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J6zcef.em' StaJ5lnem W jego bJ."u1-.ze na .K!rem1u wie'

czor.em dlniiaa I grUc1Inda 1946. ,.... Bylto dzień 67 .u.rodlzi!n Sta&a~
Obean1. byti ro:wmeż tiY~ ~~l PaWldw".1kItóry m6wl
po 8ugu!lB'lru. Jak rodoWity ~ oraz mbja ż.oln.a Faye·
Ęmemon R~velt.
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'.
.
•
•
.'.
. . Ił
.nam robie doskotńale. '.
.
' .
dla powsto'nło pokOjowych ł' demokrotycznychNlemłec .'
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U!lcl:onJiłsIę i uśmi-edhnął,gd~ ~iłem go meJ' oomt\ poczem:
l,.ONDYN,28. l:' (PAP.) _ Jak się 40 wiaduje kor~pondentJondYli.. Selmu Ustawodawczego
prosił, abySnn'Y usiedli przy' ogtotIl1lIied)u.gim stol-e, k!t6ry. stał przy' . ski !,TASS" ~tanowlsko ~ządu polskiego, w spra.wie tra.k:tatupokojowego. WARSZAWA, 23. I , (PAP) _
ścialroe jego gab1Jn:etti:

z ~lemcami Jest nagt~ptlJące:

Stafilnnie uŚJiadlłmhonorowym tpiiejsou przy etOt'ie Z~Z1C~ten
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Skąro tyl'lro usiedli~f Stali!tl pOłQ:~ł ~oe !mi s~, papaltrzył
.... Ist~tnymi 'ra~ odbu{l~wy Nie~, są! rozbrojenie, dnnilital'y~ wodawc?.egQ odbędzie 'Się we wto'
m" . . . z ,',n.Nlih';OO"':-ł· " .
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we załema jest 04 tegQJ -czybęd:z16on .zr$łllzowaIlY,W jednakowy SPO-I rek '!Ita 4. lut~o I947 r. o g~1
- M. atlka. Pan~ ~~~zała odWle.dZi~RQS!lę ~ . W19Sitl~, ulbleglego
... , .SÓb,na.
. terem.e C.ałYCh.. NłeRlie~.' '04os~ągnlęć wdżiedzlDie roib. rojema., d.Y';' u-ej w sali Ob.rad Sejmu w War
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mllitaryzącjii. d~~~jl :taJ.eźy moźliwość zawarcia· trakta.tDt
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• Do" <}h,W~i, w. ktjh:ej. traktat będzie ~ógł. wejść w życie' władml s?:awre Pl"~y ul. Daszyńskiego (da
zmten;clUii~ W, Niemczech spoczyWać . ~ w rękach Rady KontrOli.iwnaWiej5ka Nr. 4).
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Wyjaśniłem, ~e OIbawiązfki ied- jako del*tlcl w .ONZ,ZIIllI1J!Si~ ję

do od!łożerua zamimooej 'Wizyty.
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Stałmskinął gł~ą z Z'a~~wolemem 1.'1"ZIC1U.#.
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,Gen~ral:ns&tmus zapytał nas następrule, J.ak Slę nam ,podoba pobyt

.wiem,

'.'

W

ZSRR.

.

..~
OpJ!SI{:łliśtmy

,.

.

_..3_~' 'p-_.I!;~: - ł·~·

.. k ;l......rd
kr;UlI.KO n~ pVU'lVz.
VWJ.!ou'Zle lJ:)lllY mu, -ia . '1J'Il . ZO..
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. ~~ad~ gosP~arc~. W. &pl'a~e klauzul gcmpo~arczych traktaMw ustrOjU lemleC
pokOjowych z N1':lllC~ tząd polski U\P~ża.,. te wszelkie .P~~y gosp~- 'WASZYNGTON, 23.1 (PAP)
cze powinny zaU'l\eraćgwaJ'ancje, przewlduJące:a). rozwoJ pokojowego W dl
. d,
~. k
. "" przemysłu, niemiecIqego z .wyłączelIllieln przemysłu zbrOjeniowego i m0110_ ,e ug Wla 01U?SC1. oresponuen
polóW::niemieckich, b) szybka od'!l,ldowa krajóu:, zni~zczonych przez Niem- ta ~~tera . zaslęgmętych ze źró:
cy, . celem stw~rz~ia równowagI ekoll~mic~eJ, ktol'aby uchroD1iła' kraje' de! llllarodaJnych, 'f'ząd fran-suski
.te pn:ed supremacJą. gosp(łdarczą, NleJlllcc, c) taka organizacja żyrn.ago.;. W . nocie slderowa1n,rej do Stanów
spodarczego w Niemczech, .aby plany gosp01larcze niek;9lidowały z 000 Z' dn
h Z . ku R d .
wIązkami reparRcyjn;rtili. Jedność gospodarcz . N' - 'f"~b ć
• Je. oC'zonyc, 'W'ląZ'
1:1 21et'\
leżniona od wyżej podanych zasad.
a . lenllfJ}.
.. a ~ ma.. kiego i Wielk~ej Bryt:'anii propo~
Graliiica polsko: ni~miecl;;a. W sprawie gra$i polsko • niemieckiej , lllUje dlaN~ertniec ustrój, w którz~d polsld przyjmuJe, ~e poczdamskie decyzje teJ,"ytol'ialne. zostB.ną.weią..1 fY'IP. parlament ogólno. niern.iedd
gnIęte do4łiraktatu z Nlemcami W ten snnsób ZOSło ..... fo ...... n1 _.
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~e ~UA-I ~~etC'.u'S ag. ."' ~ YZ'1l1esro-ny, a
Podpisanie traktatu w WaJ'Szawie.
.'.
I!jięlnlCY po~T6clłyby do typu ,US·
w koń<:u })roponuje rzą~ polsld aby traktat pokojowy .z lNJemcami!~oj~ z.X~Xwieku.
.
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Warszawa była dwukrotnie oblężona t jest jedyną. stolicą która . tala jCepCJl
rancugkleJ luzną zdecencałkowicie zbU1,'zona, przez Niemcy. Podpisanie traktatu' w'wanza~O: bę- (tralizowa'ną konfeder.ac}e stosune więc miało nie' tylko polityczne, ale przede ~zyst~ mąra,1ne, zna- ! k6w tU-ez-ależnyc'h paii.stw~ niemi ec
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Ide poczyni naród niemiecki w dzied~ ąemok1:aty~ej ipokojowe~ odbudowyswe.go kraju~
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Winno być UWeżnion13- od postępów
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UspraW!i:ed1i'wszy się za tę Zwi.o
1r.. S l'
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LONDYN
(P" D)
d l
~' ta 1'n !kierował ;O!mlowę [[la
. I ~ 1.3. 1. 1"IJr:
nu
tematWYWl'adu. ~6wiąc:
.'
23 ~ma.r~no, delegaCJa polsk~
. - ~eraz j::s~emd~ waszej dys- zło~yła. w ilmlemu rządu polskie.
po.~CJ1. Zwroclłem SI-ę do PalVAo- ,fło :na~ pOSiedzeniu c~erech za
wal zapyta11em:
, .. słępcó\f minil5trów 5praw Z8rlra
'-Czy genęt'alN:sslmus nie hę' ntcmych,dla .5P:-aw ~trU m~:
dzie miał z.aZlł:e, ze·będą róbiłno-' mora~du~,. zawleraj~ce staufOkWfl
.
.?
sko p·olsJclew $prIlWl·e pro e u
tal1:ki w czaSIe rozm.OiWY··,'
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Chciałbym, _ aby wYwiad.
tr~~~t-t~k010WeglkOie z u:z~d~tabył. bardzo d&:.adny .
" . rJ'G&lUIW\~O., po SI ' . l P
.
. . ',. . .w4'OlIle w tym memoran~u,u;m;.. ople'
Pa'Włow pr. '.. a'C'zył moje ży' r«$lę "na deklaraeji mosklemklej,
tlenie.
'
. .
z.łożnnej'd~ia t 'listopada w 1945
Stalin skłonił głowę, m6W1ą'C: r.wirm1enlu WielkdeJ, Brrytanii,
- Proszę . bardzo (po~afuJsta). Stanów Zjednoc~onych. I zs.~ ~
W'lT1.aśn1ł'.
,. em-" he UUJ
.·~d.···będ·'Zie
k.t
ór~.'uznały
one a.neks.ję Au'strli
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....1 . . . . . . . . .
opublilkowany, iże mamn:ad'iie~ .i marrca.193&r• .za mewazną I me
.k, iż uchrooię się przed wcze§Thi'eywyra~lły życzełl1'la przywrócenia
. .(Da18$y". oiflg na· str. 3)
:woln~ 1 nd~o:d1~-ości p,ąńs,twa
c.

~~'!:... ~(J$~=tu P~pi~g:g:a;dla. ~:i:"'~ednc
~: powli~Ptqłpi:'a~YNna.ri
miodU!
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Odpowiedziałem, liż pewien jestem, ze bardzo chętnl~ i jalk lJ1lBj~
szy~j" przyj,edzie' do' RO'Sji,. sikoro tylko. będIzie milda 'WOI1ny c>Za'5. .

Premier de GasJerl

Iworzy rzqd koalicyjny we W/oszeeb
RZYM,

23·1

(API) -

";W8r-' d~: Wloch d: Nicola

ty'Ch z Polską lUb tej obywatelami
.t f . kI gO Z III ną
p .led An hl
kry i .
r
SC' !USetn, po
C e przez
au.s· r- ~c ego oraz ustaliły,. ie na. Austrdę roszczeń Polski oZ tfłułu
Amtr~~ .ciąży {}dp'ow~edz1alność ubezp;ieczeń, $tpółecmych, .załatWie'
za WZlę~l.e ~dzi<ilłu w WOjnie przy niespraJWy ro.zr~chunków reriaboku NIemIec.
triacYJnych; uehylerHe' pnepisów
Rząd polski stoi na stanowisku, 8ustrladłclch, dyę.krymlnulą1:ych Q_
ze Austria z tytułu swej odpowle- bywateJl polskich W AtlStri~, ~a'Pedzia·lnoścl .za wzIęcie udz'iału W .wnienien
rolscCl-wszelkiego rodzaju
'
. .
"'
wojnie winna w stosunku do Pol- uprzyw ejowanegotranzyfu, przez
ski zadośćuczynIć m.in. nastę,pu!ą~ terytorium. AustrH .
cym postuliitom: .
Memorandw.m ,zo. łłałaodcz,yta.
. . ."
. . .. '
.
1;0.

Zwrot mienIa 'P-<>lskiego znajdu ne prrzezambasa:d0fa ;Wierbl0Wj~cego Silę na terytorium Austrii. sldego .. Otwir-f-ająC d}'1SkusjęP'!ze-

Prezy-

powi~l

mllSJę twO'1"zema nowego gabl~e~
chrze'ŚcUańs1demu demokraCIe 1
ostatnIemu premierowi de Gaspe"

ri ..

.

De Gaspen "rozpocznie dzisiaj

rozmowy na ten temat. Ośv.1ad
czył on, że zamierza stworzyć fuk'i rz~d, kt.6ry' zdoln'\7 b. rlbYUlf"\n~
J
J
_
:Y"
ra~śię z poWażną kwe;;ti-ę wybo-

.
ru' nowej

Izby i zagad'::lienlftmi
goSpodaTczo'finansowyrpi.

w

Piel"'ws'zym

z przywódc6w, z
(Ze szczególnym uwzględuiąniem wodniczący . 'Po·siedzenia, . delegat· kt6l'ym porozumies!'ę. ae Gasperl
zwro1'udóbr o z~a'c:z~n~u kultural- radziecki w'icenU:tniłt~r. GuS'l~w po: będzie leader prawicowego skrzynym,
l 'I'ebgljnym), Od-!d
. ~.. .d e1egac fi. pol'Ski't·
k d····naukowym
....
. _ ZlętKOW8t
e 'za. dła socjalistów niedawJY spraw
52 oowam,e za prace przymuso
."
:.
. "
Wij Polaków na terenie Austrii w przedstawi.eme słanowl:ska lej rZą- ea rozłamu w sz-eregaf'h partu so·
czasie wojny, wyp"ełnienie przez du!
cjalistyrznej Saragat.
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Wszystikim, któr!Zy oddaJ'i ostaA:nią Ip0sługę naszemu llIkoohanemu bra:bu, I!IzwagrOM7'1 i ~6fW1l
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MICHAŁOWI

BOIDAREllO ' .

)fob. paraltl KltJ.OO\I\IiilCe. P!r.żeW1elebiiemu <'Duio~eMbwu a

gólnlOŚC! ks. ID;tn. Prał. Mak~M!ki-elmJU. Ks.

Max Sahmehlk, hiJhlerowi,ec i
b. mlst.rz śwbata yv hoik'Sie zlf
_a~ z,reJtwbililtowa,ny przez wła
dze amerykańSk'~e. (Z prasy).'
Czy chłopu się
Diablo szczęki,
Czy zlękli się

S.

\V

1I!II!!CłZe.

Rełchel"llotWi; KI.

.Km. :Mia'l'UIc:'lIze, Ks. Kan. WójlCl1lkoWi,Ks ... Dr; BieUc!ktemu Ks. FIrof,
We1z~, za wyJPoWi~ia:ne słowa podechy nad t'1"'tliUlll4. Ks. Prob.,
Lrupoezlko, K1s.P.rorb. WTóblewillti$IllU' Ks. Jagodlz1.ńIsikf.. . ., taJ. MaltilnOłW'8kiemu, Ks. ·l\{iJchalakowi, Księżom SaJez;janóm,'llllbulcbOWie4.

