregosterc~ala. wzel~a :z~swatamt,. '~Jc~m l ~~. ,~~~~): 
dla goscle- SI.ę popzh ':"" .to .. nl~ _ Jakże się wam podobal'rzys~d. som . .10 ~zos~y rano ... , butla~, z\ g()rZałą maJęsta!YCz~ł~ ·przy.got!'1:~ml .!w~,ad",a'nn 'f!JjJT!'-.~ 
zobaczyli am ClzarWOItle} zmll, a .'? " To Wlc~e... lakOSt nzebardzo. połozyl rękę na ko,iRu z zapy la ........ cizłemu SWlatu by/o WZa" 
ni b~alych myszy! c,z>! białego zzęc. Nib ... ch ba się pan nie Wychowany cłowiek tctk nżgdyk .fal:· . .. .' '., dOfne, że Bartkowo "Jewkq'i;~! 
słonta, ale co naJmn,ze] Werny- t dr ay? Boć to pr:"e- nie zrobi ... / -' Łodkręczc ~y ... zaokręczc? Wawrzynowym Stachem .'"OBIE .. 
horę, jeśli, rtie z?~a.d~ow~go ~fe a;:,.y:y u:~ra~a, nie moja. Istotnie. Jeśli chodżi o poję- - Ano ..... dyś wim fod kogo CALI SE". .' l

Chochola, kt~rel1.o ,?oznleJ ka~dr Ona będzie z nim żyła - nie cia dobrego tonu, jaklę panowa- przychodZIcze. ~~dkręcta!. . Bo tak' właśnie nakaz.:'uje oJ' 
ko.mentator zna~zel tlu~ac y, jOe . ły wówczas net wsi polskiej - Naleli ... Wyp'lb... '-:~zeJedll ... lat przesfrzegany zwyczaj., cze
ryc~rza. w zbrol. a~e w .dadny"!. _ Oczywiście. Pytam się, ;a~ czlow'iek " .,wychowany" - ni- l dOfiero wtedJ! zagazlz spr~ę, go nie dopilnow,~l Lu~jlfn. J?:y .. 
~az1~ nl~ te. pos~olrfe ~l ma Pl_ siC? wam podoba lako ezłowiek? 11~;Y tak nie robi. , . z ktorą przyszlz. \ . deI. I.dlat~go tesc uwazti, g~ "za' 
lackze, ~a.k,.e .. n,zestet~/o~arzy ._ Phi! _ westchnął sfary.- A jak robi? Jak fo powmno - Ano fo Wedle wasze~ Je~ człOWIeka ,,-qiewychowanęgo'. 
sZY~Y. pozmeT· .wsz~st ;e znnym. Mbże to'i ksztalcuny doU{iek" w>.'.!1!.ąd..ać? . ki przyśUm. Bo ... Stach,?oWl oCIec . ., ' , 
mnzel' poetyckzm lzbacJom. t 'ale. n';nwychowany ., . . W dwadzieścia kilka lat p'óź-Ida}·om... . , .' lWITOLD P.OPRZBCKl 

O· . ,. od 'wczas na-s u- . .- Uf ." ~-.. • , . JClec mo J ł P o c _.: •• ',' _ • '. ,. ., .: , " _ \.' " ( 
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:Moda 
; 

SI 

Ryg. 1 

Rys. I. SU~ Z wełny w d:o~ 

wolnym kolorze azdobi ona haf
tem. przy przecjięt,VlClh kle~Z&rrlaćh. 
Rękaw wszyty dość szeroko, llJCZ 

. nie ;. j·.mOIlOWO; spódniczka. z 19 !r.l:a 
rozkloszO!WaJlllaJ przód orygm·ł.lnie 
E!J'.1oJony pod szyją z~pięty na 

trzy obciągnięte guziczkiJ paSek 
w li.O.'orZe sukni, kh luritu. 

T ego rodzaju kie!:#zeni-e s1użą 
wyłącznie. do ozdoby, nie n81-e~y 

..... 
Co 

Odpowiadamy 
I . 

"Kometa" - ~!brania ar, lromTIk;1 
są l:>a.rdz.o moooe. J~;i dtoom () suk
Me ikir6tkie, koron:k.a poWlittna być w 

tym s.aml'lt11 k-ollonef eo S41knLa. W 
Sluklli ba!IoW'ej" -do ziemi mCl'iePa41: 
soib1le PM:WQllić 'lla 2:eS'ta~nia barw. 
M<;dieil U)O<dawa~y w naszym woda' 

j.ec1.rNdc nic w me wklC!d'oo, wbZ'eW . P. Maria - Przepisów }mf.namyc'h 

przysłowiu: "Nie su:knia zdObi me p:odah~i1n;Y. Rad.zę za()1pl8.trIY'Ć się 
czlowreka,a1e pelna. k~e.ń". wksiąli.kę lrucl1.a.rsktt 

Rys. 2) Popo1qd!niowe suknie} Rys, 3 Rys.4'"sooia" .....: N~e radz~ prze.C!howy- ~NA, L ł S T }' 
id, sama lt1laIZWa wSMwje" t1PS.i waĆ kape14lsza. piil'Śl1doweg.o dQ ~{)S- ,_ ........ _____ . 

się po południ,." ta jednak na.:jle- _ ny. W~aśnle tet.az "ut· od,'!>OWiedTIial daie ~iędo t\1a:1eł Slt:AizoW.atlycłL. 
piej będzie wy(JlądaJla w noc beIr P' O R A D' y, t1>Ot.a.ł118. !P'ldśnioW1e dcaperu:s'ze. Do w&o. ..Koron,a" z warkocza rów.ll:zź bę-
księżycową (przy czym elektry~ . .' . slelll1.eJg.() kostlUi!tl1ll l() \V1ie-loe b,arc:'lmLe,J I dz~e. dobrze wy,g\ą.da!a. 

lltt.dMe s'Lę PiIlc. a do Je'mich S1.1/1de.n l ność musi być popsuta i ani kat M. L. N a wzmocci~re c.ebul ' 
wałkaświooy). wł~ch i p~te'9zenie po1'O kosmętyczne :::~=y «J:nśnlo'W'Yc!h w t>g,óle sIi~ 
Cóż robić? Nie każdy kaprys. stu wioo6w doSikooa'ły jest Na· - ... 

mody, jest twarzD!wy, tilemoźe kt6 am'k z korą oh~ KalWeiek aby 1:warz wyglądała :zdlrowo l nor p• ftalioa - Do~ra'Wldy ztbyi moCl1O 

Rys. 2 

kory chinJOw.ej po:kIuszY6. weypa6 malniie. . prrzeJlttll1lje s'!ę P~l 'kw.estlą pr.wJtCia 

b oI..11..! 1 1 1:s:zk'1a .... n,..·.,. białe· NETTb , W P • °w na w.eselneiro. . Przede wStY'sfkim nie 
do U:ł.Cl.lS.l.:J.!Za a....L~ .' A .Dł. alni W1-e e mooe 000 podw&tyć Palili budże-ru . 

. go alralru., odStalWi6 :na tydlrl'en.. IO tn.a1eq J~ tD~ ~byt allIini:e Musi s:ę Pani zorliel1J!:Ov,fać laik2j. 8U

dJnl. PIlynem tym mcler:a:6 sik6r~ dzialającycl1 krem6w ~ m-ę pędz.1e paul mQlgta wydać) alby 
g'towy dwa raJZY dziiOn!n~. cZJy!Ch. J- to nie tyllJro ®yttetc'z* nłe l1ąTUSZYĆ ~M~yd1, ni.ezb~dfiych 

P. MIRA. Wah % nadmi .. er n.e, de mOże owad si§ oawret iD'O'ZYoJa. N.'l !tm~Yl'ęclu WitŻll1lielsz:v .te8lt 
il1lym uwłosit6niem n.a1e'Ży dto naij- SlZlkod1im. Zabiegi ~0%Ine nas-tró}, ~ meoo. 
trudnlej'SlZYch zad'atl koometyhl. odpo~ie dl1a Pan! - to pn:e'" ',.NlezdeCy(flłwaaa." - Poip4:elIatr 
Usuwan.ie włosów w S1pOSÓb nie· de 'WIłZ'Ygtkim dol.dadJne oC'Zjl'SZlCza ma,terf.a:t <lbsilronaJe nada1e sIę na. PO~ 
włdcl:wY. ~ po~. ,PO" nie *6ry wielcrorem, nBljlepiej kryCie Mm j; .rudych l~s6w. 
~ j~ ~ję. Naljp!:ost wa'tXą i tł~ lklremem .. m:mY\'Wl me~ lPoZ:ę itIe«rl.aJ do do~ po-ct-
ar' t n~j B~ lłpdSób C'~ ,sWtlt'IiI1Ie mycie d.obrym StjfĆ łuttrem. Karpohl·ne p1\n,am'Sklel 
póI1.f:'P. na. odba~ ł ~b!!al" ~~ym my~ i odro" n~ew~~f> 'będll modne ,i 'fil' t.ym 
mu' włoB6w ~ wody d'C" 'b1tna le~ 'kremu· pod ocary. JI()Imt. 

ntonej. Wodę UItlelnA:onę moIi1na NiJe na'leły nQd'ltlZywa~ kJremtt na . .. . . 
~ ~tacl. ~': Perlly· wc' "k6t'a musi mieć molŻOO'ŚĆ "R. 1(. -WdlŚłlmwą' wełnę moiM 

lńo&oWa '!I r--' • _'. . ,u~a.r'how.aĆ tyPka n-a cz~rno. LemeJ I 

dlrali 1,0 - 1,5, LaJnolim 0,0, V:a wypoczęCl'S i oddyohan1a:. R'ano'r."lA<lĆ A f .r1-."~· d· 'Ż I ' I I 
• . • IJ'U.Uu. uQ a 17"",001, g ~, 'll em.m,e- ! 

aelilndto,o. , po ObmyclU twa~y przegotowa- jęttnw ufarb-owliny mat.erlat PUSZtcz.a I 

Niech Pani ~dbuje wtecżO.t!etn tnę letmą wodą, na1:oży6 ten aamkolor i 'brudzi b~eJ:znę. Qr941,aió-wy li 
~erać twarz ciepfę, Clzystą o!li~ą 'krem, pOiOZekać pacę" minut ~Ź naHev:ej połq.czyć z hmdno - rÓtfo--, 

. nileej'l$ą nil watce, . '" na~i'ewsią1mie, nadmiar rl'etr.zec kawał' wy:m, Jruib jeśld ch,o,d~ Paui o ba,rdzo i' 
6 l. etnie prZegoto. waną wo- kiern baty:stuczy waty i napu- s-krOtltlne z.estawlem.;.e ...... Z ,po'p:'ela- j' 

zmywa . pÓł~' m1 k'.,...... R' ...... !O d ~ • , tym, czy z grrulatowo .. Marą pc;p:'tą. 
d _J:.t na z· e ku.... !:!lU' TOW8l: . W 
ą }"V'. '.' • zor6w na ro'oo,h' szYdełkowe n1,ei 

my6 twa'f'z letnim nrupaJte111 m!Jzu . Włosy trzeba stC'Ziot:kować s~: zamtesz,czamy ze WZtgi:ędu na $~czu .. 1 
- ły~kar na szildSlnlkę wody. tematycznie dwa razy (a co na] pIoIŚć m~eJs<ca. Od'pow:~dnt żurnal 0"'1 

Ten Iłp®b myda polW:itt15e'!1 wpt~ \ ~ej fU) dziennie. W' ci.,u ki1k~ trzyma PałJ,j w Ikaż'd'ej ks.!ę;marnf. 
i1't.46 łagodząco na wcłt~ć i ru....~ mtn1.lt. ~tkę myć ozęs.to, gdyz 'f ... """......" ,I ~ 

