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Albo przyjmie postulaty robotników, albo„. odejdzie.

.

IArystokratyczna narzeczona, a

Zwalczał nie spekulację, lecz Związki Zawodowe -

k()llejarzy francuskich o·bjął
przeszło 500 tysięcy pracowników, Do
Paryża przybywają jedynie pociągi z
zywnośdą i pocztą, natomiast z Paryi.a nie odszedł wczoraj ani jeden pociąg.
Wobec przerwania komunikacji podmiej
gkiej, pracujący w Paryżu mieszkań-cy
pkolk stolicy przybyli wczoraj do pracy
łutobusami lub pieszo. W rejonie Paryża strajkuje 100 procent pracowników, w innych rejonach - olbrzymia
Strajik

Hr. Szechenyi Hooka

większość.

Ministerstwo wojny oddało do dyspo
zycji ludności cywilnej 100 ciężarówek
wojskowych.
Jak wiadomo, rząd Ramadiera wydał
Komunikat, w którym oświadcza, iż gotów jest prowadzić dalsz,e 'pertraktacje z
przywódcami Związku Kolejairzy, jednakże „nj.e pod naciskiem strajku".
\V odipowiedzi na komunikat rządowy
kierownictwo Związku
Zawodowego
oświadczyło, i1ż apel rządu, wzywający
do powr~ do pracy byłby skukczny,
dyby towarzyszyło mu zapewnieni-e, że
rząd przyjmuje
chociażby w zasadzie
iądania
polepszenia warunków płacy i
pracy kolejz.rzy. Wobe<: tego, iż w apeiu rządowym brak takiego oświadcze
nia, Związek Zawodowy Kolejarzy czuje
się zwolniony
od odpowiedzialności zą
dalszy bieg wypadków.
Wczoraj wieczorem miał p.rz.emawiać
przez radio. do strajkujących kolejarzy
minister transportu Jules Moch. Zapowj,edziano również nadzwyczajne posie
dzenfo rządu, celem omówienia sytuacji,
która się wytworzyła na skutek strajku
kolejarzy.

mierzających udać się na kontynent prze
strwga się przed podejmowaniem po·dróży.
Brytyjskie linie lotnicze uruchomiły do·

datkowe samoloty celem sprowadzejlia
do Wielkiej Brytanii Anglików, którzy
„ugrzęźli" we F.rancji.
* * *. .
.
Obserwatorzy, omawiając sytuację,
jaka ~ię wytworz~ła we Francji tWierdzą, rn walka między rządem Ramadiera a Związkami Zawodowymi osiąga

stać będą

Jana Zapolya

Gen. Zeligowski

swój punkt kulminacyjny. Ramadier, od
powróci wkrótce do Polski
mawiając uwzględni.enia postulatów ro·
W Londyni.e po-dano do wia<lomośd,
bo.tniczych za6łania się koniecznością że gen. Lucjan Żeligowski ma w sierpniu
obrony franka. Premier nie stosuje jed powrócić do PoJski.
na.k żadnych środków, które zmierzałySQdziwY generał, który ostatnio choroby do ukrócenia spekulacji i drożyzny, \\'ał, czuje- się już znacznie lepiej, ·
czego robotnicy domagają siQ naró·~mi z
polepsze:iien: swych pła~ i ~arob'.(ó:~·
Wyraza się przekoname, z·e na1blizsze
dni przynios~ rozwiązani~ i pokażą, czy
uzgodniły kwestie, dotyczące Kerel
obecny gabmet Rarnad1era zda.fa się
We<l!ua donic:si•enia z Scui1u (Korea),
1utrzymać przy władzy.
mieszana"' lmmisja r adziedrn-amcry I<anska, oma\viająca spraWQ przyszłego rzą
du koreai'iskicgo wydała wspólny komunikat. W komuni.kac.ie stwierdza się, że
Komisja osiągnęła porozumienie O·d1no~
nie proce<lur;y konsultowania korean·
skich
stronnictw politycznych ~ organiświecie.zacji społecznych obydwu str.ef Korei.

USA i ZSRR

i pokoju w

Dysku-

Bezpieczeństwa

cą
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od Sianów Zjednoczonych

sja w Radzie

„księcia"

Osiągnięte

równiież zostało poroZU·

mknie w sprawi~ tekstu formularzy ain·
kiety, dotycząc.ej formy przyszłego rzą.
d Korci.

BOJą
• SIQ...
• dZI·enn"1karz'
•
z Berlina

donoszą, że bryty ·skie wła1
dz.c okupacyjne odmówiły pozwo.Jenia
na wjazd do swojej strefy grupie dzien·
nikarzy radzieckich.
·
z kół radzieckich zwracają uwagę, ie
dwie grupy dziennikarzy r.adzieokich , zaledwie zdołały otrzymać zezwolen_ic na
.
. b. ~ · J<" · stref
podczas
z'?1<l1edzietmef 1Y YdJS. J>eJ
~ Y~ d .
u
kie y s re ę ra z1ec 1<ą 01..1w1e .z1 1'( J z
liczne grupy dziennikarzy bryty1sk1<:h.
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* * *

zależności

straży ładu

I

Na piątkowym vosiedze~liu Rady B ez.pieczeMtwa w Nowym Jorku toczyła
się dyskusja w ®pr~wie sił zbr<>.inych, które mają być oddane do dyspozycji OrganizacJi Nar~dów Zjednoczonych.
W dyskusji zahr3ł gło:; nrze.dstawiciet A!lstralit pułkownik Ifod~kon,. ktt'lry
zarzu~ił Komisji SztabO-','eJ O: ·z owolne tem..po prac. ,
Następnie przemawiał delegat radziecki GROJ\'lYKO, wys11,...--·-, żl,,danic, ~iby.
w k.'.żdym układzie, dotyczącym mi~dzynar-Oldowyclt sił zbrojnych były uwz.l{!ędniorle następuface zasady:
1. Siły zbrojne, oddane do dys;p-0zycji ONZ orzez wielkie mocarstwa, winne
być stosunkowo niewielkie i równe sobie zarówno pod względem liczebności, jak
1 wartości bojowej.
2. Oddziały oddane. do dyspozyc.ii ONZ, winn.y znajdować się na własnym
terytorium ł muszą, być wycofane z terytorium obcego w terminie od 30-90 dni
od chwili zakończenia· taim swego zadania.
· ,
3. Żadne z J1aństw - członl<ów ONZ nie może być zmuszane do udzielenia
swych' baz dla przeprowadzenia danei operacU Przez mi~.idzynarndowe siły
zbr<>Jne.
Dyskusja nad sprawą międzynarodowych sił zbrojnych trwa.
,

Z fondynu donoQzą, że na sk'utek
sfrajku kolei francuskich została wczornj przerwana Kiomunikacja Neiwhaven
--' meippe. Wszystkich podróżnych, za-

Kana da nie chce

na

z

Zona rzekomego

później

a

"'

.

w zachodnich strefach Niemiec. - Zagłębie Ruhry
- źrenicq w oku kapilalu anglosaskiego

,,.. W związku z pobytem wojsk' ameryG.azeta „Rude Pravo", wy;powiad::dąc
kańskich w Kanadzie odbyły się w par·
się< na temat zawartej w dniu 3 czerwca
lamencie niesłych"ani'e burzliwe debaty. br umowy anglo-amerykańskiej w spraPosłowie kanadyjscy protł'.Stowa1i prze wie utworzenia tzw. ,,dwustrefowej nieciwko obecnośc~ w Kanadzie sił zbroj- mieckiej rady gQSI>odarczej", stwierdza,
nych ' USA: twierdząc, ii jest to narusze iż powołanie tej rady j.est dalszym kroki~m w polityce przekształcania zachod·
nie suwerenności tego kraju.
nkh Niemiec w Pewnego rodzaju
0

by stać si-ę bazą osławionego „bJ.o.ku za- pewnego rod.zaju namiastką, parlamentu
chodniego"...
zachodnich Niemiec. ~wiadczy o tym
Przypomfo„:. . „_ iż unia gospoda;cza .rÓ\"'.nież fak_t, ie -0;bobrady g-0spodar~zei
· . · ·
. · .
1stn1cć będzie namiastka rz·l!du - konutet
strefy· brytyJSkieJ i amerykansk1eJ sprzek-0nawczy, ł . y· z przedsta\"J·c 1·„li
~•·1 • ·
wy
ozon n s"' ib. dz' pro
~
czna ]es t z uc hwa ł ami· poczdamMI.
m1, 1 iz
d
. . ··z kt'
idea jedności gos'Podarczej Niemiec, pi· :z.ą u prowrncJi, ory w ? ic 1 .ę ie.
smo stwierdza, Pow-0foj,8,1c się na kom en·! iek~y ustaw ·na r~!.Patrzenie rady,. wy da·
tarz Re·utera że niemi,ecka rada gospo- wac r.ozporzadzen~ą, k-0~trolować 1ch ~ Y
' '
· kł d •
ODRĘBNE PAŃSTWO
~
konante, stosować sankcie karne.
d~r~z~, k tora
:i;ia s1.ę s a ~c z Przed;,;t~Zarówno rada go&:tlOdarcza jak i komidysponują.ce
potęż,nym arsenałem prze- W:J:crnh ~andtagow posz,~e,~olny~h wowm tet wykonawczy formowane będ!IJ w dro•
Z wiarygod'ny.oh źrodoeł rzymskich donoszą, że tymczasowy prezydent de Ni- mysłowym Zagłębia Ruhry, które mogło cJ1, 'bdz1e organem wyb1tme Pohtycznym, dze n<>minacji iprzez fandta•gi i rządy ipoGola może zrezygnować z zajmowanego
szcu)gó!nych Prowincji, a nie w drodze
'itanowiska w dniu 24 czerw.ca t. j. w
wytbo,rów 1>0wszeclhnycih. Stwierdzając, że w aparacie administracyjnym stref za·
dniu, w którym winno ulec rozwiązaniu
chodnioh ~ talk zagnieździło się już wielu
wlos1kre zigromadzeniie koostytucyjne.
hit1erow<:ów, ,,Rude Pravo" uważa, iż
Zmiana decyzji prezydenta - zdazbawić
świat
i
.
zapewnić
nowe organy, utworwne prnez Anglików
ni·em tych kół - mogłaby nastą'Pić_ w
i Amery:kanów. przekształca; ~dm1nistrt
razie odłożeni1a rozwiązania zgromadze
i czołgów
cję niemieck,ąJ w rzachoid'nic'h Niemcz.ech w
nia. Pr'awd()lpodobnie następcą de NicoPrezydent
Truman
wygł-osił Wi Cansa·sr skiej oznacza oddalenie niebezipieczeii- OSRODBK ŻYWIOLÓW REAKCYJNO·
la będzie b. premier Ivanhoe Honorni.
City przemówienie, w którym podkre.ślił stwa wojny (?), fo popieranie ONZ ozna.
FASZYSTOWSKICH.
konieczność utrzymania silnej armii a· cza dą.żenie do pokoju, sprawiedliwości f
Nawiązując -do oiświadczenia gen. 'G!a·
m,eqrkańskiej. Wszystkie rodza~e broni- miięidzynarodowej współiprncy. Należy y'a, jŻ podstawa dZ'iała1n-Ości niemieckiej
Na wiecu urządzonym staraniem „Li- o~w1adczył prezy~tmt - pow;nny by~ zaznaczyć, _ oświadczył prezydent _ rady g-0spodarczej lb~dzie a.ng.!o-amerygi Pań Domu" w Albert Hall w Londy- ziednoczone ipod Jednym. dowod·ztwem .1 że narody świata musl!ai :być wołnę od kańska umowa o t>OdwYższeniu poziomu
•
·
produkcji w strefach zachodnich, pismo
nie, wywiązały się burzliwe zajścia mi'ę sys.tematyczn1e wzmacniane rezerwami.
Mówca
podkreślił,
że
zadaniem
Stanów
strac?u
Przed
ogresJ·ą~
,
•
.
stw}erd:za, :że ma to na celu chrom~ potęż•
·dzy zwolenniezkami różnycih po.glądów Zj.ednoczonye'h w dobie obecnej jest „stać
Kon~ząc . 8 .we.:1przemowien1e;. Truman nych zakładów iprzemysł01Wy@ Zagłębia
politycznY'ch. Doszło do gwałtownych na straży bezpieczeństwa świata".
wyra.z.ił opm1ę, ze Stany ZJecl.noczone Ruhry od demonta,żu oraz zachowanie
okrzyków, wyzwisk i rękoczynów. PoliPrezydent wyraził nast.ęipnie 'Przekona· przy.służą. się sprawie !Pokoju, jeśh ;wzmo p-otencJalu iWOienneirn Niemi,ec z,a<:hodiltia musiała interwen1ować.
.trie. a.a utrzvmanie silnej armii .arnenrkań- cni.a ·SY@.i !Potege wojenQaJ.· '
" \ .ID.i.eh. ;;
,y

Dymjsja de icoli?