,

stmu młejSloowemu i z~~emu, PMlJU DyrekltorÓlWi: Michal-

8k4emu, ~'WU "~",.pa:rafianom, kreWlIlym, prz:yja.
cd/ołoIln, majomym f Wl!llZ'YSt1t1m'tYlOZ'ł~wym" Ikładam~ l1ajI!Jerde-ez..
nlej8Ze "Bóg Za.płac!".
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Łodzi

poszła
dalei z armią sawlecką
Berlin. Dotychczas nie wróciła.
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d
orygo ne niedbalstwo

Sło~ec~y dom - to· dom nasze-I dZiwej matki cudzych dzieci. Siostra Dość _ trudno na to patrze·ć.
Pewnie
Zyje - mówi ze smutgo dziecmstwa, bez względu . na. ~ Anna Domicela Kondoszek.
Teraz idziemy do dzieci starszych Idem .siostra Anna _ szkoda, taka •J«;den ze stałych naszych. czyłet..
jak wygIą~ał w rzeczY\y1S!osCl.
Jest zadowoiI.ona z naszej wiz.yty. od roku do trzech lat. Oglądamy była miła i z takim żalem rozstawa mkow l!-adesłał nam list w imi~
~ogła to byc odrapana kamIenJ.ca o - Dzieci, się ucieszą _ mówi, _ wspólną, pustą o tej porze sypiaI- ła się z, dzieckiem. _ Jest tu tak. W!'Izystkic~ loka!orów dom'!. w któ..
n~ewyg~dnych.ponur~c~staroświec_ tak lubią gości!
nię. Rząd białych łóżeczek zsiat- :ie dziecko angieskie. Rodzice do- rym za.n:ueszkuJe, przy ulicy Jara,..
kIch mIeszkamach w,IeJska ciasna i
Idziemy do dzieci. Musimy rzucić karni i, czyściutką pOŚcielą, kWiaty. tychczas się po nie nie zgłosili.
cza 10. LIst ten porusza bardzo cha,..
duszna \chat~ ~ub ~iJąotna sutery. papierosy i włożyć białe fartuchy.
~bawki, dużo powietrza i prze.. O PRAWDZIWY DOM J!OI>ZlNNY rakterysb'cmą sPra.wę, to teź pon~. . OproID.l~ruI:Y Je Jasne wspom. Dom Miejski przy ul, Przyszko- strzeni.
,W kanceilarii piętrzą się stosy Z'Wa},:unY SObi~ przytoczyć go W' caa
nIet?la lat dZIecIęcych. pamięć naj- 1e 38, przygarnia dzieci do' lat Dzieci są o tej porze w bawialni. zgłosze:ń ltid~, którzy pragnęliby IOŚC1.
dr?z:szyc~ .twarzy, tkliwość rąk ro- trzech pozbawione opieki. Są wśród Bawią się dookoilale odgłosy sły_ wZiąć dziecko na wychowanie.. Jed-. "Kochana,Redakcjo! Jestem loka..
dzic~~~sk1ch,
"
nich sieroty, dzieci opuszczone, pół chać już na kOTyt~.
nakże tam, gdzie istnieje możliwość torem domu przy ul. Jaroo.za 10. Po
C~ Jednak, ktory:~ los, od ko!ebki i si~oty ~ wreszcie dzieci, którym ro.
otaczają nas od razu zwartymPOwr~tu rodziców, lepiej me ryzy- ~oleniu Łodzi • dom ten dostał
,*az,~l n::: S,am?Uno,sc, odczuwa,Jątol'd,zIce., .rue m, ogą na razie zapewnić kołem Chcą na rekę tulą się" 00- k,owac. Powstają na tym tle praw- Slę pod Tymc:z:::sowy ZM'Ząd ,N'ient..
c~lem lt1~CZ~J., Tam, ,gdzie uczucie odpowiednich warunków.
' łują, •
" ,
'dziwe tragedie i zatargi między ro- chomośo1. ,Admmjstrac?a wspólnie I:
nIe, łagodZI meaos:tatkow. tam. po~ . Tutaj dziecko ma wszystko co 'A
' " d ' ck
ch
dzicami a rodzinami zastęPCZymi lokatw'anu doprowadziła posesję do
' .'n"? .'l'c h b
,.
"
. '
przeclez
Złe
o wy owane
W~ Matka ma
"
.... '
. t
ści 1~1~1
wrn
yc' rooz'1"IWle Jak
naJ:'
mu Jest do !normalnego
rozwoju• po- d o
d . , Iski
6ł'
zawm:e prawo do swego. wzglo.,-l
,<....ue]
uzy
ec22IlO
\V~ OIIlO ommeJ. Zbyt boleśrii~ odczuwają je trzebne: umiejętną i serdeCzną opie- O~lU.T l':~Ie M m.:- og d 'pIes; dziecka nawet po bardzo wielu la- Ima, zaku'Piono motor do pompy
zbolałe, wrażliwe duszyczki siero- kę wychowawczyIl _ sióstr z· za- :ale~a ~'akb a 1 C:w~o. ż: tacha P~awo to krzywdzi rodziny za czerpiącej ~ę~ opróźnfor:o doły
00, .
..
.
konu Służebniczek, nad zdrowiem'
fe J . Y WY,
'
stępcze i utrudnia kwestię zapew- kloa~e; 'WYWleZl?no. śmIem). Oczy..
d SlerOCln1ec :- olbrz:ymi szary bu- ich czuwa doskonały lekarz i zna- ~~~ja~y~~ d~~='
l"Jenia sierotom normalnych warun- wiścIe, za nasze Pleruądze poza czyn
ynek, . w kto rym ;ml~s.z1;=ają smut- ny . spOł~~, dr. Erecińsld, Za- 't kni do ciepł~ rodzinnego.
. 'ków i~cio~h. :rtwestia ta powin.- BZOwe.
ue, SZal o ubrane dZIeCI lICh wycho- rząd MIeJski, reprezeI1towany:~ tu ~
najuboższyrn domu w najgor na byc kom~e . uregul?wana, a Przed 3..ma miesiącami odna1~
szych warunkach dziecko 'czuje się te~-min. zgłoszenl~ Slę rodziców po się ~adkobien:a właściciela domu
moralnie szczęśliwsze, niż w naj- dZleQltO - ogramczony.
(nazwt19ko i adres Zl}aIle r~cji bardziej luksusowym przytułku
Z troski ludzi do?ryc)1 i ~;lachet- przyp..n~). Odmówił on, z miejsca
nych powstają takie SleroC1l1ce jak wszelkieJ pomocy, a rola Jego wpro6wi siostra
m.
dom przy uil. Przyszkole. Dom wa-dza się tylko do pobierania czynMALl CUDZOZIEMCY
szczęśliwego sieroctwa, o ile takie szu. Wskutek tego obecny stan saniŚliczny jak: obrazek, Jureczek po- jest
moZliwe, ,.,PrawdziW";r biały tamy domu Przedstawia się następu
_ pisUje się przed nami jazdą na dom.ł ., jak go ś1icznie określa p, wi- jąco:
trzykołowym rowerze. Maiły MO!Il~ zytatOT Dziedzieka.
' ' ' '
.
gał, Józio urządza niebywały hałas,
Jest także wiele ludzi "szlachet- ..1) N~e mamy am wody, ant ubikaciągnąc terkoczący wózek, Nie zwra nych, którzy pragną nieszczęśliwym CJI, ~, zlewu. Doły kloaC2.lO.e są nieca na nas uwagi. Nauczył się już dzieciom zapewnić dom rodzinny, op~ozl1lane. wskutek .czego zaWar!"wprawdzie bawić z dziećmi, ale lu- stworzyć mu normalne wnrunki tośc l~h zalew:a ~,!dnię i. podch?dzi
bi samodzielność. Szarooką Lubocz.. rozwoju.
rura;tlu do !lbikacJl w ,ml~al1lach
kę przyniosłainatka· do przytułku
Nie należy im tego utrudniać.
~mozna ~oble wyobrazIĆ, Jakle tam
jako 7-dniowe niemowlę, a sama
J. WIL. Jest pOWIetrze).
2) klatki schodowe są nieoświetlo-

1=

J

Około

70 tysięcy, rodzin repatri·ontów ne~) śmieci

korzystało l

zapomóg Woj.' Oddz.. PUR w Łodzi

Repatriacja ludności polskiiej zza stałe w obranym miejscu. Utrudnia
Bugu i linii CUł'zo.na jest już na. u- to niezmietrnie pracę placówek PUR
!kończeniu. Ogółem przybyło do kra- oraz zwiększa zv:acznie koszta całej
ju" 1484 tysiące repatriantów ze akcji repatriacyjnej. Skutek jest tawschodu, w 'o/J,n 1,236 tysięcy z b. ki, że jakkolwiek ogólna ilość reKresów Wschodnich i 248 tysięcy z patriaJrltów wynosi ni'ecałe półtora
głębi Rosji.
miliona osób, to ogólna ilość zgłoTrudno na razie ustalić. ilu Poia- szeń repatrianckich na poszczegÓlków przybędzie jeszcze do Polski z nych placówkach PUR przekracza 11
terenów przydzielonych do republi- milionów.
ki. ~tewskiej, białorus~ej i ~a.i~- ,Ł6d:lki Od~iał Wojewódzki PUR
skleJ, pozostały tam Jeszcze ruekto- liczy 14 pIacowek. Przez te plac6wrę ori;my .];i.Qlskieh pl.aców~ ,re~!,\- ki~epłynęło do dnlia 1 stycznia br.
tI':acyjIiych. Z reszty' polakow Wlę- 2.149.850 repatriantów.
kszość, zrezygnowała z prawa wy jazdu. Są to p.rzeważnie ludzie starsi,
ZAPOMOGI I SWIADCZENIA
rolnicy i .rze~ie€lnicy,. osiadli ?a Placówki PUR zaopa1lrują re![Jal...
tam~ych Zle~l1aC~ od dzladapradzm- triantów w wyżywienie, rozdzielają
da l przyW1ązam do ąwych dotych- dar UNRRA udziela' nocIe ów i
~asowy:ch placó:vek 'p:-a?y,. któ~zy PO~oCY l~skiej ~!. jedn;ra2OUle m~ą odwatp. wYJez~a~ :;v me- wych zapomóg pieniężnych ustaloznane l zaczynac ..nowe zycIe w no nych obecnie w wysok.o,ści 300 zł na
wych waru'Ilka:ch,
,
osobę. ·Kwo.ta ta w wyjątkowych wy
pa.dkach może być zwiększona przez
A. ot;o jeden z wychowanh'ów domu na ul.l>rzyszkole.
S·.
P:tr~ .. k'
' P ' dyrektora WOjewódzkiego odd1liiału
,
."...
.
'"
prawallli repa!, IaCJ.l l~Je an- do 1000 zł.
wa"\,:,cz~e o. surov,rych t:warzach;przez msp, ~~tora Koz~ołkie,V1c~ stwo~ ~a;ząd Repatrla~YJny .(PUR) , Łódzki Wo.jewódzki Oddział PUR
z:::wIe?zIOny~h z~cem. ,1ud~., ~y~y i dba, aby dZIecIOm na nlCzem me PrzYJezdżaJąc~ r~akom udzIela ~n udzielił zapomóg 68,56'7 rodzinom
!tledys t~kie SlerOCl~ce l lstll1~Ją; zbywało,:,
' .
,pomoc?, ~aterlalnC? ~ra.:>! ułatwia na 26.673 tys. zł. Wydaje również
Jesz~~ prawd?podobme~. ,O ,t~c~1 oto bIedne malens~oJ pc:rZ?co- Zl!-al~Zle~e ~poW1e:dniego, ,.za~d- miesięcznde około 50 tysięcy obiadów,
własme ~zytalIsmy, .ta1?e ~~Ie1i-, ne p:zez I!latk~" ktora', ~e~nała m?,ma, CI, kto~y paz.ostawilI Ij.a ~e- śniadań i kolacyj#gorących.
śmy na filmach, sceme l w zyclU,
gdzles na zachod. ZnaJdUJe SIę tu mlach wschodnIch meruchomoścI w
.
!$i
MALI. MNIEJSI INAJMNIEJSI dopiero od niedawna, jest blade i rozmiara.ch nie podlegających w
W SCHRONISKU
Po, lśniących od czystości sch~ wjzexne, lecz wkrótce się, poprawi, myśl ob?Wi~ująo/ch ':" Polsce u- l?Tzy ul. Żeligowskie.go 41143, mied~ch id~ie~y do kancelarii. siostry! b~d~ie ~ało ta~e s~e ~ste .n~ż. staw nac~<ma1izacJ'1, mają prawo do śc! się łódzkie schronisko' PUR: Prze
klerowruczkl, Zmęczone· Jaskrawą ki lruml~e p~liczki Jak Jego Splą- o~ID:arua w Polsc~ goop~dar:stw znaczeniem jego jest udzieleruie czabielą śniegu oczy nie znajdują tu cy smaczme sąSIad. Ten znowu 10- ~eJf!klCh lub domkow (pomemlec- sowego . mieJ'sea zamieszkania repa•
' t·- v:J.uowy
..J_~.
.
hl
k
drzu'·
'kie)"
. \:
wypoczynku. Ś elany,
meb
e l
wszys
C OpCzy ,pO . C'Olly, za,
"
, , , ,triantom,
przejeżdżających
prz~
ko tu jest białe oślepiaj~co, prze- stał pod drzwiamI ffileszkama p. W1ękSZ?śc repatrlantow p:zYJezdza Łódź lub poszukujących tu stałego
czysto białe.
ł,
Duniakowej, inny na stacji ŁódZ ~ez okresl<:nep,o z, góry mleJsca p~zy zatI'tldnienia. Ni€stety, trudności mie
_ Siostra kierowniczka przyJ- Fabryczna.
~łego za~~k~a, PYR u?zie~a lm szkaniowe w Łodzi sprawliają. 1ż wię
dzie za chwilę _ oznajmia 'sekre- Następny pokój - to izolatka. ~for:na~d l tleroWd;~ głowm~ ,na kszość repatriantów mieszka tu dłuż
tarka. .
,
Śliczny, jasny, zalany słońcem, !:>u:- lemIe.. zys ~ne .. g le są na~wlę- szy okres czasu, nawet po zdObyciu
Znowu działa wyobraźnia. A' więc łe, łóżeczka i smutne, chore dziecI. f~e. ,mo.alwOO:l oSled1e1l1ia się l za- stałej pracy,
przełożona sierocińca:' sUcha, wyso- PodrzucOny w szpitalu Anny Marii ozema W3ll'SZ atu pracy,
W schrO!Ilisku mieszka obecnie 0ka P.IaDi o gładko uczesanych n!ewidomyigłuchy o b~ładnym ~ĘDRÓW~ R~PATRIA~,!0.w . koło 400 osób. Kierownictwo PUR
rzadkich' wrosach . i zaciśniętych ciałku chłopczyk. Beznadzie:JUY wy- NIektÓ1"ZY l to ruestety dosc hczm wraz z KOS urucho.miło w schroniustach,
padek. ·Jego s~ad ~śmiecha ~ę ,!I0 repatrianci ~e: popr~estają na wg~a sku przedszkole dla dzieci, gdzie pra
A; oto i ona. Z nad białego ·fartu- nas bezustanni~ dZIwnym, nIed~e- zanym im rm.eJSCU 1 długo wędruJą cujące matki pozostawiają swe maeb.a uśiniecha się' do nas łagodna, . cięcym , uśmiechein:. Matka gruźli:z-I od .placów~ do placó:wki. P~1P po le:ństwa na czas 1)["aq pod fachoprzemiła twarz, twai-z matki, praw- ka, dżiecko COflllęte w' rozwoJlf· lm"a]u, zamm zdecydUJą Slę OSląSĆ na wą opieką nauczycielki.
B.
•

nie wywozi

4) rynny są zepsute, woda ścieka
po :nurze, ~t~ czego w mieszkamach jest WIlgoc.
Gospodarz tłumaczy się brakiem
pieniędzy, a na nasze narzekania ma
stałą odpGwiedź:

.:,
,
"Komu s~~ me p~~a, mech si~
wyprowadzI... (gdzie.! przyp.
nasz). ..
Mało tego. Gospodarz doszedł do.
~iosku. że komorne przedWOjenne,
ktore płacimy lest za małe i sam pod
wyższył je o 100 proc.
Zwracaliśmy się kilka razy do 8,;.go
k?mism:J.atu M. O: i do komisji sa~ltarn.etJ" ale nie.. doczekali~y s!~
za:cmeJ lll?terwenCJl w, ~~J spraWIe. Gd:zle mamy ZwrOCie SIę o pomoc? • Jesteśmy gotowi pokryć część
kosztow,; a1~ !" tych ~~ ,na..
pra~dę dłuzeJ me mozemy zyc. Jaka Jest !la to radar"·
. '
Wierzymy, że w takich warankach na prawdę ciężko żyć. W wielu domach W Łodzi brak co prawda
obecnie wody wskutekmroz6w, ale
jeśli wina leży tu po stronie gOSpodana, który w llajmńiejszym stopniunie dba o smn sa.nitarny swej
posesji, wówczas jest to karygodne.
•

•

~ nnienlu lo.katoru,! domu ape-

lUJem~ do kOlłU~ji. sanItarnej o nat~~hlfliastowe z~Jęcle się stanem sa..

a.rn~ POS~Jl. Opornego gospoda
a nalezy P,!CIągnąC do surowej odpowJedzialnosci.
Nie jest to bowiem wypadek odos,!bni~ny. Właś~łciele domów na.
ogol me przejmuJ!} się bolączkami
lokatorów swej kamienicy. Korzysta
~ą z. głodu mieszkaniowego. Wiedz!},
ze mkt dobrowolnie nie opuści sweg? ~eszkania•. Przykładne ukara:"
~ue Jednego gospodarza p~ala mo
na ~ych ostrzegawczo. W kaź
ym raZIe sprawy tej nie moma za-

de

sypiać.