, .. . . lo bko łtJlll!\1V'lliuHo - N a te "szystk, w 

dZ'MDe 'Się ~k6TY. , W prZCC1Wlfllym raZ1e W sy szy dość osoibisteromaty nie rnoźemJf 
l3toda.wki mo.ma usu.ną6 w ZQ" sj;ę th1szozą· Pahi .o-dl'ow1edzieć na. l,amacb p';l'l,ma,! 

k1adzle kOOInetycznym., K. g. Objawy, które Pani opi· a prywa,tn;vcll od,po,vd"!dzd - .lic I 
PtiZy-ozyną bladości ,ponczkÓW': ~; WlSka.zują .. :na jałtęś powa:- udz:I&1amy. l 

dZet'W6fi~~ći nćSa . m~Ź'e by6 ~n:~. meJ9Z~ .ch()t~ s~6ry. ,Jak M.r P. [<rysfySJa ; .. Viola" _ Powyżej l 
mis lub Jak~olWlelk l!nI!la. d~leglt lłzybcl'e1 powlJn!n.a enę Pa'111,ZW!I'6cl~ podajemy, mo.de1 ef.ekirnvn,e,go uczeat 
woSc WewnęLTZI1l3, kt6ną tirze~a l do lekM,~~~~lM';L .. ~'t-tc>~:: sanIa v!leczoro,vego, o które PanIe I 
w~1eic~lc '!li. ;QwtvllJS.?'y;m ,~f~~~!~-""- ~,an . PfoO's~t~ .. Ur..";esan~-e to dosfkona1e na-

--_.-,»,~ 

, nr 
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KAtENOARZYK HISTORYCZNY 
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8261 I ~~~,=:. DzisieJ-sze imprezy s·ortowe 
Jutro . Ił ' p' - · 

STlClI lA Jana Złoroustego ,- ropozycJa 
• słowo ,Przybyslawa W dniu dzisiejszym mieć będŻie- zapowiadającej się walki. Cracovia 1 W Wal'szawie odbędzie słę meez . I ' 

1077 Henryk IV udaje się do Ca.nO!!sy. my' cały szereg niezmiernie cieka- broni tytułu mistrza Polski, a Wisła bokserski o drużynowe mistrzostwo Dyrektor Alojzy Popekbyl dnia 
wy ch imprez ~port?wych. '. dopiero W ty~ sezon.i~ wysunęła się Polski, między Groch~em a' War~ą tego strastzliiwi'e z'ajęty. Telefony' 

K R O N I K A . Rzecz oCZywlSta, ze na pla:n pierw- na czoło druzyn hokejowych w Pol- poznanską.Faworytanu są zawodru- ,... • 
. , , gzy WYbJjają się' mecze' hokejowe o sce, mając w swoich szeregach kil- cy Grochowa.. ' br:tęc,zaJy wokół mego beZtfst8tf' 

W~NE TELEFon mistrzostwo .Po1ski. w: dniu ~isie~-lku, doskonałych zawodników. <I! W Poznaniu HCP spotka. się z "e, Ja!'- upr~'y~rzo;~ muchy. Re-
WOJ. urziid-Bezp:- ~ tel. 252-72 szym nast~ w Łodzl. dokonczerue O godz. 17 nastąpi na tym samym mistrzem Sląska - Batorym. ,ere1'lC.1 UWIJalz S1€!, wnosząc ralZ 
pow. Urzą.d Bezp. = ~e:' ~~~ tych ~awodow, kt6!I"Y Jak dotyc~czas lodOwisku drugi i ostatni mecz o W Gdańsku Milicyjny Klub Spor- raz: grube pliki alkt, SZ1tlUt 
~~::~~~~~.,MÓ. O. _ ~: 185-02 prz~19sły nam szereg sensacYJnych mistrzostwo Pols~i, ~zegraJl?" mię- tow~ w~lczyćbędzie ze ZjedDoezo- liem tów czekał w ::4ekrełariacie 
Pogot Rat. Miejskie - tel. 104-44 wy-lllkow. . dzy :e.KS a Lechią. Z poznanczyka- nYJIl1. " ' , ~ , • 
Pogot. Rat. Ubezp. - tel. 134-15 O godz. 12 na 10do~, ŁKS: mi mamy się, dobrze. W tym sezo- W Częstochowie miejscowy . CKS swoJą kolej. 
~~:t'p~~~kie PCK : ~:~: U7-1~ Wi~a spotkasi~, z Cr.acov,ią. .Spo~- nie walczyliśmy z Lechdą już 'cztery spotka z TUR-em Rzeszowa. ' Alojzy Popek podpł.sywN wla-
Biura numerów - tel. 1994> k.an~e ~ zapowlada SIę nI&r~llerme razy i, tylko jedno spotkanie zakop-Wisła W~czyć, będzie z IKS Wro- ','e I200-nv dokumetnt, ~dy do 

CIekaWIe. Te d~rby krak?WSI~le tym czyłosię zwycięstwem Lechii w Po- cław.. ' ' , -' abin:etu WpU6lzczOlno petentkę. 
DY2URl' APTEK· razem odbędą Slę w Łodzi. Nle, chce- znaniu. ' Lublinianka w Lublinie p . d . l 
' • . my przypominać o Wlieloletniej ry- '-. i ŁKS - ame y ••• - zaczę Bo 
/~ziSiejSzej nocy dyżurują. apteki: Rem- l' .. W"ły C .. t lk Od godz. 9 rano w sah YMCA w s ę z , . Z • 'l' "1· '~_ol 
bielińskiego (Andrzeja 28>. Szymafiskiego wa ~CJI.IS . Z raco~ą me y o Łodzi odbywac się będą w dalszym W Sopocie reprezentaeja :rezerwo-~ WlęZ eJ, ZWlęZ ej - rY~Rf 
(Rokicińska , 8). 'Zundelewicza (Piotrkow' W ~nłce n<;>m.eJ, ale i W mnyc~ g~- ciągu mistrzostwa Polski w piłce wa Łodzi rozegra mec:z między- opek, podnc$ząe słuchawkę ,ed
~. 25). Szlmd~nbucha (Srehrzyńskn 67), łęzlach sportu. ~s, ~ak.chclał, ze siatkowej panów z udziałem najlep- okręgowy z reprezentacją Wybrze- nego szczególnie uprZlJllkrzonel/:O 
LiPleca (ul. PJotrkQwska 198), Pastoro- tym razem publlcznośc łódzka bę- '. . ' . ' , 
:wej (Lagiewnicka 120). ..:i--l ś' dk' t' 'śc'e ........ ........40 ........ 0 szych drużyn z całego kraJu.r. Do~ źa. . t.elelonu 1 

,

., l.Uo,e Wla ilem eJ l, l "lłV~IIVW tychczasowe rozgrywki, które trwa· O godz. 9 w· sali Rady' Miejskiej - Ch' ._, b .- . _.I-mil m v ją od piątku, wykazały wysoki po- w Łodzi przy ul. Pomor$iej - - Clr.ua' ym Z8iproponow~ ... 
'r-11 ' , -J.;R'I ~~~ ~~~~y ziem zespołów akademi<;ki.ch. walne zebrap.ie piłkarzy łódzkich. - -. Co?/~? 18 koma 35?AleJ 

, . ' .. t1t .' ul. Dasz:!f 3.4. dz C' • Ł KS ' 4" 0\ '(2 O '1 O 1 O) ~~ ;;~~:~~ ~ ~zek1 dvMlcb 
TEATR W. P. (Cegielni~na Nr 27) -- 19~i§ ~~ ~~ZGajcegOem~:O~Ri raCOVI8-' .' •.. : J : • : . ...:..- ... kupno maszJ'lt1Y do pisama, 

godz. 19.15 - "Krakowiacy i Górale". i ORCHIDEJA" W opraQowaniJu 1 re ' • "ioze:n~~' wzglęc:1rnj'e księgoWania 
T:EAT,R POWSZECHNi, TUR (li-go ,ży8erl.:i JÓzefa Wyszomirskiego, 'w Kr~ek ho~e~~o:wy jest t,eż okrą'gły W drugiej terc,jd bramkę ~obywa systemu •• Picolo".' ' 

Listopada 21) - godz. 19,15 komedia BU- deJkoracJ'ach i kostiumach Jana ,Ko- . K _..I l' 
zi.flskiego .. Pan' Damazy".. jak pitka llO~ll~t ; plata figle. . asp,rza;k, będ'llc jc<Uny,m znaoj ep- C '1 t me' .... 
TEAT:ą KaMERALNY DOMU 201.- sińskilegO. , Zdawało się, że ŁKS po zwycię- szych obrońców ~aJ,ego tu~ieru. - o - rzucI . 1laiS ęp "' 

N1EtA (PrzejaZd 34) g. 19.15. sztuka Udlzilałbiorą.: 'sta.niaław BuglajiSki, SitwilC nad WiiSJla dosyć lartwo f'OZpra W trzeci,~j t,ercji w 6 m. Ma:rochew- stronę pe'ten~ki" pochY'l.aJjąc si, 
Tadeusza Gaycego: .. Homer i Orohidea". Adolf Chronicki, Kazitmietr'z Dejuno- wi sie Z Cralc,o~i,a i t:vttn samym wY- czyk ust.a:la wY'nik m'ecziU n.a korzyść nad aktami - ohoepaini poSadv 

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ' wi "D~-b . D' p k' Hal' " '. llejsc t Craco·vl!· .. ··.0. '. tk'P • .LUTNlA". (Piotrkowska' 243) _ godz, CZ,.ocw. ara ~&Plns' a, . ma s:u.nl'e Sile. na Pierwsze. n·' I "e w ·a- 'S' - mc3$zyntiSl I •. 
16.00 i 19.30 operetka .. Hrabia. Luxem- Drohooka, Jerzy Duszyński, Wanda, belc'e p.u.nkttaiCyjnej m1s:trz.oostw hoke- Tym raz.ean r6wuilet. na!iJeP8zY1U ' _ Nie; ja jestem Pl'Z'łKłetawł 
burg". '! JiIlkiUJbill'iska, Ja.nJUSz Jaroń, :Maria Ka_1 jowycfu ~i.' . 'graczem ŁKS był 'bramklł!l"z M-aJki.l.ty- • lk f' P' 1 et 
T~ATB .. SYRENA" (Traugutta D - niewska Mtchał Melina, Adam. Mi. Mec'z' Cra,C;Q,Vllii z ŁKS z,akOIiczył nro'W'l,cz. Zawi,()Idła n:'eco obrona, a Cle ą lrmy" JOO o • 

godz. 19.&0 Komedia. Hennequina i Yebe- k":'''~J'ew:''lr~, Kazimierz RuOOikli,' Da- sl,'e zdecydowanym .. i zas.tużonym zwy pr,zede wszysrtkim nalPastni,cy. - Hallo - r~l dyr. Popek. 
tra .. Pani Prezesowa". , ' :\n4 ~ . C W· C ' '~ł 

nuta Szaflarska . Ludwik Tatarsiki, słęSlł:wem raCOlV'l1 4:0. "ralcOIV'ii nawYrżmellte za~u- noS'ząos1uchsw'''''''' . .:..- Nie. prr TEATB GONG (Południowa 1.1) - , 1- vS '6d~ k t d d ,. . l" M .... -"", W' tk---...u Ka ..... 'P. godz. 16.30 i 19.15 Premiera "Tylko dla Jacek WOS2lCZerowicz Fel:ilks żu~ LIt'o, zaw,!' '\ po fa' 'aill1e na ZIele. zy I: a,rCitiewcLoY'l\., 0(101 VW::l'l'li",' . Boguś, rue reflekrujemy. A 
dQrosłych". . kOWU!l'łrt" Łodzi-an1'e graH . wYjątkowo s~rubo i sprza1k i W!ęoelk. 