„Posłannictwo"

Chce
przy pomocy••• armat

Wojownicze ·Angielki

-

Truman

mu pokój

Str 2
Z za kulis nieda1Nnej wojnq

•

Nr ln4 ,
·Przedruk bez podania

•
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Ks. Esterhazy ma wqlpliwości. - Klub Szlachecki przyjmuje nowego .ks· ęcia do swego .grona. · - Romans z hrabiankq ·
3 lipca 1944 r. do po c iągu urlopo\va- j Polsc~ po dziś dzie1i. Możliwe, że opinia
11ych oficerów węgierskich zosta.ic nrz y- 1 1rnblicz11 a Wf,•gier nie wie nic o tym, A
:ze•piona salon,ka, w które.i b()l)Jat·d nasz 1 zres zta - dodafo ,bufi.czucznie nasz rzez·e>gnany z w1·elkn,. pampą przez prz.ed- kotny potornek krolewski - do.knmenty
stawicieli sztabu w~giersklego w War- \Vjrstawione przez Mini sterstwo lionweszawie i władze O. O. wyjc:i.dża na \Ve- 1 dchv są z11pcł11ie wystarczające.
gry. Przybywa <lo Lasonc. gdzie zatrzy- .Jutro zawiad()mięi Ministerstwo o
mule się i przesyła swe d<Jk11n1e11ty do n;ir,J·otkanym incydencie - kof1czy podMinistcrstwa Honwedów. 3 Oddziału, ce· nic::>ionym głosem.
fletm 2a1legalizowanfa swego 1>obytu .na
Pewnym krokiem, z podniesiona, gloterenie państwa węgierskiego. Po otrzy- \\ .1 op11szcza nasz hr)'hater Węgierski
maniu, potrzebnych do1k11me11tów Rtajc Vl11•h Szlacliecki.
się o~Jywat·elem \V~·giersk.im, majncym 1 N<1stęn1it!~n unia rzeczywiście nda.ic
prawo swoibodnego pornsza11in się 1w te- sic do Ministerstwa lionwedów, gdzie
reni~ całego państwa.
wyjaśnia „nie.porozumienie". Tam przyN1e od razu jednnk 11o~zło mu gładlw. ięto iw z w~· Hznkann °T7,_Ccznościn i nrzc11.
praszano za incydent. Sam r>11ł,kownik
Pewnego dnia składa wizytc szewca- Mics·]Jey udał się z nim wzburzony do
wi. Mimo ksi::i,żcce·go tyt11ł11, forsy nie ·Kl12·h11 Szląchcckiego i zażądał od ks. Ebyło i buty znalazły si· w opłakanym stcr!Jazcgo satysfakcji, Nasz „królewicz"
stanie.
,,,:sp:iniał· omyślnie nie <lopu.ścił do prze- łierceg Zapolya Yadjok (jesteni praSZ '. lllia ze trony siwcg-o staruszka„.
ksia,żę Zapolya) - i wycio.ga na powi„
t~nie r~ke: Szewc przyw;tał się, mzepro- rzy1ęty
s1ł
księcia i wyszedł z warszt:itn. Po
•
paru mi~utad1 ~jawił si~ ~r~z z v-01icj~n.,.
tern, ktory legity111u.1e księcia. P·o wy·;e·
6
gitymowanin, szewc prze.1Has:i:a księcia.
Ksi;1ożr Jan Zapolya zostaje przyjęty
- Wasza Krńlewska Wvso·k-0ść, pro- d·o Klub11 Szlacheckiego iako członek hosz~ mi wybaczyć. lecz na Wę1rrzec1t nie noro\vy. Ceremonia ochrzczenia odbyła
było wypadku, by książę podał szew- się w sposób następuja ..,y:
cowi rękę.
Zaproszono księcia Jana do stołu, na
Po kil·ku dniac11 „ksiażc" wyj.eżdża do którym leżała kro-nika Klubu. Wówczas
B11<lapesztu. Skłonność do przygód pcha został ndl!rzony pidcią przez prezesa
naszego warszawiaka do kontyn11owania lir. Polffy'cgo tak silnie. że l)owstał siawantury foż w szerszym stylu. Nawii1.z11 Hiak (zi.Odnic z tradycją). Później przeje kontakt z wybitnymi rodzinami ary- kłnto mu naskórek, by wyołynęła kropla
stokratycznymi. przych-od-zi . do Klubu „błPJkitnej" krwi szlacheckiej. Po skoń
Szlrtcheckiego, ktńrego członkami Sl\ zna- czonei ceremonii przystapi-0110 d10 picia
ne -osobistości, :iak ks. Esterhazy, hr. S7.e wina wegierskiego przy rlź,viękach cychenyi, Telelci.'
ga(1skie.i orkiestry, grają.cej sme.tne, węEsterhazy wspaniały, siwy starzec o:r:er~kic czardasze. Nasz hohate·r rozkozwraca delikatnie 1fwa·gt\ że ród ZailO· ~r-;:rny wincim da.ie irp11st .swej bujnej
ly'ich, zgodnie z histQriJQ rod6w wr,J,!ier· ia11taz.ii i Dpowiacfa niestworzone rzeczJ'
skiclt, uważany jest za wymarły.
o sw.vd1 d11mn ·eh przodkach i prz:vi;oChłopiec nic traci rezo1111 i śmiało t\11- dacii wojennych. l''l'•<>tt"' ' \..-1 dy 1netn1~
maczy. że Po Porażce Jana Zanolyi, 6w- o stracie 160 tysie,cy hektar~w ziemi na
czesneR"o króla \Vęg-ier \\. r. l!')~G. w wal- Wile(1,;zczyźnic DU?:icuziczon~.i pn J:ig-iefce z FerclJ·nanclem liahsh11r11;iem - Jan łonach...
Zapolya musiał 0P11 .~cić -sw11 ofozyzne i
Dnmni Madziarzy z n :i-1iożeńs.twcm wy
wraz z żonft Tzabcll~ 7 Jagiellonów zna· sł11ch11.in opowi:idania. Ktoś 11kradkiem
lazł schronienie "' Pol ce u hr. Tarnow· Qcicra łezkę.
r"sz k. i:1'l:
urzcdstawia
sldego ': Tarnowie, gdzie 11rndzlł. sl.e i"1 j lJ01Jatcrskn uos~awc 11arod11. nolsJ<ieR"O ;''o
syn Alb111, ktr•rC\l'O noto· •kl)wic ZVJ·a w '1t'c "''"n~,,i„ • "'""""", m•~f'~Ć Pr11tnknw

do Węgrów.
Osta.tnie słowa wvwołuJa ogromna. falę sympatii dla P.0,lski:
- EIUe11 barati Lerngyel nemzetseg Niech ' .ie l\aród Polski! - rozJega,ją się
okrzyki.
Podnosi sic piękna, młoda w'tlówka ks.
fcsteJiycz i wzywa w płomiennvch sło
\.va-ch d-o niesienia po111ocy polskim 11'chodźcom ' na \Vr; grzech.
Po chwili pode'110dzi niaśmiał-0 d-0 naszego „królewicza" i pmp•onnje mu „mała" P<l'ŻYczke w pos.tacl 500 tysii,cy pen·
go, twierdząc z niewinru1 minką, że po
odzyskaniu swych 1rn'liadłośdi. zwróci
;j~j ten „drobiazg".
Nasz „królewicz" jcsf tym trochę zaskocz,ony, nie traci jedna.k rezonu, dzię
kuje za zaofiarowaną, pomoc i łaskawie
się na nia zgadza, Wszak było to nielada
zaszczytem dla ksir.iżnej, ~e pot-omek
króla raczył przyjać pożyczkf' !
Nazainfrz ks . .Tan Zapolya otrzytn1de
zawiadomienie z Narodowe11;0 Banku V\Tę
gicrskiego o otworzeniu konta czekowego na jego nazwisko i przelewie wymi.enionej sumy z :PToś1bą, by Je.go W~rsolrość raczył wysłał sekretarza celem uskutecznienia wszelkich formalności, zwią
zanych z przelewem pieniędzy. Nie p<Jsiadając sekretarza, nasz ksiażę sam się
udał do Banku, gdzie odchrał c~e,.ść pieni edzy. Kupił sobie wówczas anto marki
„Skoda". wynajął sziofera. zaangażował
sekretarza w postaci starszego pana z
z towarzystwa, znajs,iceg-0 kilka obcych
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Tam też 1111stf\piło .Poznanio hr. Szecheny.
Młoda i Pi Ę kna arystokratka poczęła darzyć naszego „Wołodyiows.kiego" głębo
ką sympa ti11,. Wspólne przechadzki, wycieczki konne, Rpacery· żaglówkll po Bala
to11ie 'Przyczyniły się w znacznym stopnin Clo pogł(bi.enia wzajemnej sympatii,
języków.
z któ-rej zrodziła ślę w krótkim czasie
Młody, rozjeżdżający pięknym autem gon1ca miłość.
dż.entelmen, budził niepokój ·i podziw w
S. Drzewożyckł
sercach kobiet węgierskich, a gdy roze(Dalszy cia,•g - jutro).
s~ła sil' wieść, że tajemniczy mł1odzieniec
jest ksieciem. panie budapesztańskie za-,
li
częły 1~0 prostu szaleć za naszym war- li
szawsk1m chłot)cem. Nasz hol1ater r-0zpo-

r.: E

cznł /Je7fr ;„~Jd ż.nrnt 11d7.icl11cgo ksit:cla.

ftoman zaszczyty,
1 hr ian ą
pochlebstwa. bo1

0

I

i

cóż?

11dawali teraz

nieznajomych.
- Słusznie. A więc czy p-0zwolisz mi
się starać o uzyskanie twych względów?
Pvtanie to zadał z uśmiechem na twaPoci<1g ouje-chał. Yvonne Lacroix, sto- Po co? Nie mogę wogóle z.rozurr.y:
i ona również odparła uśmie-chaj ą c na peronie,
ujrzała po raz ostatni mieć pocoś do mnie pcdszoedL
jąc się:
.
_
twarz swego męża. w oknie wagonu.
- Ależ, <lzie.clco, d~a.teg-o, żerny się
-!.. Proszę barczo. Ale uprzedzam cię,
Kiwnęła jeszcze przyjaźnie ręką,
p()- kkdyś rozstali, nie mamy chyba potrzeże na nic to się nie przyda„.
•
czem optJści!a małą stacyjkę i wolnvm by omijać się jak para nieprzyjaciół.
krokiem w powie\vnej sukience, uwydat
Znowu zamilkli na chwil~. Oboje GtaPrzerwał.
Oboje idąc ohok siebie,
niającej' jej szczupłą linię ciała. i:;kiero::
uczuda,
umilkli
nagl•
e
.
Po
chwili
Ro.ger
zaczął raii , uświadomić
d
, sobie swe
,
wata się ku plaży.
·
1
inys ąc je noczesnie o z.cmscie.
::nowu:
- Yvonne!
- Czy jesteś teiraz szczęśliwa?
Czy nie mogłabyś zjeść dzisiaj ze
· Drgnęła
na dŻ\\'ięk tego <riasu na
- Tak, przynajmniej jestem ZUP;clnie mną kolacji? - zapytał nieśmiało Rowidok smukłego mlodzier'!ca. Zarumiespokojna i żyje bez troski. Mąż mój jest ger.
niła się lekko i w pierwszci ch\\'ili chcia- Ni-e„. nie mogę., Ale przyjdź potem
rilil mnie bardzo dobry.„
ła się cofnąć, ler;z o.panowała wzr11s7~rlo
ka yna, zatańczymy,
nie i rzekła:
~ Wiesz, po naszym rozwodzie, nie
- A co robisz jutro? Czy nie zechcia~ h o
T
t
J
l
'
l
l
·~ 0żeniJ.em się powtórnie„.
he , n,ogor„.
o y„, es es u :JJ.
T
l
l t
I ·
b
l I
Z przyzwyczajenia czy też wskutek
ym epicj <l a ej, dora , Y zos a a !abyś przejechać się autem?
- Nic m:-igę. Jutro przyje.żdża krew- ·
chwilowego zmieszania powiedziała rńu twoją żoną.
na
„ty" - jak dawniej gdy był jeszcze jej
- Yvonno, czemu jesteś .dla mnie ta- więcmego męża na jeden dzieli, musze
z nią spędzić czas.
męzem. Po chwili żałowała, lecz było im zła?
Odmawiała mu z pewną 'rozkoszą,
iuż za późno.
--= Masz rację. Nie p·owinnam tak mószczęśliwa, że nre nal<:żv już <lo niego
- Tak - odparł. - Mieszkam .tu od I' :vi~. A!e nasza ~vspólna pr:e·zl{l~Ć nie i że ma prawo mu odmówić. Nk była
wczoraj. W Grand-Hotelu...
.
aa1c 1111 spoko3u. Zdradzał?s mnie na~ to
już ta sama pokorna 'i vonnc z pierw
:__ A ja od dwóch tygodn~ w willi... · 7byt. cz.ęsto. Gdy wychodziłam za. mąz sze-go okresu po
malżei'istwie, trzeba ją
Mimo banalnej . wymiany słów oboje za c1eb1c,, ~yłam tal~a ra<l~sna, '!1!a1.an; bylo na nowo zdobywać„.
byli wzrusz<>ni. Od cztere·ch lat, więc ty!~ nadz1e1, zaufania. Umeszczęsl1w1łes
·ł
t
·
k t
.
Roger czym w yrn Kierun u s aranta
vd chwili rozwodu n!c widzieli się ze so-1 mme„.
·
I ·u
t
h d . w·d
r
bą.
'
~i; możesz jeszcze teraz o tym za~ \': cią~u <\<u n~s, ępnyc . lri eł~ yw.a ~
1
- Wyładniałaś w ci~gu lego czasu - , pomme~?
się m~ma . CO· z,den me 1. Y
. .
a nicJ
.
rzekł Roger. - Widziałem cie wczoraj · - Nic.„ Teraz JUZ WGzystko mmęlo. ogromrne m1 1y, na s 1.;a 1rnw:y.
w kasynie. Nie byłaś sama.
'
, Te1raz prowadzę, spckojne, ckhe życ.je
Pe.'y;iego w!ec~o'.u
pozwo!1'la ~~
- Byłam z mężem.
, bez s·con z_azdrosc1.' ?ez zdr~d·:·
.
przy1sc d~ sWeJ. w11l1. Reszte .<lni spęd.z1li
I do<lała po chwili:
I mysmy mich przec1e~go<lzmy bardz?. mile, · ni~ .dopuszcza _]<~<: do zoyt
- Właśnie przed chwilą ' odprowadzi- ~zczęścia„.
wielkiej intymnoscl.
lam go na dworzec. Wyjechał na mie- ' - Możliwe, ale wiesz· Rogerze, wolaPewnego popołt..1.dnia Yvonne rzekła:
siąc za granicę„,
!abym nie mówić już o przeszłości. Sko- Otrzymałam list od męża. Bętię
- Czy będziemy moizli ieszc:te się zo- ro już spotkaliśmy się, skoro wszczę- musiała wyjechać.
baczyć? _
liśmv ze soha rozmowe. bylo0by oczywi- ' Wyjechać? To nie możli"'e! Nie