LuTECKl
_ _ _ _ _ _ _ _..............._ __

Jak Krupka próbował szczęścia w ·bilardzie

Bar ma ,bar źgabh1ety.

. I· różne inne p-odnie:ti..

Po bi1ard~ie kale

maz.y

Krupf,{a} wytr~$czając oozy~

T lik pieniądze znalromicie

P<item Krupka był w r(jz~

Bo zgraJ

się

§Sie z kieszeni nocne życie,

do innlch graczy.
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Dawny szpital Poznańskich

SięAe:1 karladyjskJ,
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uzyskanie dużego.~okmitge;na letz- ~l~~t!~Li~~~el~.z:r : : ;
1
ęgnla~e skiego obeftz~lf szpitali obiecują, niczego ze SZWecJI.
śr: wojewód2.tw msilaly .już. utw:oa 1. VI. kliniki unlwers"teckie
" wykończony ,on ~~iedo dni~ W najbliższych dniach. ~da.je J:Z<?ne WO~W~dzld~C:Y~~W:
&

ró=

• ~,
..
lI)..
• I czenvc;a b~. W na.rbllzazy~ c.z~ się do WB!1"S'Za.wy pe1nmnocmk 0- ~~='m
wydziały powiaczasu dOitlOSllJ.smy olu!. Sterlznga I/3· Stwier~ ze S1e ro.zplsart6 będ40dp0wi.edme lcręgu PCK Giontka wra:z: $ prof. towe. .
,
pczejęciu przez PCK "'Pi/ala fun-I zbi6rka Iundusz6w na t6n cel przY przełsrlli f _J'OCZ'nlo iii, wl~ U. L.drean Jaku_kim, by omó PIim praC]' na n~ rok ~
dacji małż. Poznańskich przy ul. niosła W efekcie 3· 8()O tys. zł., wy- wy rerrrdrAt.
,
wić sprawy dotycząc:e SzpitaIs W' je przede WSZ!stkim . szkolenie ~_
Sterlinga I/3. Właśoiwie przejęte datkowano zaś do rej pory I.6oo Niemm"ej energicznie zabrał. się Mmisterstwie Zdror.via, Oświaty J s~tQr~~k~~~ą s~~
zostaJy tylko mury, Adyż urzą- tys. zł. Sumę tą obródcnD w pierw lrom:itet do ko~pktOlW'.ail1;a sprzę- Odbudowy orąz z misj;1mi . za~rr~~J~Ś~~d ~ł~nkiń IJg;i Kobiet, w
dZen1a szpitalne, inS'talacje itp. u! szym rzędzie na remdntt budynlwtu szpitalnego, aparatów, msłtu- rucznym1.
Kołach Gospodyń Wi~jsklCh przy
legły
zupełnemu
z1nifJzczeniu.dla szl<cly pielęgniarek.
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znac·zen -le r·z i sla łódzkiego
b d k·· ., J
I '.
.

PIDlOC sp6ldzi~lczości

t

.

dla nouaydelstwa

W okresie przedświątecznym zo.,.
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~lfundusz w wysoko Yl ~_a
SleWtCza.
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PabIanicka '14 za nowskieJ -:artystycznej na
z dotacji
Trzeba Z8iZlnCłlCZ'~ć, ~ SZpItal odbyła się 22-go stycznia uroczy-luzdę Sl~OWą - szczo~arsld - Izby Rz~eslniczel) W: Bojkowem !Związku RewizYjnego. Spółdzielni
PCK przy ul. Sterlmga ma wSlZel- stoM wręczen.ia Izbie Łódzkiej Gugnacki
Ozesław. PIOtrkowska - artyŚCIe - plastykOWI - projek-lR. P. i ·"Spolemłł Związku Gospodar
kie daJ11le, by pa 1lemp1naz"e· S'taJĆ się I srebrnego medalu za U<kiał w wy- 128 - za szczotki do garderoby - todawcy mebli. •
...
czego Sp6łdzielni R. P., a przezna-

nych prof. jakubar.vski'ego i zakład roentgM'Ologiczńy prof. Mi-

jednYI?, z najpięlw1ejszychinaj:
bardZIej luksu~wych w ŁodZI.
Sale operacyjne, wielkie, s!orzteCztre, wyl0Ż'0ne kolorowymi kailam. i,
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1~~:n'i,".Jych ~cxi~str%111'8iłh stematyzowa? OO<hIenne życIe ski. t6d:t reprez<>ntowana jest Zryw 11- Zjednoczone II
"·~=rpronon. jOlI • pod.

dos ć dłu a' rz' Zl. na~ ąp a sp~rtowe, N1e wolno ~k zała· p~zez AZS ~ YM.CA,
DnA Q .~ 19 w sali przy Ul. o_jPt\TZ4dkewaniu sit uwagom wojtka
p. erwa w llnpre- t';Vl:ać, by przez długIe .tygod~ . Ni&suwa ~lę pytani~ czy ło- łI'Qdowej 16 w Łowu odotldlie się l porządkowych :;, o~akam1. Ze
za , a <>, te~o wszystkIego me nie było ta.dnQJ imprezy. dzianie odniQs w t· ch zawo~ lnec2: 'bokserski o mistl'zost.wo dru_Jwzgl~u na Pl'ZłtWl~lany na~
tr~eba dod.ac, ze meCZe ŁKS o a jednego dnIa sypało się to d oh 'a.ki' ą ., y
uk.. ży:nQIW& Łodzi w klasie ..EH między ~osyc duły publlczn~scl, zaehodZl
m1str'zostwo P-olski z·qstały. W wszystklo jak z rogu obfitości.
!TYl~~!owaH~~:e s a . Zl'YW«ml II Fa Zjednoozo:nymi II. P]..on!~~ć utnyrnama m.Ql'O'W~o
ten sposób rozlosowane że od- I.' • t
l l ' b ' r~,
' " . '. eJ"", fl 81 W ra.nwch tych zawodów dokoń.. t ._or....~_._"..~_ _ _ _ _ _ _b
'. .',
. . ' h • nn.ą jes rzecząJ że wo e l r bronIą tytułu Wlcemlst:rza pol- czone :ost&ną miat:rzostwa klasy A'I!'"
Ja.
.
.
l:lą Sl~ one iWd l?-nyc ffiląM śmy, ż,eby. w Łod.Z!S't~l~ od~y- sik. W. cichości ducha l1~zą, jed mlę~ tymi klubami. Mecz ~OJIW.
8 a . 1. a me w o .Z!'
.
vza6 Się moł1ło męoe) lmpręz, nak na awans. W dużej mierze Zjednoc:.onep.r%ę~any. został J; poAl~ oto. doczekahsmy sl'ę na- nIż w innych miastach Polski. zadecyduje o t m dzisie'sz wodu %alamanla ~nę rlngu bokser- dla sportowców
reSZC1le mlstrz.ostw hokejowych Oczyw.iście te sprawa ta zwią m.o,..... ŁK'S
Y~f' ł
J]"
1~ sld.ego Pt~ WYniku 3~3. Dopi~ w ZO~ala IUl.1'~1~ pl"!y'dl:ylln1@ :r~.~
P l k' Z
d t b' ł
ł
•
I .
.v-.o·
Z
V(lS ą·
~e 1 dmu dz.isiejszym nastąpi dokoncze- tą.za:. k;weati lro.Taypta:tłłe. ~
o S 1.. awo
z leg y s ~ z~na J~st w du!.e) m.łer~e z ro~.. tKS uda się odnieść
zwycię· nie tego spotkania. Wynik tego me~ ~wcÓ\~ ze ~t~ kelej~oh.
z te:nune.m nust!zostw .Polskl Wlą~anl,:m. za~adn1enta salh stwo na.d Wisłą, to raczej hę-- ~ D:ie wpłynie jut na uk~~~ałtowa- zu.itlka. ta. wynosi pnoy Wyjaa1.a.OO
Y' plłc~ slatkoweJ. Mał? ~edna~ kosdaUll l pOZIomem %aW'Odni~ dziemy mogli" liczyć na. pełno- me S1ę tabelki misbiowskwJ.
na zQ.wody $.'l;>orlowe 66°/0'
}!s~cze tego, bo .oto w on!u dZ.1. ków.
wilrbościowy sukces. Nie wolno Kontrakty
011 kióny pr~iby lro~15 $
SIę} szym nastąpl dokonczenle Sportlowa Łódź doczekałajędnak pod zadqlll względem
ulg n/il. kol~jach powinni UOp!ł.~
m~strzostw Lodzi w kl~sie' "AU się nareszoie tych wielkich dni, Iekcęwatyć' ani Ctaoovil, ani bokserów Zrywu ł6dzklego
~~o~ ;:;~~~~~~ J:,.t~;
m~ę~y ~ryw~m a. ~J:dnocz{): spo~to.wych. Przeli .tr.zx. wieczo~ tez. Lechii poznańskiej, z kU)" SlSkcja bokserska lóazkiego Zry.. WQj~v. Urqdy WF. 1 PW.
ny~l. .Natonuast Jezeh .C~Od~l ry, 1 Jednopołudnl~ trw,ać bę- rą ŁKS, na cztery ro~ęgrane wu :takontraktow!lła cały szeregI Ciem.ymy Etę, że I'UW'F , 'PW. do
ań
O nIedzlelę 26 bm. to mlec bę- d1J,e zazarta walka 10 krątek. mecze przegrał raz w Pozna" SPQ<2tkl t towzar.zySkiC~; Ć b",A"";
2Ze4!ł n84'~ M po~wa. I
dZlemy r"'ec"'ywl'Ś in ··t
h k"
C t
b
. . '.
U ego
ry\v WQ.J.czy . ..,.......e W M!nWł:e:r$1Łwe-m K!omwłJlta~:Jt t:l'IyIłku
1.,' "
•
c", tS ną po.,. oelowy.z ery. ,WY orowe mu.
Kaliszu z Bielarnią. Natomiast 9 lu- ją.c te d'aleko idące ułatwienie dla.
"odz Imprez sportowych, bo drużyny słaną dZlsiaJ k> godz. Znacznie trudniej jest zori.en tego łodzianie walczyć b~dą w War.. sp~oow,
to --.- !a~ j~ż za~naozyHśmy -16 .na lQdzie~ by wzią.ć udział w tować się ~W sytuacji w grach szawie z Budo.~lan;ymi. Trzeci ~ecz Jeanocze§m.ie r~~Rna. ~ła
i bakeJ 1 pIłka Statkowa, a
ur C2;ystO. ścia. ch otwarCia
mi- sportn.wy ...h
wztfl .....:I~. u'" to ZryWU .00.będzIe Sl~ w RadomlU z pomyśl'.U.le spr~wa ~ei11l&. od
dt Ł' d
k"
b ' .Q .
~
cI tku atow
~
rbo
h
na- o, o.z ,o~ze. l'w:a~
ę 1e strzostw. Po pr.zemOWlenlach, że drużyny
łód~e 6·".........
walczyć b,ę-, RadomlakIem.
Po. meczach tych .bokserzy Zrywu ~a.!ka Obnit!~~oetala. ~ 1'0~
na Wlado;n?SCl 2; .dwach odl~g~ w~gł,,?szonych przez prezesa ho- dą vi i·nnycngrupach, . przeto 0c:zek1~ać ,b~~ przyj~du do,skoJla- date\k ten PQQie-l'IUlY ~8 od ~at
łych ~raI?-cow k,raJu, Z. LublIna kelstow polskich
p .. Boc:z:ara. szanse pewne istnieją,. t-e Pl:ZY- łeJ drtti:YDY.· Plę~clarskię.j % w~g!&t. uiszczanych przez pubUCZl!1ośC uczę·
(lCzeklw~c. będzlcwynlku ŁKS prezesa ł.OZH dyr. Zygmunta najmniej iedna z naszych dru"
będZie amnestia ~ją,o~ na. Z3V1()Qy &portowe.
"'7 Lu~~m~anka, a z Sopot wy: Langego i •,:,ioeWlojewody ". St:~ żyn .?>dQlbę4zie. pie~ze mi~j- .
.•
Ił.
n~kutodz"'-'- Wy~rzeZQf .r6w~ f~a Sz~dzinakieg(),· rozpocztlle see w ~WlOJej gt;lpie li. tym. sa.. dla sedzlOw piłkarskIch.
sey
meż w boksle. W samej z~ś ;;~ę bataha o punkty.
mYll1 nie zostaruc od razu ze~ Warszaw!)., z. okazji walnego ze- StOflUjQ W ChamoRlx
ŁQdzi oprócz imprez spori!o- . W dniu dz1siejszym walozą pohnięta do roli· maruderów brania swoich piłka1'ZY, o~?siła .aro.- PZN '7.~ło.sił d!o mi8trzOl!ltw' uar-. ć b d '
d
·
d d
16 C
.
L h' ~. __ 1
'.'..
nestlę dla ukaranych sędz10w plłkar;
• -<:I.
.
wy.ch ~lle .ę zlemy .wa Xlle~ o l!IQ~,
racQvla ec 1~, Wl;I.J.c~ą~yc~ ? ~alsze . ~eJsca. skich. Ciekawi. jesteśmy, cry zpowo cIars~ic.?- :rainCjl następuj.ą<lyeh A"
.2n:lern~e wazne zebral;t1,a. Vf1 go a o ~odz. 20 Wisła spotka Slę TUmle) 'P 1ł1q slatkoweJ Cleszyć du walnego zewoania ŁOZPN rów- woduikoW.. Orlewioza, D~edmea..
dZlnach rany ch , odbędzle Sl.ę do Z tKS.
się będzie niewątpliwie-wieł· Uiet ogłoszona. zostanie aQUlestia w Kozaka, Krzeptt>wskiego, J. Ma~w
roczne walne zeb~anie piłkarzy Jutro d.aLszy ciąg mistrZłOstw khn pow()dzeniem Trzeba bo- Łodzi, cz;r tez ukarani sędziowie b7- ~:a.rzf'E.:j~~~~ABaehl~ł RadkieWl"
ł6dzkich
'
t egCi obra d·
d clz
g..1_ 20• W'
·
wieU41eć,
.:1_,'
. dą musleli
odpokutować
>:'
,
,a op rocz
o o <?o
. • 16'1 ?OU4.
IU~ Wlem
te gry sporta-"grzechy".
. .
. swoJe . ZgłQszono ogółem
12 zawodtndlkOW.
Vla~ będą, ~ g)O?z. ~ 1. W gmachu dzIelę natc:muast
przed{)sta~ we w Łodzi mają bardzo boga- Nadn1ieniamy, że w Łod2!i istnieje Jal\: widzimy repl'eze'llta.ej8. J.Ulfia.
Pohtechmkl - ŁodzkleJ .przy ul, mecz o Jlllstrzostwo. odbędzie tą tradycję i uprawiane są ma- 5 ukarfWYch s~iów.
. będzie stosun1rowo U'CZUa.
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Stani.ław Soiecki i Stefan Stefański

' . -::- Hm- zauważyła - wSlZystko>w dQbr~ ale prze"
ciet zIbl:iia. się godiii!n:a pblłcyj.na?