DZIECIEC1' TEATR KUKIEŁEK Kasa: 0ByDIl.& od lO-ej, tel. 123_02. trudno było 'POznać ty,ch ws,zystkicih Sęidz!'owaF WaJCł'aw Kuehar LP'fM. 8!1'l!i też me ma· 00 ozek8fĆ -
BTPD (ul. Nawrot '}f'/, Dom. KulttiryMi- / - gra,czy, którzy dz,ień przed tym 1'0- P~uiUsz.ewski. mru~ł do petentki. -' Nie mani 
~~~~! o godz. l2-e1 "o zaózltu S«Iko- TEATR W SALI GEYERA" traf:ii ?,okona~ Wi'~~e 3 :2. PUibHczl11olooi p?ftad 5 tysieCll'.oza.sou. nzc rHe kupilj", szlus! 

W niedzielę, &n& 26 bm. o godz. m?:. ~~~~~l ~~g~a~~':f:.ak w ~ 'W.·sla _ Lecbll18 8: O .0 liod. zinie5-~j Popek w.VSźedł. z 
18 min. 3Q w sali teatru przy m. Piotr l' • • ad t...J 1 Al Ś ~ 
kowskiej 297 s'ekcja sceni'ClZl11a świ~- chw h Slkuraczyń'skl zd'o'bywa ru&ą' (nura. t zauwezy nal'ł e, za W1G'~ 
tl~"" PZPB No< 3 U"~.. "wl,n . bra.mlke. W dalsz~""" ciągu mistrzostw hoke jes,t piękny· OdeslaJ więc do Aa--' . JNy przy .' . ~ .. ".",,,aVVoL<Qo ar_ Oraoovfa p.rorwadzi 2:0' ŁKS jed- oT Ą- . 

CYWe;rołą. komedię w 3-ch akta<lh .pt. nak ma p,rz'ewagę i odda1e dosyć jowych Polski rolZgrywanych W Ło- rażu- sam.ochód i posz.edl pieszo 
"WuJaszek z GwadeluWI• Ceny 'bll~_ dl\lŻo strzałów nlit bra.mkę Craco,\',lli dzi,' ?lisła . spotkała' się 'wczoraj z ą domu. Bylo mroźno. ale (Jrzy 
t6w popm,al"lle. PrzedSjprz,edaZ bi:l~- ~ ~ ł ' LechIą poznańską. -' rimi " 
t· k Si t tr dlniIU edlst I a'~e są ODJe a o oe :tle. Mecz tym razem nie stał na zbyt 1e e. 
wiO:n;: da e~::.a llu ~ Dz' Pil'Zd 1, at, Sędzia Ku I ~r uSJu,:,a ,z bo,iska wysokim poziomie sporłoW)'tl'l.Wisła WaJelach dotIonil iakąś pa-

ADBU (Główna) -- ,.Romrms 'pajaca'l bOęd,gVWb' .eJ. 100, o a 'W. o1'kOW$lk:!lelgO, l Kaso Tza:ka.. C.rac.o- była faw"''''''''tem . meczu j odniosła M;6-'-.... n· część ;.Komediantów~·. 14 nie ą. na sa.lę W!PUJS~za.ne. \7la gra w ozwórlk:ę WY'daJe Się, ze ,V·ol '. • ..... nA~. • , 

..:n,.~.TYK '(Narutowicza 20) -- "Mak- ,Kasa c~a od lO_ej. tel. 123-'02. jeso! to dogodny mometJtt' do ';vyko· zdecydo~~e zwycięstwo -~ słabo, - Z4rabna bestia - pomysla1. 
BAJKA (Franciszkańska 31) _ "Zoja". r2ysttamia. alle lHeSlt,ety altaR: jak pi'er" a~e ambItnIe ~lcząc~ t,e~hlą. ~dyż mial zwyozajwyralŻa6 się la-

2) Tw d 1 t 'k . d ,'. . ł 'b W. pierwszeJ· tercJ;I WlSła ~ez Od • • -',_L" • GDYNIA (Przejazd - j, ar zi u- wsz~ . a } rug! g'ra.s a. o. Jasmski"''''o Kolasa i Pałuea zdoby- l 8.'rme 1 avu.'tnie - szykowna. 
dzie"., Widać. ze dru:ZY,na Jes.t wy~erpa- "ID, '. dz' -'I ,g,'" _.~_. ,. - .lI_..3I~_...!:' 

HEL (Legion9w 2/4) - .. TwardZi lu- na 1>opirzednllm meczem z Wlstła., , wa wyra~'ll~ prowa en:te .~. CJ;W mozna ~-.~. "'. ".. . 
dzie". ' , " , W ~g1eltereji . Wisła, ~aląc~., 'Zrów.nal<'$ię WltJC z.rdą,zSJrzM ';:.f!!A (Ruda, Pabianicka) - .. Gunga pe~10n~ zwycięstwo speeJ~.lnie ny:~ W oczy. Ładna. Nawet barv:ko 'Is:.'; 

POLONIA (Piotrkowska 67) - ."Zaka- TYLKO DO 29 b.m. wyslla .. SIę. W k~nsekwen<lJl wynik r1 U h 1"1 kapel • 
sane pioseftki".' " mEDzmLA 26 STYClZNIA194'1 B można. odbierać żyWność na. kartki w tel'CJlten brznu 1:0, :Bramkę, zdo- ,na. c. y 1 .' \usza. , 

PRZIIDWIOSNIE (ae~msklego 76/78) -:- 7 S " ł 705 M ' ka. 8 ()()! s~·czniowe'. . był Kolasa. . " - Czy moznaby kaJWaJek ... te..: 
,Podrzutek" . 6J5 ygna czasu. . uzy.. l' "3. . ., od ' 

, R. OBOTNIK . (Kiliilsklego Nr .178> - !>.dennik. 8.20 Program. 8:25 ~uzfka. _.' Wydawanie a. rtykułów żywnościo- W1lrzecieJ' tercJ'Ji Wisła -a ma., ez-. ~o... prbwadZlł6 panią? PfO!IZ, 
N '~-l i" $.55 .. Polska Rodzina Racbowa . 9.00 Na- ch a ka ..... ' .. l·' z m' ca sty""",,Aa b~.· . . .. . to.., • • ź' .~_ . ~ 

.. owe p~~v ~.:ska. 84)....,. Skarb Ro- bo:1seństwo. 10.00 Aud. regionalna ż· La- wy n . ,n,J~ -. ... ........ , .L-: me lepieJ. Lech:ta walezy ospale' l mnIe la mo zr~tec. 
dzi~uJi·~ , .... giewn~. 10.45 Muzyka' północna. 11.15jtrwać będlZe . ."lk? do drua ;29 bm .. l stwana 'chaos~e tylko P?d.swoją . -~Ależ prO$t} bardzo. Jeśli patlI 

RBKORD (Rzgowska 2) - "Elwira Ma Koml1nikaty., 11.20 Muzyka salonowa., po tym termlllle zywność nie będZI~ ale i pod btamką Wisły. W dalszym'k od t..;J f}' . / 

di~'" , 11,67 Sygna.ł cmę!l.,12.o5 Pora:n~k sym- wydawana z uwagi na koniecznośc 1 j1' . W' ł ars8.lW - pąltO uiZlewczę Z Qa" 
• 'ń ki 123) Ul" foniezny. 13.80 NIemcy po wOlm~. 13.40. . . ' . .. C ągu na epSZyml graczamt 18 y. Ś-~-_1.._-' 

Zło~:J: (KUl s ego - ". lca .t\ud.dla'świetlic wie~skich. 14.25 Recen-: sporządzema remanentów sklepo- są niezastąpieni: PaluS, Soko-łewski~ rU1ącym u l:.Cut:<J~mn;' 
S (Bałucki Ryrl'ek 6) - "Sekre- ZJe. 14.35 Chwil:ka Blura S~di.ów. 14.40 lwych. . Kolas l 'Jasiński.' - Eee - pomy8laJ Popek ...... 

ta.rz J\ejkomu". .". Teatr WyobraźnI. - .. Demon .. _15.20 Kon Z b' • • d ł '. _1_' _1_ • •• , 
TATRY (Sienkiewicza 40) - t,Ieh stu cert ?olskiej Kapel.i LudoweJ, 16.00 Słu- " e ranla I o czy y Bramki strzelają: Peter, Kolasa, !€U( ona ti:IJK, to mczna śmieJeJ. 

i · ..... _n.· ehoWJSko dla dZIecI. 16.25 Na widowni , . - '.~ki W· t . '1 Moz'eb L-... kI ,cS_4 ona Jbu.uo • b 108) _ P d _ tygodnia. 16.85 R,ecital skrzypcowY ,Br. DZIŚ Peter l Jas1410. ynik W el tera] -.' yo"mf - Tze e'Oftno 
.. _!.-!JCZA ,(Piotrkową" o rzu &tsztatówtiy.!l przy for:tep. prof. K.

17
Boola- -. W' !b'.-l Z.......-. .... - ,_ ",.....i-. brzmi 4:0. - weszli do j~Oś lokaJu. Prze 

....... '. cewiez. 16.60 Listy l progra.my. . - ..... u . ", ... ......-<in... ~U)IWV ... , I .' ' . 
W!;SŁA (Przejazd 1) ..,.. 'tt,Ro~8.D8 pa- .. Podwieczorek przy mikrofonie". 18.15 Piotrkowska 40, sala I. CI god!i1 10-ej ,ze- Mecz kończy sdę ostatecrzmie 213- 01eZ troudno . tak. ro.zimawia6 na 

;Iaea n oz~ .. Komedian w,. ..5 minut poezji". 18.20 Aul!ycja wojsko- branie ogólne braMy opałoweJ.' łu.A...-. -'--.. nn ,.. 8'0 ,l' - M . ---z . 
WlAKNIARZ ,Zawadzka 16) - "Za- wa. 16.60 "Z zycia kulturalnegę Lodzi". - W lokalu Polsko Zw. Zach .• Kośeiu- S f-V1Uytn zwy\;ll .... ~wem, YYlSa,y •• U ,fCy. anty f#i'-ez, O czym ptT 

kazane piosenki". , 19.05 .. List" w/g. Fredry .. 19.80 Prze- szkl 85 I p. informacyjno - sprawozdaw- S dzio 'ali ""-..ł..... 'XI: t. ówi6. ' 
WOLNOQtl (Nap1Órkowskiego 16) - glą,d tygodnia. 19.40 AktualnMei dźwię- cza Konferencjjl Prezesów.i Sekr. Obw. .' ę iW : ..... "."""0 l apu "J-f-to '-8 _ ." 

"Panna bez posagu". .' , kowe. 19.57 Sygnał czasu. 20.00 Dziennik Polsk. Zw. Zachodniego. - ',' PubU ści lo ty. . Ł - cm.', WltJO pan naprawd, 
ZACIIJ3TA (Zgierska 26)' - .. Uwodzi- aG.25 ~certsolistów. 21.05 Ciekawpstki :- W a1:111 Uniw. L6d*iego. Naruto- czn:o przesz mąe., 0- :1zdalby , " 

ciel" - , ' nterackie. 21.00 .. U naszych przyjaciół". WJCZ6 «!B. o godz. li-ej odozyt prof. dr. dzianie i, tym razem woleli przyjść .... 
, KINO 08WIATOWE (ul. Rzgowska 94) a145 Audycja rozr'ywkowa. ' 22.00 Kwa .... .r6~efa IWińskiego p. t ... Skład i budo- na drugi mecz Craeowi z Ł.K,S., - No dczywilclJe. Nawet bar-
"Dzieci kpt. Granta". diana proZY,. 22.15. .Program na jutro .. - wa ~kOM1'PY ziemskiej", który rozegrany został p6mym wie-, h' . . 

~ \ 22.25 Koncert- ~czeń. 28.10 Ostat. WIad. - W lokalu Zgromadzenia Kupców,· ZO . c cę. 
KlD9 Wisla ro:l:poczyna. seanse o godz. 23.20 Reporta~ z hokej.owych i siatko- Piotrkowska 40. sala' III. o godz. lO-ej 9ZOrem., - J Elką iloś&' 

18 1S' 20 - w niedziele i śwteta od go- ~ch 'mistrzostw PolskI. 23.30 Wiadomo- zebranie ogólne branśy 8pO~YW~ wa- -no 
dziny'14. ŚCl sportowe. 23.33 Program na dzleń ju- rzywnlczo - owocowej. - vO to zneczy "Jaką ł~e'? 

K' o Bałtyk poozą.tek lk.ans6w· goda trzejszy. 23.86 KonĆerL.~czeń. 23.65 Za- - W audytorium Politechniki Lódz- Ja1i:R '1006 . ..."'" ' ___ J-: 
