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tylko na fundamencie porozumienia wielkich mo•
carslw. - Prawo vela musi być utrzymane

Komisj:ł Główna ONZ zaleciła do ro~- ! p~zez państ:'a anglos~skie i ich .adh~re~patrzenia przez walne zgromadzeme l tow, od ktorych mozna oczek1wac, ze
Narodów Zjednoczonych projekt min. stale bę<lą głosowali za Anglią i Ameryką
Mołotowa dotyczący redubji zbrojeń .. przeciw państwom słowiańskim. Aby
Min. Noel Baker z~proponował prsyję- uniknąć tego stałego majoryzowania,
cie projektu Mołotowa j · postawił nast~
pująey wniosek:
Walne Zgromadzenie uznaje, ie ·re·
tl.uktja zbrojeń powinna w pierwszym
rzędzie objąć zakaz produkcji i użycia
bomby atomowej dla celów wojennych.
Wniosek ten Noel Baker proponował
przekazać dQ opracowania komisji do
spow politycznych i bezpieczeństwa.
W niosek ten został przyj~t1 bez dys-

I

konieczne j~t z~chowanie prawa „veta",
bo ONZ moze się utrzymac tylko na fun·
damencie porozumienia 5-ciu mocarstw,
a nie narzuc~niu swojej woli - przez
jednych drugim.

Dwie strony... medalu

kusji.

Drug~ wlin\
Komisję

kwest\'

rozpatrywant

Główn4 była sprawa
Hiszpanii. Min. Baker iaiądał postawienia tej sprawy na porządku dziennym
Walnego Zgromadzenia; a nist~pnie

przez

przekazania
,

'

jej K.omilji Polityctnej i

Bezpieczeństwa.

·

Wniosek duński, dotycz,cy praw ko·
biet, został przekazany częściowo kom~sji
politycznej i bezpieczeństwa a at;ścio·
wo społeczno- politycznej.
Debata nad ![>rawllmi ogólnymi zosta!Ł
w dniu wczorajszym ukończona. Ozie
roz:poczynai\ prace komisje.
Zgromadzenie kontynuowało 4ebatę
- ·
nad :z,ag-8dnieniem veta.
Delegat Ukrainy M1nuilskij oponow•ł
przeciwj wszelkim_ próbom ogranic:1:enia
prawa veta. Wersje o nadużywaniu te2'o
prawa, o nfeporowmieniach mi~dry mo·
::arstwami !ą puszczane ł Inspirowane
przez; kapitalistów, (aszystów, niektórych
biennłkany i nawet. •. akredytowanych

Zmarłym

Miłość nasz.i dla tych, któr~d1 kocha•
my, nie kończy ~ię z chwilą *' h śmierci,
P amiętamy o ·· ' h cią<le i wspcminamv
ich rzewnie. I właśnie kult, jakim otaczamy naszych zmarłych, jest jednym z
11ajbardziej u1ad1etnych lud! ktr.h uczuć:
11lbowiem jest · :dealny, bezinteresowny ..•
Ten kult dla przocikó'lł Istniał ~awsze
i wsztdzle. Jest odwieczny. On kazał
Rzymianom spala.ć kadtl:łła przed maskami zmarły~n ojców, on ujavuia si~
w przedziw'ny~h modnt:.vacb, jakit Chiń·
czycy odmawiają u zmarłył'h, on wresi
cie .kazał poiańskjm słowfanom w dlień
„Dziadów" kłaść naiwnie na iTObach
przodków kołacze, plastry miodu i mit·
siwo: ażeby w ten spo"'>b urad<.wać ich
duchy, błądząc! w zaś •.\lt atach•..
l(ościół katolicki p ·łmlę~ wszys1kich
Swi~tych święci w ' dniu 1 ~go listopsirlt1,
w Zaduszki zaś ka ie się nam modlić u
dusze wuystkkh zmarJ.:ch.
Tak więc w dniu dz1„:~Js1,ym zap~lnlą
si~ znowu rozliczne łMtkie cmentarze:
Stary Cmentarz przy GgroaoweJ, na Dołach, na Zarzewie i w Radogoszczu tłu·
mem tych, którzy na grobach swoich uaj
bliższych położyć zechc4 parę kwiatów.
lłumnaĆją tysięcznych świec 1 lampek
zapłoną dzisiaj łódzkie cmentan:e.
Luna, która zaświeci nad nimi wieczorem, będzie potężniejsza niż dawn}'mi
laty; albowiem podczas ostatniej ~traszłi
wej wojny pnybyło wiele, bardzo wiele
rrob6w w Lodzi i w całej naszej Ojczyź
nie.
· Powiedziano kiedyś o Polsce w czasach, rdy była jes:icze przedmurzem
przeciwko
broni~cym chrześcijań,twa
Turkom I Tatarom, że każda, najmniejsza nawet rrudka jej ziemi, jest przesiąkni~ta krwią bohaterów. Dziś moznaby powiedzieć, ie cała Pelska jest wła·
cmentarzem.
.ściwłe jednym wielkim
albowiem osiem milionów ludzi zginęło
pod barbariyńakimi rządaau S.S-owskich
zbrodniarzy.
Ale tylko mała część pomordowanych
spocZłła na cmentarzach.
Gtoby innych rozprószone są wsz~dzie,
jak Polska d.łu1ira i ueroka.
nie·
Pełno takich nieznanych mogił,
znanych bohateró w i dookoła Łodzi: w
lasach zgierskich, lućmierskich, tuszyń·
skich.
.

•

•

'.;!

W dniu dzisiejszym, kiedy na rozlicz·
nych cmentarzach uc1cimy pamięć zoł·
„TradJ'C)'jna„ - imperiallstyc%na - poHt,yka brytyjska b7najmniej nie zosta~a nier.zy, którzy zginęli w watce o niepodprzerw•na przez nąid „Partii Prae1"'. To, .o robił przed iym konserwatywnT ległość Polski, kiedy w uroczystym milcie
n1u stanit honorowe warty przed Grobem
i Hehłanny CHURCffiLL, obecnie kontynuuje ,,iocJalłstye1n7" BEVIN.
łmba~adorów.
Nieznanego żołnierza, na cmentarzu
- - - - - - - - - - -...- - - - - - - - - wojskowym, przy frobach Armii Czer·
Rada Bezpiecteństwa w ciągu swego
lstnienia rozstrzygnęła 8 większych problemów politycznych. Jednak wnioski
boJowmkow z roku 1905 nie zapomni
ZSRR i Polski były zawsze odrzucane
Lódź ł o bohaterach - partyzantiich,
odszkodowań będq
zginęli od kul hitlerowskich faszy
j którzy
stów.
końcem
na ambasadę brytyjsk• w Rzymie
Dziś odbędzie się między innymi uro·
Premier Attlee Olłwiadczri w Izbie sprawy 1calenia c-01podare%e(o Niemiec
Policja wioska aresztowat!ł !2 otoby Gmin na zapytanie, czy gotów jest ~wo- i kwestii od~kod-0waft. Byrnes podkre- 'czysty pogrzeb rozstrzelanych na cmen·
w- zwiątku z zamachem bombowym na łać ~osi~zenie wiel~iej. czV!'órki dla ~- ,śU~ ~ b~.dtie energi~~n~• broni~ zas~d, tarzu żydowskim_ Polaków, których
1mbas11.dę brytyjską w Rzymie. i bomby m6w1erua sprowy N1em1ec, x.b Rada Mi- dotyczią.<!yoh reporacJ1 i scalenia Nie. szczątki przeniesione zostają na nowo·
\oshły podłożone w przedsionku głów- nistrów będsie omawiała spraw~ trak- miec, uahwalonych na konf.er-enoji pocz. założony cmentarz w Radogoszcu
h. .
t„
ht •
t
tu pokojowego z Niemcami. Naradr damskiej. Zdaniem Byrnesa, na-rady w
1ego wejścia do ambasady. Wskutek ta
cz erec ys1ęcy rozs i ze1anyc , fam ,
w tej sprawie ro:zvoe~ •iię w lbtopa· tej sprawie nie rolłpoeiną sie1 przed· dn.
!ksplo!:ji nastąpiły częściowe uaikodze- dz.ie i możiliwe, ,ż;e prz-eciią:i~ iię. a.ii po- 20 Uaiopada.
na Nowym ~me~ta_rzu. w tym ~ado·
1ia gmachu, ale nikt z personelu amba- za Now7 Rok.
Kofa polity~ne komentując wypo- goszczu, gdzie wsrod płon ących rum tra
:sdy nie poniósł szwanku.
witdai prem. Attlee i min. Byrnesa _ glcznej fabryki Glazera spł:.i nęło żywcem
... * *
Rz~d włoski przesłał na r~ce premiera
AmerykM'tski .ekr-etar~ etanu Byrnes stwie1·dzaj~ ~ ~ one bezpośr6dnim dwa tysiące więźniów - cząstka tylko
\ttlee depeszę z wyrazami ubolewania o~wiodcz~ ivccoraj na koJJferencji pra- na1t~hvem oświadczenia generalissi • . spocznie teraz na wieczny spoczynek
vowodu zamachu.
sowej, die zaproponuje na posiedztmiu mu1a Stalin~ w apra~ie !"ie~iee. złioto- j My zaś zbierzemy się tłumnie, ażeby uc 1
Rad7 Ministrów wyznaczenie za1t~,p- n•go w formie od~?.w1e~1 na JMn~, z py cić ich pamięć, a pogrzeb ich będzie jedm
wielką patriotyczną manifestacją lodzi. '
~. kMr•1 njmr, •:itt omóiwieniem taiń prezeae a•en•11 _Un1ted Preii •
Inne mogiły el'lar niemieckiet.?o barba·
rzynshła pozostaną dalej opuszczone
IJIZJcl• • lrttłl

•
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Zamach bombowy
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Mill era

ich

Wśród

pól

A szkoda! Bo gdyby tak się stało cała
Połska - ten wielki cmentarz - jak dh:

Onegdaj wybuchł groź.ny pożar w Millera. Dzi„ki 1przy1'a1·11cym wamn- ga i szeroka rozgorzałaby dziś. światlatni
't
..d
•
le M
id.I .swego stanowiaka. nie zmi• T
azowłcckam, okąd we. kom, ogień szerzył się tak sz:ybko że, przepotężnych iluminacji. I może łunę
omaszow
-.1-rn •
n
. t · ·

zwano takżo aa pomoc łódzką Strat Po·
.
.
_ •
Do p-odj~ia takich krokiów znrad!a iarną. . . .
Na mfej~e udatl sTę tfomendant ~r;,kr,óla" sytuacja, .któil'ej 1'M,d eii1',igle nie
>0trafi opam.owa~ i skutkiem czego po '. '~~j Stra.ży. płk. Kalinowski wraz z:
.
, . _
~&z drngi zgl!.osił d;ymjaie u lllOe -ore-1 , 1 zema of1ce1 ami.
Paliła a1e fabrj.Jla baVlełbł clU1iL
~.r'- Tu.ldMw-.

:~ j!:!'~a~~~:f~~~j~c~ uę

gdy straż łódzka przybyła na miejsc~ -

zastano tylko dogasające zgliszcza.
Pastw4 płomieni poza budynkiem pa·
· dły znaczne il~ścł _surowca:
1 Energiczne. sledztwo zm irrza do usfa·
'
lol
łen1a nrueu.n DOiaru..

śwlecąct w dniu

tym nad

Polsk~

dostrzc

~liby tl z zagranłcznych _polltykó·w, któ

rzy zapomnieli jui o niewypowiedziane
Golgo~lc •. i nl~da i~cych się opfsać ofia·
rach, Ja ~ ·e pomd lismy w czule ostatnie r
WU1v w walt"P o i:\u1i.1 nlenodłufoaL ·
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.Ogólnokrajowy zjazd

pracowników handlowych i biurowych

Han .e1· z zag
anicą.
od

W dniu 3 i 4 listopada odb ~dzie si~
w Warszawie pierwszy Ogóilnokrajowy
Zjazd Zwiąiikn Zawodowego Pracowni·
ków Handlowych ł Biurowych R. P.
Zjazd ma na celu skupienie wszystkich pracownikh w handlowych i biurowych w jednym związku, ustalenie
struktury organiztt ryjnej, uchwalenie
statutu, wybory władz oraz ustalenie
Bardzo często czytamy w prasie o
Następnym poważnym partnerem jest
rozmaitych umowach handlowych. o Szwecja, która zakupuje u nas ~ęgiel i
linii dzia ł ania na okres najbliiższy.
tym co przywozimy do Polski o tym co koks, cynk, blachy .cynkowe i ołowiane,
wywozimy zagranicę.
biel cynkową, cement ltd„ a dostarcza
Z tych krótkich notatek trudno jed- nam rudy, śledzie I ryby, bydło, elektroLiczniki
nadeszły
nak przedstawić sob.ie faktyczny stan, dy, łożyska, maszyny I przyrządy, wagoBrak liczników utrudnia! dotychczas trudno odtworzyć dokładny obraz na- ny (200 szt.) itp. Wywóz nasz do Szwecji przedstawia wartość 922.305.000
uruchomienie taksówek w całym kr3ju. 5zych obrotów handlowych.
Według
danych
i
cyfr,
wywóz
i
przyzł.,
przywqz 710.105.000 złotych.
Obecnie Pols ka otrzymała pewną ilość
Dania dostarczyła nam 838 ton masła
litzników i w Warszawie już w najbliż wóz w okresie od I -go stycznia do 1-go
szym czasie nastąpi uruchomienie około września rb. przedstawiały się jak 'na- oraz 553 tony bekonów i słoniny, 828
stępuje:
ton ryb, łom żelazny oraz insulinę.
120 ial<sówek.
Co przywieźliśmy z zagranicy w . tym
Polska dostarczyła Danii: węgiel,
Jeżeli chodzi o Łódź, nar'3zie na uli·
koks, cynk ! blachy cynkowe. Wywóz cach nas Tego miasta kursuje jedna jedy czasie?
na tal-5. iwka, przypuszczalnie jednak po _Jeśli idzie o Związek Radziecki to naj- 282.699.000 zł. Przywóz - 79.872.000
otrzym :rn!u liczników i msze miasto nie ważniejszą pozycję stanowi zboże i ro· złotych.
Norwegia dostarczyła nam 9.177 ton
zostanie pod ty~ ""~zgl11dem upośledzo śliny strączkowe (449.723 ton o wartości 2.738.190.000 z!., bawełna, wełna i śledzi, 100 ton tranu i kamienie szłifief".;
ne.
len (18.221 ton - 620.934.000 zł. pro· skle. Wywóz nasz stanowił węgiel i
dukty naftowe (75.062 ton 614.963 .000 koks. Przywóz - 120.153.000 złotych.
zł.) wysokoprocentowe rudy żelazne, ru· Wywóz 108.434.000 złotych.
da
mangano.wa I chromowa, żelazo-sto·
Jugosławia
jest dostawcą tytoniu
Co się z n,mi stało?
py, metale kolorowe, siatki platynowe 400 ton 84.000.000 zł. I koncetratów
Swego czasu prasa doniosła, że nade- (30,9 kg), celuloza wisfozowa, gaz na· chromowych, w zamian czego dostarszły do Polski nożyki do golenia. Nie zo- turalny, apatyty, ekstrakty garbnikowe, \czarny węgiel, koks i chemikalia.
stało jedmk podane do wiadomości ogó- kauczuk syntetyczny i naturalny, tytoń
Przywóz równa ,się 86.470.000 zł. wyłu, jak ma zostać uregulowana sprawa ( 1722 ton 345.520.000 złotych) nasio· wóz - 56.623.000 z!.
rozdziału tych nożyków: czy otrzymamy na, 15 samolotów, 60 motorów do saWęgry są importerem produktów nafje na kartki, czy rozdzielone zostaną molotów, oraz szereg _innych surowców towych, które otrzymujemy za węgiel,
wśt'ód pracowników poszczególnych za- i produktów, nie posiadanych w kraju, koks I cynk.
'
kładów pracy, czy też... sprzedane zo~

Obroty handlowe Polski w okresie
września ·r. b. ~ Węgiel naszą

Będą

l~go stycznia do
najlepszą walutą

taksówki?
iui

1-go

Przywóz - 133.800.000 zł. WywÓ't
45.573.000 zł.
Rumunia dostarczyła nam 5.769 ton
produktów
naftowych
wartości
0
26.419.000 zł. otrzymała zaś węgieł i
ko ks 0 warto ści 25.458.000 zł.