· Rozwiedzeni nlałżorikowie

I

I ·-

I

'
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gactwa, win-0, to jeszcze w iyciu. mł-0cleg.o czł-0wieka ni~ wszy::-tk-o„. Na willo\vni zjawia się hr. Szecheny Ilonka.
Pi•kna hrnbiankn bawiła w gościnie u
•
ks .. festchy~z, właścici~lk~ M:romnrch /
YCI
posiadł-ości 1 słynne·go ;1cz1ora Balaton . ..._
ście śmieszne. gdybyśmy

nowe/ha „Expressu"

Nasz bohater w roli „królewicza wę·
gierskicgo" Jana Zapolya.

pozwnlę

ć

na to!

i zachowa·c:1
----~
Sądzisz, że

tak spo.kojnie
dam ci wrć~ić do S\\'ego męża? ·
- Ale prze::'ież musz wrócić ... Prz jedziesz za mną do Paryża w dwa dni
później i b. ciziemy się nadal widywali.
Bęc!( odwied~.ala cię, gdy tylko czas mi
na ,o pozwo,J.
Gdy czas ci oz\\'oli! Właśnie! Yvonne.
kocham cię.„ i wiem, że ty mnie kochasz. Przecież jestem lwym mężem. ,
Rozwiedziesz si~ i znowu się polączymy,
do brze?
_ Nie. Rogerze. To niemożliwe! I pro
szę cię. nie żądaj tego, ode mnie„. ·
Powiedziała to tak kategorycznie, ie
Roger zbladl.
,
-_ Dlaczego to jest
niemożliwe?
Yvonne, czy nie .kochasz mnie?
- Kocham.„ lecz właśnie dlate-go, ie
cię koc?am.„
.
·
- Nio rozumiem.„
- A więc zrozum, mój drogi. Teraz
poznałam cię już dobrze ... jesteś tak sa1110, mUym k?chankiem, jak bvleś niezno~nyi:i męzem. Gd~ .zno\.yu zos~anę
two Ją zon?• znudzę c.1 5tę. natyc.h~1ast,
a ~ak b<;.-rlzte~z dla mn~~ na 1bar~1e3 :zar~iący!11 męzczyzną. Kilka .godz.m dz.ienme .s.pę<lzon;·~h z ~ob~ !!°ta 1emmc, to dla
mme szczęsne, a1,e zyc z · tobą stale · d)". T o zn<h„Z)'
• ·ł oby za b'ie• naszą ·
mg
mi!ość po raz drugi. A chcę ją zachować
tal a, jaka je~t. Wi"m -przecież, że nikogo nie kocha lam tak- jak ciebie.
- To jest niemożliwe - jęknął. Będę stras znie cierpiał...
thdała powiedzieć:

- Nare zci~ przysz.ła i na ciebie, kolej.„
Lecz pohamowała się i rzekła głośno:
- Może przez cierpienie utrzymasz
naszą miłość.
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WACEK: - O rety, Wiciu! Złapała
WICEK: - Teraz to już nam kuzy:WICEK: - I liletat na coś się przyda!!
'LITG.11.\f: - T:zy11ia1 si~ pan iyc.:!1
1
bestia za nogę!...
mnie
ucieknie!
nic
l1e~zka
zdarzenie!
oblnć
\V;ido
-;zz'nk. a wci;;gnę' pana!
WICEK: - I mnie!„. O pieska po<leF
WACEK: - Aleśmy siQ za ni-ą uczd\V1\CEK: - Setnie oblejemy, bo kapWICEK: - Zaraz i -ja pomogę! '
tzana ! Chyba się o-rzew.rocę!.„
\Vic zgani.ali, bo„.
nie rw:n n:igroda za małpę.
WJ\CEK: - Tyll;o się śp.ic~zci~!.„

l

- ,Fcllo!on nlcdzl!lny mual być 1peclolrt!o
b1tcfosuJ!:!CY - r-owicd:r.lal tedal:tor nc1cnlny.
- Tt:'m~t r.owin.L!n być najzupelnlej oryghalny, opru .ow.anie tascynująae, nie zasz-1
kOdzi IOi rc.J!:'ad idco!oc;iczno - społeczny.
Po1::ztym nicz~;:;dny jest finał dydaktyczny.
-: Alei: .. , lak tn:dńo !"raz o napra'Ndę

oryginalr\y ter.ml.„
Dla dzienn!kat:!CI kochaJoceqo
-

•

c

I

1 Q . d ftl. ustalone. - Chleb
zoslanQ za kk.lk
c
e
•
rown1ez slan1e1e
za g •I - mięso
•

•

/1

!SWO)ą

pracę, niema n!c trndneqol Trt~ba 'si• prze-

s
-

38

zł,

•

'Przedstawiciel c~chu piekarzy stwiercenach wprost fantastycznych, jak na
przykład chleb pytlowy, klćlr€.go cena dził, że mąka znikła z rynku i można ją
dochodzi do 300' zł: za bochenek 2 kg. tylko -kupić źa wygórowane ceny. Nafakt, z'e w \11
n<>..Jkrłkl!I
• · '"ym·1 -=tP<nni'e
· "
\ Iami·1 zy\,nosctow
I I ac J' a ar t y<LI
Spern
""
·v ar-szaw1·„
"'"
t'"\J
"n·
obniżyła przez to dochody n;ibotników urzędowa cena za 1, kg. chleba ż mąki
Matscha:!IC! krzywdy i iti'idole ~fier.iców.-1 nlewyspan.'l ' jeetom. bo wczoraj w nocy ,,,usia- Aprowizacyjnego araz Komisji Spe-cjal- 'pra\\'i·e o 40 procent. Komisja Ccnniko- 90-cio procentow~j wynosi 48 zł., w Kra
Zebraniu przewodniczył ob. Spy- wa, jak również i Komisja Notowania kowle 45 zł., a w Łodzi 28 zł. Cena ta
lam w"'"'tlr'-{w-r ... ,,„1 0j-·. radia s(fr{ ... rló•" 1 ncj.
Cen dopiero za kilka dni rozpocznie 6WO jest niemożli\\'a do utrzymania przez pie
prawa qo 12-cj: dvskusfl mcd4o'~kłef polą. chała.
Ob. Burski prz-e<lstawił zebranym sy- je •\vla:jciwe , prace Po reorganizacji., kar;-,y i z tego ,powodu chleb 90-do proczo!" I z biciem ·-. 1 ~r!v 11 ~a !adów 1 1 wa
do 2-~iej: wycirr dwóch tlicsków sasiadńw \trncję na tynku handlu chlebem, m~ką !tz<'ha jC'<l~~k. wszc~~ć ~roki z.mi~rza- c.entowy llkf!Zlljf' l'lię na rynku w cenach
·
Zos!alo sf\vief!fzone, że ml- I~<:~ <lo ohnizk1 cen. Talrnn dora:r.11ym GO - 80 zl. za kg.
1 na,..rzec:lw':a do 4·tnJ; chóralnych śplowó·v i zbo~rm.
Przrdo;; tawici{>I PCH nświa<lczvl, że
nieco po('(~;,-~i:'rnei;;o t~·.vnr:r.ys:'\'•C! r;.- ...c-:c- :no og->Jnych trmkncji zni:i:kowvd zbo- krokie•n brd7ie olmiżcnk ccnv chleba i
mo;~e oddać natythmiast do dyspozycji
neąo p:z i i:c„i:irlów = qórv - tło IHe!. Od żn chll'b jest .sprzedawany w Łodri po mięsa, oraz wyrobów mi~sn ch.
~-·--. "' pleknrzy lOÓ ton mą.kl w cenie 35-38
·- - ·
. . -- .._. -·
·t I ?."36 ?:'1 "" '":"!Of clszv ro:mr·c::ąl się ".lor- I '

W:zoraj w Okrt;'gowej Komisji Związ
kriw Zaw·odowych od)1yła się konferenDojizaws?."J m,':Jtsa no czole nat:l!llnegó, cja, na klórą zoslnli zapr,oszeni przed• ·
·1 rzczm· l
I ·
· · I
1zrozumia!a!l1 że dyr.kusjo skończ·rta.
p1ernrzy
cec10w:
'.' t tlWK1ee
A- lu ial: na ::lość głowa. mnlę holi, Jak \,l·iw, ,,Społem", PCH. PSS. Fundu zll
konać

co in!creEuje ogól,- c:1 czym mówi i

cze-

go chce pm:ciqtny < bywalel.

I

I

,,

·~".

lód:-l>i

tl:!:ień

e ,. r

pow:iredni.

P.bio
~··-:ilamOt°'n" domu.Vr. Prbc~

1

dUChJ [
fił:inie<inm~wnl·
I

p

7,a kEf,
zł. Ostak-czni~

'

fY!Słanowlono, ie w tych
Idniach pit-karze sprudawać będą chleb
lłó zastałam: ciocie E:llzę. ciocię Kl'.>tyldę
r żytni w cenach nieprzekraczających 38 ·
i
~
ł
,
•
wu!(Tszka Ant-tcla, dwóch slo~t z·ńrów 1 tr~y
zł. za kg. Chleb 80-cio procentowy - 40
ega ny
•follhl nfcn, PrZ'lt" \I wizytą.
7 1. z~ kg-., ar::htt'b o niższym. procencie w
6
11
,
~j
,
procenl_ow
t)O-.cio
żytniej_
mąki
z
ba
I
aresztowane
zoslaly
W tyd1 dniach
' cltanl - m w\e - mu- Do•t1f-;„, n>
I T? dorazn~ us t aI.e.n1f'
„
··! rl
.
·
ezę na I 1tro r>l<-a"' t>W!"ln.'llnv, n\ d7'•\• 1
!<obicty trll<lni~Cl' się przywożeniem z pochodz;i{'<'go z n1€·!{'ga.lncgo wyp1er:11. 'c na ... \ •O v~ z:
telleton .. \rnwtu le ma"l.
Za W\' c)ick chleba z maki żdniel pn- I ccI1 ch .e-ba nie Jf.'!lt !('SZCZł ostat€cznym
Brzezi11 do Łodzi chleba z nielegalnego
Głup!ltwo - nowltTd't wuf Jt11a101 - Dzfe1Ieł! tamatów dam cl v1 tef chw!lf... wypieku. Chleb t.en przechowvwanv ·by! niżej ŚO pro-c<'nt został . aresztowany 7.ał.atwieniem f•prawy, bowiem• ceny de. . ·. • piekarz Franciszek Antosik z Rawy /\ia- flnityw11e ustali Komis.la Cenmkowa do,,
·t
.
I
o, napTZVk'ad. f'lnh1\i tl'"'l• dzii l'Wll~ll!lZ. tlC1
..
.
piero za kilka d11~.
ulłcy. 't'ramwo' kolo mni; 1mrj„'d•.'l\ \ ir: \•am I fl·OC>Czas h:rnspoI u W sp~soo, t~l ?gaiący zowi~kicj.
w Łodzi aresztowano Franciszka~ Ze wz:2:I~<lu na poWazn;J ohn1zkę cewa\u 1c1oś' tego„. albo, 11.olecrę mnfei:io wczo·\c1ementarnym wymaganiom h1g1-cny, a
ra! okradlJ. Był pod dohtq datą i cudze pal!IJ po!Jicrrno zań ceny często ,przekraczają Mvszke, piekarza z ulicy BrzHlńskiej ny żywca w terenie szczególnie w po1 J°G za· W\ piek i handel chlebem z rr 1 ~i wiataC'h łęcz «:kim, kutnowskim i siewziął 1 ssatnl. Wo wla„nvm pa!rle ml'"'I r>or-/ ce 100 zł. za 1 kg-.
prz-e 11ia- radzl<im, gdzie obniżka ta sięga, jak Już
pochodz~cej z nicle-galnego
U !3ronis/awy Ro ik i Stanisł:iwy
lfel. a w tym c-uc:a:vm :m"!'Tzl tyllro podanie 0 1·
. d no
t
d 30
Lf
. •
1 • •
kwaletunelł ml -7.ka iowy.
zazą a
procen
o
ono611sm. y,
·
(e)
lwors,o-cJ skonfisKowano. 167 kg. · cu e- 111.
Tu wm· .11 i:ahi się"dod~ Klolvlda.
również obniżki cen mirsa wieprzowego
.
.
_ Anatol iawi<:i: z pil':tckiml Mtbtia~i. l
Cech rzeźników
Ona powinna nooi~.'l~ f911eton ll)>O!l!CZ!"ly, o łł
1 i wyrobów mlęsttych.
11iec~ętnie na to przy!'t~fe, .ttumacq.c
r6wnouprawnledukob'"'1. r.d~fs1::illwqdrctn-;
llp<'łlną p<lrą roku 1 zw1ąza11ym Z
~lę
•
.
w tr11mwatu stała„,, a Jok Mk„ nojawila 1ię
tym P•'illciC~ t~waru i .wy<latkami n,a
ar~
PfZ
zaśmiecaia
gośc'
)oka• wymctlowao.-, Io 7.m~:? ie! ~ t>ethóW Zt1·
pr7.r_.;eh0wantc mięsa. Zaządano od rzez• .
proponowało mie)cce. Gdzie lu rownouprawPi~kne sanatorium w Tu~.zynku, prl..e- obraca w niwecz żmudtrą, troskliwą i ników obniżki cen przynajmnief 0 10
nienie?
- o 11r>orclP.. ciocin. o aporcie! - zawo- rna..:zone do leczenia dzieci, cho;ych na pełną poświęcenia pratę lekarzy I per~o~ zł. na klkgramle mięsa I wyrobów mięs
nyrh.
poloine jest w malownlnej nefu sanatorium.
gruźlicę,
tal malv PnwcaJrlt.
· /;a h ;J tor'um
· \~-1ęf'
N-'Cl tf'rPllle
'"' \11·
h I ason.
· l
' 'd p1ę<nyc
l 1·1cy wsro
Ntech rlci~in naoisH, (;111y Kollrn tet c-:o
Spraw~ tę jednak c-ech rzeźniczy r·::t. pr Z· z na I
;ylaO'o żaf h(.'<lzie na ngó!l'J\'m zebrnniu rlE'Ź
że czynnikami, sprzyjającymi ll'<'Ze czonym dla 500 chorych, zna idu je się \\mu~a~ c~::;~~:;:h:?.~~!i~i
jest rze- dni Ś\\·i~lrczne pti:eszlo 2 tyslącę f11tru- nikńw łódzkich, ale należ~· się sp.odzi~t•by nie wolno bvlo atarvr.h PrZAl'abłać, niu, poza stacją 1dimatyczną,
czowy rygor i unormowany por 7 ądck zów, którzy, pomijając szko~ę dla zdro- wać, że od czwartku 12-go b,m, rózpotylko nowo noglć - westchnęld Zoi:ta.
wia pensjonariuszy, , zaśmiecają wszy- ewie sie sprzedaż mięsa po nowych ob- Wszystko to są bzdury - otvll~d~zyla <lnla. '
, Największymi jednak wrogami eho- stkic zakątki i pozostawl~Ją po sobie nlżonych cenach.
lapidarnie cto·ia Fliza.
prawa definitywnego
Jak wirłzimy,
Kazdej obraz pełen tiiechlujstwa.
- Do sprawy •1zebo podejść Ideowo.~ z~- tych są ich na.!bliższc rodziny.
ustalenia <:·en na artykiuły żywnościowe
Wobec kg<J, że nicustann~ prośby
lnterHąwać czvtelnika. Napio;z o tych lal- bowiem niedzieli i każdego święta urządakach ntętr:lch. , co .to ciagle lakteJś niby dzają sobie ,,majówkę" właśnie do Tu- perswazje nic odniosły dótvchaa żad- w ł.o-dzl nie ZQ8lala O!>ta!Pcznie ustalona,
" a· le tym nlcmnle.i '!Ostały poczynione
' b ą ··11czne j 0- 11 <''.!0 s lw 11.r:u, zarzą d (Jb
· ze s.o
vst- szyn ka, sprnwa dzaiąc
swoje konlerenr:le, sasfe, insn,,,1<~j0, o
· ezp Iecza Inf Sp„b' Ił
I1
h
•
· I
I'
h
d
ko to sie 'l koli:l:l:'·am• w knojn!f! odbvwa.
0
c oryc • za ron pler\vs1 kroki, które doraźnie wpłyną
alszyc i b iższych z.na1o- ecr.ncJ, w trosc"e
Jak qo M koncert zaprowadzis:z, to taraz śpi. warzyslwo
(z)
że zamiast wstępu 1111. teren sanatorium wlt'.kszej na obniżki: cen.
A'e n.t:r rewii 10 mato mu oczy 1 głowy ni• mych. Rezultat jocst taki,
•
~
leczenia w spokoju, każdorazowy taki ilości „go 'cl". Każ'd€go chorego cidw;ewyjda. Taki odra?.u mzbudzon.y.„
zdrożało
Coś We mnie jękMIO. Zrozumiałam, z• najazd wytrąca z równowagi tzęstokroć dzić mog~ najwyV.E>j dwie osoby jedno· (mp) .
ufa podole.m. nie sprostam tylu róznor.akim powracające już do tdrowia dzieci I razowo.
w
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zainlore1owanlom t. zw. og61u. żo folieton o
któ1ym mówił naczelnv, narazalc:tc sią n~wet
na najgorsze kcns~kwencje, trzeb.a odloiyć
'
do następnet nled1lell.
........,
.A.
I tak 11le 11tało.