15.S~~ 18.'00. 20.15. ' • • kończenie audycji. '. klej. Gdańska 165. o godz. l1-ej walne P I . łV ' D '"'Z' l • ~asIZ'yItl~u pl_UlG 

KhlO .. Polonia" począt~k seans6w: 16.30 zebranie Akadem. ~"":,,. Sportowego Lód!. O acy zwyclę&',li W O'OS sysf,emu "l'tcolo" chcM1by pan 
18~ilo20·.:~6kn1arz·· 'poCZ. sean. l6.00~AKA DZIS POGODA! JUTRO (37. r .tI..,.7) , .... ' . dyrektor zakupić?, 

. Na,rci,aorze pOllscy' starildą,c w ml . N· Ó 17.30, 20.00..· "' : Chmurno z. pmejaśnien1a.mi w - W lokalu Zgromadzenia 'Kupc6w. t'..,j. ,I.. k d . k'cb A .• t re powt rzymy odpowiedzi A-
Kin:6 "Wolno~c5·· poOll. seans6w: 16.00, 'I Piotrkowska 40, sala l. o godz. 19-ej ze- s: rZ'(l,:)ł~WCłJC~l a' a 'emI'C .l ~Wl'a, a l . .c,.,,·P k b _!- ko.-l.- .~ 

18.00, 20.00. . "c.ią.gu <.'IIn,1a. - Miejscami mgieł- brłmie . ogólne branży papierniozej. . zajęli pieTWSlZle miejsce w bi'5~u oJ~e5~ op a, y ,rm, , 'l'lCzyc 
W ~inach: .. ~ók~!arz" ki i słabe' opady śm.ieŻIle. - Sła_ - W sali Seminari6w Filologii Slo- szta.fetoWym . 4 X 8 ,~m. 'Na $' Ulglm solidnego felietonu brzydkim Prze 

.. Wisła by wiatr zachodni. - TeTY\1I"Ie:ra- wiaftskiej i Języka Polskiego Lindleya 3. m' . l t . / tA'_J. :Lo kI ,; .. Stylowy" . ~~~I:" pOkój 22. o godz. 18-ej odczyt prof. dr. lelSOU zna.az a SU~ SZI au,1:'La, OClł. eńsltwetm. \ 
SIł ozynne wystawy .. PLANU TRZYLET- tuJra około:rildnł\lS 5 .ropn!. 'H. maszyna pt .• ,Rozczłonkowanie }ęZY- Polacy ,w Davos odnieśli yi~e ea- W.A~ 
NIEGO·... ' kowe współczesnej Słowiań9zcz~ny. tv 'szereg WSlPan;atycm sukceSów. . s;., U. 

Krupka pra.tnie me b8z racji 
Czcić' zwycięstwo demokracji.' 

Choć jeśt ciężki odrobit'IfJ 
Jednak wl~i ~ drBbin". 

I 
10~I-E-N~N-'-K--~-O-D-.-~-K-~--~'-N-r~~-'-l-57-~ 

• ze 
~ :~ 

cel . u,święcQ( środki 
/ 

:Trochę SlZoz,ebte są prz.~nJłe, 
Lec,z fe cel uświ~ 1ni11.. 

. 8ztandćft' w Aórze już wYoSOllco. 
,{teraz, m9Żria.1!~czaó oko. 



Wia.domośói_~l!lt>ieckie Clekawostld 
REaESTRACJb-. 'i}.UPCó'W nRA-1V~Y 4: Umowa (!ź;;!el'~'W!Ila r: O. U. L.f lć!dW; H" łe1'en1e m. Łoazl ro~ 18 l· ł 

CB:łJn\nctNO • FARBIARSKO_ I lub • aJd wykUpu ruchom,o-śoi P<>11ie- ~ m OZiala1:ność Miejska. Ko. _ 
l\IA.LARSIHEJ 1l11'iecldch oraz mne dowoćt:r 1JltwfJet. :n1Iłj8. bó spraw Upat»twow1enia 

Ł ~Zą.d Zgromadzenia Ku')ców m. I dizajQlCe uprawlńenia na, otr:tyma.nie Prz~blormw W Łodzi.. Cienka skorupa kuli zi~iej PO-I ra spaliła miasto w ciągu l~u ~-
o i POdaje do wiadomoo;i swych" handloweg41. kryta jest wzniesieniami wulkanów ledwie sekund. Jedynym mleszka _ 

ezłon'kÓ\v bal'l1ży chemiczno.fa:rbiar I lo~a~Wi't z opłaco-ll:ego daru na. odbu .. :!.. DZ1=Ch :~oon~ Za- czynnych, zamarłych lub zapadłych cem, jaki wówczru! ocalał, był mu~ 
ska. :- rnalarskiej, że w związl;:.u ~' ;, IU'sza. l i1"~ m. W l' r z r. jedynie w .sen letargiczny. Wnętrze:~ odsiadujący więzienie w głą
m,ozhwościanu zaopatrzenia cZłon-l: do 6 ęK~t za.p~O\llych składek człon. 1~ oraz w Nor ~ ~ r. ~ ukaz~ się ziemi płonie i burzy si~ ustawicznie. l bokim podziemiu. 
kow w t'Owary W ofkja1nych źró ko~h.za osta.tm:1 m1fl1!11ąc pl'e~ z-al'Zą e a . ew _ (!zijo Potoki rozpalonej lawy i kłęby pło- eśnłni Stm 
~aeh zaopatrzenia. oobędzie się re:! Zarząd: cego po~ej Komisji, obeJlllują. nących gazów wYdostają się naze- Wybuch Krekates w ci e dal 
Jestraeja członków wedll:ug następu .. l Zgromadzenia. Kupców ce. ~azy ~'!!"~~h l?'I'ze~y- wnątrz, aby przvpominać nam stale, ~'::: mdt~ Jawką śa i S3~~ą, W~-
jących tennitt1ów:! ' . m. Łodzi. słowyc""" pt'lZOOuv~.rc na w~a.. że żYjemy właściwie na wulkanie' &Up ymu wyso ? c ..:1 

środa, din. 29 b.m. (od litery A-K) , (64 M) sność Pa.l'tatw4, jakim w rzecz:ywistości jest cała Złe, buch wyrwał częsć dn:w r:r~= 
cmvM'te~ dm.. 30 hm: (?d litery K-Z) I Zgromadzenie Ku!pców m. Łodzi Z~ Zgromadzania. Kupców mia. Sławny jest 'WY!>uch Wezu:mu- ~raz 20 km':~c~~:J ktÓrą ą zalały 

W ~~u z pQl\;J"'.fzszym prosimy: wzywa wSZY$'t:'ldlclt swyceh człOni!tów" Z'W'1'aca bacmą uwagę swym CZłon-,BZa W roku 79 na.szeJ e't:Y. Sp.aIił on ą d~je: e fal 38 metrów wysoko
o kom-eCl2me przybycie do lokalu którtz;y :z;ljkwidowali swe :pmedsię-! ko-m. fi wpazy te ZaW'lerajfi przed.. wówczas trzy mlasta ~k,lę - W? y, . ą ę kul zlemslt sto
Z~omad'zle:nia Kupców m. Łodzi (po \ biorstwa hB11dlowe w grudniu 1946: stłbi~a o Il.a2'tWie z czasów oku~ i Pompeję, . Harenlanemii i Stabij<:. ŚC!; Okrązy~ ~ HU: wYbuch't do
kÓJ 7)1 W ~odz. ~d 8-13 z nagtępu",l' r., bądź' tet mają. iamiar to uCZynić' pacjl 1 ~ się zdarza, 2;e O'becme' 200,000 ofIar pochłonął ogień i lawa. r:rwcfo o:ei;:~ośCi odległych o 
j~ym do'\l\. oda.nl1:. \ w aty(!rznj,u b.r. do natychmiastowe~ na miejseu takowych :zmajduj& Sięl Nie zawsze wybuchy są tak gwał- 4000 km od· miejsca wypadku. Fala 
R! . ,Le.gltymacJ~ ZgrO~at1ze~ia, go ~-oszehia: się w Biurze Zgroma- z~ handlowy: POd.:imIą. nazw,: towne. Na przykład Etna na SYCy1iilpowie~a, wywołana wybuchem, 
st~O!::,n. ~OdZł (z. f?cograftą,) j dzenfa Kupcow 111. Ło~zf (ul. Pj.otr zam~~:zamy przyt:m, ze. od deCY'ZJ1lstale jest czynna, a mimo to udało siedem razy okrążYła kulę ziemską. 
.~Iel'iaz~Ją;cą. l)rzynaleznosc do S6>k! kowBka 40) do otllpoWJ.edt:!S.ego l'efe.. KOlU'ltSJi przysługUJe zailIl'teresowa. się mieszkańcom miasta znajdujące-

eJ. ,:,hemwZ2l0 ~ farbia'ł:\$lko - maJa!' I renta. branżowego w godzinach od nym odwolande, w którym w1ml1 po- go się u pódnóża. płonącej góry zbu- Roztopione wnętrze Ziemi potta-
akieJ_ _. . I 9 do 15--ej. dad za.t'!mJty i swoje prawa, popa.rte dować mur 18 metrów wysoki,' który fi jednak nie ty~ burZyć, lecz 1 
1~7' Karta. . reJestracYJ!!1a. na. rok I S;prawa ważna l ;p15nal w n11ar@ potrzeby dowodami, przy.. ich chrooll przed. lawą stale ścieka- naprawie. P~lmi~a skorupy ZI1em ... 

- .' . (64 :M) e.zy;m ~e to w:tm.no być zgło. jącą ze stljków~Jednak w roku 1669 sklej) spowodowane trzęsieniem Z1e 
3. Potwie:r:dzerue zgłO;;;zen1aĄ upra- szon. w K'Omisji (ul. Roosvelta 15) wulkan okazał się zwycięzcą w tej mi, są właśnie wypełniane i spaja ... 

wruające do proWadzemaPtfledsię. Zg.rOma.dzeD!le Krupców m.' ~ W m~zalnym termInie 30 walce, gdyż wyrzucił z siebie tyle ne płynną ma~ wulkaniczną. 
biombwa. na ter,enie m. Łod'zl,'. pPdaje do w1a.dom~ swy-oh ceło:n.. dIn1 od cla.ty ogłoszellia. wyka2JU. lawy, że przelała się wierzchem mu J. Lewan.dowald 
8(64 :M:) rów i zniszczyła miasto wraz z lnie- . 

lIłEUJłZ~DOIA TABELA 'YGRAIICH szk:!:~em niezwykle gwałOOwnel GWARANTOWANA 

. ił",,~1:niftnł·.!IIIt iI_.a.JR K,I.!l'lał!.'Y ". 9 Loteria." OGŁOSZENIll' go wybuchu był. wulkan Mont Pele najlepsza. - n.1e:t.rują.ca 1 najta:d-
\1oł."'Z., .'tOP u l-w U.;J "'ł na Martynice. W roku 1902 dosłow- sza. pasm do podl6g TYLKO 

W li:! no ł ~ ~ k Zw:fęzek "Carltaaft DJ:ecezjli L6dz- nie eksplodował zastygły pozo;rnie I lICJ!Ij ,g~ne pO;;;,p1U' % \Ue onc%enie) lkt1ej, ~rw1ł do rozwrowadz.e.nia krater. Wyrzucił przy tym chmurę i ~flllI'"f'.t 
15010 00 190 344 379 398 432 601 645/514 518 589 766 794 821 936 951 tY$i4ca. lttrow tranu, przydzielone- pł~ących gazów wulkanicznych, któ ł.! ___________ _ 
811 866 895 904996 997 16025 57 109; 44106 336 355' 441 524 531 696 705 g~ pm8Z Amerioa.n Relief for Po- I 
155 382 442 550 589668 691 821 900 I 720 843 884 904 997 45066 70 151 lI8llId do przedl!lzfkolt oraz Oddziałów G O N G DZIŚ w niedzielę 
971 979 17027 122 147 162 287 342 215 283 303 :384 459 521 658 667 728 parai'iaJny<3h "Caritasu Dleooz:11 Lódz· POWTóRZENIE PR.EMJER.Y 
425 450 511 530 621 644 736 798 825 731 839 846 994 46011 81 106 150 1tfIe;I. FOŁUDNIOWANrU PROGR.A:M: KARNAW.u..owy p.t. 