Szwajcaria sprzedała nam chemikalil
i przyrządów pomiarowych na ogólną
k wotę 37.220.000 z!., zakupiła natomiast
węgiel, koki-, cynk, biel ' cynkową ł blacho
dynomową na sumę 78.088. OOO zł.
Francja nie importuje na razie do
nas żadnych towarów, natomiast była
odb io rcą węgla, koksu i cementu na su·
mę 166.605.000 zł.
. Ang11a dostarczała w okresie sprawo·
zdawczym lamp radiowych o wartości
1.311.0000 zł„ zakupując u nas ołów,
cyn!·, blachę cynkową i cement na ogól·
ną sumę 99.004.000 zł.
Czechosłowacja dostarczyła kaolinu,
gliny i kwarcytu na sumę 19.648.000 zł.,
zakupując 46.308 ton węgla o wartości
16.817.000 zł.
Stany Zjedn. Am. Płn. - dostarczyły
!O samolotów za sumę 22.500.000' zl., za
k upując
w Polsce 650 ' ton cynku
(11.150.000 zł.) oraz 50 ton kminku na
sumę 1.817.000 zł. Wywóz 12.967.000
~fy~.
.
Argentyna była · tylko odbiorcą łącz·
ników do rur i blachy cynkowej. Wywóz
z
PCH posladalAm
zn3czne ilości tych nożYoków, chcielibyś.
- 3.003.000 zł.
my zatem wiedzieć, co się z niemi sta·
·
.
•
.
• u
~
Austria dostarczyła nam I 66 tysięcy
nie? Bo no.żyków .do golenia jest brak i generał owie „wyprzedaJą
sztuk kos 1 sierpów na st1mę 44.940.000
są ogromnie drogie - 12 złotych za
tych dniach rozpocz1ęqa siJę „czystPrzed paroma tygodniami wielk.3, zł. a zakupiła 38.400 ton węgla za
sztukę,
(k.b.)
ka" w okupacyjnej aTmii, jakiej nie sensacj!lt wywo łało uj: ęcie pewneg.0 wy0- · 20.474,.000 zl.
Holandia zakupila ,minii oJowianej z6
.......,_
znają. dzieje tej armii. Mianowicie u- szego oficera. któ.ry , wesp \! ze swoj§!A «IP~
900
.OOO z\.
rząd inspekcyjny okupacyjnych wojsk U!11 wyszabrował skarb koronny '~il;Radz1ecka strefa okupacy}na w Niem-.;
1
USA we Frankfurcie prowadzi docho- stwa Heskiego ,,varfosci wielu miłi<>nó•w
czech eksportuje do nas sól potasową,
na••„ k6łkach
dzenia w szeregu wielkich afer i prze~ dolarów.
kauczuk
syntetyczny i benzynę moto_.
Organizacj:i szwajcarska „Don Suisse" st~pstw, jakich dopuiścia'o się wielu wyiż.
S71aber i spekulacja w.ś.rM amerykan- rową.
ofiarowała Polsce dar w postaei kom- szych oficeró·w amerykańskich.
skich oficerów jest nagminnym obja.
Artyl(ułam! wywozowymi były: wę•
pletnie urządzonego ruchomego gabinetu
W wiię.kszości wypadkó,w chodzi tu o
wem.
Podobno
jednym
z
powodów
tagie!,
koks, benzol I naftalina.
-·
fontystycznego, który będzie jeździł po naduiżycia w dziedzinie aprowizacji i
Przywóz - 1 377.277.000 zł. Wywóz ......;
najdalszych zakątkach Polski, udzielając spekulacji czarn-0-rynkowej. Dotychczas ki.ego upadku moralnego korpusu ofipomocy dentystycznej
przede wszy• aresztowano 12 wy.liszych oficerów. Po- c-e rs kiego w USA jest niezwykle r-0zpo- 416.323 .000 zł.
OGOŁEM
POZYCJA WYWOZU
stkiem dzieciom, a następnie dorosłym. za tym został odesłany do Ameryki je- wszechniona i rozrośnię,ta do niebywaWYNOSI 7.535.316.000 ZŁ. PRZY·
Ustalona zostanie tura i wyznaczone dęn generał wraz ze swoim sztabem. łych rozmiarów chę ~ uiycia i hulanki.
Zabawy jednak są- bardzo kosztowe i naWOZU 6.742.114.000 ZL.
będą punkty, nad1jące się najbardziej do W.iię ksZO'M przestępstw polega 1ł:a w tych
wet
wysokie pensje Amerykan ó·w nie Cyfry te wykazują, że nasza polityka
przeprowadzenia akcji leczniczej.
wypadkach na sprzedawaniu zapas ó•w z
Leczenie będzie zupełnie bezpłatne, magazynów wojskowych cywilom-Niem· wysta1·czajia. - większ()~~ oficerów po- handlu za g ranicznego posiada zdrowe
przyczem misja szwajcarska daje wszy- com. Transakcje te si ~,ga'łY: zawrotnych 1n~lnia nad~1iycia, aby tylko móc sii: ba- podstawy oraz szerokie możliwości roz•
wić z eMami Germanii. (y)
stkie materiały dentystyczne.
wojowe.
sum.

Nożyki

do golenia

e·ryka n., e sza bru1· ą

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

't~;t :ęoln~~~i?a:~~;,y,

Nawet

wo.skowe magazyny

w

Gabinet denty tyczny
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CZWARTA ZONA

S.:1,d rozpatrywał. sprawę rozwodową.· chwilę, po czym zapyta~:
ma ''.ńonkó, w Leszko. Obecna na sali pu-1
- Pan był! już1 rozwiedzionyT
blicznoiś1ć, w.śr ód której przeważały ko- Za pozwoleniem pana sę·dziego.
biety, przys'luchiwala si.cę rozprawie z Bylem ju11 dwa razy rozwfodziony. To
napięciem . Nawet stenograf, sekretarz jest moja trzecia fona.„ od ośmiu miei jednooki portier, zazwyczaj oboj1ę tni, · sięcy„.
zd1·adzali niezwyk1-e zainteresowanie.
Panie na sali skupiły cru'łlą sw:~ uwagę„
. . - A wi ę,c pan twierdzi, panie Lesz- Gdzie j1f!J pan pozna1ł
ko, ,ż,e -ż1ona J_la1iska uderzy la pana-mó- Tutaj, na sali sądowel
wił s ~dzia do ma l-ego, gładko wygolone- Jakto? - zdumial si~ sę{izia.
g~, o niewjnn:ch, niebieskich oczach
_Ona znajdował·a s1ę w.śr-ód publiczfil iodego cz.<)w:eka.
ności, gdy brałem rozw ód z drug·ą, moją,
. --; ~ atur~lnie - odparł pan. L.eszko foną. _P o wyroku, kMry zapadł na moj1a,
nie miało, .Ja.k uc.z.i:ń na egzamrni.e. -;--- korzy,ź16, podeszła do mnie, winszuj11c mi.
To wesz ł o JUżl u meJ w przyzwyczaJenH!. Tak.„ A w trzy tygodnie póri-niej by'łem
- Biła wi·ęc pana często?
z nia,, zar,ę czony„.
- Pocz•ątkowo rzadko, potem coraz
- A dlaczego rozstał się, pan ze SWfli
cz,~rśdej„. W ostatnich dwu miesi9cach drug.a„ 1żon.ą.~ - pytał niezmordowany s-ę~
biła mnie, panie s ę1dzio, korz.rstają.c dzia.
z ka.M ej wolnej chwili.
- Ona mnie r6wnie! ile . traktowała,
- Czyjej wolnej chwili!
mia:~a strasznie ostry jr.1tyczek i w karb- Mojej: Pracuję, w binrze do 6-ej. dej wolnej chwili prawHn mi Mz przersoboty tylko do 2-ej. Bę dę· bardzo wy mora1y. A ,że · wtedy mia:1em jeszw.tlzi.ę czny wysokiemu sądowi, jeż- eli u- cz,e wi-ęcej wolnego czasu, dalsze nasze
w oln i mnie od mej riony.„
poż1ycie stałio !Ilię niemo.żliwe.
··
Po czym doda't, westchn.11,wszy: ·
- A gdzie j1ą; pan poznaM
l
.._W niedzielę. naturalnie, biuro jest
- Na sali Si'\dowej.
iamknię.te„.
- Pytam o drug.a,, rź.on~. nie o trzeciią
Stłiumione ~ miechy rozleg~y si, ę W~(l'.ćd -- zniecierpli wi1l: si-ę sr.1dzia.
, ~, ·-"
. publiczno.ści, sę·dz1a .sam przygryzal
- WłaJś1nie o niej' m1ó.wię ..:.... odpar!
~ wargi, aby zachować powag1ę• Pochylił spokojni-e Leszko.,_ Znajdowała si1 ę1 :oa

I

w

li.~

nad aktami.

I>r.zegl~~ał

je .Przez _s.aU · wśri6d

I>u'b_U~m_Q~,

gdy

~Q~W~EW4.~-

no moje płerwsze ma~1żei1stwo. Nie ma dzie sh ,żieni.a,!
w tym nic dziwnego - dodał sżybko _· Wtem ktnś przystą .pi11' do niego z ty;
kobiety lub1ą; przysł-uchiwać się proce- lu. Obr ~ cH si-ę i ujrzał jaką~~ sturSZ•l\li
som rozwodowym.
wys o ką, tę g8t panLąi. która Ui~miechała.
- Prosz.ę. mi wyth1maczyć wreszcie, się do niego i•yczliwie.
jak to się dzieje, że za kwżidym razem
- Prosz-ę mi wybaczy,~, panie Lesz.
pan „wpada"1
ko, że siit o2mielam, - rzekła - ale pra- Widzi pan, panie sedzio, o11jafai- gnę panu powinszować.
la mi to moja pierwsza fona. Kocha- Powinszować~ - Z{lziwH siię Leszłem bardzo moj, ą , matki~... Straci'lem ja,, 1\,o.
·
gdy byłem jeszcze bardzo młody, I od
- Tak, przysluchhva1am się, :prz~„
tego czasu w lrnżd-ej koMecie szulur~em ca1y czas rozprawom i słyszał am smut•
odzwierciadlenia mojej matki. Moja IH\1 historię pai1.skiogo rżycia. J -e stem
pierwsza iż10na byla do niej podobna, })rzekonana, 1fo p a n wygra proces roz„
wysoka, gruba„. Ale bardzo mądra i o-„ wodowy. Pan mnsi go wygra.~! Pan za.
czytana„.
sh1gnje na to! Bardzo si~ cieszę. bar- Dlaczeg,ćiZ pan si ę z nfo„ rozwi ć-ttl 1 dzo !
- Nie ja z nią, lecz ona ze mn.ą. By- Serd-e cznie dz k· knj ę - odparł Le.
Jem dla niej za młody, tak mówiła.„ _ szko wzruszony. - Współczucie kobieWśr·ód
publiczno~ici
rozległy
sic; ty jest wi ele warte.
Mni·e chy. Tym razem sminli si•ę wyl1ącz- T a k, bar dzo pnnu wsp:ofoz1dę!
nie mę-fozyini. Panie pozostaly p o waż,ne. l\fotłam brata, kt ć r y by1 do pana bar~
Przesłuchano świadkó, w. Z zeznań dzo podobny. Byth o wiele ml odszy ode
ich wynikam ni-ezbici,e, ~.e pani Leszko mnie i dlatego traktowa-lam go jak swe.
nieraz bHa swego mr,1ża.
go syna. - A pan san;i. wygln,<la jeszcze
O godz. 5 po poh1clniu posiedzenie zo- tak mlodo„. Czy IJan si~ na mnie nie
stalo przerwane do nast ępnego dtiia. gniewa, .ż1e tak mó'Yię,1
~
Publiczno:M opu.kila salę, są!(iow1ąi. Sę·~ Alei,, przeciwnie - odpar~ Leszlfo,
dzia pospieszył na obiad.
wzruszony coraz bardziej. - Ale włalŚI>
Leszko zbHż·y'ł! się do swego adwoka: ciwie dlaczego my stoimy1 Przecie:b jett kMry go zapewnił,
sprawa · jest stem gł odny, a i pani chyba ró,wnie:tt.„
wygrana. Leszko nie posiada!ł sirę. z .ra~ . Proces rozwodowy przyni ógqj panu
do 1śd. Uiśmiechni r, ty i weso1y wyszecłt L esz ce uprag11wną1 wolnoM. A po upły.
na korytarz. Czuł się tak dobrze i swo- wi·e p'ół ~·oku wniió s'ł on skarg ę rozwodobodnie jak nigdy.
·, ~t""'" · - '
w~ przeciwko swej czwartej ż·onie, kt6i- Co za przyjemno!M! . - za,voł,at - ra ~o w ówczas tak szcwru wzrui:izył"
P--91!.raw_gy, I].Je rozumieiµ. dlaczego lu- na k or:vtarzu saidowYm„.
M.

w
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&·CEK i WACEK (w czasie ok up ac ii)

kf"C:clV

WICEK: -

kPń

Ili

ZIE

WESPóL

z Was dostępna.
SZUKALI
Od dzisiaj, każdego dnia RĘDZIECIE
Z liter tych, a ogółem będzie ich 17-cie, ułożycie zdanie
nym terminie złożycie w Administracji „Expressu"
Dla przykładu podajemy, że w D Z I S IE J S Z Y C H
podawac we właściwej kh
Oczywi~la., że lit~r nie będziemy
musieli się sami potrudzić.
Ale trud ten będzie sowicie nagrodzony. Kto bowiem
\VYZNACZONYCH NAG_fl.óD \iV 'VYSOKOśCl 1000 ZŁ
zadecyduje losowanie.
Zaczynamy więc; a mote Wicek i \Vacek przyniosą Wam

d]a

się

twoja ck:r„.u.
:.:wtrul
Z nctszymi. ~:t:tcr--'1 ..
Na co

WACEK: rość zdała,

każdego

z

WICKIEM I \VACKIEM.