. e' s t d
I
podwyz·

obowiązula cena 45 zł. za litr
w związku z podniesieni-em ceny wyrobów monoP'oh1 spirytus<Jw€go. €Jemen
·
'
ty spekulacyjne samowolnie żądają wyi
.
.
·
szych cen za piwo. Butelka piwa jasne- ,
SZOna
Z0St3Ui0
hł.8
03p8Wft0
~3
Cen
go dochodzi W°' nieldórych Wypadkach W
.F.ksport c11kru wyniósł dotychczas D· sprzedaży detalicznej cło 80 zł. zamiast
W maju Centrala Zbytn Przemysłu Cu
45 zł., jako ceny obowiązującej. I
krow11iczego sprzedała na w9lny ryne,k koło- 70 tys. t-0n.
Pań.stwowy przemysł fermentacyi'ny
nam
Ponieważ katnpanfa· iprzyniosał
około 11 tysięcy ton cukru. Łącznie w około
•
382 tys. ton cuikru, widać z tego, ie
Ja~ się do\~ladujemy -:- nie przewicł~gu br. sprzejfała 64 tys. ton cukru lta na ze zapasy cukru są jeszcze bardzo
duje za~nej zmiany cen piwa i prowadzi
'
wolny rynek, 47 tys, tmt na zaopatrzenie znaczne.
Cena cukru w całym kraju utrzymuje sprzedaz hurtową po niezmienionych.
reglamentowane kra u, a około 95 tys.
doi\\tarc~one się na normalnym poziomte 180 zł za kgJ cenach. Pobieranie ·lnnvch ceQ za piwC'
t-011 otrzyriall ulantatOrZY
Jet;! ni~w~tplh\tym obia\\'{'!m sOAkulacil
' oodwyższona nie bedzie. ·
.
buraki cukrowe

_____C U k r U
______
cyaanów
ról

li

OSkarzony 0 WSp6fpr&C• Z pesfa'10

Do Urzędu Bczpi~cze11stwEt Puhlicz11e
go w Poznarlilt wpłynęły \ ń1-etdunki na
przewodnic.zącego światowej rady Cyganów i i:retcnderifa do tronu cygańskie
go w Polsce. R Kwieka vel Bananesc-01
QSk:użaiace iO o współprac~ z gestaipo.
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„Eldorado''

„.:m;~~~~~;j~!~~~:~w~~~w~:~ Roza
•• k

Aym mleJscu „obJazd" -

skręcamy w leśną,

piaszczystą 1 pełną wybojów drogę. Nielitoś-

clwy kierowcą (nie łyka kurzu siedząc w c;zoferce), śmieje stę złośliwie i po kilku jeszcze
kllometrach „kawalerskie!" Jazdy, raptownie
·
hamuJe. Koniec podró!y. Grotniki.
z ctęt.arówki wysypuje się gromadka „zro·
bfonych na szaro" od czubka do czubka,
nie_szczęśliwych pasażerów. Patrzą na siebie
przercmenl. Ale to tylko kurz. Badają uicradklem czy wszystkie kości sq na swoim mleJscu i oddychają z ulgą. A 0 kilka kroków, migoce błękiln.a woda i złoci się żółciutki piasek. Możne łatwo 1 szybko pozbyć się szaro
- blałeJ skorupy. .
Naci brzegiem specjalnie utworzonego stawu pluszcze się mały chłopczyk, opddal posm.arowane olejkiem miłośniczki słońca. Szczę
śliwel Woda, przy bliższym zetknięciu jest raczeJ uara I brudnawo, mimo to kąpiel działa
lOlk'Osznie odśw.ieżająco. Pokrzepieni na cie1._ _pragną pokrzepić się i „na duchu„ •. w
pobliiu Jęst kawiarnia, 0 kuszącej nazwie _
„Eldorado"l Naprawdę 'ok się nazywał .Ten,
komu przyszedł do głowy 11omysł ochm:zenia
tą nc:rzwq nędzne! chatyny, ledwie że pobielone) - miał wtedy widocznie ćhwilę wisielczego humoru. A wewnątrz?
P:osimy piwot - Niema piwa, - brzmi
nlechętn·a odpowiedź.
„Wobec iego lemoniady" - niemo „no to we-dy sodowej" - mote popołudnlu.
„a co Jest do picia" - nic n·1ema.
lłzeczywiścio „mdorado"l Rozgoryczeni,
opuszczamy „gościnne" progi znakomicie wy·
pos.monej kawiarni.
Między zielonością drzew ~ajacz·ą konlury rozrzuconych na . dość dużej przestrzeni
wm i domków. Niektóre z nich bardzo ladne
- ale niestl'ty Jak JUŻ pisaliśmy, óostępne
tylko dla wybranych. „Sezon" - kosztuje od
30 tys. wzwyż. Są jednak i domy zajęte: na
kolonio dla dzieci, lub _Związkowe Domł wypocZ"';nk.owe, m. in. J,adna; ośmiopokojowa
willa Związku Literałów Łódzkich. Pokoje z
dużymi, weneckimi oknami, no łóżkach siennikt ze śwle1q, szeleszczącą slomq - ci:eka. lód zkl ch 1· 1eh rodziny. M9
Ią na lit era Iow
przybyć tutai znakomita nasza powieś.:.iopi·
s.tuka, Zofiai Nałkowska, aby nabrać. t:ił i
idrowia po dęikiej i'nlebezpleczneJ chorobie.
C~telnicy nasi pamiętaJą z pewności1 mm
„Granica", którego stenarius;: oparty 1~st na
slynneJ powieści NałkowskieJ. Wśród m!eszl;aiiców Grołt1iJt: wywolu)e ten zapowiotlziany
•
przyiOZd pełne sz.acunku zaclekawic!lie i już
teraz stanowi sl\nsacJę.
„Grotniki są najzdrowszą miejscowością
w woJewództwie łódzkim" - opowiada :many
lell:arz - pzzed woJną miało tutaj być zbudowane sanatorium dlti dzieci chorych na
płuca. Ale niestety, już i wtedy. ten po.:imłejsid "kurort" był bardzo drogi i projekt nie
mógł być zrealizowany. Nie było tyle pieniędzy, aby zakupić tutaj piec ! bud~wać,
Dlatego san.utorium takie, powstało w Tu·
szynku, gdz'a zi:esztą takie jest batdz., taelnie t, zdrowo."
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·
ich staną się nareszcie dostępne dla prze.
przedstawićiefa
ciętnie zarabiającego
świata pracy. Nareszcie b~dzie moina i
odpoczywa po pracy w pokoj111 oz<lobionym kwiatami, których woń da nam zapomnieć na chwilę o dus.mych ulicach
tódzkich i ich niepięknych ··zapachach.
Niestety przyjemności te są nadal bardzo problematyczne dla przeciętnego
obywatela.
zdecydowaliśmy
Wyobraźmy sobie,
się na ku1p no kiJku kw.iatków i . wchodzimy do kwiaciarni na Piotrkowskiej. Widzimy wspaniałe róze. ale cena~·· 150 zł.
za sztukę. Goździki Jeszcze dr(}Źsze 160
zł., najta11szy kwiat to lewkonie po 35
~ł. gałązka: N~turalni~ n~s nie sta~ na
,,_u.pno /,tak ?rog.tch. k;"iatow .• ~da1ei;n~
się do mne.i kwtaciarm. Tam roze są JUZ
o wiele tańsze od 60 zł. do 80 zł. za. sztukę. Nie możemy się domyślić jakie czyn
niki mogą mieć wpływ . na to. ie ten s_a m
towar w jednym skle(}ie kosztuje o sto
kilkadziesiąt złotych taniej niż w sklepi~
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taniego
pracy
ca·
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na
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nych domów

sta 11iła do organizacji sieci 50 powszech- ies
łe

· ~ ·
w.;,- .rnQblłżu
• .•

d
o ziw
nie i nasuiv~- _rµ.ysl,. że jednak kupie z
pierwszej kwiaciarni nie zadawała się
·g<:i<lzi:\.vyrn zyS.~iem. 'W innyoh kwiaciar
niach . ł.ódzki.Ch 1.t'nJknięto _ żenującego wy
stawiania kartek 2; ,cenami przez umiesz
c.zieinie w~zon\Jw ,f~ koszyków z kwiatami
z na1pisem „Dek<iracj'a" oraz kartki ,,róie w chłodni''. · - Jakie by1y ceny tych
.
,;mrożo:nych : ·róz" nie badaliśmy
'stwierd?iłi$rny '!;1atomiast, że na rogach
· ulic przekupJ!i~ sprzedają piękne róże po
~{) a nawet 25 :zł„- u sztukę, i:rozdziki po
4 zł., 1~.wko.nie - 2 zł. i wspaniałe peonie,
k\viaty; '.&Łórych sezon jest . teraz w pełni
.
po l O.zf.
MÓgłbv. k~oś p~wi~rdzieć „nie czaŚ ża'Iowa. rÓi . d ·: łasy plonąu nie czas zaJ~. .' g Y „ ; . . . . d . "ku·
mo~vac. ~.ę paskt~m roz.~m.i, ,g Y ~i;:-ed .
!ac.1~. n!s.z~~- 0 ,wiele wazn~e1~ze dt'e·:J~
ny Zy<:'.ta goop~~la;czeg~.„ ~le 1est 0 .1
nak-,sł.u;7n-e: _'b.pWt~m roznica w cenie. to
~ar_u 8!eg;a!ą~-ą:;.~!ku tys. pr?cent • (.Jak
np. gozd~ikt 4 ił. '· 1~ zl.) .1est niedopuszczal11a• · .d'f~ .ń19'ina pozwolić na to
aby wła·scWi~lk -. k\viadar11 ciągnęli zys.kl
z · nieuc~iWe]··:dia.lklllacii, a człowiek pra„ ' 1- •
. se,zonu kwiatowego
.·•..as
c.v na\\teł1.. <o'ift.·.·.d~z
>li"",
'11ie ml)srl ;s.01ji~\~.J.łz~olić na przyJemność
kuoienia-., i'f~§i--~aóia kilku.:kwiatków.
Cen arni • .~~Jl~fy.„winny się zajać od· pOW.i'e<lrji~~>iz,YńnJki, komisja cennikowa,
... -tJ.-~ s.e,. k.·Ćja przy istnie.ia·
czy ·„.o.<J. .J',·. n~.t~
h L d
„. ~ "
c~ch (lrę-ifn~a(t~h~ - ~l!!J}i€ckk · . 0 zta-llle chsi ta:nicij -kw1.at6w w okresie, gdy
{e)
one powitmy "'być ·fanie!
-,
położon\101
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na swych amach pas karstwo, spekulacje i · wsze!kiego rodzaju nadużycia gospodarcze
piętno wał sztuczne śrubowanie cen
prŻez nie uczciwy odłam powojennego
kupiectwa w najrozmaitszych braniach.
Omawialiśaiy ceny w sklepQ.ch łódzkich
na wszelkiego rodzaju artykuly, a więc
pierwszej potrzeby, ja·k 'chleb, nabiał,
mięso, tkaniny, obuwie i t.p„ jak równic ż inne artykuły zakupywane rzadziej,
<ile tym niemniej takie, które zakupywa·
nc są przez szeroki ogół społecze!'istwa
jak por1czochy, mydła, kosmetyki i kwiaty.
W okr€sie zi_mowym donosiliśmy o . nie
k
zwy le wysokich cenach kwiatów. Ceny
te były jednak do pewnego stopnia urnotywo\Yari e mrozami, które poniszczyły
wiele kwiatów ci€plarnjanych, trudnościami transportO\vymi, brakiem węgla
i Jego wysoką ceną wolnorynkową. Zda.
wało by się jednak, że obecnie w czerwcu mies iącu najobfitszym, w kwiaty ceny