866 879 18013 142 258 284 334 410 203 471 489 504 808 887 47121 222 Tran ~ zbad!ll1l1,u -n,..,.ez Fa.tl&two. 
449 465 576 619 771 789 941 949325 338 347 396 443 537 596 696 744 ~- ~ ... 
J9153 218 224 352 '372 401 403 456 f:s35 865 869 953 48053 116 '119 148 ~eZakład'y EiLgiooy W. Łodzi dał wy 
633 604 679 831 864 880 904 ,932 236 243 271 273 442 446 535 644 710 mld pozyt:"yw.ne 1 został UZJ.l1any w 
20005 89 91 118 135 251 261 267 781 814 878 - 895 49028 160 210 242 ~k1m. stopuf:u za leezn!ooy. Po-
442 484 495 520 531 576 588 730 7571' 264' 319 329.382 383 405 493 600 606 nadto lMtytrooje charytatywne "Ca... 
775·886 929 950 21127 169 228 329 610 614 632 669 685 755 764 7n 943 riitas" jak przed!szikola, internaty, 
334 ~65 366 473 502 773 842 897 916 966 50024 45 103 247 BOŚ 375 468 522 burrsy, św1etli:oe otrzymały czekola-
950 961 969 22008 26 46 65 129' 136, 577 604 721 75& 797 897 51045 22l dę _ dożywtkę w pros2flru. . 
146 221 498 800,976 23006 93 103 16411245 363 506 511 555 606 646 719 737 
176 185 213 375 408489 684 712 720 770 1305 52100 102 130 211 352 390 
831 24093 266 297 315 510 585 613,412 592 645 729 790 975 999 53120 
63& 736 873 974 991 25080 86 111 174 145 173 200 354 360 399 631 706 810 
277 330 439 596 820 918 976 997 26071 8!3 891 894 54007 50 82 179 218 230 
616 688 704 711 745 873 896 938 958 289 316 362 751 826 831 943 55027 
27002 26 110 112 134 239 385 554 607 38 50 167 195 353 489 557 640 657 
6€-G 797 824 874 922 934 948 984 28030 738 794 840 891 56050 142 230 239 

w {)~me świę.t Bożeg? Narodze
ma Polsiki Czerwony Krzyż w Lon.. 
dymie nadesłał do Związku "Cari
tas" w Łodtm., wagon ldy\viduamych 
pac'Zek dla. rodzin ZamiesZtkałych w 
Lo&i oraz województwie łóCi2lkim. 

T l l 
A. JANOWSKA OLA OBAP.SKA, Z. ~CZY~SKA. 

J~WOLSKA, J. DAR SKI B. OIERA8IE~SKI, H. SZ\VA.JCER. 

PO(!z. o g. 19.30 

171 216 388 417 586 659 703 754 77·1 295 336 341 361 417 446 447 474 693 2iwiijoze-k IIC~tas/l prosi rodziny, 
857 873 910 917 928 949 29066 85 717 721· 797 799 811 905 933 990 które <Ybrzyn1ały a.syg:o.a.ty przydzia. 
239 248 258 361 367 420 446 583 655 E7099 193 229 275 287 418 649 61-0 łOiW'e na. paczki - o odbiór' powyż- Dla w y g o y P. T. Publiczności 

" 9 300 1- 42 1 ~8 19'~ azycl1do Zw~u "Caritas'" Diece. 
750801 87787 940 3· D '/707.710 805 848 87.1906 58023 50 87 zji "',,11;-'1 . ...n .... ·ej _ ~Jt.1,1;, ud,' GA,~>'\"'ka A, dml'nl'stracJ'a "Dzl'ennl'lra Ł6dzlr l'eg-o" 23~ 251 266 269 383 469 523 579 675 184 259 299 373 445463 517 523 594 ~ ~ UUL= ł. ~ ~ 
768 825 929 970 31129 131 214 .218 602 747 780 858 919 968 59040 73 157 111. (tel. 13Q-49) do dnia Lgo lute _ . 
271 408' 513 883 930 995 .32038 139

1

' 221 423 478 606 628 646 821. 825 876 go b,ll'. Nie odeb.l'a.ne pB.CiZk.i w tym . przyp'llU]e 
2$6 308 362 510 528 536 587 550 603 879 925971 60084 130 201225 318 termi1n1e ~stalł'l.fl. p!',Zydzte1one na.j-OGŁOSZENIA I PR\ENUMERA TY 
1~~-~6t~~2' 2~~'3~251~9254~3~~%t~~ ~~g82u7go'7l~ .. 7~7·81~~~~~ ~~ '~. biedniejB~, z dostarczeniem do domów 
707 34080 122 159 ,437 481 554 6961438 508 519 669 614 686 701 726 755 'IN ,,sKI~EPIE. POMOCY SZKOLNYCH" 
765 842931 97235154 177 251 366 B33 .835 .872 874 901 973· 62056 253 Dla P. T. Mistrzów'kamaszników . 
411 499 5S7 655 685 772 773 7158521392 -49752853054879081&869952 i szewców! KaucznIr to 'tylko Piotrkowsk" 96. pqrtef front . ..:..... tel. 212-47 
9W ~l 000 ~100 IW 1M 1M ~3 9~ mOOl ~ l~ 215 ~8 3~ ~7. Y~L~P" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
258 402 418 658 818 838 965 37044 57 1438 458 495 563 571 768 809 87 ł , n u 
17(; 290 354 396 431 460 744 862 966 64] 36 248 281 450 509558 583 629 Wyłq,czna sprzedaż: 
979 SB008 19 69 118 121133 138 188 652 '719 728 773 873 894 65144 14f1 L. ROŻ~IEOKI. _ Łódź, 
193 215 295 298 369 427 442 738 937 187 316 366 603,679 713 754 768 773 til. Piotrkowslm SI, tel. 216 ~ 57 
39000 5 p7 98 408 483 445 516 551') 777 841 903 930 66042 59 68 84 89 
557 561 596 691 701 820 823 934 943 360 549 -518 198 805 8tG 67155 203 
971 995 40042119 187 316 350 391 219 247 281 302 361 619 687 689 716 
570 666 761 '923 41093 123 284 2971727 767 963 996 682J3 225 414 425 
307 426 476 535 546 555708 835 878 r 493 543 706 785 795 849 855 866 882 
42023 46 75 230 246 266 271 302 470 169005 59 154 246 298 g26~. 431 45li 
608 681 772 828 846 858 43093' 167j494 510 618 684 730 838 841. 
197 266 296 330 392 409 439 441 509, . 

TEA'C:C KOliiEDll MUZYCZNEJ "LUTNIA" !.- Piotrkowska :243 

DZ!S ogooz. 16 i 19. 

Kasa teatru czynna od godz. 11. 

$ • 

'l:EATR' K.MłERl,\,,LNY DOMl1 ~OLN.IERZA ul. Daszyti!i\kiegoS4 
___ , t , • 

D ~ I tS 'JEDNO PRZEDSTA WIENIID 
. s:zroU!lci T. GAYCEGO 

HOMIJ t ORfHIDEJA 
z WOSZOZERO'\VICZE~:'[ I SZAFLARSq 

, • w· rolacl1 tytułowych; 

OGŁOSZENIE 
Wojewód2lki Urzl}d Ziemski.· 

prosi posia.dacza. obli~eń tedmi. 
c2m.ych \WSi S I El M I El C o zwrot 
a.k:t, za nagrodą. 15.000 zł. Tele
eon ~8LOO, w. 13. (13jW) 

PoszukuJę 1 .Iub 2 pokOje 
z WYlodami 

WśzeUde koszty zm6cę. 
Zgłoszenia do B111l'a Ogroszell 

PAP, Piatrltowska 133 pod 
,,~Y$1 Gwm-ov.ry" 

(P. 122) 

Wyhvópnła Chemiczna 

TEOFil PAŁCZYŃSKI 
ŁódŹt NaWl'Oł 43, MI. 22l)w51 

po1ecll 
p A S T" DO OIHTWłA: 

-"PRl .M" 
ł R' 8 O" 

(PAP) " . . 

SZUKAM SIOSTRY 
lIELl O'HMIELNICKIEJ 
l'aIn. do sh~rpnia 1946 r. w ~odzi 
pmy ul. Mie1ćzarsldego 23' ~ 

6ROłiNICE 

, . 

I.OMITET 

KALEND~4.RZE tablicowe (300 zł setka) 
KIESZONKOWE z piosenkami (800 zł setka) 
KIESZONKOWE terminowe (1~100 zł setka) 

(przy kościele św. Krzyia) 

POMOCY Z I.M O W EJ 
-----------------------------------
zaoWi1adamia iż 

DN. 26' STYCZNIA O GODZ 16 W GRAND CA.F.FJll 
urządza 

odVł'ieczorek:taneczn V, 
podczas kt6rego wystąpią: 

HANKA BIELICKA 
NATAL'IA LERSKA 

.1'00 BARENDS 
JULIAN. S'l'ATLEK 

Oz1t:iestra B-CI PINDRAS 

Dochód p~(lzooy na P01110-o Zimową 
( 

PRZYDZIAŁY ,tÓKIENRICIE 
dla -bram 

• . liRA WIECKIEJ, nIELIźNIARSKllIJJ' l TAPlCERSKI'EJ 

za okazanlem karty rzemieślniczej wydaje: 

SJ,>óŁDZlELNIA. "WLóKNO" :- MD.Z, :PIOTRKOWSKA 73 

"SPOłEM" ZWIĄZEK GOSPOD. S DZIELNI R. P. 
om:ęoowy ODDZIAL Spo~tWCZY 'W ŁODZI 

podaje 00 wiadomoŚ'Ci, że w d!niu 24 si-tcmla 1917 r. dla wygQdy 
lt:14entów, z o stała urucho mlo na 

Hurtownia Tyloniowa Iłr.2 
:.:j:·zy ul. GD A:tQ- S K I EJ 24 (r9g Gdań...c:ikiej i Dr. Próchnika) 

Btu1:oWlliacżynna w gOdzinach 8-1&. 
e:o"';~. 1(1.15; Kasa czynna od godz. 10~ej, ~l. 123-02. Pe,c.ząA:elt ~ \n< " 

Samuel Chmlelni'Cki - do dnia S I 
luteg'O nr; Hotel SOVQY, 414,. póź~ I 
nliej Genęve, Rue Chaponiere' l, 

Sullsse. (379) (886) 
~------------' -~"=""'-"""'--------",-""""""--"""""""":,:,:,;,,,,..J .dt 

Nr 25 (571) D z I J) N NI K ł. O D Z K I 11 



UWAGAI .. fl,GAI Ulltl a 

T. ' .. Na,ilePiei 
.. Lcyklowy, 

w' F-mie 

. .zmont~wany a,k-umu,lator Samocftodowy,' motoaJ 
radiowy· . lub żelazo - niklowy . możecie. ~OSł~Ć . . ~ . . 

9~_;łIt(IJMłJLrI"-O~~~ Łódź, Andrzela 29 ' ... 

OOSKO~AŁE CUKIERKI 
w dtiżyth\'VV'y"b o r z e 

po l e c &, F AB;;:~, " C U KRO W 

"DE'lICJA." 
Ł6dł, 

~romSldego SL (Ag. 27) 

'\ 

(ZJilGARKI, KINOKAMERY, FO-
LEKARZE / t TOAPARATY, znacz-ki filatelisty-

---~--"""" ......... --__ ...o;.. ! czne, najtaniej poleca .. Okazja":. 
Dr med. lU. GLAZER - choroby Kilińskiego 47. (A. 90) 
skórne I weneryczne. ·0rdynuje - ---- ~---____ ._i.. •.• _ 

&-8 pp., Andrzeja 28, tel •. 179-10.1 POlQ'CZOCHY jedwabne po cenach 
. " . (A.) fabrycznych sprzedaje - Rekla-. I ma: Piotrkowska 46. - (R. 13) 