Jest

ona

łatwa

i

VvT RYSUNKACH LITER, codziennie jednej, którą wytniecie.
o nasjjch- bohaterach, na kleicie je na papier i "" ·wyznacz o-

JEST

UMIESZCZONA

OBRAZKACH
kolejności.·_

Nad

prawidłowym

LITERA

ich · ułożeniem

„Z';.

będziecie

ułoży zdanie !prawidłowo, może się ubiegać o jedną z 15
KAżDA. Jeżeli trafnych odpowiedzi będzie więcej ....,... wówczas

szczęście!

m1mmm1!!f!lllllffflllllllUlllllDIIDl/lllllllffilDllllllllll'łllllUlll!llllJllll•11111111 w111111111J1u1111W1Jf!lljllillllfllllUlllllUlllłlllllUllllllllllllllUIUlllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllll lllllllllllllllllllillllllllllłlłlllllllllllUIWUlllllllUUIUłllJllllllllUllUIUDlll1łllllllłlllfllllllllllllllÓlllllDlftllllłlllllllłl1lUlllffllWUllllllllllllDJ11flllUllRllliUIOttllUllOllllUAlł11IUllll111lllllm11nfllll

Fala dro2yzny

zostanie przez

Ilu~

•

r

WI

•11•••

W edfu~ zapewnienia Ministm Sk&I'·
bu, fala drooymy, które w tej chwili
przelewa si~ prz~ Polskę. ~dale opaU()wana~ W art~ nabyweza 2fłotego zo-

sta~~a,~t:;!:i:~a~wiadezenie ministM Tłum~

I

na .cmentarzach. :- . Warty

~onorowe przę~

jlFObaml
.
Żoł.n1~~~y. ~ Urocz~st~sc1. ku .CZCI poległ~ch ~lllCJ~ntów
o
o .11-eJ, na.
o godz. rn,;s.,
r

~0.:;:

~:::y ~~k~;g;~=r::~::r:~;0
0

·li

czną .Sl~
w dm~ dus1eJStym, JU•:t we wc~es- w1~ńeam1 it~w1ią 1t1ę ta~
wach z;wyd'JSk·~· kampanię, a pnyea711i
Uro&łiy1ttosci rozpoczrue pnemóme.. po połudmu,
sle do tego z pewnoA.oie. fakt rte 14cr;11• nych godzmaeh ran_n yoh, n.a omentarze

Polesiu

godz. 15-e.J

, .
.
.· _ * ~ . .*
Skarbu Pa.listwa~ buku emiayj- ,'llćill:kie P?s~ieszyof.~ t>łum~, _ab': odda.~ ni• przeditawiełela W. P., po etym naW zw~z~u z. uas1le~1em rnc~u v. k:enym nie tylko nie wzrosto. ale w ubief- hoł<i pam1'ą.C1 z;iiar~ych bhikich /. kr~w- li~Pi Ul'OH1'iłY apel pole&"łyeb. Przy
. dż>wi~kaeh marsza żałobnego Chopina , r~nku w:sz?.s:.ki~h ~~:it~rzy, trasy ~ie. . .
łym miesitjieu zmniejszy.ł@ si:ę o miUari n7oh.
b'- N. I kt:órych hm1 tram" aJOW ych ule1h w
• n..ł. . -1' .'
Program dZliH~JS:iyCh llrOC'1.Jifoś·Cl d 1
złiotych mimo wszelkfoh nasz•ch 1fY•
• •iaoJ• :1i!01z19•. w1..,,u:.• na gro ie ie- dn·u dzis'ejszym zmian'
i d .
.d . 0 o<h 12 .
"
-#
•
d
~ 7 30 „
d
h , ·.znaneao Z·ołni~rza. Uroczvsto~ć. zakoI1w po; u me H
· .
g
datk.ijw, zwizi~anyeh z odbudo'Mł f zago- P;zewi UJe
. , rano o uc poc1'ł\g'6w o g
·
"'
eu~!1nlęcie wart honorowych pned 1rosrodarowa.niem Ziem Odzy&kan„~h.
Lywat sią normalnie, natomiast od' 7,30
hem Nieznane10 Zomi~ra. na ementa· CllJ aalwa honOl'e>Wa.
.
.
.
.
.
o. 1io.d11. 15-ej na1tt41Pi uczczenie pa- tramwaje po nH:ej wymienionych li~1u'? do. powie<lzema. b~·dzie ~iaro r:zu wojskowTlll, przy irobach 11o<rlJnierzy
t~mze,k Jll~ JTh:b to ~e~o~a;i ~skazali:my, Armii O.Cerwonej w parku Ponfatowaki~ mfięei rołinierz7 radzieckich przy gro. niach' kul'suj.ą jak nastę•puje:
Linia 2 - Chojny, Piotrkow1tka, 0o ZY!! ;,me x~zez ło o 8 ę z ~ponowane- fo, na ćmentarzu w Rado:-os11c.1u, na bach w parku Poniatowskiego, pr!l.y
ementar!JU na Dołach oraz na fl'Obath wap-órudzJale deleeacji Armii Czerwo. siedle; Linia 4 - Chojny, Dąbrowska,
go w &na zie z ta,
Kilińskiego, Plac Wolności, Do'iy; Linia
nej.
na Poleaf1L
Lokalne urocz;rsto~d odb ą<L.~ si.ę na; 14 - Zarzew, Piotrkowska, Widzew; J„j4
Wart.ę honorową :iaciiągnie Wojiko
cmentauu na Dołach, 10l4 o godz. 14-ej Inia 16 - Zarze w, Piotrkowska. Pom01··
Polskie i organizacje m'ł'~ieiowe.
Wydawanie td 2 llst111d1 r. l
GMwne uroezyst°'5ici odb~ si~ nad w ko~iele fa,rnbono"'.ym odprawione i ska; Unia 8 - przedlu-iona do Za bieńca.
* ~
"
W ydziat Aprowizacji i Handlu Za- grobem Nieznanego io.'łnierza prted Ka. zostanie nabo.zeństwo zafobne, po czyM
Pracownicy Wydziału Prezy.d ialnego
rz,adu Miejskiego w f.JOdri podaje do tedrą. Kompania honorowa. W. P.' z• proc·esja i udziałem wojska i delegacji
wi~domo@ei posiadaczy kart ' naftowych sstend.arem, organizacje wojskow-e. or· z wieńcami Pl'Z•idzie na cmentarz woj· Zarzadu lVIiejskiego, w liczbie 44, zfoźryli
Nf. - 1 z m-cy stycre<t - luty 1946 :róku ganfaacje młodzieiowe i społeczne, par-, skowy, gdzit- o godz. 15-ej odl>ę<lzie się na budo'.\~~ grobów wi·ed.n iów spalouycli
w Hadogoszczn sum"; 3,770 z!.
ora?; Nl. nit okres 1946-47 r„ •że z dniem tie polityc~ne, ZwiiM:ki Zawodowe ~ po· dalsza częi.~ uro~ystOIŚ<Ci att+obnych.
Jeduocz·B4ni.e pracownicy 'Vyclziahl
rozpoRa<logo1tzczu
na
Uroezysto.~ci
z
delegacje
i
2 li11t-opada rb., w skl~pach wllą.czonyc-h cztami sztandarowymi
.P1,ezydialnego wzywaj~ praeow 11 ików
do miejskiej sied rozdzielczej be:dzie

ri-e~ie

1

-e,

Nafta na kartki

.;:1~Wgfl:~~!.i~aJ·„:gc:n;~zr~i!l:k!: litr,

uro czystos· c., w Ru d'z e-Pa b.
·1

wszystkich wydziaiów i przedsi. biorstw
mie.iskich do skfodania zbiorowych ofiar na ten sem cel na konto 866 ~ NaKitrly Nf ,_ 1 styczed - lut7 1946 r.
rodowym B:inku Po.lskim oddzin' ,.,. r. .ołd
kł
ń
ł
1) na odeinki Nr~ z m-ea lipea, Nr 7 z
dzi, konto Komitetu Opieki und gl'oba~
mę
5 WO 5 8 8 Q
PO
m-ea 11i~rpni11 i Nr 8 z m-ca września
W Rudzie Pabianickiej H1looony zo. d~ie Pabianickiej, obok obozu na przy- mi w Radogoszczu.
194~ r. po 1 litne nofty w oonie 8 ~ł. z·a
* * *
sta~ przez hitlerowoow w pierwszym o- itanku Rokici.e.
1 litl'.
Niezalettnie od og.óJny ch uroczystofoi,
Otlem zło.ż.eniu hd!tlu i' czci ofiarom
Karty Nf. na okres 1946--47. 2) na od- kresie okupacji ałynn1 obóiz koncentraeinki Nr 1 z m-ca paidziernika, Nr I 2 oyjn 7 dla podeJrzan1 oh p0Ut7czni• Po. nrierz~"go hitleryzmu, spoleczeń'Stwo M. O. $kłada dzii.~ ho~d paml~ei zmarłym
m-ca Tietopada, i Nr 8 z m-c.a: grudnia laków Mi~ei+. się on w fabr7e. tekt\l.ry Rudy P'a bianickiej, staraniem Polskie- rniUejantom, poległym w (}bronie tadn f
~o Zw. Zachodniego i KO:ła b. Wi~niów porz.B,dku publlcznego.
br„ po 1 litrze ndty w oonię 8 rł. za 1 I. Beyer~.
O godz. 14,30 nast1~.Pi \\ yrnal'sz sprzed
ufnndowa!o olbrtymi
Cena ta ohowią~uje ~e wszystk~cłł I Był on prawdziwą katownią. i mor- Politycznych,
punktach sprzedaz.y, nie wy'bączaJ.ąc down~ dla osad10nych ~am witi~niów krzyi. . W dniu ~c~orajszym zostai on gmachu k~m~ndy M, O. z orkiest~ ł
.sztanda:am1 or.az ,d~J.egacji z komisariapolitycznych. Kurrowa droia ich eler. po1tta"":1on7 na m1eJi8U ~traceń_.
.
punktów. pr~~at~y~h. .
tó:w z w1oocami na groby poległych mi
Um1eaaczony na krzyw napis
B h
t d0 D h
Terrrnn wa>z:n.ośe1 odcinków 11.pł7wa z leń łodła
,;MIEJSCE USWIĘCONE KRWIĄ licjantów ~a cmtllltarzu katfllickim prz;
bac dau,blłsukcf egn·
P ldwi n.~ pirois :oł
dniem 1. 12. 1946 r.
l O od 0 , •
POLA..KOW
e o,
o
wa u U!3W ęc m a 1u
•
;t
. .1 i h
d . ,
u. o ggr"'d " ;,J~O
ALCZA.CYCH o u•oLN"'"'1'·"
w
Ieez niemniej grotnego Radogo11cza.
.l,u na gron<>m1 po,eg'·YC
u z.
~"'
n
· ·1
· b b
d0
h
· · 11
·
. g
N aJoporme?
~YC mor ~~h 11r a- dfrngo będzie przypominał · przy.;;z!ym wyg osi przem·ówienie por Gt·arl'lyk, po
1
rz.yiiey na. i;i1eJ~eu, w pobhw .,ob~zu. P?kol~niom o tyeh bezimienn·y.eh, ~ri.~l-1 tym nastąpi apel po1egłyeh, odezyt&.nie
m1.zwiek, 8Jcliadanie wieńc-ów i oden:.mie
lltr·
waltzJU.
ktiórzy
b-OhateraeQ.,
k1oh
Niedawnt> WiMnle wykryto mogiły J>O.....
· ·..:;;#~ -~ ~1raa_ ttt~Qb~el<J Cłi9~b:ur..
~<>1dowon.reh ąfia:r hitl~~l~mu Y Bu· pitll i q,in~i 11 Puk·~
~,...
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Na rynek
węgla.

LA NIE ZABRAKNIE.

rzuconych będzie w listopadzie 5 milionów kg.
- Paskowac ,,czarnymi diamentami•• nikl nie będzie
łódzki ·

Na dworze coraz chfodniej. Ludn01ść
przystia,:pi'l'a juiJ do opalania mieszkań.
Zapotrzebowanie na wę,giel w zwiiązlm
z tym znacznie wzrosł o.
Jak si1ęi przedstawia sytuacja węglowa na terenie naszego miasta T Czy nie
zabraknie nam węgla w okresie ziny?
I czy ludno!lć pracująca nie padnie ofia.
rai pasku na „czarne diamen't y"?

ZWDÓCil~my si~

clo
.. z pytaniami
P,roduktiów Przemysłu
Zbytu tymi
Centrali
W ę,glowego przy ul Przejazd 20, gdzie

I

Odpowiedz1a, na to pytanie jest nasz zakomunikowano w Centrali, przesądza
wczorajszy artykuł o kradzieżach WP,· sprawę ostatecznie: WĘGLA W ŁODZI
gla z wagon&w kolejowych. W ten w1 a1~ NIE ZABRAKNIE! Dla zapobieżenia
nie kradziony, ~ nielegalnych źcródeł, bowiem pr1óbom paskowan.ia, Centrala
więgiel, zaopatrują. si1ę1 paskarze, sprze- rzuci na rynek Mdzki w miesi1ą.cu listo.
padzie około 5 milion.ów kg węgla inter.
daj1ąc go po wygórowanych cenach.
Nie ma jednak najmniejszej obawy wencyjnegQ, zapasowego.
Zapotrzebowanie Łodzi na wię giel wypasku węglowego. To bowiem, co nam
-----------------------------------

Przec·1wko kra,dz1·ez·y

węgla

nz~~:ś:i, ~ic~:p~~~;:t~~;:~~:;~~ Rozkaz komendanta M. O. ppłk. Marchwińskiego

I

miesięcznie
Ponieważ. 15 milio-w ę,gla rozprowadzi Wydział A'.

nosi okofo 20 milionów kg
(w okresie zimy).

nów k g
prowizacji i H a ndlu - zapotrzebowanie
powinno zosta:ć w zupemo.ści pokryte.
Nie wiadomo tylko, w jaki sposón
w ęgiel i nt erwencyjny zostanie rozprowadzony. ' Vysuwane są, w tej materii
dwie koncepcje. W ed-l:ug jednej pi·e rwdo tego · węgla mieliby ci
szeństwo
wszyscy, kt6.rzy nie k!>rZystajią. % węgla
opa'iowych. W e dlug innej zaś koncepcji
węgiel ten ma być sprzedawany r.óiwniet
w ograniczeniach 500-1000 kg wszyst.
kim bez żadnej r·M.nJcy. O;;;tateczne decyzje w tej sprawie z apadną w najbliiż..
szych dniach.
Dowiadujemy się, poza tym, :Zie rozda.
wn ictwo wę gla interwency jnego przewi.
dzian.e j est r ó.wnieżi na miesiiąic grudz.i~
a wszystko prz.emawia .za tym, ~e i w
dalszych miesi11iCach zimowych w,ę;giel
ten znajdzie si1ę, na rynku.
J· eŚtli chodzi o prz.emysl - zap-0trzebowanie na węgiel wykonywane jest f
nadal będzie w p&nyc~ 100 procentach.
aby utrzymae ci~głlośie produkcji na.
szych fabryk. (o)