,. ,
- ·Godzini8. policyjna? - ma·chnąl r~ką B-Z'UJlIC.- Niewiele sobie z niej rolłię. To jeIs1:, oczywiście - pOlp['awił
si~ Q'atyobmi'ast - 1i'czę si~ % mą, ale mam tu opod·al
ci'otkę, więc u niej pr'Zenolcuję.
~
Krystynę zaaęła ogarniać.roz,ps<:'Z:
12) _ Co1"alZ gorze~aw duchu. - 'ren bydllak
Powieść
_ No, niedługo piąta - zaczęhl. _ A, aj ma pa:nna
me zamiant stąd si~.W'yn.'idć. Co j'a P.ocmę?
Krysia kawalęra?
( -A gdzie nTheElZ'ka pala dotka? - zapytała.
_ To mój lci.ertoWnik _ pr.zedstawila Kry-styna. '. Nie wiedlziała, żo to mewitlln1epytalnl.e JWlptt"a:wl
~aki

- Zba.adłam? No, mój Boże, pr.zecież jestem chora.
A poza tym - prZlestraszytam się·

Szulc wstał z krzesła.
.
..-: Ptrz-y mnie nie ~ się 'Pani czego oba'Vll'iaćl ~addZjrł. - Zaraz· POjdę sprawdzić, czy ten drab rze-cz,yw1ście.-••
- Niech pan tego cle robi! - krzy'lmęła Krystyna. ·Nie wiadomo, kto tO jest!
me
- Tym gor.rej <!as :niego - !'zekł gwałtownie SZ'UlIC.Ja silę IrJJie boję: mam broń!
To powied1zta'W\SZY 'WYSzedł do sie.nd.
Pan S . t u L e . ,
.
ktopot S·ZW.Oa. Zająknę! ~ i paJJn'ą,a: na chybia trafił: pier- Ma broń? -. zastanowiła się KTyrlyna. - Skąd on
Szuitc ki·wnął głową.
'W8ty lepgzy a.da:'es.
me broń?
_ Tak mi się wydaje, Jakbym pana m..ała? - ~auwa~
- Ależ- :r.zekla zdumi.o:na Krystyna· - me ma. WtC'ale
Drgnęła ZJe zde!oorwowa!1'lia.
łyla &berow.a, oglądając SlZczeg6łowto Niemca.
tej ulieyna naszym!PTZed:mie§clu!'
.
-"W kaWiarni ktaniiad: się -ges'tapowcom - pttypom:'
. _ Bo j:a tu właśnie WlCzoraj...
'.
. - To nilc -.- odparł pośpiesmie. ,..... Ja l' /tak SIl~ me rual sobie. - Nie umaJe godziny pol1'C'Y1Jnej...
.
_ Aha -·:rm-u1roę1a .baba i wyszła, trzasks'jąc dllZJWi'a- boj~. Doprawdy, panno Krysiu, mech ls~ pani nie marTymczasem z sienidobi'eg1: ją podJnlesiony głos Bobe'

LAlA Bfl WIOSND

w

mi.

,twi o moją osobę· Dam $obie radę:

_ To Jakaś bardzo ordynarna kobieta _ I'auwa:!ył . - To Md'Z~ - pomyśla~ znOWU dJz.iewczyto:a. - Ale
Szulc po wyjsciu·śąsiadki. _ Ona patnd ~'ie lubi!
jak' ja: robie dam. md~? Nie mogę go przecież wyrrucić
_ ;Nie lubi? ~ roześmiała ,się Krysty1na. -: Już cleph Zet dnzwi. A"tam Ozarny na mnie oz:eka...
•
:pan mnie sąd o tym zostawi, Nie ma żyCZfliW5'tej .()SI()Iby...
ZrezygnOlW'a-n'8 spoglądała apatylc'znie, Jak: Szulc od__ A ja?
lror1kowuje butelkę ~ rorlewa wi'1'l;o w kieliszki.
~ Pan wż? No, skoro ma pan dJ1a mnie źy'Co21iiwoM,
- Za !pani zdrowie, pa,Il11D Krysiu! Nie ma pani PO'
to pro&zę. stanąć koło okna,tyłe.m.do mnie: ohc~ mę j~a, jak trudIno jest pracować!6v drukarm, gdy pani
ubrać.
.
brakuje!
Niemiec zerwał się z kr,zesła na roWtne nogi:
- Przegada .....:. rzelcla., -- wzrusz.ając. ram1oo'ami. _ Chce pan~ się ubrać? Niech pana tego nie robi! To Niech mi pan lepiej powie, kt6ra godzina?
panimooo zaSlZkodzic! Przy takiej chorobie!
- Już po.s.z6stej. Ozy pani na kogoś cieka?
Krysty!na zagryzła wargt
- Na zmierzenie temperatury.
__ Zapommałam _ przeleciało j-ejw myśl[ _ że jes"
Qz.as upływal. SZ'Ul'CSfięwY silal, aby zając Krystyn~
teni c1eTp1ąca i sł'Bba". Ale co tu Tobić? P:rzecież za go· r'Ozp1oWią, lecz ona odg,JQWiadała tIliO'OOsyrabami.Mimo
dzinę muszę być u Czarnego. Co będzie, jeśli ten idiota to Niemiec :nie zcłNld'za~ och9'ty do wyjścia.
Z'Ma'Z saę stąd nie wyniesie?
' Rozpoczął n~wet jald:es w.erole opowiadanie, oczeku-

ro.we;:

.

- A idź"że palm w diabłyl - grzmiała energiczna q~
sloadka. - Co za durne 'Pyta::11a? Do mnie żad:ne kawa'
lery nigdy me przychodzą! Pan pierwszy!
- Przepraszam, przepraszam - sumitO'We,ł się Srok.
...- To ja: jesZlCze wyjrzę na dwór...
.
Wrocił po ~bwlli, bardzo zadO'wolony.
- N il1«>KQ nie ma, panno Krysiu! Przepędzilem ta:
ceta!
.
Krystyna UŚIniechinęła się złośliwie.
- Barozo pan kierownik oowaźlnry! Ale, wie pan cO,
moi~by pan już stąd poSzedł, bo ja si? doprawdy czuję
1fliiedobrze...
Wid~ąc zaniepokojony wzrok Ńiem'Ca, ,dodalla uprzejmie:
- Spać mi się chce. Już przecie późno. Dobraooc
panu!
A głośno powiedziała:
jąc śmiechu d'zi'ewczy.nry.
~Dobranoc pani, ale ja jeszcze pozwolę sobie W'Paś~.
_ Ma pan :raiCję, pa.me kierOW11iiku. Nie powimam
Zanńruslt śmiechu uslytszał pukanie do dlrzw1..
:Krystyna odczekała cl:erpliwle kilkanaście mmU!t od
wstawac, ale, rozumie pa'xi! obowiązek gościrunośei.;.
Pr.zezuchyloJ.ri.e drzwi zajrzał do pokoju C~avUty. Z.aj- ·czasu odeJścia Szulca, poczem ubrała się szybko iwy_ O, tym niech się pani nie przejmuje"':" l"Zleld WIZ11U' 1'".zał i Wlnet wyIc'Ofał SIlę·
biegła przed dom, wyg1.ąclaj~ w ulk:zkę·
.szonySzulc. _ To ~a będę pani usługiwąl. Właśnie po- Kto to? -- zapytał Szulc.
Od drzewa z przeciwnej strony oderwała si.ę jak!a§
zwol!m:em sobiepr'zynieśc wina i ciasl1:ek; z1emy, pocoz'
- Bo ja wiem - wzruszyła ramiooam,i Krysty!nl8.. - poSltac.
.
.
mawiamy...
" Z a p e w n e ktoś do śąsladki .. Ciemno w sieroj omylił ~ię...
- To p8.lOi, panno Krysiu? - zapytał z·najomy głoo.
N!iJe można powiedzie6, aby ta 'propozyc.jasprawi!a . --- Hll1 hm - zauważył p:Odejrdiwie v.ilJ!ksdeutsch - C-zafln'Y - tltCieszyla si~ dzi"ewczyna. - Co się stał-o?
~zyje~o~c lU'lst~nie.
J.\ c~ęm\l.to p-ani .tak rap.to'W~iiC z\bla<UaG
(D. c. n.)
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• stYUnlA
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I,Dziennika

ChwalibogaJ

słow.·

jutro
Nawrócenie iw. PawIa;

'Łódzkiego"

WĆIlnLud:zistejszym' dJrukuje.m.y już·

Oto wykaz nagród:
słowo Miłosza,
d'wrudziesty trzeci k1JlPOO. DrugieNagrody ofiarowali:
1732 Urodził się w Paryżu sławny pisa~ go Kookursu Premiowego Dziellllll'L
1) Serwis kawowy na 12os6b 2) 1 koszula męska. "Delta",
,
Pierre ~ Augustin Caro u de Bean-, ka. Lódlzk:Iego. Przypominamy, że 0III:l;'rchais, auto~ znB;~o.mitych ~ome- i g6łem ukaże się 30" kuponów. - H. Brzezińska, Wigury 15,
'~\~k{~esele li'lga.ra l .. CyrulI~ se~1 W ostatnim dn1-u konJw.rs~ wydro.. Piotrkowska 58,
1937 Uruchomienie nowej linii kolejowej kujemy ktulpon zasadin1crzy z rubryS) 1 tort '- Cukiernia. Z1emiańw Polsce: Sierpc - Toruń.'
karni ero, yvypełlniallia na.zwiska 1 ad.' ska. Zawadzka 2,
resu.
4) Piżama. flanel.
dziecięca.Zamieszczane codziennie kupony "Delta", Piotrkowska 58,
KRONIKA
racwimy odrazu naklejać na. arkusz
5) 3 bombonierki porcet, 1 fi.
WMNE TELEFon
_ tel. 252-72 papieru w kolejności numerów 1 w wody kolońskiej, - H. Brzezińska,
~Uiią;d -Bezp.;- tel. 130-01 ten sposób ułatwi6 nie tylko nam Wigury 15, Centrala Zakupów, ul.
Pow, Urząd Bew.
- tel. 253-60 prace przy obliczaniu kuponów, ale Piotrkowska 46,
Kom. Miejsk, M.. O.
- tel. lSl)-{l2 l sobie przy ich kolekcjonowaniu.
Kom. Pow, M.. O.
6) 1 p. skarpetek, 6 lusterek
- tel. 104-44
Pogot. Rat. M.lejskie
Ze względu na. szereg wspanla- E. Wysocki, PI. Wolności 8,
Pogot_ Rat, Ubezp.
- tel. 134-16
7) 1 p. rękawic, 50 cygarniczek --Pogot. lekarskie PCE
- tel. 117-U łych 1 użytecznych nagród ofiarowa..... tel.
8 nych przez kupiectwo, zainterestr. E. WysockI" Pl. Wolności 8,
Strat Po~arna
... tel. 199-00 wanie naszym konkursem jest znacz
Biure numerów.
8) 1 Szalik, 6 lusterek - E. Wynie większe od pierwszego. otrzy" socki, Pl. Wolności 8,
DY~UBY APTEK t
mujemy liczne telefony z zapytania9) 1 rkrawat, 50 cygarniczek DziSiejszej nocy dywruj, apteki: Da- mi. dotyczącym1 technicznej strony 'E. Wysocki, .PI. Wolności 8,
nieleckiego (Piotrkowska 127) Zajączkiewi
10) 1 beret, 3 szt. grżebieni kiecm (Zielony Rynek 37), Gorczyckiego (ul. konkursu.
Przejazd 59), Karlina (Piłsudskiego 54),
WszystkJie . kupony powinny był szonkowych, E., Wysocki, Plac
Antoniewicza <Szosa Pahianicka. 66), Ste- bezwzględnie naklejone na arkusz Woln,ogcl 8,
ckela, (LinalWWskiego 37).
papieru.
W kuponie zasadniczym
11) 1 fl. wody k. olońsklej, 3 szt.
musi by6 wyraźnie podane' imię 1
nazwisko oraz adres uCfzestnika.
grzebieni kieszonkowych ...... Centrala Zakup6w,
Piotrkowska 46, ....,.
. Arkusz z kuponam1 powinIen być E W
ki Pl W l Ś· 8 '
' -_ _ _ _ 1

Pe ns'lon
. a r k.

arodka do tamowania krwi - Centrala Zakup6w, :PIotrkowska· 46, CI
Madej, Piotrkowska 181,
I
24) bańki aluminiowe dla rowe- 77
I
rzystów - K. Madej, Piotrkowska
We wtorkow'h';rt numerze "Dzfe.1t181,
'.
. .
nika ŁódzlLr.ego" zdumieni Czytelnd25) 6 szklanek do kompotu - cy i jeszcze więcej zdumiem.i w8pólĘ:. Madej, Piotrkowska 181,.
pracownicy Redalccji wyczytaU w dzieł
26) 2 popielniczki, 2 ~yciskacze 113 o,glosz,eń drobnych następujący inąo owoców K. Madej, Plotrkow- serat matrymonialny:
. ..
.
ska 181,
.
d .
27) 1 iniseczka do polenia, 2 p. .,,9 PANIENKI poznają 3 mi? złeń
środka do tamowania krWi-K. c6w w wieku 19-23 lat. Po·ządani
Madej, Piotrkowska 181,
.
.• bardzo t....nysocy. e towarzyski. Ole,r28) ·2 grzebienie kieszonkowe - ty "'-ierowa6: Łodz 1, Poste '1'6Swnts
1 p. środka d9 tamowania krwi - pod "Pensjonarkil'. (276
1 wyciskacz ~ owoców, - E.yvyt h 1 t Al d t
socki, Pl. Wolności 8, K. Madej,
RO:'1pocz~te rn~ ye ~,a8 . e z wo
Piotrkowska' 181, d-to,
n!e uJaw~:lo 'Wmowa~có~ uka2a;ti~
29) 2 grzebienie kieszonkowe, _ SIę powyzszego oglos .• ell1lla, wykaz!"
1 p. środka do tamowania. krwi _ lo jednak cały szereg p~8zlak... Nu,'
E. Wysocki, Pl.Woll1ośel 8, ·K. Ma- wiodły w kierunkuAdminlstr~o:}r
dej Piotrkowska 181
.
8zego pisma. T,o.trn nam t'J..'t'JJaśnwłltO
, .
,
krótko' przez nzedopatrzente.
30) 2 grzebienie' kieszonkowe, .. ,
1 wyciskacz do owoców""'; .E. Wy- Ze swej strony owym trzem tajem,..
socki, - Pl. Wolności 8,
K. Madej, nicz1fm "Pensjd'narkom" '1'a~z!mY się
PIotrkowska 181.
. .
uczy6. To o, wiele skutecznzeJszy Ś'1'O
Ogółem nagrodzonych zostanie .30 dek na... nerw,y.
WIT
czytelników. Szanse zdobycia· jednej
z' premii
rzecZ"...
1_______________

K.

g!

pr.