Dr LInO ALEKSANDER, choroby _ ' ....... _ -,-__ '. . ...• ____ _ 
uszu, gl).rdła, nosa - przyjmuje DOM, willę, plac, przedsięblor-
8-10 i 4-6. Przejazd 6, tel. 101-50.1 stwo przemysłowe, sklep, warsz-

(ag) tat, gospoda-rstwo rothe, ogrodnic
-------....;...------'- two kupimy ~ sprżedamY'. Pośre
LECZNICA - PRZYCHODNIA dnictwo. Plac Wolności 6-4, go
Piotrkowska 3. - Porady ambula- dziny 11-1, 4-6. (336) 
torYJne I dom()w(~ lekarzy specja-

llJWAGA. Drobne przedsiębio:rstwlt' l .... , 
~andlowe. Prowadzę' uproszczoną l\.!ATRlMONłĄLNE 
księgowość obecnie obowiązują-

c~. Zg~?sze~ia ~isemhe do A:I~i.-! I{ULTUBALNA,niemleżna pozna 
ll1stracJl DZIenmka pod .... KUplec . samotnego po czterdziestce. Wyt.-
. '\ .. ' (328) I sze wyks·ztałcenie. Małżeństwo nie 
-~ ....... --.l'''''~\ ., ,wyklucoone ... :Mimoza". (323) . 
RUTYNOWANA - księgowość _. ___ ~ ___ ," .. _.. ., .... _._._. __ 
przebitkowa, listy płacy, kores- MAM 38 LAT, pragnąłbym poznać 
pondencja, pisze. biegle na. maszy skromną, inteligentną, ładną pan
nie - zmieni· })dsadę. Zgłoszenia l nę z·' dobrego dom)l - o bardzo 
pod .. Samodmelna".. (349) l dobrym i łagodnym charakterze _. --_ .. - -' -"~"-,. _._. . I do lat 34. moż~ być biedna, w za-
KROJCZYNI.z ·pierw:szorzędnych. mian pragt;1e szczerej duszy i do
~agazyn6.w ~arszaWs.klCh pos~ku! brego serca. Laską.wą, odpowiedź 
Je od}Xlwlednlej posady. Oferty do wraz' z jotGgrafią prosrz;ę adreso-
Administracji "Krojezyni". wać' Lublin; Bolesław Zieliński, llstów. Przyjęcia 10-19, tel. 216-1~. DOM nI). Piotrkowskiej, Pomor-

(loi/AJ IISkie~, Głównej, blisko rynku Ba-I ____ ... __ ..;.'""!" _______ .... ____ ~~----- I 

-''-'--'---. ---- I h,lclnego . ze sklepem .okazyjnie MŁODA. energiczna, Wyksl!:tałcq- WDOWiEC lat 40 De. posadzie 

(405 p) Poste-restante. ,(K. 79) 

Dl' JERZY HOBECKI, specjalista I sprzedam. Plac WOlnoŚCI 1t-4, g, MONTER samochodoWY . sa;mo- pANIENKA obez~a dobrze z; na, ze znajomością. j~k6w an- Cedno dzieckO) pozna pannę lub' 
chor6b żołądka, kiszek, wątroby.l ll-1, 4;-,-6. (336) dzielny pierwszorzędna siła i i branżą. elektrotechmczną. potrzeb-) gielsktego, francuskiego, niemiec- ~dówkę od lat 30-40. Oferty do 
Narutowt'cza 35 - przyjmuje 4-6 chłopcy . potrzebni natych,miast. ,na o~ zaraz. Referencje koniecz-l kiego poSZUkuje odpowiedniej po- Dziennika' L6dzkiego pod .. Szo-
tel. 206-99. . P /4 K~PUJĘ" sprzedaję . zamlentam W, ars ... zta. ty ,za.menhot.& 30. " (36~) I n.e. p,lot.rkowska. 88,' Sklep elektro 'I sadY .. O .. :fe, rty Dziennik Udzki POd I .. fer" ,(180. p) 

~ózne mebl~, 'n~'Ye i. uzywane. - -,,--'-'",-" ..... .:.::::.: .. , . ' I·techm~ny. tel. 224-48. (447 p) .. języki'" ~ ,(423 p) __ '_. ______ -:-____ ~ 
Dr ZIOMKOWSKI - chorOby we- Skłalj mebil, Kll1ńskiego 145, tele- POTRZEBNA do~wiade,:ona po-, . ' . ' . .,' KAWALER samotny; lat 31 przy-
neryczne, skórne.- 6-Sierpnia 2. fon 155-31. :(68) moq .domowa. SU~le~a l czy~ta. I' POTBZlrnNA panienka ~dol'?8 ' w stojnY', współwłaściciel. nieruc~o-
9-12 I 5-7. (3526Ip) U?llejąca '.obchodzIĆ. Slę z . dz;ec- i rysunkach - kwiaty, WIdokI. Pra LOKJ.LE mości, handlowiec, pOSzukuje pan-

OLEJKI perfumeryjne, mentol, klem. Zgłaszać S.H~ NarutoW'lcza i cownla Zdobnicza, Sienikiewicza ny dobrych zalet charakteru. Cel: 
Dl' 8WIĘClLO ADA.t'\ł chorObY Ito Olejek miętowy, glicerynę, surow- 25 skl.ep. ~pożywczy. . (352) ! Nr 95. (368 p) . małżeństwo. Gł6wna 60 .... 14. Bro-
,biece I a.kuszeria. Zawadzka 38 ~o ce kosmetyczne. Zakupi'każdą ilość ------------.. - ..... -'. .. - .... ,..... 'I DO ODST4PIENIA dobrze wpro- ~isław. ,(350), 
dzina 4-6. (6026) "ENOLA" L6dź, Napl.6rkowskiego PUSTWOWA DESTYLARNIA lly" .. ----- wadzone przedsi:ęłł..iorstwo pa~dlo- ___ .... ~~~~~ ____ _ 

Dr med. LUTOWIECKI JERZY _ 
choroby śkórne i weneryczne. Le
gionów 9. tel. 156--10. Przyjmuje 
od 3-6. (A.) 

Nr 24 tel 177 00 P 122 wicy' w ZagÓTZU koło Ozęstocho_Il'~T~ZEBNY zdOlny ~eladnik kra w~ z lokalem. reprezentacYJnynl R () .. N E 
• • -. wy zatrudni inżyniera chemika na: Wle:C~I~ L6dź, Pr6chnika 29-4 (da Wlelowys1:awowym. w .. centru~ So- 1# 

----- stanowisko Kierownika ProdukCji.: WOleJ Zawadzka). (338) po~u. 9ferty;. ,,:MAT GdyOla ~ ________ ------
"ryTWóBNIA BIELIZNY dam- WynagrOdzenie według . umowy.! . '---_' ___ --:-__ " __ śWlętoJańska 99. . (R. 54) 
skiej G. Troczyńskiej poleca kon- miesz. k~e., opał, światlo. Oferty 'I' CEROWACZKI - stOP.' erki i pomo POSZUKUJĘ-·2--1ub-·3-;~~i z ku
fekcję jedwabną - najlepszych ga- z podamem warunk!\w składać w cnik krawca. dobrze płatni do ar- chnili z wygodami Koszta remon

. Dr med. WIEI"ICZA:ŃSKI 'Henryk, tunk6w. L6dź, Sr6dmiejska 48. Dyr€!teji Lasów P~flstwowych w tystyc~nej cerowni pos>zukiwan1. tu zwrócę. pośr~dnicy pożą.dani. 

ZDJĘCIA do legitymacji. oraz ro-, 
boty ainator:s,lde wykonUJę w ci" 
gu jednego "'i1nia. Legion6w 1 • 

. (A. I) 

"'~~o~~~ ~~~lj~~yn~. s~~~~ ~~~Il: . ,(A.876) LodZl, ul. Zachodnia Nr 6~p. 123) J~iad0d!0ś~arut.owloza 91m(m:1~ Tel. 125-80 od 17ej. . ,(299 p) 
kowska .. 152. m. '3, _ telefon ----------' -' --I. ----- .... _- o go. • .. . . TŁUMACZ PBZYS!ĘGI,,:Y: P1OV~ 
Nr 183-16 - przyjmuje. Godziny BRULIONY, zeszyty. papier, ma P9TRZEBNA W}1kweJ.lfi~wana . -.. Z:'WIADAMIAM!. BIL P. Huryow- kOW1!k& 8'. Anglelski, HiupańBld, 

j Ć 3-5 .... ł kulatura oraz reparacja wiecznych I ma.szynistka. (lrorespondentka) do ~TRZE~~d ZdO~~~ c;rl~~ik ~o mk6w, i~ przedslębiorstwo .. FIrmy Rosyjski, Francuski, Niemiecki. :7Y :e~. KUDii~iZ-Z-Y-G-~:-:~ §~~~p -po~odc~ ~~~~~~~~1ra t:f~f~ ~~~~~:e~~ ~j~:~~~~:t~~en;':, 30~wi., g~~~ru:u~:tu~ p!~~~~:os8tr,łO tfI~Z~~~~7onte~~ , ,(7~ 
specjalista ,chorób wenerycznych Nr 212-47 ' (wł) grafb. Oferty p~semne do' Adm.in! TY, .. ys we. OZ<łII) 11> Ro~nie'ciki. (P 81) . . ' ' 
I sk6rnych. Piotrkowska 106. _ .. • • stracjl pod "BR'J., (370) , . --- - _. __ .,... CHBONI()ZNY kaszel. astmo, ren-
Przyjmuje 'od 7-10 t od 3-7. (ag) , -------.-~ '---' ,-- -----, -, .' ZAMIENIĘ. trzypokojowe mieszka. matyzm, chol'Oby pęcherza.,· w .... 
--________ ._' ____ . ., FOTO,A:PA~AT, MIKROSKOP. lor POSZUKIWANA woma do" biura POMOC do dentysty do lat 18 po- nie w Katow:l.cach. (śr6d~i-eście) tróby, leczę środkami wypróbo,", 
Dr Wó.JCIK WACŁAW chorohv netkę, prOJektor, BRYLANT,lma- na stałe. Dobre warunki. Raferen- trzebna. Oferty do Admntstl'acji na podobns 'w Looz1. Wiadomość nymi na sobie. L6d~, Abramow

oczu ~ przrjmuje 4-6, Brzeźna 18 czki FILATELrSTYCZNE, zIom cje. Roosevelta 1/6. ,(380) pod .. Solidna.... ,(56 :M) tel. 163-72 godz .. 8-14. (284, p) skiego 39 "m. 25. od 15-16. (p) 
tel. 176·50. . , . (A.) ZL9TY i SREB~NY, zegarki, ku-
___ ..1 -_ . __ .. __ • pU,le płacąc naJlepIej .. Okazja" 
Dr med, M. ZAURMAN, ,'specjR- Kilińskiego' 47. (A. 91) 
lista chor6q skórnych 1 wenery· 

STlJ"'DENTKA wypłacalna posźu-. '; . UTO 
kl)]e pokoju umeblowaneg? w JEDYNY. w :r..0dz~ lfOTO:A .. : 

cznych. przyjmuje 8~10 t 5--·7. 
Nawrot 8. (A.) 

Dr med. J. VOGEL, speajalista 
chorób kobiecych t' akuszeria, 
przyjmuje - ul. Narutowicza 4, 

WYTW6RNIA. BIELIZNY DAl\{
SKlEJ HURT. Bielizna milanezo
wa i szalanzowa "Syrenka" Lódź, .. 
Kościuszki 93 tel. 189-10. (Ag 35) 

Gentleman 
śródmieściu przy kulturalneJ ro- MA~ wyko.nuJe ZdJęc.la. d~ J.'t!glty 
dzi:nie. . Si>rawa pilna. ZgłoszeniamacJi w CIągu 1 dma. Operatora 
tel. 158-67 w godz. 8-15. (397 p) na. zabawy, .w:esela i t. ,P. zatna-
___ ,.,_ ...... _____ .. _ .... ___ '"_-. wiać wcześmeJ. NarutoWlC,Zit'(Ag~4n 
rRZYJEZDNY poszukuje pokoju 
niekrępującego jako pied a terre. 
~~~ Obojętna., Oferty "pr3~7in) ,NAPBA,WIAM bez śladu wszel~ 