y·

•

·

.„

k ·
go raJU.
Przy organizacji 'Pienvszych 50 domów towarowych, brane S<JJ :pod uwagę
przede wszystkim n:ożłiwości to.kałowe
i orga nizacyjne n,a danym terenie. w
T1óź nicjszy111 czasie, w miarę m<>zliwości
p-o w staw ać br,:dą. dalsze domy.
\V \Varsza wie proj.ektu•}0 się budowę
w śr ód mi e ściu 8-nictrnwcgo gmadrn, w
którym mieścić się. będzie wiełki U.om

stwo~zeme

m()cuIWOSC!

e
c
rzem•,..,,ł""' e
ł
"'~ ~.v. ~ · z~~~~~ .~QW • , ,~
Y u Y, P
W Iwcu uruchomi. się domy towaro.~e
-Ł'O'd.zi. Poz.Orównież między innymi ·
stałe domy towarowe · będą: -utworio·ne
'Prawdop-0dobnre <l-o października br.
P-O\v.Szec1111e domy towa<r·owe ~najdą
na razie pomieszczenie w. dob,chcza·S.o"
.r
wych składach i hurtowniach PCtt. Z biegiem czas11 zaś, w miarę roz~voj11, odblldQwywać. SQbie bęO.ai wlasne iu'l\ak.

t k

w

6

Vna rlziś
Pro·-„~·. ·,... .. "p;adiow·
11

re·.g;"naln.a.., .' !OAS (z Łodzi) ,,Mo
W.OO A.u. d"1'1CJ~a
1
ni uszko - -t.w~a""' polskiej pieśni": 1U5 (z
Łodzi) „F.onsio' Selerek ma głos": 11,25 (z Łod,zi) Muzyka ro~iywkowa z .płyt; 11.57 Syqnal
czil.su i haiaał 1: \\lie±v Mariackiej; 12.C\~ 0 oranelj'. srmfonfci,ny z plyt - W przerw<c: · ~
~adir•krouika: 13.JO - „Niemcy po wojnie":
13.40 Auqyli;j dla świetlic wiejski.eh; 14.25
Heretrzja teafralna: 14.35 Chwila Biura Stu·
rliów; 14,40 „Teatr Wyqbral.ni" - „Dewal\lacja Klary" _ . fiagment komedii M .Pawlikowskiej•Jasnorzewskiej; 15.20 Koncert Polskiej
ł
!. .!
li Kapeli Ludowef; t6.00 ,,O Jacku, który nie
03 • ąs U
uęuą l
U
k t lt I chciał pr;icować": .1.6.20 (z Łodzi) „Na widow
• d .
"
b .
SI k
I D I
1
ąs a, „z rojonego ' posia a.iącego sz. a 0 - ni· tygodnia'-'; 16.30 (z Łodzi) Utwory forte·
Jecl·ną z cie.rnwoste < 0 nego
prawie zupełnie nieznaną w Poisce je~t .brzymich falistych dachówek - do tych~ pianowe polskich kompozytorów: 16.50 (7.
czas nie był jeszcze nigdy produkowany Łodzi} „o· wczasach pracowniczych" 17.00 M.
Huta Szkła Lanego w Wałbrzychu.
:::.wierzyński - „Nocleg w Apeninach": 18.ts
_
W kilku halach, gdzie prac u ie około na świecie.
·miał ,,1~ mi.imf .fl,f>,ęz'ji!!; 1Jł,25 Swietlica żołnierskil
• - - świetlicy robotnjczej"-audycia wojskowa
Wynalazek ten, który- będz-ie
s ie dmiuset praco~vników produkowane
jes t zw ykle szkło okienne, luslri;' a 1ów- ogromne zastosowanie w budownictwie 18'55 Z żyei~ tulturalnego - „Wiedza i ży·
nicż olbrzymie · pl}'tY szkła okręloi:\'eg·o został dokonany przez polskich techni- cie'· i t 9.os ,.U~mie~h i piosen.k~" 1 • 19:30 Re·
zerwa ogólna; -19:40 Aktualnosc1 dzw1ękowe;
. •
, .
·
, ts.57. Sygnłł ~a'flu; "20.02 Dziennik: 20.20 Au·
o grubości kilkunastu centymetrów. War kow t robotnikow.
Dachy '':'.Ykonane .z no w.ego materia'u ;l~j~ r.onywk,ow~; . 21.00 „z szerokiego świa·
Na zachwalany, dobry klimat Grclnik skła- tość ogólna produkcji Huty sięga 20
za. bę<h ta - au'tlyeja l!,e.ra.ckal 21.10 C. Franck- U
I .
t
b d I l k'
dajq się, igli~te lasy i piasek. Niemo: !u zu·
;, $onala; 21.35 „U rl.a.$zych przyjaciół" - „!-lo, ę _.ą e < te, . rwa e, pr:ep szc.. C
.
pełnie wilgo1::i i to właśnie tak dobrze działa mil. zł. miesięczni:.
Wszystko t0 me budziłoby zapewne ąw1atło, w duzym stopmu, obmzą ~~?s.zt ·wa muzyka ~ad?.iecka··~ 22.05 Wiadomoś:::i
.
)lO pruca.
To leż· dzieci, które przybędą tutaj na tur- s zerszego zaint€resowania ale Hula Wał budowy domów i' stworzą nowe mozltwo sporto,!"•!i(, 22!rs ' ~(.ón~~~t Or~i~stry. Ta?~.cznej
.
nu.sy kolonijne, napewno zyskają zapcru sił, br zyska przygQtowuje. się poza tym do . ści przed polskim budownidwem. Wal· P~; 23 ~ Ostatnie ~1adomosc1 _d~1enm~7 ra~
k!ory pozwoll fm w przyszłym roku szkolnym pr-0duJ.:c1'i specJ"alnego szkła do krycia brzyskim hutnikom - wynalazcom nę- l d10...,w~go,. 23,~5 PJ:ogram. ~a dz1en nas.ę~ny.
. :- 1, 2~„•..s {z Łodn} W1adomosc1 sportowe lokame•
. . . k
•
. .
•
•
•
p~acować z energią i za ał
dachow. Gatunek tego szkła, wzmocnio !ezy zyczyc powoozema t 1a na1w1ę)\· 123,30 (z Lodzi). Koncert życzeń (cz. H·na)
P den;-;
r _ . t.
0 ll
0
23.51 (z Łodzi) 'Program lokalny na jutro ·
(z)
iesdzczeł o~c pusto~ t~le n e go wtopioną siatką stalową t. zw. szej .produkcji.
~tedez:1iealęa~ieśwJ~s
·
.
·
. .
·
W „
1ę 1 a, os own1e prawia nie
•
-'
1na gdzie szpilki wcisnąć. Dyrekcja l{olejov•w
FOTOGRAJ"IE 'Oitystyczne, !legitymacyjne. \ PANA który -odebtał . walizkę _ z reperacji w
idąc na rękq licznym wycieczkowiczom, utuchomiła w te dni na okres letni, dodoikowe lllllllllllllllllll!Hllllllllll. R ó ż n e lllllillllllllllllllllllllllllll techniczne i t p. wykonuje SOLIDNIE, Foto- d'n. 6. 6. 47 ro!Cu prosimy o zgłoszenie się
19483 . zaszła pomyłka ··ż cenq. Xiltńskiego '86. Pra·
Atelier „ARS". Piotrko'wska 117.
pnciągi. Siedem razy w cłągu dnia kursui·ą
19642
... k• H·" -Sok·O ł ows k'1,
- ~ownia · 'waliz
•
ARTYSTYCZNE tkanie garderoby. Podnosze- WSPOLNlCZKl poszukuje Przedstęb t orstwo
. P.
Bu
po cfąni z Łodzi do Grotnik i siedem ra?.y ;;ponie oczek. SzoHnowa Jadw1ga, Piotrkowska 30.
„.
"
.
represamotnq
gotówką;
większą
z
dowlane
r
wrotem. Tlo'IJ: mimo to jest oczywiście wieiki,
189 8
zentacyjnq do lat 30. Gotówka zab~zpieczo-'
ale można jokoś dojecha~, tym~1.1rdiłaj ze
cl.Io podróż trwa : około 40-tu minut. z ii:alem GWARANTOWANA tr_wała ondulacja i farbo- na. Przedsiębiorstwo prywatne. Oferty ldewyjezdźamy, a po pół godzinie mijamy jut wanie włosów poleca Fryzjer „Czesław" Ki. , rować do Administracj,l „Expres~u" „Wspól·
19604
.
18222 niczka". /
tółle domki skarbowców na JulianoW!e I od· lińskiego 199.
dv,chamy żarem bijącym z rozpalonycl' mu· NALEŻY zastanowić się gdzie zrobić „TRWA-' FOTOAUTOM.AT, Narutowicza 8; nujszybsze
wykonanie zdjęć legitymacyjnych, amators·
ŁĄ ONDULACJĘ" i nie zniszczyć włosów. tów miasta.
19606
·
11111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ·Całkowitq gwarancję :aa piękny skręt 1 każ· · kich, wywołanie filmów.
dq długość włosów bez podcinania daj a ZGINĄŁ pies wUk za odprowadzeni~ lub wska
„WILEŃSCY FRYZJERZY" ul. Próchnika Nr li zanie m1e1sca wynagrodzę do 10,000 zł. ul.
s~ o
19607
St. Jaracza 14 \paszteciarnia).
(dawniej Zawadzka).
przy:m0W3Di są OCbOłDiCy
SPOLN!Irn 'do sklepu z manufakturq i gcrlan- PRZYBŁĄKAŁ.A się suka wilczyca 1: krótkim
Minister Obrony Narodowej rozka- , teriq, w ruchltwym punkcie., w celu powiększe ogonem, prawy w\aściclel mol:e odebrać za
zem Nr. 83 z dnia 23 mai a I 947 r. ząrz::,i nia interesu - poszukuję, wkład 600.000 zł. zwrotem kosztów. Kilińskiego 216 - 4, zakład
1S608
·
19435 szewski.
d'ził przyjmowanie w roku I 947 kandy- ~fa!ty d~ „Expressu" pod ,,Spóln!k".
datów-ochotników do szkół oficerskich WYTWÓRNIA PUDEŁEK TEKTUROWYCH Ki· ZGINĄŁ p1es rasowy, pudel czarny o kręc9•
.lit'iskiego SS, tel. 166-BS wykonuje wszelkiego nej sierści, z długlmi uszami. Znalazca pro$'zo
wszystkich rodzajów broni.
17729 ny jest o zwrot, ' za wynagrodzeniem pod
Kandydaci w wieku od 18 :.._ 25 lat, a ·rodzaju kartonaże.
do Oficerskiej· Szkoły Mar.y narki Wc.ien 8 ZDJĘC w ciqgu 8 minut za 150 zł. 4 zdjęcia wskazany odres: Nowomtejska I, skl!łP manu.
d 0 wsz"lk1'ch dowodó otr~ymać •faktury w: Barański. Ostrzega si przed kup-·
zł BO
"'
~
w
~
•
ne.j od 18 - 20 lat, mogą zgłaszać 11!ę można
19609
w jedynym w Łodzi Fotoautomacie hem.
18709 PLISOWANIE zwykłe i solejki, 'obciąg'anie gudo Zarządów Demokrat>'.cznych Organ i- Piotrkowska 199.
zacji Młodzieżowych w terminie do dnia ZAGINĄŁ pies wyżeł, bronzowy, ogon obcię- ztków. Na życzenie przykravr.onie s.olej~i. nal'
19643
10 czeri\'ca 1947 roiku, gdzie zostaną ty, na szyli jasna skórzana obroża, odprawa- miejscu. Południowa 23 par~er. ·
im podane warunki przviecia 1 SZCZ€gÓ- dzić za wysokim wynaarodzentem: Al. Koś- Zdjęcia legitymacyJne - reprcrdukele .wy~o 7 '
lS.1łl ·• ·
19~>05 nuje najszybcteJ Legionów 1.
ctm•?"ł ii - !ł.
łQWe wyjaśnienia.
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Pomor:zanin - 1ymer

Jedynr mecz o weiścłe do ligi
~1-ń dzisiejszy Jot dniem wolnym od foz.

grywak plUccna!dch o

w.olścle

do llgL Jedyny

wyfątek uczynl~no dla drufyn lłomor::bnlna
Rymera. Zespoły te muszą odrobić ~aległoś
cl · l falto Jedyne będą zatr\ldnlone w dniu

i

'dzialeJs.zym. Mecz Pomorzanin - Rymer od·
będzie się w Toruniu. Sądzić naleiy, Iż zespól pomorski z tel pt6by sil wyjdzie zvfycię·
·
sko.
POza tym w koledarzyku apotkań o wąJś·
cie do 11.gi :aaala mała zmiana. MlanQwlcio,
niedzielę dnia 15 b.
ten sam Rymer, który
_m. ma się spotkać z BKU Sosnowiec, zy1kuJe
ł111•· te zamiasr wyJozdu do Sosnowca, grać
będzie tao własnym boisku w Rybniku. Po·
zos\ałe termjny i ltolejność spotkafl utrzymano, Jak dotychczas.