:n.a-

są

wiście

··duże.

r:l.!~::oł'dow r:~~:j~nei'Dk~~=: k~lm2~Yl1eS.3c~1.Ce1~,
wy1.~'rolb:6w~Ql;,·,POo.do'jl~dn.Ym NOJI.Wi 'tA.C~.J· wykroczeń D w~.ródDmieścDiu i
v~·
A.
Sąd" staros·c·.o-skiDe WŁodZI m~Ją Wiele za)Qc a

TEATR w: P. (Cegielniana Nr 27) -- Po ukazaniu się ostatniego kuponu
aodz. 19.15 ~ ..Krako~iacy 1 G6rale".
Nr. 30, przez kilka dni do oznaczoTEATR POW8ZECH~. TUB (lI-go nego przez nas terminu przyjmować
Listopada 21) - godz. 19,15 komedia Bli-, b d'
.
.
.
zińskiego "Pan Damazy".
~ ę ~Lemy zgłoszenia. Czytelmcy zaTEATR> KAMERALNY DOMU it01.-1 mieJscowi będą. mogli kupony przeNIEitA (Przejazd 34) g. 19.15, sztuka,' słać pocztą..
,..adeu~a Gaycego: "Homer i Orchidea ... \ - -......- ....- - - - - - - - - TEATR
KOMEDD
MUZYCZNEJ
CEDUŁA
.,LUTNIA" (Piotrkowska 243) -godz. GIEŁDY ZBOitOWO - TOWABOWJilJ
19.00 operetka "Hrabia Luxemburg" • •
W ŁODZI
TEATR ,.SYRENA" '(Traugutta n _ .
godz. 19.30 Komedia Bennequina i Vebe-.
.' dma 2S stycznia 194'7 :r.
ra "Pani PrezesQwa".
Parytet Ł6dz
TEATR GONG (Południowa U) TOWARU
JI powodu prób teatr nieczynny.
NAZWA
CENA ZA· 100 Kg.
DZmCIĘCY
TEATR
KUKIEŁEK
B~PD (ul. Nawrot 27. Dom KultuI',Y Mi- ::t~nica o.zima
3.350
licJanta) o godz. 12-ej .. Cztery rmle za .Jęozmiefl browarniany
k~gg
»1ec".
.Jęezmiefl przemiałowy
1.800
1.9.50
Owies
:~i::~~i:a:oZ;; treściwej
2,098
Mą,ka pszenna' s8o/.
~:~~

I

:!S~a ~s:!~~r?~/070&!o

;:~gg

Otręby żytnie 80%

ADRIA (Gł6wna) -

1.250
Otręby pszenne 800/0
1.400
Grdch Victoria
.'
3.600
Peluszka i wyka
2.700
Rzepak ozimy
10.500
Siemie lniane
11.000
S~oma~ ~yt.nia pręsowapa40ó
Slanopras'owane·,
; 6 5 n !.. ~,
T'mdencJ'a: spokojna.
Og6lny oorót towarowy: 319 ton.
S
N OWA"'"
KOMI JA OT
..
GIEŁDY ZBOitOWO - TOWAROWEJ

Laborator.ium chem. farmae.
Kozłowski Sp. z O. o., Narutowicza 18,
1~ i 19) po. 1 bombonierce _ koszyczku wagi 1 kg. - Wytw6rnia
cukrów i czekolady, Z. Bieg'ański
Mazurska 28, ,
,
20) 3 bombonierki porcelanowe H . Brzez ińs k a, ~"'''i
15
rvgury,
\
21) 6 zdjęóftorm. pocztówkowego
w 2 pozach - W. MiI"ecki, Piotrkowska 15, ,

.
starościńskie, istniejące
p~y.3 łódzkich starostwach grodzkich rozp.. 'trzyły· w grn.:l_=u ub .r.
...
U16.
ogółem 1835 spraw. Z liczby tej. na
samo staroStwo śródli1iejsko-Iódz1112
B 'J",. t
kie przypada
. spraw. Yv o
• koS.
kr
W W1ę S'Z et sprawy. () wy oezenia sanitarne, alkoholowe,. dotyczące lichwy itp.
G
pl t _..2_!_.tStrA~J·
22) 1 wazon do kwiat6w, 2 Wy_
.rz;ywny, O a; Y łłWI:-"U .....,~ ciskacze do owoc6w K. Madej, ne l koszty postępowama przymo·
·Piotrkowska 181,
sły w tym okreSie 1.341.679 zł.
~~ nie li--- gr""""";eft ..-..Je.
23) 1 fl. wody kolońskiej, 2 p. np.". .......'
v - r - . IJJYU ~ nJ:':&AI
OyrekiCja

Lasów

Sądy

i

Państwowych oS.ć

OJrręgu Olsztyńskiego posiada

ma_
O2llle zapasy drewna Opałowego· i użytkoweglO do SipIl'zedaźyhW1"to,wej
l
l'
rt· d1rewn l
000 as l peWlIl:e pa le
a 000
st:~e ~olejowe. B~iżs~h inlfOll"Dla.
eJ·l udziela DyrelreJa Lasów ~ati-,
,et:wG'w;y;eh w:~ Ols~Młtl-ie, ,~W:o.~.
Po18ki!ego Nr" 13.
.
(K. 46)'

przedszkoli .w

łodzi

W trosce o los i / wychowanie
dzieci, niech",1"'... nvch J'eszcze do
szkół

~~01

Wydział

Oświaty

Zarządu

.
.~'
.
S
conych na rzecz Ubezpieczalni połecznej.
(o.)
---------------

Gdzie

można nobyć

narty

'
.
Wyd!.dał WojskowY
Oddział
. . p
Wychowania' FIZycznego l rzysporobienia Wojs~owegopodaje do
wiadomości zwiqzków i klubów
sportowych oraz stowarzyszen zain. t
..
•
teresowanych narClars wem, lZ moz
na zamówić narty (z wiązaniami i
i kijkami) .w Ministrestwie PrZetnY
słu w cenie 1300 zł. za parę·
.
Bliższych informacji udzieli kierownik Oddziału WF i PW przy Za
rzadzie Miejskim, ul. Piotrkowska'
113, tel, 14~-70.

S~pOrty '.ZlmOWeWOZł
'
ł d•
•

dd 'al
~ O Zl
i~ tę.ręp,ie n.aSzegQ '. ~asta 'szereg'WycJ;lO:Ya~lla .F.~~zne:go ,.~!JPr,ą;
""r·ze'~szkon 'ltt~eh:'1iczba WY'nosl'sposoblen13 ·WOJSk.nwego,~owJ.a.sa~
j,I
a
,v~;.y.
. I·
'ł ' 'k'
sportu ZImowego
ost~tnl'o
21 • a cyfra wy' chowanko'w mla dd
mI osm o
CL
t łW
d U. tku tereny'
d h dzi d 1744 Wart .
.
, że o ane zos a y o zy
.
. 0('0 k 0 '9 k"ed li!' zbazna:zye, w Parku Poniatowskiego (jar od ul.
Hufiec H8!rcerzy
Ló~ - P6ł1n!oo ze w rOi u 193. 1 l Y. cz a Il'l;lesz- Ż
k')
/ Parku Lu!'!o""ylk'ow na k"n'
eroms t lego . o, raz
.......
A-'ei
lZ8lprasza swo iCh Sol~711'Ylrn
••"1t"aJ"
~ co'w ŁodZI' była .0 .wl·.ełe .......
... ol"zsza· ,
k w
....
"Bal Karnawałowy", .który odbędJzie niż obecnie na terenie naszegq mia wym (0;- san~cz owy pr'..
.
się dnia 215 stycZnli!a br. w sali Sto_ sta istniało' 15 przedszkoU z 'l~057 Unii ró~l~Listopada)~ Nalezy do·~~~~W~;Nm (~eromskiego 76/?8) ..:
warzyszernia Spiew.im. st. Molllimz- dziećmi
. stosowae SIę do wskazowek dozor.,Podrzutek".
ki przy UlI. Ogrodowej 3~. W p r o _ ·
ców podczas korzystania zsaneclil"
ROBOTNIK (Kmflsklego Nr 178)
gramte nles/15OdziaIJki. Bufet z8.O(pał
f;
kowania i nauki narciarslj;wa.
"Nowe pokolenie".
tmony w przekąski zimnle 1 dania .
ROMA (Rzgowska 84) - ;,Skarb RoPIATEK' 24 STYCZNIA 194.'7 ROK.
g1o~e. Początek o go,dz. 21.
vdziału,
dziny Goupi".
6.00 Sygnał czasu. "Kiedy ranne.....
Wydział .Opieki Społecznej
Zai
REKORD (Rzgowska 2) - "ElwiraMa i kalend. hi'stor. 6.05 Dziennik.· 6.20 Gimrtądu Miejskiego w Łodzi w orga- I Wyd, ział
OdbudowY
Zarządu
dlgan".
.
nastyka. 6.30 Muzyka. 6.57 Sygnał czasu, tEATR KOMEDn MUZYCZNEJ
.
.
zt
.
. k
d
k t
STnow;! (Kiliflskiego 123) - "Ulica aud. na "lDzień dobry". 7.05 Muzyka. _
mzc'WanlU i ro a~u ople i na ,Miejskiego w Łodzi poza, en YIłuZłoczyńców.
7.15 Wiadomości' poranne oraz przeglą.d
"LUTNIA"
dorosqmi ~dzie zasadniczo· W pięciuc.waniem prac,rozpoczętych w ub.
S~~;r (Bałucki Rynek 5) - "Samotny prasy stołecznej. 7.35 (z Lo-d2li) Progrhm
Dziś O g. 19 ka~warowa opeTłtJka kierunKach: a) Opieka całkowita, z m.. przewlduje w najb.liższynl ·cza.łaglel .'
.
na dziś. 7.40 Koncert poranny w wyk. F Lehara HrabIa Luxemburg" z k t ó ·
h
TAT~111 (.~ienkjew1cZ8 40). - ,.Ich stu Orkiestry RQzgłośni w Bydgoszczy. _
• ...
."
.
.
rej korzysta obecrue562 pe:nsjo- sie p;rzeprowądzenie dodat~owy~
l ona Jedna :
8.30 Informacje ogólnopolskie. 8.40 Skrzyn udzi'ałem całego zespołu '8,rt,ystYlC~- nariuszy, umieszczonych w. prowa- robót remontowy~h w V. Zakładzie
T~A (PIotrkowSka 108) - "Podl:p1- kaP. C. K. 8.50 P~erwa. 11.57 Sygnał n~go.Biłety wcześndej do nab~la dzonych przez Wydział 3-ch zakła- Kąpielowym przy ul; SieIlkiewicza
tek".
. czasu i hejnał z Wieży Mariackiej w w, księgami przy ul. Pio;trGtowsiluej dach dla star.c6w,' w Domu Pracy i 9'5 oraz' wykonanie częściowego re-,.
WISŁA (Przejazd 1) "Romans pa- Krakowie. 12.05 (z Lodzi) W ramach au- l02a a od gocJIz 17
ka i
t
jaca" II część "Komediant6w".
dycj~ dla ś"W'ietli'<: robo~jczrch .. - W y - '
.
w.
se
earu., w Domu Rozdzielczym dla doro- lllontu Prewentorium w· Łagiewnł.
WŁóKNIARZ ,Zawadzka 16) - "Za- stąPI L6d2lki·mlęd~yśw:lethoowy .zespół
POD'rTll' AlDNE K'ONCERTY
słych. b) Zapomogi pienięme. Z· tej kach.
kam·ne pio~ienki".
artys~yccm~. 12.35 Pleśru S<>korsklegt? I X ' '-I.u.o..a:\>
formy opieki 1 poniocy korzystało
•
•
•
WOLNOSC
(Napi6rkowskiego
16) - 12.55
Wien16wsklego
wyk.. • • 13.05
MazurkieWICz.
, WC.R.
D.- ~~ - TUB
nu',asta v
011,\' {,~ dz''',ł~owA.
,,10 minutw poęzJi
Koooert
Cenrt:Jralny
RobOtnv-zy
Dom Kult.. w ub.. m. na' 'terenl'e "''''''zęgo
~
r\r, lit
..
anna. bez posagu"
.
P
." .
.
.
Zespołu Instrnmentalpego J. cajmera. "'
,,,,.
,...- 2.287 rodzin, którym wYPłacono
W d . lO., lant
. Z
d M··ej
ZACH~TA (Zgierska 26) - "Zanileć 14.00 (z Lod.7Ji) Pog. sp6ł. Z Popiolka ry - TUR, WZ'11!owił cieszą<: e się ogółem 600."'05 _'lo. c) ., ~-:e i pro
. y Zla P .. aCYJ • arzą. ~._ l Anie~na".
'.
p. t. "RQmantyzrn naftowy a' rzęa&ywi- wtłeIkim . powodzemem "Popuff.ame
QO
.LA;:\;LC:U.U
k
Lodz ł
b zącym
KINO OaWIATOWE (ul;' Rzgowska 94) stOŚć". 14.10 (z Lodzi) WiadoD;lości spor ~oncertydIa PracującYICh4l • Trady. filaktyka. JeśU chodzi O ~zakres s lego w. . l P anUle w Ie
.
· ...Dzieci kpt. Granta".
tQwe. 14.15 (z· Lo-dz.i) Piose~l w. wyk. ,cyjlIliew·sobotę din. 215.1. 1947 r. o działania' Wydział OpiekiSpołecz.. ro~u załozeme na terenie nasze~o
J Zejm6wny
§plew i Fr LeszC'Zyi1
Orz 17 j
.
.' .
Aa
.
mlasta szeregu nowych ogródkow
......
skiej. - fortep~. 14 30 (z ŁOdzi) Rezer: gto.
-e od'będZie się konicert z neJ udziehł w. ~dniu 19"11V .r. ~ -działkrvmvch. ,p'I"'7'V spos'obności przy
ltino Wlała rozpocZyna 8eanse o godz: wa.. 14.40 (z Lodzi) Kroaika l. komunika- udzi1ałem zawodJowych artystówtea_ mocy lekarskieJ 739,. a pomucy
..... ~ ~YTo1. . . 4_o1
1900 istnia'16. 18. 20 - w niedziele l świeta od go- ty. 14.45 (z Lodzi) Koneer1: 'reklamowy. trow ł6dlzlkilCh.
. ,.
.
akuszeryjnej 9 osobom. PomQC7 pie- pO.u.m~y, lZ w roku
..
>J
dziny 14,
15.00 (z' Loren!) "Bajki, bajki'! ~ aud.
:anety w cenie 26.m do nabycia w lęgniarskiej udZ!elonow
cza_w Ło~ ~wa o~ki dZlałkowe ,.0
Kino "Bałtyk początek II\.ans6w: godz. słowno-muzyczna dla dzleoipl6ra H. Ja- kaSJI·e.
..
SI'e w 173 '~ftl7nadka·ch' ... no 1o.-"'at-. łączn. eJ powierzcr:hni. 23,5 ha...obeJ"
15.30, 18.00, 20.15.
nusze'W'$kiej, r~. K. Gogolewskiej. .. .,. '"
""""oCołT.Ih 438 dział k W
ku 19ł6
15.30
15.25
"Przy
głośndku".
15.80
AUdycja
dla
.
.
DZI~
WIELKI
KONCERT
nej-kąpieli
skierowano. 511 'osób. d) mUJąo/C;
.. e \
ro
ód'
'no
,.Polonia"
pocz"tek
seans6w:
. Kl
."
Shorych. 15.40. (z Lodzi) X-ta audycja'·
Ó
k
było JUZ na terenIe m1asta 11 ogr
18.00, 20.80.
.
z cyklU .aagaaki muzyczne" wopr. B.; SYMFONICZNY POD DYRERCJ~Schroniska, gdzie z" nocleg,.w···, 0-..
,.,
.;
hIi~
Kino .. Wł6kniarz" pocz. 8ean. 15·.00 Busiakiewicm.
16.00 Dzi~nnik. 16,30' 'ZDZISŁAWA GORZY:&SKIEGO
r~stały w grudniu ub. r. 304 oso- kow,
o~eJmuJący~hpowlerzc lę
17~no20·.C:OWolność" pocz. seansów: 16.00 Dwie Sonaty w 'U'k. L. Kmit~\Vej VI programie Smetwy: uwertura by, w tym: 150 kobiet., 98 mężczyzn 73,5 ~a l 1.179 dzial:ek.
skrzypce. l6,55 Aud. dl~ ~ł()dzleży. -do opery ;,Sprzedana narzeczona" l' "~) 'dZl'ec'l'. W U. Schrortisku dla
18'00. 20.00.
.
.
17.05 "U n3S'Zych. przyjaclół . 17.25 Kon- C ·kc· ak'
•
·t . b 1......' ' D-:'
iJ'Il
.
,
W kinach: ;,Włókniarz"
cert Małej OrkiestryP. R.17.li5 Z życia zaJ OW lego. ~1fl a z a t'IoU " """a Kobiet i Rodzin, przy ul.Sienkie"Wolność"
rkulturalnego. 18 00 Aud~ja wojskowa dek dlo orze,chów,
oraz Dworzaka:.
..:1'Ilon a'wn ś· i t
"Wisła"
18.07 Muzyka (wojskowa). 18.30 Poradnik Sym.:fu.nia V "Z nQlWego gwiata", Po ,!lcza 9, urz~\U.ono nl-r.
O w;"Stylowy"
językowy. 18.45 Muzyka. ludowa.. 19.00 czą.tek punlklbuaInie O g'Qdzilllie 20-ej hcę. e) ,AkcJa' rozdawnIctwa darow
ł
·0
są czynne wystawy "PLANU TRZYLET- (z, Lodzi) "Posłowie Ziemi Lódzkiej przed wieczorem. "
(54(M)' UNRRA trwa w dalszym ciągu. W
'NIEGO":.
mrkrofonem" - montaż słowny z płyt t tn·
..
K"
K li
'
w .opr. r~~. K. Turkie;w1cza. 19.~.5 (z Lo•
"
O;; a ~m mIeSIącu OmISJa wa· 'An:tl~e Iwdńsłdeli, zam:reszkałej przy
d211) "Ah,cJa p~ed mikrofonem - fel.
.
...MAKSYM.
fłkaCYJna rozpan:z.v}a około
5.000 ul Lim::tnowski'e'go 89 nieznani spra
S. Gro dZ1 eńskleJ. 19.25 Dziennik. 20.00
W killlle , ..l:SałtY'k" W ŁodZI gTany podań obdarOWUJąc około 10.000 0- . •
k .łil'
• n
iU
ł.
•
(z Lodzi) ~ra~sm1sj8. ~oncertu qrkiestry iest wielki rilm o zwyoięstwie
ób'
WCy . S[ raiU} SlUs:z~c'e s e. ~ pra,n·.
~ra
oczyły
PaftstwoweJ FIlharmonlI! w Lodzl. DY11"-1 tuzjazmie, ofiarnej peł!nej nieb~fe: s .
.
rećm;!kl, ~o'szu,t.,e I 1'004\ lehzoę. ,
guJe dyr. Z. Gó~yńskl. - W przel'Wle
fisIt·
,
N t· .
ł'
d
97
DZIS
około godz, 20.45 wywiad B. Busiakiewi- cze
wa l \VY'l'zeczen pracy i spra_
... ZABAWA W'TOW P Z
a ,elze w':cy PO
oomerem
cza z dyr. Z. GÓrzyńskim. 21.45 Radiowy wiedJIiwości S,:PtOłec~ej nad PTYWatą.
T
_-","'" Prz· iÓł .~~;...
skradz,jono Z podwórza wózek t'ęcz·
-.' w sali P.Z.H., W~dna 40,. o gONdz. Uniwersytet Ludowy. 22..00 Kwadrans! i eJa'Qi2'imem stanowym.
Qo~ar~;Y":"L"vd..ł YJic Pi_~e'!'Zka ny na ko,HŁ'ch og,um!lQloydh Z kotły: i
19-eJ walne zgromadzeme Lódzklego a-,' prozy. 22.15 Program na Jutro 22.25 (z II Wymowna
pełiD.a dT
t,
OddzIał w
o ~1,
•
V'LI'A'l1WS a?ć:,
.1-'
l' 1.
t
'j
'I
ukowego Towarzystwa Lekarskiego.
,Lodzi) Koncert życz('ń (część' lsea). ..
' św
ama yc~nego Nr 97 mzą,dlZa W dnilU 25.1. o godz. "" me,~row ruN'. SI a,Tl'O'W a'ce wa_ W lokalu Wydziału Zdrowia Oddz! 22.50 Ąud. literMka. Z poezjd K. I. Gał-! ~til~~~ Odł~:~ ~harare~a- 21.ej 'w sali własnej po:rzy ul. Piotr- S'llOIŚĆ JÓZlefa Oalbrysi'aka.
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htdziom europejskim zaboIJorJy nIe.o