telefon Nr 260-92,. (A.) ZESZYTY, bruliony,' kalendarze 
.. . . .. ., ,~ terminowe, teczki, skoroszyty,.- po-

J ____ . __ ._( ._p_ kiego rodmjU uS7;kodzonli garde-
POKOJU niekrępującego posiu- robę •. L6dź; śr6dmiejska. 2S m. 2. , 
kuje samqtny. Dzwonić 175-06 od (7625) 
godz. 4-7 wiecz.,_.. (438 p) 

Dr ZOFIA KOŁSUT chO'!'oby kO-1 cztówki ,kolorowe,' koperty, papie
biece. 8.ku~"Zeria, powróciła i .przyj ry listowe, kancelaryjne, powiela
mui" c00ziemlie godz. 3-6 .pn. cze, przebitkowe pol~ca "Polonia" 
l"ódź. ul. Piotrkowsh--a 70 m: '8, Ł6dź, Jaracza 1. (324) , 
Tel. 212-22. z . wyjątkiem sobót 

._.-~~---,,_.-. . '.-.' MAGISTER praw tłumacz p~~-
STARSZE mał~ęństwo· bezdzietne si"'gły.', łaojny, rosyjSkiego, n.le-

nienziel i świąt. ' 
(334 p) OKAZYJNIE dom centrum tanio 

sprzedam, Plac Wolności, 6-4. 
Dr ZOFIA SK()Ni'iC'ZK~el~;;-:r 
c;zpltala Kochan6wka, speCjalista 
choróh nerwowych - przyjmuie 
4-6 ul. Piotrkowska J6. Telefon 
276-43. Leczeni!' elekt'ro\v"tl'zasowe. 

(248-p) 
-----_._.---~ ....... " ...... __ .... ~~_._ .•. _ •. -
Dr med. Sf'F.NKO KSA W"ERY _ 
specjalista chorób sk6rnych I ·we. 
nerycznych. pęCherza - przyjmu
je' L6ilź. ul. Kilińskiego Nr 1~2 
w godz. 12--2 i 4-6. tel. 205-55 

(~956) 

(336) 

MEBLE, sprzec,'ia~- kupno. ZamÓ
wienia - z!'tmiany - Pio.trkowską. 
Nr 275 (sklep Galar I BernackD. 

(21 A.) 

MEDALIKI, ŁAŃCUSZKI, wszel
kie wyroby Z!....OTE i srebrne naj
taniej' poleca: "Okazja" .Ki1ińskie 
go 47. . • (A. 92) 

STóŁ gabinetowy (orzech) nówy 
sprnedam: Zawadzka 9-11. 

Or nOPoROWOY,SKl. speCjalista . . (405 p) 
rhrH'l\h ",prw()~,('h i sek!'illp.lnvf'.h . 
Przyimuie od 3-5 Kopernika 613. SPRZEDAM maszynę' swetrową 
tel. 186-00.· ' CA.) 19/ 60 w dobrym stame. Zawadzka 

(Z 'pisma arrug. "Dai~y. Ma.ti['')· 

Wraca do' dlOmu 
Mąż • oburzony, 
Ażeby pomścić 

poszukuje porządnie· umeblowane- ~ . i 1 
go pokoju z u~ywalnością łazi en- ml.eckieg<J, fr!l-ncusk ego, ang1e M 

ki i kuchni. Telefon pożądany. _ sklego. Kmńskleg,? 36. (126) 
Waru.nki .00, omówie~ia.. Wiado- ~Moii"Y-;EWA;,:"l..6d71 
mość~ t~..!:..~~~:~._-, , (441 p) Piotrkowska 175 ,m. 10 tel. 123,.23 

:wYkonuje z powierzonych mate
riałów ,suknie i okrycia, damskie I 
dziecinne. Ceny konkureneyinę. 

ZAMIE:r-rrE pok6j i kuchniewsp61 
nl!., wygodY', śródmieście, nawię
ksze - ,dopłace. , Ofer.t;'Y' .. Umia-
n~Z' ___ · ___ .. ~ ____ ~4~O.~p) 
MŁODY FILMOWIEC poszukuje 
IPrzyzwoitego i niElikrępującego po
kojU. Oferty: Administracja ,,1500" 

(314. p) 

-. '(P. 94) 

WYTWóRNIA PUDEŁEK TEK. 
TUROWYClI - R. Pluskowski. -
Lódź. Kilińskiego 55.· tel.· 166-85, 
wykonuj'e wszelkiego rodzajU kar,,: 
tonaże. I (5873-p) 

POSZUKUJĘ 3-4 pokoi z kuch.-
nią na parterze lub sklepu i 2 po UWAGA. motocykliści l ~o2:ecie 
'koi'z kuchnią w śródmieściu. Za bezpłatnIe spraw~zać "swoJe aku
remO'ht zwrócę. Tel . .192-18. W nie mUlatory w F-mle ."AKUMULA
dzielę nie dzwonić. (412 p) TOR", L6dź, Andrzeja 29. (A.fi7) 

-.----. . ' _ ! 9-11. . (407 p) 

~;'. s~~~j!i~:S~~~ró~hi~~~!k: u~~: RLEKTROL1ii~PRoTÓS-~a~1~ci~ I 
cherza. drag moczowych. Piotr- 120. V lub dmuchawkę ky.;lennli 
kowska 23-4. 3-4, tel. 191-89. I kUPlę tel. 152-24: . L,_ (,,83 ,P! 

NiewiernOść żony. 

. Krzyczy: "Niecierp,i~' 
Ludzi bez smaku, 
,Co się zjawiają 
'Zrana we fraku!' 

AR,TYSTy(jZNIE ceruję .. wszelką 
DWAJ studenci" kończący polite- garderobę, Dr S. Więckowskiego 6 
chn~kę poszukują pokoju.Wiado- lśr6dmiejska), front, I p., m. 5. 
moŚĆ do Administracji Dziennika '. (A. 563). 
pod "StUdenci". (427 pJ 

. (6359-p) RADIO super z' okiem magi.cz-

Dl'łHen1'yk PROCHACKI. choroby 
nym sprzedam. Południowa 20 .mo' 
61a. (389 p) 

skńrne I weneryf'.zne.· - Legionfi~ ... _,~~- .. ",-._.~ .. ~." .. ~.~" '"'--' 
Nr n . godz. ,3-~. (5810> ,MASZYNĘ do pisania . z' długim 

wałkiem kupimy. Oferty "Centro-
Ol' .TER7.V KOWAU~ZVK. Choroby stal" Gdańska 66. (386 p) 

____ 70. 

~",,~ .......... .-.,,~ -.. -0_--_._.., 

KAPELUSZE' damskie, Imę~kie -:
fasonuje, odświeża, przerabla Pra

NAUKA I wYCHOWANIE· co'wnia· Kapeluszy A. Stegner i S-ka 
_ . l.<6dź, PomorRka 4 (przy PI:~ WoJ-
DOKTOR anglistyki; rutynowana ności) •. Tel. 166-30. :(A.28) 
nauczycielka, .udziela lekcji angiel -' .. ----.~-----___ 

......................................... ...;:i,~ ....................................................................... ~~. -. ................ :.................... skiego. Dzwonić do' godz. 3 tel. WILE:ŃSCY FnYZJE~Y- Lódi, 
134-50.' (371 p) Zawadzka lI. -: ~naDl z~ swej' fa.-

KSIĘGOWEGO :.. bilwnsistę przyj- POTRZEBNA kespedientka ener- _. -~.. . , '""7._~ - chowości w WItme, daJą. pełnIł 
c;kórne l wpneryr\':'1P l':eromc;lde!',(l 
Nr 41. 3-S: tel.· 150-53. (931/p) MASZYNĘ do s1Zycia Singera no:', mie na kierownicze stanowisko' giCZna., . zdolna branża kolonialno-I KURS KROJU 6 tygo«'!niowy d~a g'v:arancję na trwał. ondulaCJę na.. 

firma F. W. Schweikert, LÓdź,! owocarska. Wiadomość Traugutta' zaawansowanych w .~zyClU. pod kie k?tzdą długoŚĆ ,wł.osów, oraz wszel
W6lc-zańs-ka 223. (381) 2 sklep. (14 W) i rownictwem Eugenn WZIątek w kle. prace, wchodzące w zakres 

Wll gabinetowll, sprzedam. Tel. 
145-34. (381) 

Dl' PTETRA~ZKmWICZ, specjal1. ,--'._--- -- r '. 

sta chor6b uszu, -nosa: gardła .,... KUPIE brzozę~ ,buk, grab w okrą-
Sienkiewicza 73, Przyjmuje 3-4. głych lub grubych' szczapach na 
6-7. Tel. 195-00, wewnetrzny 19. koryta w większej ilości. Lód71 Ki 

~2162~pl liil~ltiego 126 Czarnomski. . (392 p) 
--~-

f ~w·r 1\ p.7,~ ~E'\TTYśC) 
KREDENS pokojowy sprzedam .-
tel. 101-67. (382 p) -----_ ... 