\V zwiia,zku z naszym wczorajszym nych dzielnic, a niezalemie od tego, do.
miastach, stosGwane s11i dwa rodzaje za.
opatrzenia w węgiel - aprowizacyjne artykułem o-okradaniu tra.usportów więc. k radnej rewizji poddawane będą, zaróiwglowych, wydany zosta'ł specjalny roz· no w nocy jak i dniem, rohvagi i fur·
i wolnorynkowe.
kaz przez komendanta M. O., ppiłk. l\iar· manki, jadące z węglem.
Węgiel
J· eś1li woinica nie będzie móg11: się. wychwHlskiego,
Jak wynika z tego rozkazu, .w .związ- legitymować pokwitowaniem ze składu
Jeśli chodzi o zaopatrzenie aprowizacyjne, tzn. na kartki opa!łlowe, srira- ku 2 wypadkami okradania transpor- w1ę.gla, jeśili zaistnieją jakiekolwiek wą:t
tó,w w1ę . gla w okolicy Widzewa i Cho- 1pliworś ci co do legalnego źriód't a pochowa przedstawia si1ę , jak następuje:
jen, komisariaty M. O. maj1ą stale dele· dzenia więgla - wo:!nica wraz z ca~ym
:ykoi
Ogórlem ludnofoi pracuj1ąicej,
staj ącej z kart·e k źaopatrz. enia I kate- gowa(l specjalne patrole, celem zapóbie. transportem węgla zostanie skierowany
do komisariatu ·M. O.
gorii, przyznano po 600 kg węgla na ca- żenia tym kradzil#.om.
Szybkiej i~te:wencji komendanta
W cilą1gu dnia dzia ł ać b ~dą; patrole
~Y okres. Pierwsze dwie raty odebraliśmy juiż1 w miesią, cach letnich. Obec- piesze, w nocy konn.e. Zadaniem ich h~r- M. O. na podmes10ny przez nas alarm
nie wydaje si~ na kartki III ratę węt~la, dzie kontrnlowanie wyżej wymienio- należiy przyklasruąe. (k)
R takżie i II sp'Óiź.nionym. Trzecia rata
\'\nę gla zosta'l a zrealizowana przez 25-30
Zmieniał się
procent uprawnionych. Ca,ly, otrzymaydział
ny do swej dyspozycji wę1giel,
Aprowizacji i Handlu Zarzią<lu Miejskiego kieruje natychmiast do rozpro>vadzenia. Cz,ę1~1ć do zaopatrzenia zbio·
rowego - do kuchni, domów miejskich,
zakł:ad,ów opiekm1czych, urziędó;w państ
wowych itd., cz ~JM do zaopatrzenia in·
dywidualnego tj. na kartki opa!l'owe.
Według przewidywań Wydzia'lu Al)'J:owizacji, d.o dnia 15-20 listopada wszys.
jak najwięieej zysku bsztem minimal.
„On chce jadać polskie jaja i świnie przechodniów.
cy zrealizują. III ratę wftglową. Ostatnego wysi'l'ku.
wczoraj
ujrzel1śmy
niem
zdziwie
~
ca·
w
ich
brak
bo
,w
ć
smar.
I chce
nia IV rata, r ó.wnieżi 150 kg, wydana bę.Rudnicki z zawodu był fryzjerem.
~:ym Berlinie, Rudnickiego prze(! Sądem Specjalnym,
dzie w styczniu 1947 r„ a jeśli pozwoli
oskar1:Donego o wspóllipracę z okupantem Pr ~dl~o jednak uznal ten fach za zbyt
Jak chce - Polska da mu smary
na to transport_ nawet juJż w grudniu.
i to takie, r~e bez miary, przez działanie na s_zkodr.1osób poszuki- cię1ż ki i przerzuciłl si,ę na „twó·rczość ar.
w ~,giel aprowizacyjny, kartkowy, koszJak pod Grunwaldem. Heil Adolfek". wanych i przei.5 ladowanych w okresie o- tystyczną". Wykorzystując swój nietuje 774 zr. za 1000 kg loco sklład.
zł·Y gros zacz.ą1ł śpiewa.ć na ulicach pioTakie piosenki w wyk onaniu dośić po~ kupacji.
Tyle, jeś li chodzi 0 w, ~ , giel aprowiOkazał'o się, 1że niekonsekwencja po- senki antyniemieckie, któ.rych teksty j&zacyjny. Co siię za,ś tyczy w,ęgla wolno- pularnego w Lodzi iŚipiewaka ulicznego,
Stanis'ława Rudnickiego, rozbrzmiewaty st ępowania oskar.11onego jest tylko po- dnocze3.nie sprzedawa:l'. Po wejściu da
rynkowego, sprawa wygląda inaczej.
przed wojn1ą na ulicach i rynkach nasze- zorna. Należy on bowiem do typu lu- Łodzi Niemc ów wył oniły siię dla niegc
go miasta, wzbudzając weso·ł:01~1e wiŚr.ód Idzi, wyznaj 1 ących maksymę ,życiową,: możliwości jeszcze łatwiejszych zarob·
Węgi el
ków. Idac da'.ej po linii pogoni za for.
ustaloCena w ę,gla wolnorynkowego
turną:, Rudnicki zawiązał< spń1~k~ z gestana zosta·ra na 1700 zł. za tonnr„ a przy
powcem Br::;erem. V1»ynajdowa t on osomniejszych ilo·foiach nii 1000 kg_ na ' '
by, posiadające dużie zapasy sprzed woj.
1.900 rł. tona loco skład.
ny, lub osoby uprawiajiące na wi~J{SZ1ą
ł
bł
sprzedaj1 ~
Węgiel wolnorynkowy
skalę nielegaln y han.del i podawa~ ich
składy konc·e sjonowanych kupców więW sidł!ach znaleźli się poszukiwani nazwiska B r aj erowi; Następnie, pod
W dniu wczorajszym dokonana zoglow~ch, kt órych n.a terenie naszego
dlu:ż1Szego czasu z~-0dzieje najrozmait- groibą, oddani.a odnośnych osób w r~ce
od
po.
Łodzi
w
O.
·M.
komendę
przez
sta·la
rozmiasta jest 23. Sklady detaliczne
gestapo, wymuszał od nich pieniądze.
szego kalibru, oraz kilku paserthv.
prowadzająi tylko w ę,giel aprowiza, nowna oMawa na Bałutach.
W ten spos~1 b Rudnicki szanta.żowa!
Qg,óiłem zatrzymano 50 osób, z czego
Funkcjonariusze s l uż1by śiledcz.ej
,
cyjny.
W miesi qcach letnich nabycie wr,gla najmniej spodziewanym momencie z!ło- zwolniono po wylegitymowaniu 26 osób. sklep Adama i Antoniny Chojnackich,
wolnorynkowe go nie przedstawiało ,żad. ,żyli wizyt·ę w rozmaitych spelunkach i Reszt() przekazano . do dyspozycji Wy- Stanisrawa Wolskiego i innych. Powo.
<lzilo mu sie. doskonale.
.
d M
k
nych ti·udnofoi z uwagi na mal~ zapo- melinach, gdzie zastano wielu przedsta- d . 1 ~'l d
.
•
• •
y . 0.
z1a11U i:> e czego omen Łodzi
d •
• • I' ś · t
b
· · d k
· 01.
t rzeb owame.
Obec!1ie powró1c1ł do. swego dawnego
pa elit bla-_
N a świat podziemny
uecme Je na , wo ee o1• w1c1e 1 wia a po ziemnego naszego
produkcje
uliczne
rozpocz,arł
u
fach
..
.
,
d
1
brzymiego wzrostu konsurncji węgla - miasta. ·
SzczegóJnie duż.o „bim1)rarzy" w.pad- /str.ac~. OJn.H;wa za oM:awią. Do c_:,:g·Ćiz.\ śpiewacze. Niechiubne poczynania w
koncesjonowane składy nie zawsze sa
zaopatrzone W ten artyku'r pierwszej po~ ło W :ę~ce wladz, przy• czrm znalez10;i-~ to dOJd~1:t ~rz·eba bi~d~10, albo ZWllltP,1~ okresie okupacji uszł yby IDU „na SU·
trzeby. W tych wypadkach reflektanci na mrnJs?u komp~~m1~tt!Jący mate~1a, l~a~atln ~ ~vrn1~ z Łodz1, albo„. zabra.c cho", gdyby nie pewien, wyraźnie pena w,ę gi el skł adaj1a, zapotrze1Jowanie do w postaci znaczneJ 1lo1;c1 butelek „b1m· się ~o ucz?1w;J pracyL. Byle prędz!'J• chowy dla oskar ż onego, incydent. Mianowicie podczas swojej węi<foówki, w foho me zdą,zycie! (o)
_
Oentrali Zbytu Produktów Przemysłu bru".
nym z miasteczek spotkał on koleg~.
WęglO"we go i w miarę. nap ł ywu wę;gla
wińskiego, dobrze poinformowanego 0
• I.I
podania te są uwzgl ędniane, przy czym
Państwowe Zakłady Przemysłu Baweł-1 w~ dowolnego wyboru oferenta ,a takż e pra. jego przesz ~o~ci okupacyjnej.
przyznaj a, c odpowiednie ilGE ąi w,ę,gla,
Centrala bierze pod uwag!} rzeczywiste nianego w Pabian:cach ogł aszcrjq przetarg wo unieważnienia przetargu bez podania . Przyjaciele przy wó-clce pokłócili się
pob-zeby petenta, jak wielkość mieszka. nieograniczony na odbudową Magazynu Od- przyczyny oraz prawo mniejszenia lub zwiąk I i Sliwiń ski zaprowadzit Rudnickierro do
"'
padków w Centrali „Zakładów" w Pabian!- szenia zakresu robót przewidzianych koszta. Urzedu Bezpieczeństwa.
nia, licznoś1e rodziny itd.
T a m Sliwiński zeznał· i ii dzi oki dono.
rysem wstępnym.
Aby udóst ępnić nabycie wę·gla jak cach przy ulicy .Gwari~ ~udowej 3·
l •'
t •
• R l . l.
6) Przy wykonaniu robót obowlqzywać
I) Oferty nalezy złozyc w kopercle zam.
O t l
.
naJszerszym rzeszom, en ra a wpr owa- kniętej z napisem: „Oferta na odbudową Ma. będq o'gólne i szczegółowe warunki tech- sbow.1 dUI{ r~IC/ 1° go, z osk ~'1 osaTc zony w _,.0?zie a 0Jen~ w .Po s ich._ o oskarzedzrra ostatnio pewne og1•aniczenia. Po. gazynu Odpadków w Państwowych Zakła- nlczne.
7) Projekt można ooe)rzeć i bliższe łnfor- me okaza ro sJ:ę meprawdznve, lecz przy
gzczeg.Mny klient nie mo~.e jednorazowo dach Przemysłu Bawelnlanego l w Pabian!macje oraz ślepy kosztorys w Wydziale In. okazji, podczas dochodzenia, ujawniono
cach".
nabyć wi.ę·cej, niż 500- 1000 kg. wę.gla. '
2) Termin składania ofert do dnia 12 li- westycJl 1 Budownictwa „Zakładów'' w Pa- inne, wyrż ej wspomniane sprawki Rud.
Jak źwyk le o tej porze, rozmaici kombinatorzy postanowili wykorzystaó sy- 1topada 1946 r godz. U.OO w Biurze Zaku. bianlcach przy ul. M. Roll-Żymierskiego 2 nickiego.
Na wczorajszej rozprawie Rudnicki
tuację i pr. ó ibują, ju11; paskowa~ tym ar- pów „Zakładów" w Pabianicach przy ulicy codziennie. od godziny 9.00 do 11.00.
B) Wadium prz_etargowe. w wysok~śc! 30 cz.ęiściowo przyznai się do zarzucanej mu
tykurem pierwszej potrzeby. Tzw. dziki Armil Czerwone! 3•
•
3) Otwarcie ofert nastqpi o godzinie 12.00 tys, złotych (trzydzieści tysięcy) nalezy zło·
- • • •
żyć w kasie „Zakładów" w Pabianicach wmy.
handel oferuje wągiel po znacznie wyit.. dnia 12 listopada 1946 r.
S ą.d skaza~ go na 5 lai; w1ęuenrn, 3 la.
4) Ceny należy podać tylko na robocizną. przy ulicy Armii Czerwonej 3 a kwit dołqszych cenach.
ta pozbawienia praw obywatelskich ł
'
czvć do oferty.
Sk1 ą·d węgiel ten bi~rze si1~ w handlu? Materiały budowlane dostarczq Zakłady.
Państwowe Zakłady Przemysłu ho~9!~WJ:Ch oraz konfiskatę mlpni,a,
„
S) Państwowe Zaklaay Przemysłu B<tweł.
\V,ęgiel jest prze~i~ .arbkuJłem zr~l~·
.( hk.l
-·ISIW-'l!Jae.e_i.Q .w: ł~--~.Sl~1' ,
_~e,ao w Fab!a(~ lfi!łl!.t.e_iq ~i!~
tneru~waID"Ulł. --

aprowizacyjny

I

'V

jak kameleon.„

Zbrodnie ulicznego śpiewaka
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Mło~J całkiem inaczej tlumaczą
__.
2
uśmiechy matek. Więc są trochę
sobie
chmurni - i odsuwają się od siebie
jeszcze bardziej, siedząc na wąskiej kanapie, wypchanej końskim włosiem.
Za to, kiedy się spotkają znowu
latem będą mniej powściągliwi.
Podsycana długiemi, gorącerni listami
miłość ich stała się mocniejszą aniżeli
Ich wrodzona nieśmiałość. Ona miała
już siedemnaście lat - on dwadzieścia.
Las, rozgrzany słońcem, pachniał oszalamiająco, a oni kochali się tak bardzo.„
W milczeniu doszli do leśnego stawku,
!ednakże nie patrzyli 01 migoty zielono·
tzerwonych _piór. zimoro,?kó\v fruv.:ają~ych pon.ad .s1tow1~m. Za1.rz~lt sobie w
:>czy - 1 w1do_cz:i1e .Pornysleh o. tern sailly~,. bo ob1ęh się mocno 1 pacało.•
.
walt się.
~en pocału~e,k ?Ył ca_łk1e.m .inny, amtell. tamten, 01esm1aly połdz1ecmny przed
tok1en!. !3Ył tak niewypowiedzianie rozioszny, ze Krystyna pr~mknęła oczy.
- \)'ięc to jes~ rniłosć _ pomyślała,
O~ zas poczuł, ze trzymana w objęciu
,Jziewczyna stała się naraz cięższa: jak
r.toś, kto traci przytomność.
Szybko potem - spłoniona za ws tylzona - wyrwała mu się z objęć i po~iegła w stronę domu.
Dognał ją po dobrej chwili. Był przerażony, ie obraził ją tern co w jego
. b ł b t I .. "
.
nmernamu Yo „ ru 3 nosc1ą .
- €zy bardzo. si_ę ~a mnie gniewasz?
.
- przeprasza! n~esmialo. .
Krystyna - azeby bodaJ na chwilę
~~r~c zawstyd~oną tw~rz. - pochyliła
11ę 1 zerwała lesny gwozdz1k.
. ,_ Nie gniewam się - szepnęła po:tchu - ale, widzisz to co zrobiliśmy.
1est gr~eche~„.
. - Nie !11ow tak Krystynko! - przytrzymał Ją za rękę - to nie jest
,,
· t t Ylk o rn1·1 osc.
grzech , t o 1es
...:.. Ale. miłość grzeszna - w dalszym
i:iągu mi;ła opuszczone powieki, a zawstydzenie w oczach.
- Moja miłość, Krystynko, nie jest
;rrzeszna! Nie jest grzechem, że cię ko::ham z całego serca ... i ie przez tyle,
tyle rniesię~y ~yślalem tylko o tobie!
- T~k Jak 1 Ja o tobie - rozgrzeszyła się wreszcie Krystyna. I znowu
spojrz01ła mu prosto w oczy.
-I jeszcze o jednem myślałem, Krystynko - zdobył sir na od\~agę J\onrad.
- Ty za rok skonczysz g1mnaz1um, a
ja za dwa złożę egzamin. A wtedy mogę .otrzymać ~os.'.łd~ n.auczyci~\a gimnaz1al~ego \~ 1ak1ms miłym miasteczku
I. zam1es.zkac tam w, d.om_ku tak sam~
białym, J,a~ :v:isza !esmczowka. Ty. zas
mo~labys zyc t~m razem ze . mną: Jako
moia kochana zona .. „
W poematach, j3kie studiowała w
~mnazjum, zakochani mówili do wybranych swego serca bardziej może
kwieciście i pięknie, aniżeli w tej chwili
Konrad. Ale właśnie dla tego; że nie de·

1

Odtąd

już nie doznawali wyrzutów lntezwykleg.'J. Był on nie wielki, ale do-1

kiedy, leżąc n3d brzegiem
chłodnego stawu, całowali się w słod·
kim zapamiętaniu.
Lipcowe dnie stawały się coraz upalniejsze i coraz gorętsze były ich poc3łunki. Przy calej jednak burzliwości
zmysłów nawet przez
rozbudzonych
myśl im nie przeszło, że mogliby przekroczyć granicę swoich najsłodszych
szalet1stw. Byli jeszcze zanadto niewinni
i nie zepsuci... Miłość ich była płomie
niem jasnym i czystym. Tak j1k czy
ste były ich serca i jak jasne było słońce, świecące ponad ogromnym \asem,
Dnie wakacyjne przelatywały kolorowo, niby zimorodki, fruwające pon 3d
sł<.wem. Las szumiał; jakgdyby błogosławiąc ich miłości, a oni wędrowali i
mieli bardzo promienne oczy.
Aż wreszcie pewnego dnia spotkali
się chmurni, oczy ich były przygasłe„.
_ I znów, Krystyno, pożółkły pierwsze liście brzóz. I znowu musimy się
sumienia,

rozsbć...

Jej r Ld:v drżą _ jak gdyby Z'ł chwHę
chciała się rozpłakać. Mocniej przytulila się do ramienia towarzysza.
- Ale to nic - pociesza ją Konr 3d.
- nie spodzie jesz się a przyjdzie lipie~
i znowu spotkamy się, ażeby - już ja·
ko oficjalni narzeczeni - usiąść ·nad
brzegiem naszego stawku„.
Co rok - tak j:ik zawsze na skraju
lasów kwitły dzikie akacje. Zimorodki
fruwały ponad niebieskością niezapominajeL ros:1ących nad brzegiem wody. Jak
dawniej szumiały młode brzozy 3 Konrad wędrował leśnemi ścieżkami...
- ... Tylko bez Krystyny„.
Kiedy Krystyna w połowie czerwca
zdała m~turę, pan nadleśniczy, przeczybwszy swiadectwo, pocałował córkę w
czoło i oświadczył:
.
. • w upommku
- Matka dała c1. dz1s
swój stary_ pierścionek z turkusami, ja
zaś nie jestem od niej gorszy. Jeszcześ
nigdzie nie była, w świecie z wyjątkiem ... Ozorkowa, Lodzi i Zgierza ... ff)
i Łęczycy. A ie i .natka two~a przez cale
lata siedziała tu zak:(ipann na wsi należy
jej się również 1:1a!y wojaż. Do:°dfr za!ecił jej, ażeby na parę tygodni udała się
do Krynicy.
Pojedziesz więc razem z mamą, ale
pod warunkiem, że użyjecie sobie jak
si.ę patr~y. Chci_ałbym .3żeby m-:>je pame choc raz w zyciu zabawiły się w
damy.
. Tak powiedział pan nadleśniczy, i tak

się też stało:

z3.zw~cznJ os.zczędny, tym razem po-

stawił się.