r. 15:5 wyszła w Kra~owi~ ksiąŻś~cdkam.i ~ wszelkie

:znalazłby u nas ~grom'
wierzeńnajgłuPszYch, ale nik-omu
"
we szkoch:ąCYcb., ,.,~t>bony zaś na..
ko~, fałsze lak ~'ozprawa Stanisław p~0-wttęd1Q'sxm . mWczAJE
cenhowane srogOŚCIą uczuć - pisze
z or P~klatecln". ,w roku 1614
wzg em WIedzy, czy prze~; Zygmunt «loger - tak jak 'Wszyst.o
dzieło inkwizytorów n.iemieekiph i mysłu . staliśmy ,niżej od Zachodu) i kle machiny torturowe t wyrafin,o,Remyka Inst~t()ra i Jakuba Spre~= ial.; Ob:rcziije ~eliśmy> jak. wszyscy WlU\(3 mę~e, przeważnie ząger3~ z Kolomi "MalIeus malefica- !r?Z~nm SłoWl1anie, znacznIe łagod. wleczon.o do Polski 2ł sąsiepnich
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a ~w70W Zdra~y i alchemi..
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czar6w był na Ve>łudnłu Europy'
~c Z o o amy o San .Franwiek XVI. Wśród rozpasanych na- ClSCO 1.Z powrotem trzeb~ SIę zamfęt1lości, intryg mlllOsnych 1 pali- trzymac dla ~ładowama statku
tycznych _
zaklęcia, lnwokacie'IWęglem w porcle HonOlull}, kt6ry
obl'zęd~ - tajemnie przy księżycu na tej, trasie, • ~os~ceJ • około

były nieodłącznym dwudziestu dni Jazdy, Jest Jedyną
tych :i1i:ttyg n~zędziem. Z ZIlchoo.u stacją węglową.
i. południa Europy przecięk~ te
Wyspy te oddalone są o 10 dni
sprawy do nas, ale mimo, iż WSZYSt..!'Od Stan6w Zjednoczonych i tyleż

odpraWIane ......
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są jedn ł1 z kluczowych
~ce mIMO' Wl~ksze p<yw~dzenie _ pozycji morskich na oceanie Spo'
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~ćh XV!t~ł~ sp~oo.: :a~~- P?siadł:>śt;i ~~n6w. Zjednoczonych,
Sle 600 kobIet. a w wiirzbU1!skiej me ZIlllenU' Jej, Ob}icza.
.
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. H~noluJ.u jest lS~yn;t raJem na
ko, co. zagr~czne

zawsze w Pol. od Japonii i
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trok wiosenno-letni Up. . J- nf~ der
h d7.
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llst6w C O :ą 11 gdy d~ 30 stopni CelsJu.R:rzyćkiego do chortmwego VI roku l sza. Ale te2: nlgdV' tu nie bywa
1520 podkanclerzego Piotra Tomic-!ChłOdniej , niż 20 stopni.
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rodzina DOlnegoSlqska

Wicepremier Gomułka przesłał głow.e rodz:ny pre~ię

~nkcjOllari1iSZ milicji ob~atel' r~era Gąmułki, p:;oszą,c o ~skieJ w Dus~aeh-ZdroJU ob. me do chrztu naJmłodszej pOCIeJankowski może pOSZGzycić Się naj-chy. Wicepremier Gomułka zajęty
większą chyba. na Dolnym Sląsku sprawami państwowymi· przysłał
'dzin
O·
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d 8zl
. k ł
N'· R d
ro
ą·
to Jankowscy maJą 11 o. ago:wa , o o
~weJ
u Y.
~eci W tym 9 synów. Tr~y tygod- gd~e za.m.;,.eSzkuje ro~~ JankoW"
me temu przygzło na świat 12-te skich sweoo przedst~Wlclela, kt6ry
dziecko, maleńka. c6reczka.. Ob. wrę;zył ~atce ~ecka zł 3.000.
Jankowski napisał list do wicepre- WOJewOOzkl kOlllltet PPR dał ze
swej strony :U 14.000 i wyprawkę
dla niemowlęcia. Ob. Jankowski
odłożył chrzciny do dnia 1-go maja
do święta robotniczego. Dziew..
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sowy~h,. kt6re Slę rozchodzą Jak
promleme na wszystkie strony od
środka miasta, upiększonych drzewami, z polami ananasów % dalekimi na widnokręgu sylwetkami
górwulkanów _ wszystko to two"

Dla P. T. Mistrzów kam8.8znikÓW
1 szewców I Kauczuk to tylko

ił' chętnie tańczący i śpiewający
..,
przy dźwiękach miejscowych gitar
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, a~l ~W8 'dJe~t r~patnru:t~ h
aneJ l znaj uJe SIę w C1ęU1UC
warunkach finansowych, toteż
~lk~ pomoc przyda mu się tt!e..
znuerrue. J eat ona tym bardziej
potrzebna., że oboje Jankowscy Sil
Jeszcze młodzi i nie mogą za.rę-czyć, że ich rodzina znów się nie
powiększy. Podajemy adres: Jan'
kowacy, gromada Szlagowo koło
Nowej Rudy gm. Narożno pow.
Klocko ul S ółdzielcza 805
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Obok naJWlększeJ l naJp1ękuieJSzeJ
plaży,oc.eanlft jest on rzeczywiście
czyms me.zrownat1ym.
Wo odzie t
zwie ta, takie
'ak sł:xrle
wi l~ struJ.
'..ilIl..:!' e
Y.
Sle, obok JI1lllejszych, ~e wesel·
szych reprezentan~6w: mata. zwie'
rzęceg~:- małp I?l~zlicz?nej rzeszy
p~pug l umYC?- sp1ewal!lCych ptak?w, spacerujących sobIe swobodme po ścletkach i alejach, o~k
w6zk6w z małymi dziećmi, poWle"
1'ZON:ft,~~~j~~:~r;:~ ty_
siącami odmia.n: ryb i innych okaZÓW bogatej fauny or.ea.nu w prze.f 6mi'
eh
--~
n&Jr
eJSzr koloracti i tantastycznych formach, obok wielu redzaj6w gad6w i innych stworzeń
••
'
są znacznIe, CIekawsze, niż w słyn
nym akwanum morskim w Mona:co. WSZ"Y,stka. ta. ~auna. i flora naJwyszukar:sza pOCiąga wzrok ł wzbu
dza pOdZIW.
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Gdy Slę spoJrzy na obo~ zasIane
e
pola.,pol?"Yt
a.nana.,kt- t całe zło,tynu
j
S~Inl,
ore. u upraWla ą we;rsco~ JtL~laci Jak ~ n~s J:artof1e, t~
SIę widzi naoc. Zl11e,! ze Je.s~ to kraJ
doprawdy na gl'a.tllcy baJki.
.Cał~ miasto. Hon?l ulu, , niezbyt

czynka.

stawiają niezatarte

wspomnienie

egzotyzmu i piękna.
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Cała SIeć dos~onałych dróg s~o·
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CYKLOP"

rzy obrazy tak urocze, że pomimo
mych licznych podróży po całym
'~ec~e~ nie spo~ałem nigdzie nic
pIęknieJSzego.
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pojęCIe, co energICzni jankesi mo- (padła w Gorzowf.ę nad Wart)
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C'hIlly'Ch wsi S I E 1\1{ I l1l C o 7JW1t'ot sie ?396 g:to~k6w i zrad:o.fon~zoWygrane VO 2000 zł
645 664 729 839 850 890 908 11118 145
znaczona ,przez króla szwedzkiego
~ za' nagw0d4 15.000 ziI:. Tele- wan'!a 91 WSoł. Dfu~gość Imli stałych
981 1332 1885 2848 3103 4052 4232 162 177 508 524 531 691 851 864 997
oW1ę/kszyla się w g.rud.nfu o 123,2' ł1987 7321.1991 9768 10217 10571 12062170 238 294 365 434 449 577 719'
komisja wespół z duchowieństwem fon.' 281 00
13
(13jW) Pkm
miejscowym i sędziami 'kazała w
- , . .
. ń wynoSi oheon~", 956.2 1m1.
. \2178' 13198 14109 15721 16324 17412' 771 79S 821 890 902 914 13Q02 210 237
wyniku jednego tylko procet'lu ~pa17742 19506 20434 23040 23688 23891 ,263 277 360 361 36S 381 382 514 533
1ić72stare kobiety i 15 liiea01'o25200 27352 21567 21614 27886 31411 1 606 71"724 732 783 788 792 802" 817
słych dzieci, obwinionych O czary.
31698 32050 32157 32825 34072 34297 I 958 009 14016 021 229 290 322 338 472 "
W tym2:e czasie parlament angiel-,
' 8 5 6 3 9 36031 36533 38016 38108 38299 i 64:8 576 587 765 767 809 847 912 15079
ski -wydaje prawo/na mocy którego
39897 41376 41558 42196 42235 442581' 084 102 298 313 351 534 563 628 716
kobiety,
osiuktlj~ce
mę:i:czyzn
19998 50171 50305 50848 50982 52330 719 730844961 16045 078 079 085 102
sztucznymi wdziękami, skazywane
II
52980 53198 54421 54844 55621 55676)149 228 243 352 357 399 415 435 437
być mają na tę samI:! karę, jaka jest
55834 50012 56284 51004 51633 59585' 441 524 657 824 872 17007 114 169 199
ustanowiona przeciW Czru:om. ~ W
1> o ZN A:&' DOLNA, WILDA 20
BOBt4 61165 61169 62148 62432 62715.594660 663 671 758 664 694 18002 149
SzwaJUarii jeszcze w roku 1782. w
~3345 63596 63748 63874 66052 66126 : 153 252 289 356 445 581 618 689 716
kan+:"m'e Gln ...,s sp'a1.ono publicznie
WyQrol1Uje:
57617 68252 68599
i 819 19009 027 199252 256310434 55'1
~
~~
. .
576 .586 757 811 859 920 93S
Annę Goldi,' a w Prusaćb jeszcze W
sztuozne nogl, l'ęce, apMsty gorsety o:rtoPt>~
O!)
50 -letn'1<> C·
~ '"
t'loaą*
-~
1.'0k u l UdU
eJnoW't>
dy"""ne, prostotr'7.vtnR.cze, opaski.· b,...".,U'ne.
DalS'zy chi wyaranych fin 500 iW
4 20044 119 806 359 370 485 566 691
dzona o zaczaa"ow.;ue chorego od
.,au.
-,,""""-0""," ,
."........
'1 8 804 812 853 897 914 952 995 2102'1
kfIku lat rybaka z .Wejherowa:. •
poopel'aoyjne" na. poW&trzyma.nle je1lt, ło1ąd..
' I 3.g6 dnia clągnlenia
100 244 387 420 577 642 679 685 695
Że wyższoM QśW'iaty sZkolneJ i
k$, poei~owe, puki rupturowe, orl!<Z wkła~lki
60074 195 223 334 381 406 549 621 735 76722066 117 140 2B3 2'15 $09 400
przemysłu nie Mwszeidz1e W, parze
'do płaskostóp.
658 741 830 887 899 925 971 61186 421 485 512' 544 608 616 735 738 'l43
~ rozwojem uczuó ludzkich - ma..
220 247 294 310 377 409 485 535 601 825 860 945 28002 074 094 110 155 166
my tego dowód W numerze ~,~a
(K. 71)
689 868 875 62018 024 086 132 150 158 181 195 210 232 311 369 437 446 623"
189 223 277 342 596 639 701 774 862 625 741 754 786 791 849 850 871 901
6 Sierpnia 1882' roku ,,Berliner
2'.eitung",gdzie czytąmy:,
' ....._ _ _ _ _ _ _ _......
l 910 925 63049 067 150 162 690 828 :4029 080 193 228 248 264 288 348 438

W Ok.'
r,gu

l

k"Im

;

zo-I

I

w

WARSZTATY ORTOPEDYCZ'HE
F-a p NIEDZIELA

at~ztowaniu 'handlarza
produkt6w spo1yw~~h przy ul,
AChniralskie; w Berlinie znalezi.' ~n~
;,Przy'

Ol
cft
któl'~J
W Jego kieazem pa , ę, w.' "
było
ludZkie z kawałkiem
skórY liCho
z czaszki' i twarzy. Zeznał
on że te czta.
ciała ludzkiego ma
jut .'przY" sobfeod . 20 lat, a t;abył je
n.aśląsku ód kata Tyle. Nosił jeza*

ści

wsze

, tego~

przysohi" t,a poradą kata dla:
że mają' być

9ynlpat1cmym,1

-_------""""po
_____
-'.' '~i.'
O
M
E
R
H
A
C
A
I
R
P
O
L.S
C
E'
HASZ ' .
.
W.
".