Dentysta WODNlCJU S'I'ANISŁA\~ 
GOSPODARSTWO, rQlno - rybne 
49 fi, rawskie, oddam w dzierża-

- specjalność: korony, i mostk wę, sprzedam całoŚĆ, część. Nada-
porcelanowe. Andrzeja U. telefon je się uprawa wikliny, szk6łki 0-
NT 154-12. (57311 wocarskie, ps,zcllelarstwo, hodowla 

kur, zwierząt futerkowych. Lódź, 

WARSZi\WSKTE LABORATOinUM Piotrkowska ·56. Firma .. Express"., 
D:ENTYSTV{1ZNE uzupełnia pre-

i '. (408 p) 

cyzyjnie wszelkie braki. w uzębje- SPRZEDAM 'budkę ŻgięTSka 6. za niu. Piotrkowska· 25. m. 41. (624) zwrotem kos'ztów. Wiadomość No-, 
:womiejska' 28 Sklep Galanteryj-

Lekarz-dentysta TADEUSZ M:INTZ. ny. (410 p) 
leczenie chofób zęb6w, jamy .ust. .- -----
lej, zęby sztuczne. Południowa 46 WAGE uchylną, kupię okazyjnie 
telefon 268-91. (7233) i gablotki do słOdyczy; 'Wiado-

mość: . Traugutta; 2 •. Owocarnia. 

·L..,~al'z-dentys'ta 
(15 W) 

ZOFIA MUCKA 
przyjmuje od 10-13 i od 16--19. ZAOFIAROWANIE PRACY' Moniuszki 11. [J piętro· tel. 151-15. 

~ POSZUKUJEMY samOdzielnego bu 
AKUSZERKI chaltera na przebitkę, (siła wykwa 

lifikowa~a) . Oferty pod "Spółdziel 
nia". (327 p) 

AKlJSZERRA Wojtas1ewicz, ab11\. ----- ....-,._--" ..... _ ......... , 

rientka Warszawskiej KlIniki 2>:'0- FAR~ACEUTĘ (tkę) zatrudni 'za-
fe&ora Gromadzkiego, przyjmuje, raz apteka w Lodzi. Ofetty "Apte-
Pomorska 43. (5368·p) ka". . (353) 

M()NTER do· produkcji elektrycz-I KUPNO ł SPRZEOA1. nych przyrządów pomiarowych po 
trzebny. 'reI. 129-01. (P. 96) 

SREBRO, złoto - złom, kamienie ---,--

szlachetne, kupuje, płaci Inajwyz- POSZUKUJĘ pani do czytelni. -
sze ceny Z,akładZegarmistrzowski Oferty· pisemne sub "Czytelnia" 
"Omega" Piotrkowska 4. (315 p) do DzIennika LOdzkiego. (A •. 86) -'-..._---
K.UPlTJE1\IV srebrfl (złom, mone~ MONTERóW samodzielnychnfl. ro 
ty) płacimy" najwyższe ceny. La-I boty kanalizacyjno - ~odociągowe 
boratorium chemiczne, pl. WOl'l centralnego ogrzewania, zatrudni 
ności 2 m. 2 (w podw~rzu, na le- Firma "IWiko" śródmiejska· 6. 
wo). 

. t2 J) ż I E NN 1'1\ Ł O l! Z K l Nr 25 (571) 

_______________ ILodzi, .. Piotrk<?wska 24.m. 7. Roz- fryZJerstwa. :(A 4) 
POTRZEBNI napychacze na maszy POTJtZEBNY spokojny chłopiec' poczęCIe naukl' 1 lutego br. 
ny ,kotonowe i dziewiaki na ma~ do tapicera, Slkończonycł.t 16 lat. I (A. 85) 
SZyD.y rękawic.zkowe. Zgłoszenia: J6zef Kwiatkowski, 11 Listopada!', NC' "JNE -K' U~RSY 

FOTOGENICZNI są wszyscy, gdy 
się fotografują w Foto-Atelier 
R. Smigacz. - Fotograf filmo'
wY, Piotrkowska S; 1 teL 171-84. 

Państwowe Zakład'" Przemysłu Nr 56 (422 p) I KORE,SPONDE... . 
I;Iziewiarskiego Nr li Lódź, Sien- _ • . . _ ... __ STENOGRAFII qentralnego ~wią-
kl' ewicza 82/84 (58 M) . .,',' zku Stenograf6w i ~aszYOlstek 

. _._--.: _____ ~ ... _~ POT;UZEllNA wykwahflko;v~na eK R. P. w Lodzi, Piotrkowska 83. 
POTRZEBNA młoda uc·zciwa . po- ,sp~dlentka do. sklepu rzezmczego. żądać prospektów. (352) 

. :<A.59) 

moc domowa natychmiast: Koper- Wladomość, L6dź, ul. Główna 26. . I,. 

nika 6 m. 6. ,(431. p)' (463 p) 

POMNIKI - Nagrobki, płyty '1 
kamienie szlachetne z likwidacji 
cmentarza poniemieCkiego W du
zym wyborze do SPrzedania. In
formacje: Polska Parafia Ewan
gelicka, ~ydgoszcz, ul: Wały Ja
giellońskie 14, tel; 37-90. (K 41) 

POTRZEBNA pomoc domowa Rem p·O&!ZT'nMU7ANIE no .. cy 
bielińskiego 19 m. 1 (Noworadwań. __ ·_"_V_j~_!fl' ..... __ ·""_R.f_"' __ 
ska) dobre warunki. Zgłoszenia 
od 5-6. \(435 p) 

ZAPISY na. Kursy, Kroju 1 Szycia 
od dn.' 20 stycznia do dn. 10 lute
go przy Instytucie Przemysłowo 
Rzemieślniczym pod kierowni .. 
ctwem Eugenii Wzią,~ 'w Lodzi, 
ul. Piotrkowska 24 m. 7. (A 65) 

t. POTRZEBNA z dobrego domu pa
nienka, ewentualnie starsza pani 
znająca angielski lub francuski do 
7-letniego chłopca. Zgłoszeńia w 
Firmie "Zew" Lódź Plac Wolno
ści 8 tel. 144-56. (403 p) 

ThILODY, średnie ,WYkształcenie, 
były kierownik świadczeń Rzeczo
wych 'irIIr gr. uposażenia poszuku 
je pracy. Oferty kierować do KORESPONDENCYJNIE nauczam 
Dziennika' Lódzkiego pod .. Inteli- matematyki, fizyki, chemi~, Opo-
gentny". (315) czno, Limanowskiego 34. M9.;;;i" 

I!'OTOGRAFIE nagrobkowe (porce
lanowe) wYkonywa "EI-Cha-Film". 
Warszawa, Jerozolimskie 27. Pro
wincję informUjemy listownie. 

, ...... _.~'- Istrant Ałpatow. (239) 
ABSOLWENTKA. S. G. H; z l()\lle- . .,' STEMP~E kauczukowe wykonywa. 

(K. 2052) 

KUCHARZA . żatrudni natYChmiast 
na dobrych warunkach firma 
Adolf Daube w Lodzi ,ul. W6lczań 
ska 128: ~_ (57 (1:,'1) 
r 

tnią praktyką biurową póSzu~uje GIMNAZJUM .Administracyjne .Z. "El-Cha-Film",Warszawa, Jerozo
samodzielnego stanowiska. O~rty, N. P.' Lódź, PIOtrkowska 125 uru- liII7-skie 27. ProwincjI} informuje-
z podaniemwarunk6w kierować chamia 'od póŁrocza klasę przyś- my li~townie.. (K. 2053) 
do· Administracji pod Nr. 12666. pieszoną. dla dorosłych. Początek . . 

,(376 p) wykładów 4 lute~. Sekretariat PRĄCOWNIAfuter St. ;Augusty-
. oźynny 16-19." (437 p) nOWICZ, . Pomorska (Nowotki) 23, 

.!!!!I!!g!!!!l!!!!!lI!~~~t~_~41!'!!_mz.g ••• ~~!I!!!I!!I~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I .'. w tel. 209-26.' (400 p) 

Bedaktor naczelny ANATOL M-IKUŁKO 

'Adres :Redakeji 1 AdtńinistracJl: 
l..)1df, Piobkowska .9f/. telefąą 12S-Sł.-Reda.ktor'przy,mllje .co-' 
łiil.1!l'lJ',lie ód lro6lł. 13-14, tel. 207-'18; Sekretarz' ~edakcji cd. 10-ej 
do l~-ej.: telefon .123-33. - Re(l.akcja. rękopiSów. nie ~&ca. 
. Za tre!ć i tenp:iny o~łoszeń nie bierze odpowiedzi .. lh~.ói. \ . . 

DZIAZ. OGŁOSZElQ'; Piotrkowska· 98, nI piętro, cZYl\ny cd 9 do 15. 
CENY OGŁOSZEŃ: za mili.metr szpalty poza tekstem Ił.' 20. 
Ne~rologi zł. 15.- za milimetr szpalty. Drobne zł. 10.- za wyraI 
(najmniej 100.- zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za wyraz zł, 5.-

. (najmniej zł. 50). W numerach niedzielnych I świątecznYM 
'56 pr{)c. dro~ej; Rachunek czeltQwy: P.K.O.oddział wLodSl N-VII 5"7; 

Wydawca.: ,S~C)ŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZ'YTELNI1[" 

Odj)łto w drukarni Sp. Wyd. "Czytelnik" NI" - Ł6dł, :twlrU t. 
u ...... ," - .S' -W·' 

U:URSY Administracyjno - Ban- '. . , 
dlowe,. Piotrkow.ska 125 przyjmu- POW,MNE przedsiębiorstwo sa
jli zapisy De. kursy administra- mocho(lowe poszukUje wspólnika 
cyjno .-. handlowy,.. stenografii, z. więkstą gotówką. Oferty do Ad
księgowości, pisania na. maszy-. ministracji Dziennika. L6dzkieg<'l 
nach. Poc'zątek wykładów 4 lute- sub. "Interes". (365) 
go. :(436 p) 

TOBEBKI dalOskie reperuje, -.. 
SEKRETARIAT Szkoły Przyspo- przerabia i przyjmuje zam6Wienia 
sobienia Admińistracyjno _ Han- PracowniaW. Tabadziflski, No
dlowe.go ~nstytutu... PrZemysłowo- wotki (f'omors!m) 19 m. 42 telefon 
Rz~mleśln.lCzegO Arldrzeja 4 przyj 213~11., . ,(326) 
mUJ~ .zaplsy.na półroczne kursy ------. . 
admmlstracYJno ,;.. handlowe, księ- WSPóL~IKA poszul;tuję - otwie
gowości, stenogram angielsk,iego !. ram nową. firmę przy ul. Piotr-
imaszynopisania ' . (418 p) kowskiej. Oferty pod ,.Dobry . . , . I punkt". .' " .' (424 p) 

ANGI;ELSKIEGO "udziela \ indYWi- 'BRYCZESY gotowe i' ~;'-~~m6;t-;: 
dU8;lme\ zbiorowo,) szybko grunto-~. nie z własnego oraz pOWierzonego 
wme ?raz konwersacJi dyplomowa materiału wykonuje mistrz kra
ny,. ;E'lotrltowską 85/3! .. .(419 p) hviecki. P,iotrkowska 220., ..(420 J) 

P.011229. 