Obie panie, zaopatrzone w
spory zapas g·")tówki, zatrzymały się w
eleganckim pensjonacie.
Tu też Krystyna poznah Hieronima
Hukana.
Po skończonej wieczerzy _ kiedy roz
bawkme towarzystwo nastawiło patefon
- gdy Hukan zaprosił ją do tańc'.ł, wykhrnował wzruszył Krystynę Więc też wari na niej jakieś nieokreślone raczej
ujemne wrażenie. Niemniej zara~ potem
odparła mu z równie ciepłą prostotą:
. - Myślę że byłabym wtedy bardzo, kiedy przyjrzała mu si~ b:iczniej zmie'
bardzo szczęśliwa: w tAkiin małym dorn lniła swój sąd
co.ś
naP.rawd~
czło_!Y.ieku
tym
w
Było
.
tob_<il
z
ku rn.em

-·-·

słownie ogromny, ,szeroki w barach
trochę ociężały o bardzo męskiej energicznej twarzy.
Miał oczy płonące, niby oczy biblijnego proroka, oliwkową cerę południowca
i pełne zmysłowe wargi.
Krystyna nie była niska, ale si~g3ła
mu dosłownie do piersi. Wielkolud, tańcząc z nią, zaczął matowym głosem:
- Jestem trochą przyciężki, a pani
tańczy napr'.łwdę bardzo lekko! Pani
ta11czy

pięknie!

Ten komplement zadziwił ja. W szkole tat'!czyła właściwie bard"zo mało,
gd_ziei, więc mogł~ nauczyć się dobrze
bnczyc? .- powt~rzyla mu to głośno.
..- Pa~1. zdała rnedawno maturę i ma
0~1.ernnasc1e lat? - pło~ien~e oczy bibl~Jne~o. proroka sta1ą się 1eszcze płorn1e~me_Jsze, a. ?gr_o~n3 ręk~ Hukana
obe1m~Je mocmeJ k1b1c młode] tancerki.
Czyzby tamto sp~jrzenie Hieronima
Hukana oczarow'.łło Ją? Bo wszystkie
n_astępne tyffeiod~ie stały się takie jakieś
mezwykłe, Jak Jego oczy.
Mała prowincjonałka zbudziła się nagie w zupełnie innym świecie .. ,
, Sala szkolna biała leśniczówka rodzicow i _zielony l~s jej dziecifJstwa rozpły
nęły się mgle Jak mgła, a na ich miej
sce wyłoniła się inńa rzeczywistość.
D~ncin_gi, k~ncerty przechadzka po
tlumem promenastro1nvm
zapełmoneJ
. ;
.
.
d
sam?chodem w. śliczne
p~~~i wy~iec~ki
I z ~y, 0 • zczawmcy, d.o Z~giestowa:
świ~f~Y tance. w połysk~Jące1 sctbm1
.
.
M ł nocne) ~estał~raCJI.
h a .a r 0:mc1on~ ~a zagubda się ''!
c a.o~ie. yc nowosci: do?rze przyn.aJ!mą. szły, ntb_Y
;~~~~d;e p:;~~~~ przed
1
rzenia ocz~ Hir~ ~' P~~tenne ~P?Ju ana,. to~y
d .1~ima
stał si
za_błąk:rne1 w me
ę przbe:vo, 01 .<ie_rn
znanym
·
. f.
, , . dziewczyny
Trz tso ied .sw1ec1e
kan p~pr~gi7 me. P~<·mt~· 1. Iieronl m Hus parną ie HIS 'ą 0 rę 1..:ę Kry
st
, . 1
.
yny.M
.at więcej„ niż
osiem_na_s~e
pa;
1
_ 31cor at ~ ~swia czyi bez ogro<lek
gat e pza. ~ Jes em a rdzo, bard~o bo1/ \ ~si~ aatm .~a3 ąsl.m kopalme \~ę~ ow ic ~~ piękny dom: Pic:
t
~iądz
t 0 rne wszys w,. ale . pomcwa~
pr.zy en:i kocham. baidzo, _corkę pant,
wi~zdl ~~ mogę J~ uszcz~sl1wić,
_a ze~mczyna \Vah 3la się. ' .
0
a~~ymy Jeszcze, co powie Kry
.
sia :--- P?\\ icdziala.
Hiero_mmk Hu kan . , ~a prosił o~ie panie
~fał wyciecz ę_ do Ki,;t!.O Wa swoim. _wsp.a
a stąd zaw10zł Je
otf~1 d~PKckar~em
.
a~o"w 1 :·
P_
rzed ~~ mie~zkan: .~. zatrzyn;iał się
P , . ·j~oi~nym, .P 1\:" n} m, choc trochę
prz) etę z <mi, tak ;ak on sam; - p3ła• ..
ce~~i tk
b a . Krystyny m~Ja amfilady o!ipat?meutow I przystaje
r:~mic
010
fsf .na... e . ~z ~o~ob~e wspaniałości
~a bozy m ~w;e~iel . .
~l.eJ:r
1
B' ~ wie.. c~ ?a~ dfi~J podziwiać: czy
Ja ~ m, czy „Empire"
błęl~-~ermeier)
~ 1 nego sa ?~u, ciemne brokaty salo~~la~~f • c~y shc_zne a~tentyki chiiiskiej

.a[;

sf

h

- --„

Pani Kielińska nie urnie takiego ćz}i
innego „Ludwika" odróżnić od cacka z
epoki cesarstwa. Nie zna się na stylach,
ani na obrazach. Wie tylko jedno: że
pałac urządzony jest z królewskim
wręcz przepychem, i że jej córka - jej
najdroższa Krystyna - może stać się
panią tych wszystkich wspaniałości! .
Córkę urzekła magia niezwykłości
Hukana i niesamowitości jego oczu, matkę znów oczarowało je.·go bogactwo.
- Tak, Hieronim uszczPśliwi ją z ca·
I~ pewnością - myśli i nie wsfrzymuje
córki. A niech wychodzi jak najwcześ
niej za mąż, kiedy jej się przydarzyła ta
.
. . .
świetna par!i~!.
Huka~ gosc1 Je u s1c~1e 1, przytrzymuje.
P.ote:n .ies~c.ze ~~tkę 1 corl~ę (tę ostat·
mą pk~ JUZ oftcJałn·ą" swoJą. ~a~zeczo
ną) ~ab1era na „małą prze1azdzkę do
_
•
Pa ryza.
I znowu otwa;ły się_ przed Krystyną
~r~my sezamu rngdy medoznanych wra
. . .
zen.,

Lsnlącym

Pack~rdem

prze.iezd~ała

przez rozłócony słoncem lasek Bulons~i;
Wędrowała przez go~ycką_ mrocznos:
Notre Dame._ Oszałamiała się ~karbami
L~.u~·ru,
1a .w~eszor1m, w ~odne1 elegan1
~nczy a na ormatrze ~rt
Jk~u(J'rnl,
~0 :~ s ~e"'o :va ca z, czar~ow ,osym ': ł?·
ma~k~zem, ktory kiedys zap[yiazsl1tm.
01
M sitę ZCJeJ. narzeczonym przy ru e ce w
e asmo.
on
Mala dziewczyna z Jeśnic 'wk· 2 t
'ciła się do reszty. z zamkn~~ten~i ~c~~:
ma szła z jednej feerii wydarzeń w drt:
gą. I nie myślała już o riczem w Ś\\"ie·
cie nowych rzeczywistości: nawet o swa
im chłopcu w białej akademickiej czap·
ce ...
~reszcie jednak przyszła chwila, kie·
d~ wydplo jej się, że wyrwała się z uro·
kow tego snu.
Hieronim Huk an - chociaż płonęli
•
,i
patrzył - nie pa•
na mą
mu oczy, k'1euy
zwolił sobie stosunku do niej na naj·
mniejszą na wet poufałość. Był jak
ogromny pająk, który nie chce spłoszyć
przedwcześnie zfotej muszki zaplątujące'
się w jego sieć. Wkońcu jednak nad:
szedł moment, kiedy uznał, że może już
spaść na swoją zdobycz.
By! to dziei1 przed ślubem, wiN'7orem.
Matka wyszła do swego pul.oju, zosta·
wiając narzeczonych sam na sa;11.
Krystyna siedziała na \\ i~lkim pluszo
wyn~ fotelu„_ przeglądając jakieś foto:•
~rafię z Egip tu.
- Podoba ci si~ ten krajobraz? ~
spytał I-Iicr~nin:. Jeśli chcesz, pojedzie•
„
my tam po slub1e. .
- Naprawdę? ucieszyła się szczerz(
_ _ _ 1
.
.
I\ry~tyna.
~.1cdząc. (bez ukryleJ ?ire~ztą" kokie•
tern) zalozyła wysoko - moze zbyt wy
soko - nogę na nogę·.
. Gorejący . wzrok Hul{ana· zatrzymał
~1~ przez chwilę na pi~knej krągłości
•
•
jej odsłoniętych kolan. I
Poch_Y~ił się nad nią. _ _,
Zrobię wszystko; co będziesz ctidała1
ale kochaj mnie! - powiedział stłumio·
nym glosem, a potem wielkiemi na•
brzmi <;· :mi war()' ami .wpił się w wami
niczego In~ sp,o~~-Jt_eJ się dzie~
\
" n
1n
czyny.. ~
.. •l
~!,.--V.!

f

w

•
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zwcqca
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•
po cenie

przystęp

ki szo

Zegarek jest dla człowieka pracy
przedmiotem niezmiernie potrzebnym. Nie
stety - do niedawna był on dla przeciętncgo człowieka niedostępny. Nawet ci
nieliczni z pośród nas, którzy z zawieruchy wojennej uratowali swe ze~arki dziś, w razie zepsucia się ich, stoją przed
poważnym dylematem: bo reperacje są
bardzo k9sztowne, sięgające nawet tysięcy złotych, a poza tern brak wielu za
miennych części do zegarków, tak że nie
każda nr.prawa da się dokonać.
To też świat pracy przyjął z dużym
zaduwoleniem wiadomość, że wzamian

•

JW
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o zegar
ji Specja nej ·

-

Rozpr?,w.adzon_e pr~cz ~~I-I zegarki -~ą rękę. ~ają one by~ sprzed_awane po roz
Irzectyw1sc1e
~1e_szonkow~c?.
zaznaczylls-1 ~-z~d~mu, ze_garkow,
tanie t, Jak

-·

gar ki. sprzeda~ane ta.niej j~k g~yby był~
k'.adzton~, moze stw1erd~1c tylko Konu
I Chc1e!tbysmy j~dnak sz~bctej ~obaczyc_ J~ SJa SpeCjalna. • • •
my s1 gwarantowane na dwa lat~.
Doty_ch~zas sprzedawane _zeą;~rr1, są to n~ r~n~u_, gdy_z zegarki kup?Ją przec1ez
InfÓrmowaliśmy się ~ PCH w sprawie
z~g~rk1 kteszon'.wwc, co_ rowrnez 1:t~ud- rowmez 1 kobiety, . a te w ząd~Y°'. wy1
które przybyły przed kilku mie·
żyletek,
~ia ich_ sprzeda~, zn_acznte wy~odme3sze f?dku zeg 1 -1<cw „k1eszon ~0 "ych nie kuPolski.
do
siącami
.
.
p1ą..
•
ręk~~a
1 mod_n~e~sze są oow1em ~egarkt
_K1erow~_tc!wo PCH . otrzymało .ostatnio Kierownik PCH zakomunikował nam,
W dz1s1e1s1;ych cz~sach 1edn. ~k. n~e. m~z:
na zwrarac ~wagi .na m??ę t lepie~ ~mec wiadomosc_ ze otrzy'.11ane przezen _do roz że 2 tygodnie temu rozprzedał około
zegar;!< ,w .'·1es;el'.1... ~'z. nie m1~c go ~r?wadzem.a ze.gar.Io przedostały się czę 200 tysięcy tych ameryka•1sk1cn n-,7.yków
sc1owo takze mewtatlomym sposobem na pomiędzy około 40 sk!"'!)OW. 1 Jozyki te
w ogole_ 1 me o_nen~owac_s1ę w czasie.
sprzedane zostały po 4 zł. 6C gr. sztuka.
_
. Jak ~tę ~o:\ taduJemy_ J~~nak PCJ:l op- wolny_ r~nek.
Bgr_
zete
się
przedostały
drogami
Jak1m1
siada rowniez znaczną tlosc zegarkow na
JUZ

I

Il'