64162 258 259 343 401 419 458 543 46 515 576 604 642 649 665 719 793
734 792 841 876 987 65097 306 319 813 878 900 912 962 966 980 25076 14S
460 547 552 585 595 611 623832 888 322 853 288 4.93 498 60s 843 993 26344
950 66037 085 226 244 300 369 411 416 476 524 572 580 634 647 653 940
488 553 565 571 697 740 773 885 908 27054 097 18:0 281 338 389 531 557 "'61
oJ
947968993 6704717020B 258 257 482 66873174787693698928060157250
487 495 539558666 73I) 799 &11 68()1'i 276 348 414 514 597 6~7 814 29117 315
1184 202 243 299 401 481 731 9751.356 506 530 581 582 620 688 691 716
li90'/6 138 242378 512 567 609 7'19 982. 861 902 934 981

j' .

zawl1a<lrurnia te:
W y S l' A W A,. ltUOHU SZEMROWEGO
otwarta bę&'ie jooZICze 2 dtrl tj. 00 dl.nia ,26 bm. włąelZllli..

Wstęp wolny.

W'Y'$tawa mioocł sił w Ło<W1 pny ui. KiIińs:kłego 49 tr. l. p.

.,._cm.

Dalszy

ciąg

wygranych po 500

l'iI

.

Nr 23 l569)

zł

podany bpd:de jutro
r

""» Z I ~ N N l Ii' ióDZ·KI 'l

SZKpŁA TAŃCÓW TOWARZYSKICK
WŁADYSŁAWA

CYRULSKIEGO
ó d ź, u l. K i li ń s k l e g o 85."
EtOZI>OCZYNA NGWE KOMPLETY TA~COW NOWOCZESNYCH
SWINGA I. NARODOWYCH DLA' POOZ4TKUJ4CYCH
•
I ZAAWANSOWANYCH.'
.'
ZAPISY CODZIENNlE OD' GODZ 17-ej' - 21-eJ'"
.
.
(223 p)
Ł

KRAKóW,. SW. GERTRUDY 12.

LE~ lł. DZE

_ _ _ _ _n.tU
__
"~_ _ _ _
•

.

wytwórczości
I
(l1jW)

PRO,SZEK do PRANIA
.

w cenie 36.- zł. za' l kg.
slPlt'zelidaj e:
SPóŁDZIELNIA ZAROBKOWA
INWALIDóW WOJENNYCH R. P.
.
we własnych slklerpach
Narutowicza 1~
Wysoka .29
Nawrot 2
S.go Sierpnia 20
Zamenhofa 6
Andrzeja a
U-go Listopada 88

UL.

»WISŁA«

'.

STANISŁAWA

Nr 2

W

(Piotrkowska 265)
PRZYJMUJE' DO FARBOWANIA
p rz ę d • ę sztuki oraz trykoty
z wyliończeniem.
WYKONANIE SOLIDNE
'

I

r.'4

(K. 75)"

CENTRALIIiANULOWEJ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 01
HURTOWNIA WOJEWóDZKA Nr 2 W ŁODZI
~

BAKmLITOWEGO~USarza, dro- LEKCJE angielSkiego, francuskf~

PO~CZOCHY jedwabne po ceną.ch

fabrycznych
sprzedaje - Reklama. piotIikowska 46.
(R. 13)
MASZYN! do pisania, Uczenia 1
szycia. Naprawa _ sprzedal, oraz
kupno'
nawet uszkodzonych.
Południ~wa 1.
(A 58)

~eromskiego

~ołądka,

złoto

zło~,

.

-'

n:;tln~

wątroby.'
ZEGARKI
KINOK
:POSZUXUJEMY I!/8.modzlelnego bu POSZUKUJEMY
magi.str6w farTOAPARATY zna~~i~~~li~~: c~altera 'na przebitko (siławykwa. trutcji ~ Ik:ierowni~e. stanowiska.
--'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._
't .' j
l
Ok zj ". hfikowa.na). Oferty pód .. Sp6łdeiel Warun/ki do om.óWlen18.. Zgłosze-

Dr ANATOL
~nKUŁKO.przyjmuspecjalista
chorób kObiecych.
je od' 3--6 po
Al.
96. m. 2. (róg
. Bandurskiego 8) 'r)
KUDREWICZ ZYGMUNT
specjalIsta chorób
wenerycznych
i skórnych. Piotrkowska 106. _
Przyjmuje od 7-10 I. od 3-7.' (ag)

poło

,<t

~oehM

qr~hmiast.

i~)
~,.apteka ~
Acąn1n:latraŁódzkiego
IMO'HB.

netkę, FILATELISTYC~;NE,

wewnętrzne,

Dl' PIWECKI ALFJK8ANDER _
Choroby
Piotrkowska
Nr 85. przyjmuje 3-6.
(1557)

"1a~

.

"

I

l!JGNIAR~A

rbd

złom

erdzl"e"