Wielka rewia na st ·d· onie KS · be.dżie_ pokazem
·
całorocznego dorobku WF. i PW•
zem,, będzie świadectwem tego, że wkro
czylismy na nową drogę, na drol(ę uma
sowienia sportu, narazic może na zbyt
wąskim feszcze odcinku ale z wiel~iiTI
pJaMm na przyszłość, reali~ację któr.ęgo
przeprowaóza się w tempie moż·e nawet
zbyt wolnym·, za to konsekwentnym.
Ni e trz.eha chyba tłumaczyć z jak wie!
kimi przeciwno.ściami musimy \Valczyć,
jak _wi elkie ·przeszkody pokonywać, a'.>y
rea!i'zować.
hal"iło umasowienia &portu
To 1.eż wszystko to, co ujrzymy dzis i".lj,
trzeba. oceniać jako niezaprzeczalną. zdo
by~z, iako rezult~t. kol~sal.n~go. wys1ł~u:
ktory w przyszłosct moz.e 1uz niedalekteJ
~a ba~dziej. r~ałne r~zul!aty. :V:ia<lom::i,
ze na1trudme3 ruszyc woz z m1e1sca, ale

(Rm) Nie uk~ga wątpliwoŚ<:i, że Rikogo z nas, sp(lrtowców, nie zabraknie na.
<izisiejszym Swiędł' Spor.towym Lodzi.
Impreza dzisiejsza będzie pokazem dotychcza.owe.go dorobku klubów, orgJni
w
zacji młodzieżowych, hufców WF i P'J/
szkół powszechnych i średńich w dzle<lzi
nie wychowania fizycznego i PW. Wiele
f!ię mówi o tym, co w tej dziedzinie zrcbiono, ale rezultaty tej pracy w ciągu
roku nieuchwytnę, nie rzucające się \V
oczy ujrzymy dopiero dzisiaj.
Bidziemy mieli doskonałą okaz.ji;: do_
Victorii
Bokserzy ŁKS dają rewanż
się w jakim kierunku _ ~zorjentowania
f
W nadchodzącą środę 11 bm. o godzinie szły wysiłki czy dały one rezultaty 1 Ja~
'19 na boisku ł.KS odbędą stę rewanżowe za~ kimi wynik~mi możemy .się p?szczycić.
wody bokserskie pomiędzy druiynami I.KS, Swięto Sp-0rtowe będzie wielkim paka·

Dotrzymaicie

BKS Victorią. Obie druiyny, jak zapowiada
kierownictwo, wystąpią w najsilnlo1zym skła

$zte.
Co do tych zapowiedzi, mamy powałne
•astneżenta. Jut przed pierwszym meczem
obiecywano najslłniejsz'e składy i lanaowano
kUko ciekawvch spotkań. w prai~~yce oka·
zało się. jednak, że ze sliony ŁKS wystąpili
Uczni re:i:erwowi, a i Victoria lei nie wysta:wila na ting najlepszego sw.ego składu. Chcle
llbyśmy, a:i'eby obietniCti tym ra~om był<ł
~otrzymana. Wiemy, że m"oda dnatyna KS
:Victorii !est slahs'Za i ie przegra napewn~.
ole to nio dowód ażeby ł.KS bagateUzowaJ
przeciwnika j public:rność, a zawody towarzyskie traktował Jako odrabianie irwylr.lej
paA&ztigyA:Dy.
Jeśli oblecuJe się publlcznoścl wy~tęp Pi9arskłego, Żylisa, Stasiaka, Rychte"skiago c;zy
łet rokującego Bonilrowstdego, to zobowią
sanła tA winny być dotny.w:me. W przeciwnym wypal:lku nle ma naJmnlełszego senso
1:apowiadoć tego, czego nie ma się %amiaru
~ot~a.ć. Taki brak obowiązkowości I fuł·
pyw.a reklama szkodzą Jedynie sportowi
'
bolcaełakfema.
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Naj\eipszą drużyną okazała się re-·

prezentacja Fran•.:ii, która _ też zdobyła
?i.erwsze miejsce i tytu\ mistrza świafa.
Na drugim miejscu uplasowała się reprezcntacia Sz\Vecji. Wprawdzie szer.mi.erze Szwecji &ą dość · wysoko p'unktomanii na gieł<lzie szermier-cz€ i, mimo to
zajęcie przez nkh drugiego miejsca, i
to przed Wkichami, jest do pewnego
frito1mia nit>;c;po<lzianka.
ł
·
· ·
·
. Na trzecim rr1tejscu znalazły s1~ w aś·
me Wfochy, na czwartym natomiast Szv,raj<'aria. Poiska w turnieju tym u<lzia
łu, jak w.i~d'Qmo , nie hrała.

nie je.c;.t j€-dna'k promkinią, ezy natchnio·
ną wie"-zc.zbiark-ą, są jednak chwile, kiedy \.vid·zi jasno wiele sprnw.
Kiedyś, spoglądając ńa stojącą na
etażerce w pokoju córki fotografię Toma Hukana, odgadła natychmiast, że laki· człowiek, jak on, nie ożeni się· nigdy z
biedną dziiewczyną z dalekiego przedTeraz patrząc w i;mienioną z
mieścia.
gniewu twarz Wery, Hukanow.ej zrozumiala i drugą prawdę: że Wera nie kocha wcale swojego męża i Tom nigdy„
przenigdy nie znajdzie przy ni j ·praw·
dziwego szczęścia„.
- Tak wię~ pomszczona zostanie
krzywda Michaliny! - pomyślała · z po•
•
""epn.ą satysfakcją. 1 •
N1e oodała mu reKl. nie t1sm1echnęła

wa~ 11 ym

Walne z•branlo Polskiego Związku Bokserskiego wyznaczono na dzień 22 c:zerwca.
W związku z tym PZB I wyddoł Sportowy
przeprowadził wszystkie prac!' sptawozdaw.
cze i ustalił jut Ilość głoioów, którą poszcz.ególne okręgi dysponować będą n11 walnym
•
~ebranha.
J.ak się okazute. najs!ln.łenym . w głosy
będzie okręg śląski, dysponujący 642 głosami.
:aden inny okręg takq Uośclą głosów dysponować nie będzie. Drugis młej&ce, c:o do iloś·
cl gloaów, zaJmufe Poanań :?94 l nie wiele
ustępuje mu pod tym względem okręg Po·
inor11a - 3S4 głosy, NotomJost ł.6dt znajduje
- się p<>d względem llo6ct przyznawanych jaJ
318.
qłosów, dopiero na czwartym miejscu ł\eel!.ta oktęgów „zarobtl.a" nie wiele wJęceJ

w

spotkania t~ni.sowe o drużynówe mistrzostwo Polski.
Zaledwie <:ztery, kluby z„ terenu okręgu
łódzkiego, a mianowicie LKS • .Wima,
B.G.K. f Pit>łrkowskie Tow, Sportowe
wezmą w nich udział.
Rozcrrywki zapoczątkowane zootaly
S'f>otka;iem LKS - B.G.K zakońc:z.one
) zwycięstwem tenisistów LKS w stoounku 8: I. Właściwie odlbyło się tylko 7 spot
kań, a dwie ootatniie (singel pań i gra
mieszana) nie doszły do skutku i punkty
'l>rzyznano wałkowerem LKS-owi. Wyni·
·
t
tk ·
h
'I
1Kl pąszczego nyc. spo an są nas ę.pują·
ce: Nowak - M1chalskf 6:3, 6:0, Nowopolski - Chomrzyński 6:4, 6:3, Nowopof
ski - Michalski 6:1, 6:0, Nowak -

1•

gdy kol.a_ wor~ne w ziemi~ ~rob!? pierw
szy SWOJ obrot, nast~pne JUZ poJdą łat
wiej.
WIERZYMY W TO I ·PRACUJEMY.
Pracowali ś my w ciężkich '. nadzwycz~j
warunka<:h, bez od.powiedmch wskazowek, fun<luszów, ram org~~izacyjn~ch.
Ra·czej improwizowano, niz organizo·
wana. A Jednak„. jedna_k coś. '~~d<ocz
nie zdziałano na tym odcinku, 1-cslt z<lecydowan.o się na tak gigantyczny po·
kaz. Do.robck ocenimy dziisa i i jak ~y on
nie był skromny, mus} nas napawa~ dumą,_ ze na tym wąskim, .a tak .waznym
odcmku odbudowy kra 1u zdziałano w
tych "'.arunk_a~h. bardzo wiele.
A więc dz1sia3 o godz. 15.30 gdy zblerzemy się na stadionie Łl<S i śledzić będzkmy popis y uczestników $więta S~or
tow-ego Lodzi pamiętajmy o tych niecodziennie trudnych warunkach pracy
organizatorów i instruktorów i nie wyma,gajmy z.byt wiele. Jest to w Lod.zi
drugi kgo rodzaju p()kąz po woj nie, po·
kaz, który ma na celu ·za<lokumentowanie, iż idea umasowienia sportu z roku
na rok czyni u nas wyraźne postępy.
Główna nQŚĆ imprez Swięt;i WF i PW
odbedzie f.ie na sta<lionie ŁKS. z udzlałem. wszvstkkh niemal działów sportu

i·oczn.vm ze.braniu·

ponad 200 9łosów. w kolejności pierwsze
miejsce wśród nich zajmuje Wcns:i:awa 221 głosów i Wroc~aw· 203 głosy.
Nale.iy slę liczyć z tym, tż na walnym
<igromadzeniu zan:qd PZB usłyszy wiele. clerpktch uwag sklerowanych pod swym adre·
sem, ~ poniewc:t z jego dzic.1alnoHct nleza·
dowalone są okrę~i w pierwszym r:i:ędzle śląski, w drugim pomon~kl, 16dzkł warnawakl,
kto wie, jaki obrót tmvJm!e głosowanie.
Nale:Zy również dodać, !e młody a tak .tywot
ny okręg gdański dysponuje J>Onad 200 glo·
sami i jak krążą słuchy, ma wiele zastrzeżeń
co do dzlakdności PZB. To też nie sądzimy,
cdeby zarząd PZB w swych całorocznych' poczynanlach spotkał się z. aprobatą wh,•kszości.

n
kole1··
•
.
K
G.
. ·Pierwszy sukces tenisistów ŁKS

1

(z akrobatyką lotnilezą włącznie).

Program pirzewid•uj,e <lefilade s.porto•
wą, p{)kazy tańców narodowych i regi".l. nalnych w wykonaniu uczniów szkół po
_,.i_

1·

I

I

· ·
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&porfowych wreszde meC'Z
pomiędzy

re-prezentacją

piłki nożnej

klasy A i H,
oraz szereg lnnych z <lziedzi'ny wychowa

niaNi~zy~~·~fi~~. iż

cala tódi

~portowa

w źmi<> cizi"i!lj w t\'J11 i;'Yięd" 11<łzi· ał.