r

.a1111:1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(I
za nasz węgiel otrzymamy w drodze wymiany towarowej tanie zegarki ze Szwaj
carji.
Jak się dowiadujemy, Państwowa Cen '
trala Handlowa w Lodzi posiada kilka1
•
•
s
dziesiąt tysięcy tych zegarków do dyspo
0
ZYWQft0 J(J; WCZOrQ)
zycji łódzkiej klienteli. Zegarki są w
~·
dwóch gatunkach: 1-szy gatunek kosztuQ
Ir" Q
je 1456 zł., II-go - 1180 zł. Są to zeNajstarsi strażacy nie pamiętają tak skiego i S1iwalskiej. Jak _się okazało, farbiarnia pod Zarządem Państwow~m
,,
_,
garki kieszonkow~.
PCH. stara się rozprowadz1c częsc , pracowitego i dosłownie „gorącego" był to alarm fałszywy, ktory na tle i (nr. 27) zapaliło się drugie piętro, ktore
wysiłków Straży
~ych zegaTków prze _Związki Zawo~o:ve dnia, jak wczoraj. Wzywano bowiem "':czorajszej ilości pożarów nabiera spe- mimo bohaterskkh
spłonęło doszczętnie.
1 zrzeszerna pracowmcze - sprzedaz Jed straż aż do 7-iu pożarów, przyczyn.i cplnego posmaku...
Ogień, natrafiając na łatwopalne ma~
_O godz. 15.13 powstał w lokalu kominak idzie - o dziwo - dosyć opornie. większość z nich wyl;uchala jednccześRady Zakładowe tłumaczą to faJdem, że nie a do tego - jec!en był bardzo groź- sariatu M. O. przy ul. Długosza 41, terialne w postaci nagromadzonej ba·
nawet tak stosunkowo niska cena jest ny i skupił niemal wszystkie odqziały gdzie od rozgrzanego pieca zapaliła się wełny, przerzucił się na pierwsze pietro,
które też czdciowo uległo zniszczeniu,
odzież pracującego tam Niemca_
· dla robotnika jeszcze zbyt wysoka . PCH straży.
W kilka minut potem, o godz. t 5 28 jednakże udało się tam ogień zlokalizoZaczęło się o godzinie 14.38, kiedy
nie może jednak, niestety, ceny tej zmie
nie wyznacza ona bowiem cen, a centrala została zaalarmowana wiado- zajęła się ogniem fabryka przy ul. 28 wać.
nić,
Akcją ratowniczą kierował osobiście
jedynie dorzuca do cen ustalonych przez mością o pożarze w domu mieszkalnym p. Strz. l(aniowskich 44.
Jak się okazało, pożar ten był bardzo komendant płk. Kalinowski.
Ministerstwo Przemysłu, Min. Aprowi- przy ul. PiotrkowsV:~i 1S9. Paliły się
Przyczyny pożaru narazie nie usta"
zacji i Handlu lub Komisję Cennikową sadze w kominie i po krót'.icj akcji po- groźny, to też na miejsce skierowano
wszy.stkie ~ędąc~ do dysp?z~cji o;dzi~ł~ lono. Szkody są poważne.
swój zarobek w wysokości od 1Q proc. żar stl_wnion~ w zarodku.
T.-a~icu;tt -s<.·-ri~ ~·czora jsz;yc QOi.aW kilka mt~ut potem, o godz .. 1 ~3.' Stra~y Pozar!1e.1 w. tcdz_1. 1a.k ro~n~ez
do 15 proc.
Pr ,:ybvle do nas ze S.zwajcarii zegarki wezwano St;.az na ul. Ką tną 24, 1O\Yntez o~clz1?ł~ Slr~zy Ponr~~J w _ll'dz1: J~k rów· zamykają następujące dwa wy()ad,
. ~owmez orlziały ze Zgierza 1 Pabianic, ki:
.
nie są "'·prawdzie zegarkami na kamie· do domu m1cszkalnego.
O rrodz. 17.18 od rozgrzanego pieca
W tyn; samym momencie. w centrah. Jako rez~rw~.
niach wytrzymują jednak z owodzew mieszkaniu na
. rozlegl się nowy alarm: straz wzywano/ W 2-pię.trowym budynku f~brycznym,· zan;1l'la się podło7a
t P
. ł .
nl-ein 'd'".a lat a, \vyozona
.,
k • I·
·d · ·
kt'
- N ·· k
. t
za em na me
1
22. Podło~igury.
~l.
przy
pi~trze.
2-im
suma opłaca się bardziej, niż reperacja z sygnahza ora na ro;ru t.: ie ap~w~ Grym znaj Uje się wy oncza ma 1
~a cała .spaliła st~ 1 zmszczemu uległ su.
R
starego zegarka, rcperc~a zresztą wąt111
1
ni! pierwszym plęt_rze ..
fit
> /ł'ł
p!i\\ .·, z powodu bra:.u bowiem_ co już
O g-odz. 18.35 tl!pahłv się sadze w do·
•
nadmie11ili~my - wiciu częś.:i zamien- 1
'0111 przy ul. Skrzywann 9.
nych, rzadko kiedy stary ZLgarek chodzi .
·radkarh_ szybką
-~ otrn os·~;ni h
"w~
1
r0tcm bez. zarzutu.
0
5
ak_c.1Q rat?wnt. zą pt zc_prowadz1! 10 od•
o
„
•
,..,
, ~
Sprowaoz:me zegarki pochodzą ze 1
dztal strazy fabryczne.i.
I
~ac
"L
szwajcarsldch fa bry~:. a \\ ięc O:~i"O E.ów
Przez .._[inistNstwo Aprn·.v!zacji i' proszku mlecznego, w Radomsku -pin
słynnych na cały śv,;at ze swy,h wyrop~n. 'L
bów tego rodzaju - nic powinno za,em Hanclln pocljeta zostaw spccjalni1 lrnn- ków owsianych. 1V ·warszawie ca,kowi~ ł
'
'tr;'oi ;i..,
1 ł
•
.
I
,
'j
~l rngo zrażac, że n:c jest wyryta na nich., trora, dotycz~ca gosp.otl;·rowanicl z.apa- temu zniszczeniu u ijg o 162, a CZ<:;·~cio- 50 fał < r;racy scenfczne1· Aleksan·łra
Ui
!'
firm~. Bo ~ nas. dotychczas. pokutuje sami aprowi;acyjnymi. Kontrola ta n- wernn 20H .płaszczy damskich. \V SzczeZelwerowicza
snobi~m posiadam a zegarka firmowego: ja w 11 i. a w ubieg:ym miesi" cu :i cz ni' w~. cin ie rozkradziono znaczne !lo·~ri tnn
W dniu 8 listopada świat artystycrnY,
Lon~1~a, czy ~megi. Nawet jeż~li źle padki karygodnego mar~otrawst''~t i 1.yta, w Bydgoszezy ustalono niew·JJ 'ciwą gospodarkf, paczkami U.NRU.\ itd. t•dzi b~ciz;e obchodził uroczyste święto:
·
choaz1 - stw:erdzamy z dumą, ze to •
jubileu~z 50-lecia pracy scenicznej Alek
. it<l.
•
.
przecież .. _ Omega! Lepiej chyba mieć do niedbalstwa.
\V innych znowu wypadke.ch s1:wicr- san<lra Zelwcrowkza. Znakomity aktor,
N_nprz. w Ozork~wie,, _ WOJ. Mdzlue
brze chodzący zegarek bez firmy, niż
stary spói-i"1j.:cy się, czy, !eqcy na łeb stwie_rdzono . zepsucie r .n_rdi a~tyku- dzono nadużycia, p~lefaj11,ee na WJda- reżyser, dyrektor i organizator teatrów,
na szyję" zegarek znakomitej nawet k:v ~·ywn?!c10 Yych, w Sz:ctucz;nne, 110- waniu mniejszych iloości artyku'Jw ~po- wreszcie pech1gog, ktć.ry wykszt kił całe pokolenia młodych adeptów sceny
?1arkL Musimy zatem zerwać z tym nie- w1:it Gr_aJew_o •. _zakopco"·ano 11:Jt 1u1:::r- ływc1.:rc~ na kartk_i, ni1.i; wywora·10.
\Vrnm nadnż,yć 1 marnotrawst\ ·a zo- 1tzw. „zelwerczyków", zwiazany jest z
zni~te z1ernnrnln, "-skulek c?E~!!;o zf!m f?
istotnym przesądem.
50 ton, w l\lieścisku, woj. poznaj<ikie staną pociqgnieci do surowej odilo,de- 1Lodzi a szczególnie ,erdecznymi węzfaujawniono braki towar,1w€ ws:rntPI\ nie-1 dziainości. .Jednoczc'· 11ie Ministrr$~1ro niL Robotnicy łódzcy znają go nie tvlko
Pf~CY
udolnej gospodarki, w Poznaniu stwiPr- Aprowizaeji i Handlu wzm "nHo kc<n- jako mistrza sceny, jednego z twórców
u
t1.
nowoczesnego teatru polskiego, ale takdzono psucie si~ sera, w Kwidz~·uiu - trol~- potlleglych sobie agend.
ff przemyśle, hand!u i t. p.
że jako wytrwałego i gorrycego działa·
- -- -1\ udtatnim numerze Dziennika Ucza społecznego, inkjatora specjalnvch
li
;ta\\. ukazar si·~ dekret, ustalaj1ący czas·
przedstawień dla robdników, którym w
pracy we wszystkich przedsi~bior1
okresie swej łódzkie1 óyre'dury, jeszcze
I
stwacb.
przed Pierwszą \Vojrlą Swiatową, dawał,
WSZYSCY• !Ó1Z1 ZO• 1ieden z pierwszych w Polsce, pelnowl!r-~ekret ustala,_ że_ cz~~ pracy w _prz~: Olrz~ majq W
'ościo'Yy repertuar klasyków naszych i
mJ' „ c, handlu, g. rmcb~ ie, komun1kacJ1
)hcych_
$10 I pORUD!ląCI
i prz:>wozie oraz innych zakiadach praProfrldorat nad .Tt1f,i!cuszem Zelwe""Wykaz grup pracowniczych, ktfrc
Spora liczba posiadaczy kart I Kat.
cy, niezaJe.:inie od tego, czy te zakła<lv
t
·
z Misą. w;asno•ś-ci~ prywatną-. czy tei: pmi-st- nie otrzyma!'a w swoim czasie paczek otrzyma1y paczki, był uzitodniou.'
uroczysc1e przygo owanym
row1cza,
~
wow.a,. czy samorz~,.dową. wynosi bez ... ,
Wo1'sk Pol kle
U1"1RRA, których rozdawnictwo rozpo- nisterstwem Prz.emysł.u i Centralną Ko- przez Pan'stwowy Teatr
,
,
s
a Krajowliczenia przerw odpoczynkowych, naj- cz:ę-lo sit; jeszcze w kwietniu rb.
g-o w todzi, przy jęli:' Prezydent
mis;j.:i, z,., i?,zków Za wo<lowych.
Obecnie, wobec otrzymania dalszych wej Rady Narodo\\'ef. Bolesław Bierut,
Na podstawie rozdzielnika, uzgodniowyri.ej 8 goozin na dob~, w sobotę 6 go·
1 „I.
dzin na doh„'I i nie mole przekracza6 46 nego z c-entra l nym u rz·e dem Pl anowa- t n.nspor t ów racze{,
A- ' Pren.-"" Prl\'.·..,rrl 0~ "h' i l\'orawski, Mar
. .1 1111sterstwo
szalek Polski ~li ·ha! R· ~: ~Ymierski i Mi
gru
w
je
przyd-zleli
Handlu
i
prowizacji
jedynie
otrzymaiy
UNRRA
paczki
nia,
gmFn na tydzień.
v.r zak'adach o ruchu ei.qg!ym dozwo- pewne grupy pracownicze, maj,ace szcze dniu tym wszystkim posiadarzom kar·: nister Kultury i Sztuki, w·~adysław Ko·
i
lona jest w sobot~ sta~a ei~gia praca 8 gćlne znaczenie dla odhu.clowy kraju tek I kategorii, którzy zostali poprzed- walski.
W dniu Juhl!euszu odbe<lzie się uro~
godzin na zmia1:1~· jednak w tym przy· oraz wykonujące najci~,ższą• pr:ic~. jak nio pominięci.
Uzupeiniające rozdawnictwo pacz.ek czyste prz, ]stawienie komedii Jt zefa
padku pracnwmcy n;ustą ?trzymywać .1p. górnicy, hutnicy, ko!ejarze, pocz·
osołmą lnplatę za 1w1e g-0dzmy nadlicz. towcy, p~rsouel szpit~Jny, nauczyciel. e, I UNRR!1 od.hywa~ sie_bt:~dzie tak _;ak po- Blizińskiego „Pan D:i·;"lly", pE'r!y na• 1p1·aco.wmey przem~rs-ów: ~netd'.l~rng~, Pi'_zedni~, tJ. p_o wy~i ,cm kupo ·w na gzego rodzajO\'·ego, re:ilisi.\ .:znr·ro po·
. •
b~"' e.
'. De~\ re.t te!1 ""'7erlq w zycie z dmem 1 chem1czneg?, energetycznego, pap~erm.1 m1~:~0, t. nszcz ~ eulner z kartek I ka te- ! fredrowski-go teatru, l Jtibila tem w ri)ł
l U głównej i w Je~u re7y~"rii. - ·
I czeio, wMk1enniciego, drzewnego itd. 1gom za grud~1e~ rb17 pazdz1enuka rb.
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należ1a,i do FIF A przeto zwfa,izek norwePOJęle
Bki. zwr.ócH się do .Międzynarodowe.go
Zw11a.zku o zezwolenie na gr,ę z RosJaJem pNkarz staje się zawodowcem,
Najwy.ższEJ, klas'.!, pilkarstwa świato- biedne kraje europejskie nie mogcą, P\>nami. FIFA jednak nie zgodziła si~ na
to, i tym samym zamierzona wyprawa· wego jest ojrzyzna tego sportu - An- zwo1ić sobie na to, co istnieje w boga- to nie znaczy, że gra w zawodowym
klubie jest jego jedynym źródłem utrzy.
.. glia. Wielu spoht:d nas przypuszcza, tej Anglii.
Dyna~o nie dojdzie do sku~ku.
W Europie nie mamy przeprowadzo. mania. Co prawda, zdarzaj1ą. się i takie
••• l\l1tan, czołowa zawodmcz.k~ Legn ie powl"d tkwi w tym, iż sport pił.kar(Kraków) zosta_la. zdyskwahhkowalna ski stał się sportem narodowym Angli- nego tego zdecydowanego rozgranicze- wypadki, lecz przeważlll.ie uprawianie
dodatd ,
· t dl
t
'lk
· · · . k · J t .
·
na przec1ąg 4 mies1<;.cy za samowo ny l·ó · :
k' j
a. za wo ~v.~a
start na zawodach w Katowicach, bez \' ~ l ·1ie ~aJ~dg~ oni J~'u l"e r.wi. es ma miP.dzy amatorstwem ł zawodow· ~1 ars wa J:~
w ym mc::.e i uw racJi, ecz me wszy: stwem, jak to ma miejsce w Anglii. owym .zaro ?wamem, ~ o ~wy .'e
'Wiedzy i zgody kierownictwa klubu.
.„Zimowe mistrzostwa Polski w lek- stko da sq tylko tym wytłumaczyć i Gracz niby to sportowiec-amator wy- pracy bmroweJ, fabryczneJ lub mneJ.
Zawodowym piłkarzom klub "'.yp:akiej atletyce pragnie ponownie zor~ani- ~z~sa;In1ć. Piika~ n?'ż.t1a zdoby.la ?zisi.aj stępuje w klubie amatorskim, a c;ęstozować Olsztyn, dysponujący ohecnie, - JUZI memal cały „wiat, wszędzie Jest Je- gęsto ciagnie z tego jakie sie tylko da ca ustalona, w zawartym kontrakcie g_aj~ko jedyne miasto w Polsc~, nad.aj'.'.l,os, dnak~wo popular1.1a, wsz·ędzie ab~orbuje korzyfoi 'osobiste. Powstała ~ewna ka- żK;, pewn.l\- niewiel~ą premię za odnies70s1ę na. ten cel halą. ~oczymono. JU~ w umysry setek tysi~cy, lecz, chociaż po- sta „primadonn". które ka1;u, sobie pl·ac1ć ne zwyc1~stwo, a w końcu roku tantJet:r;ID kierunku. stara111a PZ.I-'A. P1e~w.sze czą tek swój wzi~~a w Anglii, nie zaw- za udział w meczach, jednocze~nie k9- mę. o ile sezon byit kasowo pomyiśłny.
·
Polski
·a zimowe
ruistrzosb
, · Dochody klub przeznacza
z p eł1nych praw arna t ora. T a- I nio wieceJ'
· . · „ w lekkHlJ a- sze wzory z Wysp BrytyJ'skich sa, ko- rzys t aJiac
· ·
tl t
· k na op'ati:> trenerów • masaż.ystów•. urząit
d
k' t
k'
e yce po WOJn~e rowniezi przeprowa- piowane ,1.ywcem.
"
ie za ap urzone zawo ows wo, czy, Ja
dzono w Olsztyme.
1
Anglia pierwsza wprowadziła u sie- kto woli, pseudo-amatorstwo. Trzeba ?zeń spJrt.ow~ch, rozb.udow~ sta~10~ ~V!
_.Walasiewicz.llwna_ ostatecznie opuszcza Polsfoę 8 listopada, udając się do bie zawodo\Ystwa, a dopiero w śila·d za stwierdzić, ie nasz sport prlkarski jest itp„ lee.z Jeśli s~zo11: Jest kiepski, Je~.Ji
Sztokholmu, by nast~pnie przez Oslo u- nh\: posz';y inne narody. Lecz zawodow- t.e/J zarafony tym pr1?,!dem, chocia:b o wydatl~1 przewyLszaJ·ą d~chod~ - w~w
dać sk do Ame~7ki na pokładzie statku stwo w Anglii ma zgoła 0t1mienny cha- tym oficjalnie i głośno sif} nie mówi. c;ms .medobpr P.ok~ywaJ'.!IJ kier~wmc~
,,Sta\•angerpo~t.;. ~rzyJazd do Nowego rakter. Tam równiei. bierze się- pod u- Kluby wolą tolerować ten stan rzeczy, ~lub~w z w'<asn~J .kieszem, lub ~ez r:itu.
. • wagę: korzy~ci osobiste za wodnika, lecz przyjmująie go za z':o konieczne, nri sta. J·::i,c s1ię, wys ta wiaJą. n.a sprzedaz naJlep·
Jorku nastąpi t>O hst~pa<la:
w nie mniejszym stopniu dba siP i o in- nai~ w obronie ezyste«o amatorstwa i szych swych graczy.
naJp~puiarmeJFran~e
„. „To~~ de
r~ SO
N k
":
•
•
'
• . 'f
l
IZY wyi.•icig kolarski poraz pierwszy po
.•
'\!rojnie roz~rany b~<lzie na ~mej tra- teres kubu, a ty~ sam~m i o rnteres s~~ wypowiedz!e~ walkę ~1jawkom, na któ- b. ~ ~pn~ gr~czyk~~gą poJw.o i
u y,, g· Y:7J, ~aJą
og~ ~
i~ Y o
sie w .roku przyszłym w czasie od 20 mego sportu p11karsk1ego. \V :'-nglu rych buduJą. swe wymki sportowe.
Zgo)a inaczej ma sie sprawa w An- S\\ ych. zwolennik·. w, któ1zy po~piesz·~
czerwca do 20 lipca ze start-em i met:1i mamy wszystko: amatorstwo naJezystd na ka de zawody, płac.ąc s~one ceny za
.' t
t
w Paryżu "\V roku ub bieO' dookoła szej wody, zawodowstwo kaperowanie , 1„ P"l
11
kluhy
nta p.ra ~ 'ę bilety wst~pu. I odwrotnie Francji .orlbył się na skr.Sconym dystanr. graczy, p~acenie sum odst~pne1ro niefed- g u.t . k rn~z-amat or ~es
h
d ·
· ·
czys eJ ·rw1 arna orem i pozos ame nim
• ·
• •
.
.·
.
a ugraczy,
swyc
aJ.a
sprze
. 1 mrn·eJsze
d
t
. l d·1
nokrotme horendalme wysokich Jak na t k d11ugo Ja\:
&1e.
k· ·
·
'
l'
1ugo mu o o pow1eca.
a
•
•
•
zys ,ane sumy przł'znaczaJąi na po rycie
.
h
nasze stosunki, lecz w tyrh wszystk1ch z h . 1 'e<l k d
· · · ·
·
n o ts k ą'bd makJfl;
c w1 '1'1 J na , g y zec ce z uprawia- d 1" t
wz1a,1ctp1e1A1Hr
przeJawach tkwi interes samego sportu. nego sportu cingn.a.ć jakieś korzy3ci o- de icy u.
•
ze na swe po rze y, s oro spor w Il•
b
h d • d
b' t ( t .· '1 ')
Pod tym wzgl~dem na kontynencie
Rozlosowano ostatnio spotkania o miso is e ma er ra ne , przec o u o o o. li' i• ni'e jest stibs di'o'"'an ·•
.
.
.
..,
. .
•
Y • ., ~i
gt rzos t 'vo d ruiynowe w boksie zespo'Mw europcJskim wzory angielskie me przy- zn zawodowców, nie kryjae się ze swym g 8
ąi pewne przepisy zwyczaJowe, re.
•
•
..
11r . dl
k\as-y B, przy czym rezerwy klasy A bi} • ..,.. .
Ję.._.,. si~~ J.• oze atego, ,;ie spor~ pi,!rnr- posta~owieni~m. Krok~ te~o mld mu ~a guJuj.ące takie tranzakcje i nie ma wy·
dą walczyć w innej grupie.
ski, Z\nas~cza ten zawodowy, Jest J~sz-1 ~łe n~·e weź'Ilue, gdY'h kazdy rozum.ie, padku, by ktćry z klubów chciał je 0 •
Pierwszy mecz odbę.dzie si•o dnia
13
l!stopada: Filmowiec - Arko: dalej 15 cze .w kraJach. Europ~ zbyt. młody i "?-- ''e hyr do tego zmuszony z tych, czy m- bejE,~, lub skrzywdzić :piHrnrza. Klub,
pozbywszy si~. najlepszych zawodników,
listopada: Victoria - IK.P, 19-go: Fil- bogi w tradycJe, a moz·e te111 dlatego, :ze nych powodów.
uzdrawia sw1ój stan finansowy i zabiera
mowiec - Victoria, 21-go: Arko-IKP
do pracy„. odkrywania nowych ta.
się
27-go: Filmowiec - IKP, 29-go: Victo:
lenfć,w. Stąd ci 1 ~,g!y· ruch, eh g~a zaporia - Arko. Od 25 do 1 grudnia zarebiegliwo:1~, a na firmamencie piłkarzerwowano terminy na pierwszy krok
skim pojawiają się nowe gwiazdy, rodz~
ŁKS
bokserski.
się no1ve talenty. I je!-H powiemy, rże
ą
Druga runda rozpocznie si·ę. 5 grudPonieważ Łódź nie· bierze udziału w 'nek nie jest potrzebny i zwykle nie słu- działalno 1 !1~ mniejszych i sJ:.:.1:-::r~rch klunia meczem Filmowiec _ Arko, dalej
.7-go: Victoria ..-. IPK, 12-go: Fi1mo- rozgrywkach o puchar im. Kałuży, pił- ży im, kierownictwo zdecydowało wy- bów: ogranicza si~ do wyszukiwania ich,
wiec - Victoria, 14-go: Arko _ IKP, karze Ł!<S mają nicdzi~lny termin. wo1- jazd do Zgierza, by przyzwyczaić druży- to nie b~.<lzie w tym cienia przesady.
Kluby te st1 ni-ewyczerparni, kc•palni,ą.
19-go: IKP - Filmowiec, 21-go: Arko ny. Projekt sprowadzenia do Lodzi dru- nę do gry na obcym terenie.
Tak wi9c w niedzielę w godzinach taleut~w. kt 'r~ zawsze, za odpowiednia,,
Victoria. Rezerwy zespoiijw A-kla- żyny z~miejscowej upadł, gdyż jedne
&owych rozpoczynaj1ai spotkania 3 grud- r.1e ma1ą wolnych terminów, drugie są \przedpołudniowych odbędzie się niespo- 1rozumie si~, cen·e. O{lsta,.p.i.ą klu1)Qm.-podziewanie mecz piłkarski ŁKS - Boru- ten tatom, by tam w odpowiedniej juz
nia meczem ZjednocŻone _Zryw, 10-goi zbyt przemęczone.
Tak san:o up.ad! projekt meczu ŁKS- ta, który zapewne będzie dobrą propa- oprawie mog~y b:rszczeć jak kamienie
Zryw - ŁKS, 17-go: Zjednoczone _
1najczystszej wo·dy.
PTC. Pomewaz graczom LKS odpoczy- gandową imprezą.
fJKS.
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I JeSI 1naczeJ
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kJ B
•
a ringu
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Byle n1·e pauzowac'
B I
• d · d Zg"
z e o 1erza na mecz z oru
1e