MI·

Porady ambula-

~~~~.e~rz~oj:rawi~:;r~YI
s2P1e6cj4~,
• e.
_

.h

(101/AJ
_ _ _ _ _;..-._ _ _ _ _ _ _
Dl' med WIKTOR PIESKOW ...
cho1"Qby nerwowI'! I
orliynuje w godz. 3-5. Leczenie
ele~trowstrzą.sowe.
Zawadzka 6
m. 7. Telefon 138-81.
'

wewnętrzne,

pę-

-----

pochodzą,caz R6ży
zaangażuje pań_ijzaginęła. Wyjechała
Części
pracowała
Płockich

~---

należy przyjąć, że

- - - - Ile
ewangelicko;' reformowanym
zaangdu-Iw: Lodzi
iagi-

~oc d6mowa ze udZIelić ·,jS.kichkolwiek .informacji
,goto
.. aruą..
Wliado- o 10sie wYmieniOnej ·.'jzOOhce··o tym
moM tel. 1'10-46.'
;.(P. 106) za:wi~domić nitej WY.mi~ORY' 51j;
_ ,___ .___.,__________ czynając
w od dnia 16-go paździer- .
nika
PRZEDS'J'AWICIELSTWO . poma_i
1946 r. nie nadejdą żadne inna
dek do warg,
rachunek i formacje,
zaginiJOna
gotówką
oddamy branżowcowi za_l
za zmarła, ze ws1zystkimi praprow,aazo.nemu. Górs'ki, warsza..wa;j!wnymi tego konseikwencjami. ŻuraWla
•
24
14
(K 74) W imieruiu Powiatowego Sądu w
a , .
.'
. Zurychu. Szwajcaria, 5. Oddział.
Pisarz' Dr Mueller.
(K. I 76)

P()TRZ'EBNA

znajomością,

JeżelI ciągu6-oiu miesięcy, pfł:

'F',

własny

_~_______________

BmLIOTEKARKA przyjxme pracę\ na, god'Ziny POlPołudruowe. Tel.
214~10 w ... godz__
. 10-16.__ -,--'·. (321..)

będzie uważa-

ZGUBY i UNIEWĄtNIENIA

RotNE,

ZAGINĘŁA suczka ratlerek j,asno- - - - - - - - - - -....- -...
żółta. Zn~lazca pros:oony jest o od ZDJĘCIA do legitymacji oraz ro·

-II

danie za' w, ynagrodizeniem. Stawiń. boty amatQrskie wykonUję w cifa
ska, Główna 23 - sklep.. (310) gu jednego dnia. Legionów 1.
_ _ _ _. . . _
. (A. 5)
ZAG1JBIONO dowód
osobisty na"
--nazwisko Jamna
PietrtlS'zewska,ITŁUMACZ PRZYSIĘGŁY: PiotrOzorków. Bugaj 53.
(343) l' kowska 84. . Angielski, Hiszpański.
.
-.- RosyjSki, Fra.nCUSki, Niemiecki.
ZAGUBIONO kartę l'ej.elStra~yjną
(7551)
R.K.U. Kutno na nazwisko, Wacław Eljasik zamieszkały w Ozor- CHRONICZNY kaszel, astmę, reukowie, .6 Sierpnia 8.
(344) matyzm, choroby pęcherza.
wątrob~. leczę środltami wypr6bowa
UNIEWA~NIAM s!kradzione. doku- nym] na sobie. Lódź, Abramowmenty:
palcówkę i świadectwG ski ego 39 m. 25. od. 15-18. (gr).
.. ślubu - Franciszek Osmulski, pal JEDYNY w Lodzl·. FOTO-AU~- 0cówkę Franciszka· Osmuiska, metrykę urodzenia. :Halina Osmuls,ka. MA~. wyko.nuje zdjęcia do. leg t yWieś Szczukwin. gm. Kru~ów.
macJl. w CIągu 1 dnia. Operatora.
~
(348) ~ zabawy, wesela i. t. p. z~a_ _ _ _ _--.-------oIWIaĆ wćześniej. Narutowicza 8.
•
(Ag. 47)

I

'(z alItig. 1>i'S!l11a ••Dally MailI''): '
ChIępcy idą .

Z lampą Jas~.
Nagle ktoś
Na

cldQ~óW wrZ8SI14ł·

Z hramy Jednej
,K__enicy
Wyszedł Dl

mm

Na uticCi

(359 p)
PRA IłV

tOK1..LE

,CfIłOPd zdyna~v

""
łt.J"UJ".
•
MASZYNISTKI,
korespori(ientki.
sekretarld zgłosza.jcie się!
Centrałn! Związek Stenograf!>w i Maszrn.lstek· RzeozYPosPo~ltej· Pol!
Skle;J.~ursy Stenografh Kaszynoplsamę..' Grupy początkowe. ~
sze, stenografowanie posiedzeń. Kilińskiego 50,· Piotrkowska 8S.
(334 p)
(330)

cherza, dr6g moczowych. Piotrkowska 23-4. 3-4. tel. .191-89.
(6859
__
'..
'"''
-p)
~J' ZOFIA KOŁSUT ch;;ob~"·kc;blege. alrus;z:eril!-' powr6ciła i przyj
mUle "OOdZlen!l1e godz. 3-6 pp.
L6d~. ul. Pl'Otrkowska 70 m 8
'1'el. 212-22, z wyjątkiiem !rob6t'
niedziel i świąt.
'

Polski~j
zą.plpoozątkowe, wyższe
lmiegowości.
KJ.l1'ńsłde&,o ~

państwowaUdź,
Wytwórnia Części I mona zmarła W
KO'I1Stantynowie
Kilińskiego 222. w dndu 21.4.1929 r., nie udało się
(356 p) meIl;tu.
jednak zgonu.
uzyskaćKaMy.
urzędowego'
doku
},tto mógłby

kienniczej interes w centrum miasta. Wiad'omość tel. 257-58. (317)

Z.OFI·AROW,ll: ..ft<O

":

je
Lotniczych,

POSZln«WANlE PRACY
~SZUK:UJĘ
nhb' Wł6
vty_
dZleTŻaWlę) do,:wspólnika.
branży Galant.

chirurg _ urd..

-·1

Masr;:~tek

domową

MASZYNISTKĘ biegłą

SZOFER z długoletnią Praktyką,
Dr MIECZYSŁA W KOW A:LSKI _ przyjmie posadę od zaraz. Wiadospecjalista chor6b sk6rnych i we- mość do Dzienrnika L6dzkiego pod
nerycznych. Al. l-go Maja S' _ .. mesel" .
<349 p)
Przyjmuje 8-10 1 4--7.
•
._~ - ,,-- . - - - - - FIRMA obeznana. z terenem LoDr med. LUTOWIECKI JERZY _ dzV!i okoLi(:, I)9siM.ająca odpowiechoroby skt'irne t weneryczne. Le- dl!<ie J;lOmieszczenie i ta.bO!'. zajgtOI'!ł\w 9. tel. 156-10. Przyjmu;e mle Się przeehowaniem i rozprood 8-6.
(A.) wadzeniem WSlZelkie~o rodzaju to_ _ _ _ _ _ _ _.,.-_____ .
warów. Oferty do. Dz. L, pod "So
Dl' med., WIELICZAltSKI Henryk, lidna". . "
(365 p)
chorOby wewnętrzne, spec. choroT
-"..
. . by płuc (gru~1ica) t seroa. Piotr- I:N2YNIER mechani1k.
konstrulltkowska
152. m. S. _
telefon \ tor ma!!lZynowy przyjmi'e dorywNr
.1. 83-1.63-5
__ po
przyjmUje..
dziny czo.
na !erenieLo
m.. L.a,.sprzyj~:
pol
• Go. (4846)
kawepracę
~głosze~a
pod .d.
.. KoI1Struk;:-_=::::-:-::-__.....,__. ___..:....-_ t()r" do Admmistracj~ Dziennika.
Dr KONAR WACŁAW _ cho __ L6dzkiego.
(347)
hv MłA.rlln'l Idszl"k. wMrobv ~.
.
'.1
--: ;"..
rutowicza 56 telefon 119 59 . '
j BUC:r:uLTER - bi;1ans sta na: klemuje 3 - 6 '
.
- , przy - rownwzym stanoWlsku. zmieni po,
.
sadę. Oferty pod .. Kierownik".
FAUWWSKI,

konwer~A(1~a)

_a________.;'______

czych.Lódź,

Kilińskie
_.......... _ _ _ _
MOTOCYH;L z przyczepką w do-

~L~E~C~.Z~N....I-(-~A---P-R--ZY-C-H-O-D-NI-A---=- przemysłowi,,",~".

Dr.

__.-

' ł6dz!~ L~KCJE
.'
fr~'Cusl~'ego!
I?oc8ąf1t~

półroCZIiego

a. nosa _
przyjmuje :KUPlĘ, taśmę szerokll, "WIięksfl:~
Przejazd 6. tel. 101--50. noM na. obttv.1e taślrtOw,e. ,.' OfR:
(ag) ki.erowae DzHmlllik 'LMżki Pód
._ _
..
.
. '(3S1,_p.>

log. specjalista chor6b nerek

Wlą,-

W6lozańska

4-;-6.

Piotrkowska 8. _

L6d~, Si'en~. żądać

~(5a/M:>,,___

br~ ~taIlll.e.. S'p~d~y. Oferty ~o
=---:-:::-::--:-:-::-=-_____.__ AdmmistraCJI . D:menm~a LOdzkleDT
LIRO
ALEKSANDER.
choroby
go pod ~~~ykl".
..__
(gr)
U!'IZU gardł
.
__
i!=-uj

poczęCie

A!TEKA ne: prowincji_woj.
pak
'anglelsklego,
kie poszukUJe odza.raz praoowniaJa.
.
,
~m~:~o~7. po eca ..
ago) n!a'\
(&27 p) Dla: Zjedn~en1.e Przemysłu Or- ks.. W~runkl dobre. Oferty sub
____
' . ..: __.':''''
.'.
..
gani,Cznego 1
Fannaoeutycznego, "Zarzl;ld •
(363 p) KURSY Centralne
Zwl zku St.
OlIAZYJNlE 'kUpimY
FABHACEUTB <t1te) utrudni za- Lódi, SieIllld:ewicza 55.
. -, - - nograf6w i
'hzeozypo
OSIobowy (w dobrym ltan,
, nalAdst.Oferty
\POMOC
prz.yjm. e, wa.run· spolitej
przyjmujl;l
Oferty do
'." . .
PIEL'
d kd b. dobre1 _ NarutOWICza 68 m. sy na grupy
03J. pzlemtiika
pod .......
do produkcji' efektrycz- eb e
pomoc
o 16, tel. 2 6 9 - u u . ( 3 4 4 p) stem:>grafU,
maszyno"rrywatny".
. (gr) n·J ........
'" ,--d
6
w
"'"
'i'
h
tn
or
go
na
s
e
o
omu
prywa.
. ' pisanda.
Zapisy:
-,,-A",~m &rowyc . po ·ego potrzebna natychmiast.
Piotrkowsk8.
83.
FOTOAPARAT, MIltROSltOP, lor tnaebn.,.. Tel. 129-()1;
(P. 96) Tel. 276-12.
(358 p) TKACZE na tlJlgielskie'krosna (je,(817)
prOjektor,BRYLANT, znadwab) do prywatnej tkaind potrze
czki
......................................,..,....................................."'........................."'..................." - ......- . , ,...."'.....-..: bni.
53 tel, 188-84.
- - -....- - - - - - - - ZLOTY i SREBRNY. zegarki. ku(347 p)
POSZUKIWANIE RODZIN
puje płacąc najlepiej
"Okazja"
.
'
._.~~ .. _ - - - Ki1ińskiego 47.
(A. 91)
łOSI·
POTRZEBNA
natychmiast
'..
ka
do
dziecka. panien
Legio- LlJISA HOLLINGER,
urodzona
me) 27.7.1873, córka Henryka' i
z
ble,.
Sienkiewicza
3/5.
Ancenów
25-15.
(360
P
1
domu
Stark,
GariroWtlcZ"
(346 p)
- - - - - - -... - I singen, Kt. Aargau,
Szwajcaria,
DRYKIERóW
w 1919 lub
MEDALmI, LA*CUSZKI. wszelstwowa Wytw6rni a
LO.tni- .1920 rok\l do Polski i
kie wyroby ZLOTE i srebrne najKilifulkiego 222.
u rodz;iny
w_Konstanty..
taniej
.
(855 p) nowie
jako pomocnica
go
4,7. poleca: ..Okazja"
(A. 92)
Na podstawie
adnotacji w domowa.
Koście-

KościllSEki KUPUJĘ,
Lódź, sprzedaję używane

Drme~.

Sz~uq;nych

Techmikd'~

WYkWal~iSTEN

Iności

aró~mlejska

bne wyroby, mogącego spalone go, rosyjskiego, czeskiego. włos
formy doprowadZlić do stanu uży- ki'ego, hiszpańsikiEl"go, niemieckiego.
walności' przyjmę. Udział w . zys- Daszyf\.skiego 61 m. 8.
(285 p)
kach, praca wIeczoramI, piotrkow -~.,~ska 56 m. 35.
(361 p) IC.URS KROJU 6 tygodniowy dla
___
zaawansowanych w szyCiu pod kle
,
rownictwem Eugenii Wziątek w
ZJEDNO~ENIE Prze~ysłu Gu- LOdzi, Piotrkowska 24 m. '7. Rozl Tw?rzyw
w
nauki 1 lutego. br.
Lodzl zatrudm:
na sta(A. 85)
nowisko referenta w ZjednoczeniU
do obliczania norm
wydajnoś~i,
w Zakładach Gumowych w Popla-. KORESPONDENCYJNE
KURSY
h k/J el enieJ' Góry:
l' I
OG RAFI l C entral nego ' Z '
wac
filoowanego
tokarza - szlifierza.' zku Stenografów i
Maszynistek
Informacji udziela Biuro perso-I R. P. w LOdzi, ,PiotTkowska 83.
Zjednoczenia prospektów.
(852)
kJewlCza 55.
,
. (12 fW) I >~_.

mow~go

płaci

SREBRO,
..,...
kamienie
szlachetne kupuje,
najwy:tsze ceny Zakład Zegarmistrz&Wski
O
.. Pi trk
k
4
(44)
"mega
,o ows a .
p
--".'
..
_.""
', KUPUJEMY
srebro
ty) płacimy najwy~ze ceny. Laboratorwm cmemiC'tne,pl. Wol2 m. 2 (w podw6rzu na 1ewo).
(P 76)

(złom,mone-

Dr ZIOMKOWS.KI ~ ch«?roby weneryczne, sk6rne. _ .6-S1erpnia 2.
9-li l 5-7.
, (3526/p)
Dr JERZY SURKONT _ Choroby
kobiece l akuszeria. Piotrkowska
Nr 109. tel 177-76. -órdynuje 10-11
t 15-17 godz.
(A.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _
Dl' W: STEIN, choroby nerwowe,
7, tel. 192-55, przYJmUJe 4-6.
(5644."p)

e;;

Towar nabyto:

I

Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ.
BpecJalista chorób wenerycznych
I skórnych. Piotrkowska 109. m. 6"
Telefon 138-52~
(A.)
Dr JERZY KOWALCZYK, choroby
skórne l weneryczne,
Nr 41.
tel. 150-53.
(9M/p)'
..,
.
r ..... R02YCKI, specjalista choD
rób
kobiecych
i
akuszerii,
uL
Lejgionów
1--6 Nr 9. tel. 166-29. 'przyjmu•e
•
(1016)
Dr JERZY HOREC
.,
• KI speCJalista
ohorób
NarutOWICza
35 _ kiszek,
przyjmuje 4-6
tel. 206-99.
P /4

~.

w dziale orga.n1zacji

,

"LEGENDA O JELENIEJ GORZE" '
,,RUBINOWY, CZARODZIEJ"
.. KSIĘŻNIcZKA KUNEGUNDA"
"WIZYTA WACKA U KRóLA BALTYK'tJ"
ulka'zały się w nowej serii baj~k "C Z 'Y T A J C I E '

W Y D A W N I C T W O .. I N T l! RP R I N

i, TWORZYW SZTUCZNYCH
SIENKIEWICZA 55
zat,rudni
IN~YNiERA I 'TE<JHNIKA

LOm,

I'ŁÓDZKA FARBIARNIA

BAŚNIE ŚLf1S·K'E

I
I

'. Zjednoczenie Przemysłu
,Gumowego

MŁODE ma}2eństwo s~uka po~oju

NAPRAWiAM: ';;~-śl~du . wszelkiego rodzaju uszkodzoną garderobę •. L6dź, śr6dmiejska 23 m. 2.
(7625)

z wygodam1 w śr6dmIeściu.Wiadomość tel. 207-88.
(245 p)
_ _ _ _-.- - - _ . - ' - ~AGISTER praw tłumacz· przy"HeJ, kloledzy~
POSZUKUJĘ 2 lub 3 pokoi !Z ku- slf?gły.:
łaciny, rosyjskiego" nie,Cbod.ide do JlllIie I
chnią. z wygodami. Koszta remon- mI,eckiego,
francuskiego, angieltu zwrócę. . PośredniCY pożądani. SkI ego. KiUńskiego 36.
(126)
Tel. 125-80 od 17ej.
(299 p)
Nie dam wam się
SALON :MODY ,EWA· I , ŁÓd~·.
W mrozie tułac.
POKOJ sublokatorski dl~ samot- Piotrk0'Yska 175 ,m. 10 .tel. 123-2:1
nej osoby posZlUkiwany.' Cena we wykonUJe z· powierzonych
mate~
•••
Bo
nam·
światł!o
dług umowy. ,Tel. 201-45.
(352) riał6w suknie i Okrycia damskie i
----~-------~ 'MJ,ODA,.zdblna. Inteligentna go____
dziecinne. Ceny kOnkurencyjne.
Się zepSuło'\
AKUSZERKI
spodyni . poszukiwana do prowadze
nia stołówki na 500 ludzi. Zgłosze
DWA BEZDZIETNE
małżeństwa
(P. 94)
ni!łZakłady
. Przemysłowe St.
P?szukują bHskc Lodzi stawu, NO
AK(l~ZERK!\ Wo;taslewłez. abitu· Weigt, Lódz, ul. Senatorska. 7/9.
kI przy sosnowym lesie. dwóch 0- WYTWORN1A PUDEŁEK TEK(P. 95)
rientka Warszawskiej Kliniki Pro- Biuro pe:r!ronalne.
sobnych umeb~owanych
pokojów TUROWYCH
R Pl k
ki
feaoT'8 Gmma.dzkif!go. przy1mllje. FABRYKA
,I TASIEl\1 :POTRZEBNA zdo1na
GOSPODYNI do skromnego' gos- 4o]azd tramwajem lub
ki • 55 us ·ows ......
Pnmnrska 411.
(5MB-pl Nr l,
ul. Kopernika S za- do pracowni
sukIen zaraz, oraz pOdarSJtwa potrzebna od zaraz. __
Of€rty
Dzien
k'· I l S
' 'tel. 166-85,
KUPNO , S.
,"'.
trudni - kierownika
ener pom:;c domowa, Sr6dmiejska
26 •
12/34 godz luk Lódzki pod ..
lego
rn>
getyki. ,-palacza oraz
m ..
.
.(316) 1
. ,(362 pi
.
(350 p)
".
u-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~;..._ Zgłoszenia osobiste' do Wydz. Perpapier. ma. Bonalnego F-my.'
'(51fM)
UWAGA
.
!mlatum .oraz zeszYty,
repa1'8Cja wiecznych
.
\f'
ko b
Mo2ecie
pMr. _
Piotrkowska 96. _ SZWACZKI potrzebne:
/' ...",
.
elny AN,.
M1KUI.,XO
szta
Oferty pod "Zgoda".
"AK:swuoj"e'ULakAu:
Sklep212-47
Pomocy SzkolnYCh telefon Piotrkowska
godz. 9-11. Wytw6rnda
.
'.
,(341) TOR",
NT
220.
(P 109).
A
Andrzeja 29., ....
(A. 67)
, ,
dres BedaJtejt I AdmlnilłtracJi:
NAUKA I WYCHOWANIE \ gARTYSTYC7INłE
/'f'ruie
wszelka
arderobę, . Dr S. Więckowskiego 6
iES~YTY'- ~iony,' kak!nd;;;e POTRZEBNE --'-~kWa1ifikowane ~PIo""'~ka 96, telefQD 1*3-34:. ~, Redaktor przyjmuje co-·
(śródmiejska), front;, rp., m. 5". '.
termm?we, teczki. skoroszyty, po_SlZWace~i na męskie ,~os~~e ~o
do' 1~;''' Od t:-Ief~.· / 13--1~4. Ul., 2iY1-18.. BekretaTZ ,RedakcJI od lO-ej
RO~ESPONDENCYJNE
Kursy
(I!.. 563).
czt6wkl kolorowe, koperty, papie- .sp6MZ1elni ..Równość
Klhńskle,
......".
(\ on .~-!l3. - R~(!akcja rękopisów nie . zwraca.
Ks~ęgowości,
Iriformacje Lublin
i'ylistowe;/ kancelaryjne, powiela- gq 94.
.'
(319 p)
, ..Za treł6 t terminy ogłoszeA nie bIerze odpOwiedzialno4Ół.
skr. poczt. 105.
(K 49)
cze, przebltkowe poleca Polonia" - - - - - - - - - . - DO WYDZIER2AWIENIA
dzieJaracza 1. ,
..
'324) wiacz.
POTRZEBNI
tra.....
siatkoWY natychmiast;
i kopista na offset
~~ -~.".. : ...........
..,..o ..~"o'Wska 96, In piętro. czynny ł1d. • do 16, !llAPISY na Kursy Kroju i .Szycia wiar~ia, lokal, urządzenie, maszy,
Zakłady Graficzne
Sp6łdoz. Wyd.
N'
. ()6~1ł! za ~limetr s~palty poza tekstem zł. 20.
od dn. 20 stycznia do dn. 10 lute- na Im.ks - links, 2 saneczkowe,
go przy Instytucie . Przemysłowo rękaWIczarka, overlock,
Dąbrow
OKA'ZYJ'NlE dom centrum tanio .,Ksia.tka",
LOdt,
Piotrkowska
(,
'. 1~ t&.-. za mi lfn.?-1'ltr szpalty. Drobne zł. 10.- 21& wyraz
Rzemieśln1czym
pOd
kierowni- ski: Felsztyńskiego 31 godz. 8-11.
sprzedam, Plac Wolności 6-4.
Nr 86.
(339 p)
.
." si- zł). Poszukiwanie pracy, 1 rodzin za wyraz zł. 6..
(336) SP"'''D-JELNIA
przy;mie,
kier"'w10
'A.--"'-'
. "'ł
nu~era~h niedzielnyCh t świątecznych ctwen:. Eugenii Wziątek w Lodzi, DOjazd 6 w kier: Kątnej, (pd.)
________
.______
ULI
LI
•
v
-~~. ~e... czek-owy: P.K.O. oddział w l.odzł N-VII llti.ul. PlOtrkOWSka24 m. 7.
(A.65) .-----~-------...;,
nika i ,czterech ekspedientów. Tak
)",'"
.
KORESPONDENCYJNIE nauczlUIl NABYWCAkies!on1t.owego 2łoteg'O
INSTYTUT nauk()wy zakupi 2 psy do sklepu bła.watnego i czterech
W)odawoa' S1'6Ł:ozmL""' .. W
.~samce .młode (rok do dwóch lat) .. do spoi;yWczego. ,poda.nia. z ~ycio..•..
"'''''4 YDAWl".lCZA "CZYTELNIK"
matemat.y'ki, fizyki. c,hemii. Opo- zegarka
.. OmE;ga" (6)
NrprOSIZOny
6337204 je'!!t
(lipiec- grud(o'!leń
czno, L lmanowskiego 34.
M'l~ ł o zgł~sz,enie się, Al.
KościUBzkl,
•
W:rcL ..Czytelnik" Nr 4 h1d1 J.
~23~). ~9/,1 Yf ł!;odz. 17-;-21.
(352 pl:
(parter) lub telefon 183-26. (327)' dzielnia." '.
'(P 101),
:,
4
»
> ~irąp~ Ałp.ą.Mny,l;

li..

8JłfTUONY,
r..6d~.

DD.Z.~.
_~qnł'ł.'"

L6d~,WSTA.~EK
ru~hu ł
ma.szynistkę.

'fwł,l

zgło~enia
Odzież;v.

LOdź,

,Ogwmnie: ,

podręczna!

,~

~"ktor ~~,.

Zgłoszenia Gdańska
lO~12.

~TOL

8 D Z. • § N N 1.1(.· Ł () D. ~. K I

Nr . 23 . {569J

Ł6dj,

rOdZaj(~87k3ar-)

motocykliści!

:uri::~yi,e ~p~~:t:ać
L6dź,

I

!l:.....! ..

I.

Lód~ KTń ~~?
kierować
P·l'\Zemysłowiec·!. ~~~~uJe ~sze

po~zUKu~d;6cttp;~j;chmą.,
.ozlkładowe. śródmieście
zwr6cę,

'e:...a-~ri....

:r:.w~i~~~~ŚĆ~' wK~~e~i:~ ~~. V~~mP~~:~:~s: ~ł3r~~g:~~2e ~,,"Ho w.dnJramł S,.,.

~OgpdnY
P?CIę,gl.em.