Chomrzyński

6:1, 6:1, gra podwójna No
wak, Scheunei:t - Chomrzyńskl, Mićhal
ski 6:1, 6:2. W grze juniorów: Kapko
- Sumiński 4:6, 2:6 i Szklarek - Mickiewicz 0:6, 7:5, 6:0,
Obecni'e drt1żyi0a LKS zmierzy się z ze
społem Wimy. Zaznaczyć należy, iż
~kja tenisowa LKS liczy 30 zawodni·
ków seniorów, wśród których za najlep$>Zych graczy uchodzą Nowak, Król,
Scheunert, Mańkowski, Nowopolski · i
Adamczyk, dotychoasowy gracz klubu
Podgór;zie przy Nici ami, oraz około 20
. „ •
,
1umoro~.
Obecme na kortach ŁKS rozgrywany
Jest turniej zamknięty o mistrzostwo te.
nisowe klubu.

h

wszedinych i Śr=niic , po ·azy gimnastyczne przy muzyce i gimnastyki przy..rządowej, zawody boks.ers.ldie. -zapaśni
cze r szermiercze, a także lekkoatletyczne, pływa<'ki·e, tenioowe i w grach

nagrod·y
P1··kne
'ł

dla z

ycięzc6w

-

„Grand Prlxu lodzi

w r<J111ach Swlęta Spor
towego Lodzi. odbędq się na łotza tuflowym
boiska WKS, Plac g Maja, wyAclgl motocyktowe 0 „Wielką nagrodę Lodzi". Podnłatą do
uzyskania jakn1.1jlepszych wyników, są licz·
ne ttagrody oflcm1wane prz02: entuzjastów
11port1J motocyklow„go. 'Bogata kolekcJa ,tych
nagród f•st do obejrzenia na wyst.awte I-my
d
Kanptor u1· kPlotr~otweóka, róg Traugutta.
wy„c g w wyznac:11ono· na go z.
oczą 1e
wystart
zapewnłbny
lmpr1tzy
ftpzmach
.
18
1
bitniejszych kierowców gwarantuje, te na st.adianie WRS zbierze - się elita aportowa naszego mi<iata.

w dniu dzlsieJuym

I

r z WY'rz.utem przerywa mu piękna lalka a
Huka1n zaczyna się jąkać.
- Sclśle mówiąc złożyłem za kogoś
bardw mi' dobrze znanego · kaucję .. Nie
sipod.zi1ewałem się nawt, że suma ta zostanie mi zwrócona, a jednak dzisiaj . ni
stąd ni z owąd zwróoono mi ją znowu.
- A zatem są to pieniądze ja.k gdyby znalezioifle.
- Poniekąd„.
Wera po<lcllodzi z uśmiechem do stołu
: do,t yka banknotów końcami wymanicurowanych paluszków.
- Wk~s.z, - powiada - jestem trostę do niego, nie skinęła nawet głową. chę zaibobonna i wierzę, że znałezione
Po_wiedziaiła chłodno „żegnam pana" i pieniądze przynoszą szczęście: podaruj
sztywrno, podobna do autorn9tu, o.puściła mi więc · tę dwbnostkę ... A zresztą i tak
,
pokój.
powinieneś z_apłacić j;lkąś karę za to,
J\to to był? - spytała żywo Wera, żeś po.zwulił ,' czekać na siebie. aż tak
kiedy zamknęły srę za nią drzwi.
długo!
Tom Hukan nie ma fantazii. Z31Stana0, Wera, kiedy chce, umie być przewia się właśnie nad tym, jakieby tu wy- mifa i urocza. Tom Hukan spo;rrląda na
kombin()·Wać kłamstwo, kiedy niespodzie nią jak gdyby olśniony. Zaa>otniina o
wanie przyszła mu z pomocą sama żona. ws.zystkiich swoich rozterkach i niep.ewTa zauważywszy zostawioną przez nościach.
zapyBerdyszową paczkę banknotów,
- Dobrze - mówi - weź · sobie te
tuje:
pieniądze: ale p,ocałuj mni-e za to. - wol
- Sprawy ha1n<llowe?
no podchodzi do stoj_ącej obok żony.
- Tak jest. Sprawy handlowe. Swe·
Wera lekko przytuliła się do nfogo i
go czasu pożyczyłem pewnej rodzinie pocałowała go w ucho.
trzy tysi ące złotych ...
- Czy jest za<lowolny moj pan i wład
- A zatem jiednak bawisz się w filan ca? - zmruiYła figlarnie oczy.
- Twój niewolnik jest bardzo szczętroipię? Nie posądzałam cię nigdy o rozrzutn-0~ć - tr-0che z przekąsem. troche śliwy - odpowiada sz<:zerze Hukan, pod
214)

Prred chwilą pomyślał o· niej, Tom,
że wygląda jak Kasandra. Berdyszowa

,_..,_, =

-

•

ma mistrz świata - francfa ' ' • w wdzl rozp<:iczęły się

roiI Mistrzostwa s.zerrliiil!rcte śWfata
gryw·aine w Lizbonie wstały zakońc:w-

I

si wa kr t

Usłyszy Zarząd PZB na

P
lłajlepszych szermierzy

be.

1

słowa!