grupach
w 5-CIU
grat będzie B klasa

· Po zwervfikowaniu zawodów o mistrzostwo kl. B w poszczególnych grupach, władze piłkarskie przystąpiły do

~::ia::~~:n; ~;c\~~p, ak~~:n~C::i~~7:
0

I) grupa rezerw drużyn kl. A, 2) grupa

N.I e ch emy NI
n

Zarządzę~ia .porzą~.kowę ŁOZ~

~ramach moczi;i p1~1~eiarsloego .Ł:'idź
-. Sląsk odl.Jędi~ sJ.ię nnstrzostw~. rndy"'.itlnalne .Po~sk1 w. wa:lze śred?ie~ •. ~o
walk powmn~ staw.1i~ s~ę ~ztereJ p1ęFicia:
rze: Kolczy~sk~, Piemąv;~k, Sobczak I
Bednarz. Póilofi.na·łl pro.1ek!owano ~dby~ w sobotęo fma.y natomiast w me-

łódzko-pabianicka, 3) grupa łódzko-skier
niewicka, 4) grupa kutnowsko-zgierska,
5) grupa tomaszowsko-piotrkowska.
Zaznaczyć należy, że w grupie 4-tej
znajduje się TUR kutnowski, który
spadł ostatnio z kl. A oraz w grupie 2-ej
K. S. Zduńska Wola, zdobv\l.:ca puch am dzielię.
Istnfoje jednak moiiliwo~ć, ie nie
LOZPN-u, nieoficjalny mistrz kl. C.
w.sz.yscy zawodnicy stan.a, <lo walk.i: Pieokręgu łódzkiego.___
mą1rnk zaawansował do kategoru pói:·
dziś ei.ę.lkiej i Ua niego nie ma CO liczy•Ć,
'Start Bednarza tet nie J'est pewny i PO•
fewa, 15,30 Koncert sol;stów, 16 OO Audycja zostałaby na ringu tylko dwójka: Kol·
sLmuz. dla dzieci. IG.?O Audycja dla młodzieży,
16.35 Remwa, 16,50 Kronika kultury, 17.00 czyt'lski - Sobczak. Gdyby rzeczywi1!;„
Koncert, 17.30 Mczart - fra~m. z Requiem". cie Bednarz riównieli nie stanil\ll do walki,
18 ·15 „ 5 minut poezji", 18·20 Przegląd tygodnia publiczność będzie o tym zaw1·adomi·ona
I
18.30 Tygodnik dźwiękowy, 18.15 Okollcznośc;o.
wa audyr.ja poflycko.muzyczna w opr. St. Ziem- za poŚirednictwem prasy, a spotkanie
bickiego. IO.IO Koncert, 20.00 Dziennik w1eczor. Kolczyński - Sobczak odbyrQ by si~ w
ny. 20.30 Podróż po świecie, 20,50 Cie!rnwostkl niedzielri} juri. jako finał.
•
l!te.rackie. 21.00 Muzyka organowa z płyt. 21.45
Orgamzatorzy meczu proszą nas o
l<wadrans prozy, 22.00 Audyc.ia slowno.muzyczna p..•.
t Sonely Krymskie" A. Mickiewicza z zaznaczenie, że posiadacze biletów wstemuz. K'.irsakowa w opr. E. Morskiego. 22.15 pu do hali na druuie trzecie i sto,iiac'e
•
•
"' ' .
.
b d
• •
Koncert Malej Ork. P.R. ptd S. Rachonia, 23,00
Ost~tnie w;adomośc1 dziennika, 23.20 ProgramlmieJSCa ę ą wpuszczan.i przez pie;wsz.ą
na 1utro. 23.30 (z Łodzi) Proifram na iutc.o. Za- bramę, natomiast posrn rlacze biletów
wolnxch, P.rąs.owlch i pięn~~l.c.b
lQ!}~~nię aud1cji 1 H)mn.

program radiowy na

•

Łódź - Śląsłt
Ina mecz
i innych milych go·'·ci ~b.skich. Bo, 7ie

jI?ieJsc przy rrngu wchodz1.ć b;cb, do ha-

li przPz bramę drugą. od strony Widze- llademacher jest Niemcem z krwi i ko.

ści, to nic ule~n najmniejszej wr.,tpliwowa. ~adnych wyj1ątków nie będzie.
Bramy hali otwarte będ.ą dla dost~- ści i tak samo nie ma dyskusji, że na
pu pubiiczllO'~d w sobotę od godz. 17-ej ringach trnlskirl1 nie ma dla nkgo miejs
do godz. 18,45, a porz:1,tek zawod.:'.Jw na- ca a!1 <lo czasu rozpatrzenia sprawy
znaczono na godz. 19. \V niedzielę na- przez komic;;Ję rehabilitacyjną z,\·iązku
tomiast ju;i. od godz. 15 moin1a zajmowa~ Zwi,ązk 'w Spadowych.
Polski 7'w. Boherski zwr 'rił jui; omiejsca. O godz. 16,45 bramy bęch zamkni°at.e, br o g?~z. 17-ej ro~począ.ć za wo- i k_r1 gowi śb,skie.mu 1rn:aiir.. na niewłafoidy. Pubhczno•1.! proszona Jest, we wł.as- .\, e post~powame, có1z kiedy kapitan
nym interesie, 0 Wcześniejsze za.imowa- I Sportowy Z UpOrClll Opiekuje się tym
uie mi·ejsc.• gdy.Z, spórini.e1•i, po oznaczo- · ~iemcem i w swoich zabie!Zach posuwa
t k d a l e1rn, 'ie o!miela się lansować
h d h 1
d
h
n~c go zmac • 0 a 1 wpuszczani ju~ sie 8
IRaclema.chera do reprezentacji Polski!!
me b~dą..
Ta niesuborih'naeja kosztuje kapita.
W ramach meczu niedzielnego odbę..
dzie s1ę, uroczyste wre,czenie dyplomów na spor.to'.~·ego, z. 1.P~atkę., surową nagn.
Ud ] ł
zie i mu JeJ PZB za wystawienie
mistrzom i wicemistrzom Polski za rok nę.
1946 i upominku dla PZB. Nie wiemy Ra-tle.r;iachera w ;eprezentacji Sląska
jaki to J:iedzie upominek i CZ"m PZB P r~e c. iwko Poz11:n1owi. C.zy'iby i w ni&•.c
{zie P starano si t ~ N"
·'
•
~ ego J. iemca narzuc1u
i przy- 'To 1 :
si•ęi· na takż·t wdzię.czno-'ić
zasłuliyl
JJO(Zlt
•
u.
·
• •
•
.•
So 1 ·
.1emno-11:, wiemy na omia'lt, ie wypadek
taki jest w historii boksu polskierro bez 6ł '\: z1.m~', z,c do tego nic doJ lz1e. Okreg
~"qsk1 J·est .ta~ bogaty w rezerwy, iie
"'
precedensu.
'zawsze znaJdzie godneao reprezentanta
~
..::Ląsk Ne ~am w swym skfad~ie Ni~m- w wadze lekkiej, jako 'iirzeciwnika dla
·-·
Ci! .1. ~l!.c.e bl~W-~ go potraktowali tak, J.ak nasze~o Wo~ia'kiewicza.
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POTRZEBNA
m. 12.
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NATYCHMIAST POTRZEBNY magister lub
pomocnik do wiejski<Jj apteki. Warunki doNarutowicza 103/1, l).:ł
Zgłoszenia
bre.
8630
17-19.

I

TEATR WOJSKA POLSKIEGO.
ul. St. Jaracz11 27
M... LE w dobrym ł złym stanie kupuje sto.
11111111'' 111'11111'"11 l'I'""
llllll'llllllllll"lll"ll!Jl'"l!'lllll
1:1 I 1iiJ!1.l11!1lllll l~rnia, Krasickiego 3 przy Rzgowskiej przed
. ~.KO
Dzlś d'ramat Stefana Otwinowskiego p, t. .......!..
11·...!!:_ i!:' I
„Wielkanoc"
370'2
LF.r.:ARZ - Dt::NTY5Tl\ Tudcucz M1ntz. Leczenie P1asec:mq.
chorób zębów, jamy UEtnej, zęby s<:tuczne, I ZESZYTY, bruliony bezdrzewne, CELOFAN
TEATR POWSZECHNY TUB
Pelt.dniowa ·Nr 46. P~zvjmuje 4-6 Te'efon bezbarwny, ce. ny hurtowe, poleca: „Skład.
11 Llstoptlda 21
7880 nica Biurowa" Łódź piotrkowska 69 telefon
Dziś sztuka polityczna Adama Ważyka pt: 268-91.
8705
'
„Stary Dworek",
D1 .MUSJEŁ, spec)alista chÓiób--;erca przyj. , 116-60, Prowin~ja l~ z~liczeniem.
I
d
b
1
k
I
h
Wl\RSZT"T
F.lektrn.
Rentgen,
i3.
Gdanska
3-5.
IDUJP
ŻOŁNIERZA
TEATlł KAMERALNY DOMU
o ~a mec '1n.czn! up1ę u
~
Kar1iograf.
"' 7985 mę porraeszczan1e pozadane z garazem.
---Daszyfl'iklego 34
Dziś przedstawienie o godz. 19-ej komcdll 1 Dr. MIRSK!, -::hr-ro~y k-:>biece, Żeromsk!egc Oferty do Administracji pod „Mechanik".
8022
8645
SUIO ~ ~ 7 · tol. 57 · 23 orzyimct,<ł 4- 7.....
Shawa .• Major Barbara".
.
aku·
kobl.P.ce.
choroby
.-~
m
_v_:s.
L.ENCZ'
Dr
,,LUT"łlA"
MU7YCZNEJ
KOMEDII
"TR
TE n
DO SPP.Z„Dn"l!A maszyna do pisania „Id~ał"
•
.. „
•
.
s 7 ena._ OL'"~n.1e ~.dz.. ul Slenk1ew1czo SI. llwrowa,
Pi ~t•kowska „.43
8765
tel. 136.61.
7
7881
.el ml 4 _ _
Dziś o godz. 19 „WESOŁA WDOWKA", 3-:idz.
cperetka F. Lehara, z Jadwigq Kenda 1 Mi- Dr med TOł.CZYŃSR'l. s·~Pf'zy asyst:nt Unł· s. "E .c w każdej ilości i w każdej postaci
we•sytetv ł.ód7.kleg.:: spec1allsta -::horob ualu, kupuje firma ~ K".Into r i H. Ziel!ńs ka. Łódź,
chałem S!askim w rolach głównych.
i n0sa · q~rdla ~i-,1r;,,,,1,-~ 0 '.ł7 przyjmuje od Gr:rnd Hotel. P1otrkowsl<a 72
k i
b .
. · · _,
. t
Ble
1 Y wczesme1 '-' na yc1a w s ęg:nn
------ - '
' ·
·
~
'
złom
FCTOJI. A ATY, znr:rczk\ pocztowe,
przy ul. Piotrkowskiej 102 a, a od godz. 17 _3-7_pp_. ~- 259-01.. -·-- - - - - - - Dr LIUO AL''l(f.r~lD B eh roby uszu. gardła srebrny ! złoty, sprzr->dasz - kupisz nafkow kasie Teatru.
8767
Uwaga! Już wkrótce premiexa operetki 1 nosa . 0C'5zy1ifriego 6. Od 8-JO I 4· -6 oo 1 rzys!niej w „Okazji" Kiliń:;klego 47
7
elektryczmłynek
pobjcwy,
piec
SPPZEDAM
8'/S;
_
_
__
_
101-50
Telf;lon
_P~~·_
,8598
r. Lehara „Miłość cygańska".
Dr ł.07.A rMn„ specjcrl! 1 ' :x w chorobach skór. ny do kawy, oraz motor dwukonny AE<i 220
TEATR „SYRENA"
ny~!„ weneryr~nvc~ rrzyimub od 12-2 6-:3 v. Wiadomość Piotrkowska 108. Slusarni".I.
Tro:Jugułla 1.
7885
34
·
s·ien.k'1ew1-:za
q;
t e 1· i~9
1
8768
· ·
Ozlś--1 codziennie przedstawienie pt „Bez
D1 'IF'ICHE'.'i!. Specjali~·a-- :::horób wenerycz.'
teL1znej ku1tyny··.

l

lnllllłllll

„-

•.