a

I

czas gdy Wera ohowa zręcznym ruchem
do swojej torebki paczkę banknotów, za
walanycll krwią Michaliny tJ3erdyszówny.
Zaraz polem wielki; ciężkl Austro~
Dayl}1ler wiezie ich do „Europejskiej".
W kawiarni, w której czekają już. na
nich Ewa Dalmirska i ziaikoohany w niej
Feliks Ro<len jest już pełno w to późne
wrześniowe p°'poludnie.
towarzystwo warszawskie
Naogół
przyjechało j:uż z najrozmaiiszych uzd~
wisk i zagranicznych „kurortów". Panie
pełne ws.pomnień,
są pięknie opalone,
panowie rezpolitykowani.
Parę stolików da~ej siedzi, pod oknem
ma.jor szwoleżerów Barbacki. Mówi się
„wybuchnie czy
przeważnie o wojnie:
nie wybuchnie'?" a1lbowiem ostatnie prze
mówienia Adolfa Hitlera sa coraz bardziej prowokujące, a tempo zbrojeń niemieckich niepo~ojące.
Major Barbacki rozwiązuje je<l'nyni
zamathem zagadkę, która denerwuje
.
już cały świał.
- Pozwól królowo, - zwraca się dld
siie<lzącej obok śipiewaczki wodewilowef,·
Leny Kończyc. I wiekim palcem pr.zeJi•
cza guziki jej letniej bluzecz1d,
- „Bę<lzie, nie będzie?" - Dłoń majara przesuwa się swobodnie po k rą~ło;..
ściach, ukrytych starannie w cien1<in1
jedwabiu - •. Bedzi€ nie będzie!?"
• (D. ~. n.)
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LABORATORIUM Dentystyczne Dowl:iorczyków
26. Zakupuje wszelkie matertały dentystycz·
DROBNE-11111111111111111111111111111111
l111m1111mllilm1ir111
ne, płacąc 'ceny rzeczywistej wartości. 1957?
l'AlQ°:sTWQWY TEATR WOv~KA PD:..,:,KlEGO 1-~..,..._.--.KONSERWATOR i maszynę do lodów spn:e·
"oJ·Daszaiś ,,gCł~LŚ.'1EaSTtYraN.gAi~?media hiszpańska F. de !Wttnmiiffilttlll!!Ólllllfillil!ll Lekarze llllllllllllllllllllllllllll.llllllllllil AKUSZERKA ŁAGOWSKA IRENA abiturientka dam. Wiadomość; Zachodnta 33 u dozorcy.
Warszawskiej Kliniki prof. Gromadzkiego
'-'
""
19579
10843
LECZNICA-PRZYCHODNIA Plotr1'owska Nr S przyjmuje Zachodnia 52 tel. 151-76.
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
Gdań
sprzedania.
do
,,setki"
motocykle
DWA
Stefan 3'aluba, długoletni
Porady ambulatoryjne I domowe lekarzy spe- STARSZY FELCZER
ul. Daszyńskiego 34
19580
praktyk szpitala skórno-wenerycznego, Głów ska 67 - 10
tel.
19
'-10
przyjęcia
analizy„
cjalistów,
Dziś o godz. 19.15 ostatnie przedstawienie
WILLI ''' część sprzedam w Radogoszczu;
10844
8.
6
76.
62
na
6548
sztuki J. B. Priestley'a „Miasto w dolinie". 216-48.
oraz p-iace w Sokolnikach pod Łodzią zale·
W środę dnia 11-go czerwca premiera Dr med. BlLIIiłSKI - choroby serca - wzno·
19581
sione, oferty pod „Letnisko".
11111
1
111111111\
sprzedaż
11111m11111m
jednej z najzabawniejszych komedii G. B. wił przyjęcia. Legionów 3, godz. 11 - 14.
LÓD do sprzedania mała ność. Stoki ulica
Shaw'a „ŻOU~IERZ I BOHATER" w reżyse Dr JERZY ł.USZKlEWICZ choroby kobiece DOM, willę, plac, hale fabryczne, wars:l:taty, Hałubińskiego 26 (daw. Poniatowskiego).
rii Józefa Wyszomirskiego,
19583
akuszeria, pizyjmuje od 4 - 6 Legionów 3 objekt handlowy, gospodarstwo ::olne, ogrod
157 nictwo KUPIMY - SPRZEDAMY. Łódź, Plac SYPIALNIĘ oraz kreaens stołowy sprzedam.
m 6, tel. 203-78
TEATR POWSZECHNY TUR
Wolności 6, m. 4. Pośrednictwo. Godziny:
19584
19208 Pomorska 4la - 14.
Dziś o godz. 19 min. 15 arcydzieło polskiej LECZ. ZĘBOW. Pracownia zębów sztucznych, 11 . 1, 4 .6 .
12504 DOMEK murowany na letnisk:J pod Łodzią SPRZEDAM harmonię trzy rzędową Warsza,wkomedii Al. Fredry „ŚLUBY PANIEŃSKIE", Plohkowska Nr 8. Telefon 264-21.
Dr Ł. RÓŻYCKI specjalista chcrób kobie· wolny, odremontowany, dobra komunikacja ską, 4 chórową z regtstrem 120 bas6w, oraz
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
cych i akuszer!! ul. Legionów 9 tel. 166-29, tramwajowa, sprzedam. Łódź, Plac Wolności 6 pk.mową 80 bas6W z registrem. 6-go Sierpnia
Ostatn1e dnl „ARTYSCl" z piosenkami Jlrzyjmuje 2 - 6.
19585
19207 8 - 4.
18605 m. 4, godziny: 11-1, 4-6.
Z. Gozd'awy i w. Stępnia, z Dymszą w roli Dr A. KOWll.LSKI specjalista chorób skórno· MEBLE wszelkiego rodzaju kupuję stolarnia. SPRZEDAM maszynę do pisania i liczenia.
,,.
gł6wnej na czele zespołu „Syreny".
wenerycznvch przyjmuje Piotrkowska 26 ąo - Krasicktego 3 (przy Rzgowskiej) , przystanek arytmometr. Wiadomość, Kilińskiego 141 - 2,
Poczqlek przedstawienia o godz. 19,30. Kc;i
19586
q.
15073 od godz. 9 12249 Piaseczna.
7
dziny 3
sa czynna od godz. 10 - 13 t od 16-tej. tel.
MANEKINY krawieckie damskie, męskie oraz MOTOCYKL Ziindapp 200 i Triiump~e~
Pre
Maksymiliana
DENTYSTYCZNY
GABINET
272-70.
giera ze Lwowa. Specjalność: nowoczesna poduszki do prasowania poleca Józef Sob- jestrowane, tanio sprzedam. Narutowicza 45,
19-ej.
19587
garaż od 17 KAWIARNIA - DANCING „MASKOTKA" ul. protetyka zębów. Gdańska 26a, (róg Zawadz · czak. Zgierska 11. Pracownia Manekin6w.
sprze:
okfom
z
super
Tele!un~en
RADIO
Zmpówienia
kupno.
sprzedaź
ME.'B!.E
10591
169-00
tel.
kiei).
kon·
oraz
artystów
Piotrkowska 84. Występy
19589
cert znako~itego jazzu B.ci Łopatowskich. Dr. HENRYK !'ROCH.ACKI specjalista chorób zamiany Łódż. Piotrkowska 275 (sklep Galar dam.Nawrot 24 - 19.
.18289 PL.A._C sprzedam w Radogoszczu. Wiadomość
17476 skórno-wenórycznych, Legionów 17 przyj- i Bernacki).
19590
ISS23 OPEL BLUTZ 3 tonowy (na chodzie) natych- ulica Mielczarskiego 32 - 9.
3 _ a.
§'"'""'111111111m11111111111111m•u•11u111u111111111uu11111111111111111111111n t muje
~---19388 1202 zł. kosztuje para spodni kortowych w
Dr ZOFIA SI<ONIECZKA, lekarz szpitala Ko- miast do sprzedania, tel. 264·91.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
•
19592
D/H „Kotuśca" Piramowicza 12.
chan6wka. Spec. chor6b nerwowych przyjmu . SPRZEDAM patę koni dobranych maścią de
!= ~19462 POLECAMY w dużym wyborze płyty gramoje 4-6. Piotrkowska 16, tel. 276-43 . Leczenia reszowate, powóz i bryczką. Złota 4.
OSTATNI TYDZIE!Q' :Dziś o godz. 19.30
elektrowstrząsowe.
341 RADIO super „Minerwa" okazyjnie sprzedam fon owe mitzyki tanecznej i poważnej o ro z
~Rrvs·
19463 skupujemy płyty nawet połom'1ne. 6-go Sierft
Dr MIECZYSŁAW JESIOTR choroby -płuc i ser- Do.szyńskiego 16 - 23.
19593
E
'
ca, odma sztuc::na, Żeromskiego lb, tel. SPRZEDAM fortepian czarny krótki, krzyżowy pnia 23.
Wiadomość: Łódź HARMONIĘ pianówke 120 basów sprzedam.
ę z picsenka:ni Z. Gozdawy i W. Stępnia
216-27, 4 - 6.
14798 w bardzo dobrym stanie.
19393 Karolew, Grodzieńska 24 - 4. Jabłońska, do
z A: DYMSZĄ w roll gł6wnej, na czele
:1·
Dr RATA'YSKI WITOLD- choroby r:hfiurgiczne Wschodnia 25 - 4.
20-ej.
19655
.
_ zespołu „SYRENY".
.
18575 MOTOCYKL BMW 750 cm. z kc:;zem i z pa
i kobiece, Andrzeja 7 tel. 153-31
KUPiĘ maszynę swetrową szeroką od 80-100
tel
154.
Piotrkowska
sprzedan!a.
do
pieromi
Dr KARÓLSZAJN chirurg i Qrtopeda. żeromKasa czynna cały dzień. Telefon 272-70
18910 cm. od 8 do 10 adres Kamienna 5 u szewca.
159-13, J. Piotrowski.
:11,„ .... „.„„„„„.„„.„„„„.„„.„„„„„„„„„11•11011111~1111111111u1111i sldego 113 tel. 250·70. Przyjmuje 4 - 6. 15545 PLATYNY 32 feiti Szubert i Salzer poszukuję
1965$
choroby
Dr. med. HERDER STJ\N!Sł.AW SPRZEDAM harmonię nową; 120 basów z re·
firma Mesla. Śródmiejska 43-5 III p.
skórno-wenery . ne, Gdańska 46, 3 - 6, tel.
19633
23.
ąistrem. Gdańska 172 212·62.
16140 mr1mo dobre kupię, wiadomość, tel. 173-2l
19385 DZIURKARKĘ „Guhnanna" w dobrym stanie
D• med. fili 2.AURMAN specjalista chor ·· . skór·
19634
sprzedam. Główna 31 - 1.
nych i wenerycznych, przyjmuje S - 10 DOMEK jednorodzinny dojazd tramwajem. KuDZIŚ OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE.
l UWAGA okazja radioaparat Blaupunkt do
1938
pię natychmiast, tel. llC-35.
1$202
i 5 - 7. Nawrot 8. Tel. 129-39.
o godz. 19.15 sztuki J. B. Prlestley'a
sprzedania, klctwialura oczko magiczne. „Ba
KUPIĘ wózek dziecięcy głęboki i wanienkę'
Dr. TADEUSZ CHĘCif?SKI, asystent szpitala
19635
metalowa dla niemowlęcia tel. 151-25, od Kryn!ca", Zachodnia 27.
skórno-wenerycznego św, Marli Magdaleny. godz. 15:ej.
19210 SPRZEDĄM motocykl DKW 500 cm. z koszen:
przyjmuje 7 - .8 i 3 - 6. Piotrkowska 157,
PAPIER maszyno.w y, szybkosch11ący, przebił
2 cylindrowy. Ruda Pabianicka, Pabianicka
tel. 203-11.
W §rodę, dnia ft czer_wca premiera ko·
140 kowy, kreślarski, szktcowy, wszelkte artyku .
200.
19636
medU G. B. Shaw'a .ŻOŁNIERZ I BO·
Dr JERZY BORECKI specjalista chorób żołąd ły biurowe poleca po cenach hurtowych : llADIO sprzedam 6
lampowe 3 zakresow e
HATER
kiszek, wątroby, Narutowicza 35, przyj- ,,Skltl.dnica "Biurowa", Łódź, Piotrkow•ikcr 69 z oczkiem.' Mtedziana 18 - 12.
1963 7
.~1•t•tllllUllllllllllllłlllllUlllllllłllllllllłlllłlUlllllllllllllllUlllłllłlllllUłl1 ka,
'
18611 telefon 116-60.
muje 4 - 6, tel. 206-99.
1950 9 DO SPRZEDANIA wirówka 'farbiarska bęben
Lekarz-dentysta ZOFlA BALICKA przyjmuje PAS skórzany podw. szyty nowy lub używany 85 cm. wiadomość: pralnia, Gdańska 65.
111111111111111111111111111111n odlO - 13 i od 16 - 19. Monłuszld 11, tl p!ą· dł. 20 m\1. szet. '3SO-.\OO mm. g1ub, \2-\.\ mm
llllllilllllllllllllllllllllllll
1963 8
93 pilnie poszukiwany Zgłoszenia „Reklama " DO SPRZEDANIA mogla ręczne i elektryczne.
ZAMIEłflĘ poje'dyńczo mieszkanie przy Zie- !ro, tel. 151-15.
19370 Il-go Listopada 26, Różyckt.
lonym Rynku na 2 policje z kuchnią w_ o)mlicy Dr MIKOŁAJ BORNSTEIN akuszeria, ginek o- Piotrkowska 46, tel. 173-59.
19639
10570 IGŁY pończosznicze wsze1kic'h systemów ko ż PRACOWNIA walizek poleca walizkt po ce
"Zwtrkl: Koszty remontu zwrócę. Wiadomość: logia, Traugutta 9.
19108 Dr LIBO ALEKSANDER choroby uszu gardła dą ilość kupię. Oierty: Centralne Biuro Ogło nach konkurencyjnych - h'urt - detal. Kili n·
tel. 272-24.
19247 sk!ego 86, sklepy specjalny ral:iat.
10 i 4 - 8 szeń, Plotrkowska 70 „Promil"
POS?UKUJĘ pokoju z kuchnią lub bez, wszyst I nosa, Daszyńskiego 6. Od 8 1964 (t
661 PŁYTY PATEFONOWE nawet połamane ku MOTOCYKL Ziindapp na kardan 250 cm.
kie koszta wrócę, ewentualnie pokó'I sublo- po peł. Telefon 101-50.
1606 1 Ziindapp 200 cm. pravr1e nowy sprzedam. Se
katorski 'd la małże.ństwa. Łaskawie zgłostć: Dr. med PŁOSZKO WŁADYSŁAW, choroby pujemy. Pomorska 25, Białecki.
19438 skórne i weneryczn~, Kilińskiego 145 od 5-7 SILNIKI elektryczne, łożyska kulkowe, narzę - I}atorska 23 - 24.
Al. 1-go Maja 50 - 4.
19641
16141 dzla, obrabiarki, artykuły techn1czne, kup i.
POSZUKUJĘ pokoju sublokatorskiego. Zgłosze  tel. 123·87.
nia 'd o admin!slTacjt pod Nr 8960. . 19442 LEKARZ DENTYSTA Tadeusz Minlz, przyjmuje sprzeda Biuro Techn!czno-Handlowe, Kośclus z 11111111111
1111111111
1847 1
POKÓJ z kuchnią lub pokój, poszukiwane. Poludniowa 46 tel. 268·91.
12659 ki 32, tel. 219-18.
Koszta zwrócę, pośrednictwo poząoane. Dow- DENTYSTA Wodnicki Stanisław, specjalność: MEBLE sypialnie, stołowe. kuchnie, tapczany 2 WYKWALIFIKOWANE zawtjaczkl na stał ą
19628 korony i mostki porcelanowe. 1).ndrzeja 11, sztuki pojedyńcze, gotowe ł na zamówieni e pracę potrzebne. Fabryka cuklerk6v; „Delie
borczyków 26, paszteciarnia.
1944.Q
ZAMIENIĘ domek z ogródkiem na pokój z tel. 154-12.
13801 poleca Izdebski. Plo!rkowslia 31 - 2 plerwsz e ja", Żeromskiego 31.
9
1863
front.
piętro
kuchnią lu0 inne blisko tramwaju. Nowe Złot Dr. LENCZEWSKI choroby kobiece i akuWYKWALIFIKOWANYCH tkaczy na krosn a
19629 szer!cr, Sienkiewicza 51, godz. 3
no, i-Podjaz:Oowa 7 (aawntej Majowa.)
7, tel. NA)ICORZYSTNIEJ kupisz, sprzedasz, zamie
zardowe (jedwab) i !rajberki (przewi}aczki )
POSZUKUJĘ lokal na pracowntę krawiecką 181-47
589 nisz pierścionek, ofoączkę. zegarek w s!depi e na jedwab poszukuje prywatna tkaln1a me
1863 8 chemiczna. Wynogrodzede dobre. Zgłasza ć
2 lub 3 pokoje z kuchnią w okolicy Piotrkow Dr. FALKOWSKI, chirurg urolog, specjalista 11 Listopada 3.
~lej Wicidomo"ść: Armii Lu"tlowej 28-19.
chorób nerek, pęcherza, dróg moczowych. RADro super 3 zakresowy z okiem sprzedam się: Bojanowski 6-go Sierpnic; 70a od 14 d o
19657-a Piotrkowska 23 ~ 4. (3-4) tel. 191-89. 11495 Stalina 12-10
16-tej„
19474
EAMIENIĘ pokój z kuchnią z dozorctwem na
Dr ŁOZA EMIL, specjalista chor6b skórnych, RADIOAPARATY. fotoaparctty, 'kinoaparaty' POTRZEBNE KoŁdrzarki do ręcznego szycia
1
pojedyńcze bez aozorctwa: Wiadomość Tar·
wenerycznych;przyjmuje od 3 - 6, tel. 179-56 ~elefony, motorkf, ka.żdą rad:iową lampę ' Zgłoszenia ;irzyjmuje wytw6rnia waty i kołde r
19648 Sienkiewicza 34.
gowa 31 - 49.
1945 3
91 różne przyrządy i narzędzia kupuję - sprze Łódź ul. Południowa 28.
zamieniam, Gdańska 17. Księżniak
daję Dr MIRSK I akuszeria, choroby kobiece. Że
Piotr
zaraz.
od
kuśnierka
zdolna
POTRZEBNA
.
a 1111111111111111111111111111111I romskiego 37, tel. 257-23.
a u
11111111111111111111111111111111
12993 WIÓRA z trocinami do izolacji lub opako
kawska 88 - 52 II podwórze.
1961 3
wań szkła !tp. tanio dostarcza: Lol:ior, Kato
Dr KOWALCZYK JERZY choroby skórno-we·
POTRZEBNA pon:oc domowa, referencje h
KURSY Centralnego Zwiqzku Stenografów t
8
1950
306-42.
tel.
23,
3·Majo
wice
14469
neryczne, ŻP.romskiego 41; 3-6.
nieczne .. Żeromskiego 17 - 30, goqz. 16 - 18
Maszynistek Rz-pli!ej Polskiej, Ptotrkowska 83
wenerycz· WYTWÓRNIA wafli „Irlo" poleca wszelkieg o
REICHER
Dr
chorób
specjalista
1961 4
1 Kilińskiego SO, przyjmujtt zapisy na stanorodzaju wafle do lodó.w. Andrzejów ul. Rok!
• grafię, kslęgowo.ść, maszynopisanie, grupy nych Południowa 26. przyjmu!e 7 - 8 i 2 - 5. cińska 49. (zamówleni'CI kterowoć: Łćdź, te1. POTRZEBNA wykwalifikowana ekspedientka
18572 Dr med. J. Vogel ze Lwowa - specjalista 166-56.)
początkujące, zaawansowane.
1938 o Zgłoszenia: Jaracza 14 (pasztectarnta). 1961 5
chorób kobiecych I akuszer!! przyjmuje ul.
KORESPONDENCYJNIE nauczam: matematyki
FOTCi"iPARATY dobre od 600 - lornetki od POTRZEBNA rutynowana kucharka c;lo rasta
12376
Narutowicza 4, tel. 260-92.
fizyki, Znaczek 10. Opoczno. Skrzynka 26.
600 - wyroby złote, srębrne najtaniej poleca uracji. Armii Ludowej 38 (POW).
1961 6
17616 Dr B. DOBROWOLSKI specjalista chorób ner· „Okazja". Kilińsktego 47.
1879 2
Zgłoszenia: Piotrkow
krojczyni.
5,
do
3
oa
POTRZEBNA
przyjmuje
seksualnych
I
wowych
KURSY kroju i szycia, oplata miesięczna 500
POKOST malarski (lniany), podłogowy, pole
84
1961 7
ska 22 - 51 od 8 - 6.
19624 Kopernika 6, tel. 186-00.
'l:ł. Gdańska 154, front Il piętro.
ca Wytwórnia Chemiczna „ULTRON", Łódź ,
Dr RATAJ·ŻURAKOWSKA specjalistka chor6b Południo.wa 78·80. tel. 138-19.
19567. POTRZEBNA pomoc domowa zaraz.· Kilińskie
111111 li sk6rnych, wenerycznych u kobiet, kosmetyka
11111111
1961 8
OKAZYJNIE sprzeaam pilę taśmowq- 60 cm „ go 46 - 28.
lekarska. Piotrkowska Nr 33, godz. 12- 1 1 piłę tarczową z l:ionnaszynq i większq częś ć KUCHARKA
pensjonatowa potrzebna. świa
ZAGUBIONO· kartę rejestracyjną, handlową ' 3-5 1/r.
96 !rezarów. Armii Ludowej 40 - 5a.
19573 dectwa konieczne. Łódź, Gdańska 9, sklep
na nazwisko Mrozek Stanisław, Ks. Brzózki 40
Dr med mtfro '"'Sl\WERY specjalista chorób MOTOCYKL 750 kardan prawie nowy sprze
1961 9
ZAGINĄŁ bilet 'Służbowy Nr 6126 KEŁ dnia
skórno wenerycznych. Przyjmuje ul. Kilińskie· dom. Chojny Pryn_cypalna 7.
19574 POTRZEBNA pomoc domowa na d'ol:irych wa
4. 6. 47 r. Polak Maria, Ł6dź, Marszałkowska
86
go 132 godz. 12-2, 4-6
WILLĘ lub dó'illek z ogrodem niezwłoczni e runkach. Piotrkowska 85 - 16.
1963 l
29 - 2:
1962 o
ZGUBIONO kartę rejestracyjnq Kutno. Pary ż DR. S. ŻURAKOWSKI specjalista chorób skór· kup1ę w Łodzi lub' pod miastem, tel: 105-80 POTRZEBNY stolarz meblowy ulica P!otrkow
1957s
.
1963 2 nych, we.nerycznych i moczopłciowych powró
Marian, Piot1kowska 122.
1962
c!I. Piotrkowska 33 go ~i! 12 - 13, 15 - 17,30. DEKAWKA 200 do sprzedania w stanie do ska 189. St. Ratajczy~
ZGUBIONO teczkę z dokumentami Urzędu Li 19647 brym po generalnym remoncie. No,womiejsk a POTRZEBNA dziewczyna do 13 m!eslęczneg o
\twidacyjnego, wteczorem 4 czerwca. Uprasza
19576 dziecka. Piotrkowska 58 m. 3 g. 17 - 19 1965 7
11, restauracja.
Jię znalazcę 0 zwrot dokumentów. Dygasiń . AKUSZERKA Wojtasiewicz, abHurientka War.
skiego 6 - 24, Bloki ZUS-u, Chojny za wy szawsklej Kliniki · prof.esora Gromadzkiego FUTRO lub palto damskie i męskie kupię GOSPOSIA samodzielna potrzebna zaraz, re
19578 ferenc1e. Piotrkowska 36, sklep futer.
19644
18 853 Pomorska 4la - 14.
19646 przy1mu1e - Pomorska 43.
nagrodzeniem.
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