"

,

-

11111111

~

Zagubione dokumenty

11mn1

sko Tworogal Czesław, Andrzeja 48 m. 2 .
8741
tkradzio ne kslq?.P.czk'ł
- -UNirWAŻNIAM
dowód osobi~ty
wojs!rnwq. prawo Jazdy,
na nazwisko Swiętosławski Józef - Anie1a,
6 Sierpnia 45 m. 9. Znalaz.c:_ę p_rosz~ o z_v:rot:

I

Poc zą tek przedst. o god..: 19 30 - Kasa
czynna od godz 10-13 I od Hi (tel. 272-70) .
TEATR „GONG"
Południowa 11
„Przez dziurkę od klucza" z Dymszq I Gie8513
rasieńskim. Początek o 19.30.

ll11łmllB

.,.AGU!JIONO kartEt ewaku1Jcy1ną na n azwt.
sl·o Polańska Janlnct Ur. 4047 i zaśwlo:dcza.
nie wyd. w Kraknwie p TR 4046 na nallwl"

I

I'

POSZ'\lkiwanie procy

AI:CHITEKT, zdolny organizator, handlowiec,
O fet!y
obe1'mie odpowied• „ stanowisko.
87~3
E..rprecs pod „Jotes". MŁOi'A energiczna poezukuje pracy eks.
pedien'ki w skLple. Zgłoszeni>! do Expre su
8G9""
"•
'
po d " Sum1gnna

0

J

pomoc o.omowa, Zachodnia 3"ł
8752

llllllllllllllllllllllllllllll\I SlUIADZIONO: kartę rozpoznawczą wai'szaw.
• •
8076 l!l!!i!!lllllll!ll!H!l!lllll!ll p
nycb. Poludniowa ~6. przyj. 2-5.
s 1<q, legitymcrcję tramwajową, dojazd 1 mi.ej.
~_:_n . ę,
Choroby skórne t - - - - _
s:de, leg. ZZ i do kina, kart~ odzie:iowq
weneryczne przyjmuje żeromskiP.go 41 - l. RA IOODB[ORNlKl _ naprawy z szybko _
oraz inne dokumenty na nazwi~ko Kwiedń.)
7883
3-··6 r.,,1 150-53
tanio. Porady, sp;~wchanie radkodbiorników
or-KOWALSl<J MP·czvsł.AVI. specja;ista cezp!atnle. Fhna s. Keralczyk, Piotrkowska ska Anna Reymontów Hektarowa (Barska
chorób skórnych i wenervcznych Al. I Moia 228 te' 208 _14 .
8869 18. Poczta Aleksandrów. Znalazce ' prosz" o

_ __

~KC'WlitCZYR . 1ER:rY

r~:"~;:~=i ~gt~~~~~f:~=i~~:.~:::1~.~:·tb ::::, *;~~~i~:::r.:!:~:::'.:~::;:~::·:::~'. ;.F;~~~;~=;~;;'.;;;~~·~;:i F~~
g
~

przedstawienie • ~ Dr TADEUSZ CHĘCIŃSKI, ~ystenl szpitala
~ skórno wenerycznego św. Marii M„gda1eny.

Dziś tylko jeC:no
o godzinie 19

dzonej g '.trderoby.
morEka 44, m . 35.

Szcz-ęsna

Jadwiga.

jowy do Lublina na nazwisko Helena Czemplik. 1.ublin, Krakowskiei Przedmie~ci„, 56

Po80 47

4-6, Piotrkowskc -157, tel. 203 - 1 1 C!;ROWNl/\ ar'ystyc:ma przyjmie wszelkie m. 2. Z:r zwrot wynagrodzenie. ---g~~~
8377 ubiory do reperacji, podncszenie oczek szyb. ZAGUBIONO ksiązkę 'wojskowq, zaświad:::zefachowo. Szolinowa, Piotrkowska 30. nie na rneda!e na ncrzwi'!!ko /.pel Jankiel,
~ . DR. AL. LESN1rwrcz chirurg, Piotrkowska ko Kasa czynna od godz. 12 .
. -~771 patent handlowy na ucrzwisJio Targalska.
_ _ _ :_____
Andrzeja 2, tel. 224-09, godz. p rzy UWAG ~.i Już wkrótce operetka F. ~ 97 8~88 ZDJ:S::€~A legllymacyjne, amatorskie wykonu. 1 Uczciwy znalazca proszony jest o zwrot za
'
~ 1 jęć 4-'ti.
Lehara „MIŁOŚC CYGA!\fSKA".
\:. ·. '"'i"A?::,:.,.....„,.,,,,.,.:'.' ·:L:: .,;,,t„,.,,,;,:b,,'\(f'{f'Didt:Vi1XW1W'tf'f Dr ł.. F:OtYCKl. specj"lli~tr:: chrrób '<obie. ję w tym samym dniu, Legi??lów_ l._ _8772 wynagrodzeniem. Zawc.:dzka 21 m. 24. 8745
C\t"Cb , akuszPri uL Leq: onów 9, tel 166·?.9. l!OTKĘ roczn-:;. trn·!m· esiecznego kotka lub
.„„.„„„u11111u•111111111u11111uu11un111111u1111111u•11111111nu11111uuu•
7881
: prz jmuje 1-6.
§
ll!lllllllill!Hlllllllnlllllll
o a
lu- llllll!llllllllllllllllillnllD
1
lrot0czke oddctl"l !y1k- „{ ~~bre ręce M-:iAURMAU. Si.)PC]0 0li~ta cb~rób skór dziam bez 'l!a·ych dz!eci. Daszyńskiego 33
••:~-·
TEATR „SYRENA" Tiaugutta
Ostatnie 3 dni programu pt.
nych ; wenerycznych, prz yjm uje 8-10 i 5-7 m. ?C.
!JF.Z ż""LAZli!EJ KURTYNY
.
- - - - · - 8636 1 DAM mieszkanie w Tuszyn.lesie w zam'au
7878 l'ODP..JĘ do wiadomości, Ż" odi':'ne muzę-\ za dopilnowanie willi. Ofer:y sklzynka pocz.
Udział biórq: Maria Bielicka, Stef- ~ Nawrot 8.
~
"iiKuszr Rf!A-LAC·OWS!"Ji IRENA-~bim- cl"-ia przed dniem 15. X. należy odt:brać do Iowa 136.
~ cia Górska, Stefania Grodzieńska, Re8747
rtontka vV arsic:wskiei Kliniki fit~f Gro'11 r;dz dnh 5. XI. 1916 r. o up 'ywi~ termin" ,;a na- STUDEŃT pollrecltniki po1sukuje - ; ; k o \
gina Grabowska, Irena Malkiewicz,
k\ 0 0" onv'"'lu'e 7 :;~Mlda 'i2 Telcfnn \!\\.7')
Henryka Stankiewicz, Zygmunt Chmie$74\
··ze•'"i'l nie or"pow\ad.<:'m. Szliiiemia R. No- Otetty pod „Studen.t" ,
AKUSZf'RV.A Yll'oj ~ nsiewi „z , abiturientka War.
lewski, Edward - :iewoński, Wacław
8635 PńZEMYŚLOWIEC p;;;ukuje 1-2 po1<oi wy.
wak. Plac Wolności 5/3.
sza-niskiej Kliniki p1otesora Grcmcrdzkhigo
Jankowski, Wacław Kucharski, Józef
g0dnych. Dzwonić l l-i-06 od B-lG próc:o
86!8 - - - - - - przyjmuje - Pomornka 43.
Matuszewski, Jerzy Pichelski, Kazimierz
8715
mr:im Zar:{'arowani.e prccy 11111111111 świqt.
Pawłowski, Stefan Witas.
godzinie
o
przedstawienia
Poczqtek
Pv'l. Z'"Bt!Y blacharz, Pio~rkowska le9.
1:
19.SO. Kasa czynna od godziny 10-tej
stare i p:iłamcine
I'ł.YTY PATEFO?:owz 8750 :
!
do 13 i od 16. Tel. 272-70.
zamienic:'n. Andrzeja
sptzedaję, kupuję, POTRzrnNA szp;l~rka na ręczny kolowrotek~ ~
W środę dnia 6 list0p:r da ~b. pre8759
30, róg Gdańskiej.
miera komedii muzycznej Z. Gozdawy
Traugutta 5 m. 9. · - - - - ____ _ _ 8.?_~ j ~
ł.02Ki polo we, k!e:7czyny, • krzss'cr. lyiki
i W. Stępnia pt. „MOJA ŻONA PENE.
KSI",;GOWI do p: acy w zakładach przemysło- ·
§ walki, pa1ki, Poludni•>wa 6 - ceny hurtowe. wych potrzob:li. Zgl.osz~nia pod „Plan Kont" j
LOPA''.
•
przebywającego cd t. 1940 na terenie
';flUlłllłlłUlłlo ollllłllłllUHlll111flftltlllllll•lłlllUUIUłUlłlllłlłlllllłUUllll„
8511
Rosji poszukuje rodzina. Wszelkie w1a8686 ,
do admin!slrac ji.
a llii'llllilillllllUH!llll!ll!I -MIĘTĘ, m:mtor. wanili~i-inne o!;jki CU~ llOEOTmKOW C:o --~~-;,grodowych -;;
a u
IJllllllU:Hl!llllllllillilllll
k!ernkze, oraz staniol, bombonierki i op'.:IFRANCUS!l:J1::GO języka nauczę prędko do- kowania kupię. M. Mrozi1'1ski, Warszawa, okres ki ku tygodni p".lszt1kuje. Wynagrodze- I
: Brukowa 26. Infcrmacj9 w Łodzi: Staszewski, nie dobre. ZgłotzE:n!~ 9-15. Związek Ogrod. I
brym akc~ntem, Sródmiejska 56 m. 8 a.
8687 I ·,
:'~·.JP•':rJ
8761 niczy, Piotrkowska 80.
8746 Radwańska 50, telefon 102-81.
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- Przyjdę! - zanotował sobie jego; miastem - powziął decyzję i odrucho·
.
wo spojrzał na zegarek.
adres Zbgniew.
Z3myślony wyszedł z fabryki.
dość już
Doś.ć już konwersa cji,
Majowe słońce świecilo nad Łodzią
wspomnień! Baldziński poprawić n1usi
co ś przy ramie kro:>na . .,. inżynier idzie . Na. Piotrkows]dej_ ruch p_anował doś_ć
dalej. I wszędzie uśmiechają się do nie· I ozrnony, cho~ niczem ;ite przypo:n1·
go robotnicy i wszędzie, równo praco- naJący ~rzedwoie~ncg~. loedv _to głow·
j ną ar~eną_ komumkac.yj~ą Lodzi. przewa
wicie stukają mC1szyny.
_ Pe 1 isla Hę (utaj! _ prostuje się 1lał:i ~ię _meust~nna lawina ludzi, samo·
.
.
chod?w.1 wozow.
Orszewski.
lnz~mer. pr:ygląda~ 41 1~. ~aczme . ~:z~Wracając, przechodzi znowu przez s:i
.
1chodmom t az zdum.al .:>tę. prz~"' " zme
lę ~amonrzęśnic \Vózko\\ ych.
były to twa rze ob~e: Wtelu - Jak mu
T
r
h
k
'·
1
Powieść o zJ.JciU Eodzi orzed wo;ną oodczas ohuvacii i oo wy z.1i,•olerliu
warsz:iwia.~ to później powiedziano . 0 g~rnta ~o 1e1< a me1~nc 0 ia.
•
Obaj oŚ\\'ięci!niacy, którzy cudem dzie, ale z pewnością zjemy razem coś,. ktedys prz~::izła Ursz_ul a, ,azeby zqpio~ic ków mnóstwo repartiantó\\' ze wschodu,
przeż; li pi (!k to, całują się serdecznie. co będzie lepsze niż oświęcimski pies pa i go .na poezgnalny. wieczor przed swoim którzy z2cz-:Ii za ·<'łninć :vyludnioną
przez okupanta lódź.
wyiazdem za granicę.
Przyja ż•i, jaką zaw:irli za kolczastemi na doktora.
Ni ~tąd, ni zo_wą? d~padlo .go znow~
jej
.~obi_e
przypornlm1
~rszulo!.„i
~
.
młoda
prarnję
krośnie
drugim
Przy
konweniż
drutc::mi, Jest mocniejsza
piwnooka dziewcz) na . Spogląda ler3Z . '' ~zięcz?ą pos,,ac. Lecz "': mneJ k?- uczucte os:imotmema: zeby tak spot kac
nam;
Teraz już Baldziński nie waha się. to na Orszewskiego, to na B:.ildzińs kie- i morce J~g~ mozgu . wykwit~, drugie bodaj, jednego starc~o przyjaciele:: z
Tc az \\ ·c. j1kim językiem może mó- go. Wacek odwraca sięodrucho\\'o. Wi- v.~spoi:inierne., Zob.3~zył spokojną twar~ dawnych czasów i pogawędzić serdecz·
docznie coś wyczytał w oczach dziew- j f-.a~k1 - poi.;orę JeJ. brązowych oczu I nie ..
wić do dawnego towarzysza niedoli.
Ntema! odruchowo wszedl do kawiar·
- Musisz mi wszystko o sobie opo- czyny, bo z:iraz po tern powiada do in-, c7 Pl woną zmysłowosc warg-.
1
Tu \Vłaśnie, wśród stuku f:i.brycznych ni, do - dawnej Ziemiar]skiej. Aie i tu
wiedzieć! A może niemasz gdzie. spać, żyniera.
_ A przy tej sposobności przC'dsta- maszyn, zobaczyła ją poraz pierwszy i nie znalazł tych, których szukał.
skoro dopiero co przyjechałeś? Zanim
W k1cikach siedziCJlo kilka nh:~znanvch
tu rozpoczął się kh rorn~ns.
' .
. .
.
nw·;esz zamieszkać u .
się urzr,dzisz,
mnie! Opowi;,cl<ilem o tobie wiele mo jej \\;'lę ~ię rn~JeJ narzecz?neJ.„ o, tarnteł 1 Uczuł nagle niewypowiedzianą tęskno- pań, flirtując dyskretnie z nieznaTJ\rmi
matce, która zna ci ebie również z fa bry- I panme, ktora teraz spi ekła raczka! B<1s tę z<1 tamtemi cz~cmni - i za Hanką„. mu panami. P:inie 11śn•i ::-diaty sie ·ko·
była także w ob 1zie, pozrała twar-; - Będę musiał odszuka(· ją dziś wie- kie! ryjnie, sp g'ądają c zakit 11 ie fowa·
ki. 'U:::iszy się serch~znie st,ruszka,
kiedy cię zobaczy! A i na kolację 1 dość życia, wierzę więc, że będzie z, czarem! Kto wie, może mieszka po rzyszom swuim w oczv.
I dawnemu tamtym małym domku za
przyjdź do nas bkże! Indyka nie bę· niej dobra żona. P~zyjdziesz?
(0. c. 11.)
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Te "''~ny· 129·13, 13".47
L:'.>dź. P1 0tr~Lw~ka lu:2a
Red aktor orzy1mu1e ::>d! „,fe od ;:od1 15- 18. tel 11'2 ~O
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