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Anglia owłasnych. siłach
budować

chce swą gospodarke. . · z ZSRR, ·Polską' i

Zac.ieśnienie współpracy

Jugosławią

·

Dzis .w poniedziałek nastąpi w Lbndy-1.którzy odwiedzają swc!je okręgi · wybor- Wielkiej Brytanii od Stanów Zjednoczonie podpi~anie _3-letniego ~kładu handlo-1 cze, ~-~noszą o ni~c?ęci: . któ'rą .• ~dradza nych i od „pol~tyki ?ofara". .
• . .
Wego · między W. Brytanią a Polską. Iudnosc wobec z~leznosc1 Angin od StaJednym ze sr~dkow tego uwolmema który
otrzymał od władz węgierskich
Dziennik amerykański „PM" omawiając nów Zjednoczonych. Publiczność brytyj- się i usamodzielnienia w dziedzinie gosrzekomy książę Zapolya, w rzeczywistozawarty układ, stwierdza, że Wielka Bry ska chętniej, niż kiedykolwiek wita kry- podarczej, jest
ści ppor. Cezary Juszyński.
tani<l: pragnie się usamodzielnić pod tykę posunięć rządu amerykańskiego ZACIESNIENIE STOSUNKOW Z KON{Ćzytaj na str. 2-giej).
względem gospodarczym
przede wszystkim na arenie międzynaTYNENTEM.
I ł:IWOLNIC OD WPŁYWOW USA.
rodowej."
Dlatego też tendencja do polepszenia sto
Zapowiedziana wizyta ministra bryCoraz częściej ukazują się w prasie sunków z Polską jest fakte_m o znaczepotęBiają poUtykę Trumana
tyjskiego Bakera do Belgradu, wskazuje głosy nawołujące do uniezależnienia się niu długodystansowym.
: na to, że 1:1ałeży oczekiwać podobnego U\\l\lll\l\\\\\\llllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll//111111111111111//lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll „New Jork Times" donosi. że republikań·
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ANGLIĄ JUGOSLAWJĄ.

porozumienia ·
POMieozy
A
Oficjalnie minister Noel Baker udaje się
do Belgradu felem otwarcia wystawy

książki
angielskiej, ale wiadomo, że
początkuje on !>ertraktac_je na temat

za-

za-

warcia traktatu handlowego z Jugosła-

wią.

Następnie

'

dziennik „PM" przypowkrótce mają się_ rozpocząć
rokowania handlowe pomiędzy

że

:nina.
ważne

'-nglią a Związkiem Radzieckim. Anglia
pragnie importować z ZSRR przede
wszystkim zboże i drzewo, a wzamian
może zaofiarować maszyny.
Równocześnie korespondent dziennika
„PM" donosi z Londynu, że tutejsze wła
dze zaczynają zwracać uwagę na wzrost
pewnych
ANTY AMERYKANSKICH NASTR.0-

JóW

w Anglii. O nastrojach tych został powiadomiony przez ambasadę amerykań
ską w Londynie - rząd USA.
Członkowie · parlamentu brytyjskiego,

„Dni Krakowa"

wznowione od

bieżącego

roku

Na bogato udekorowanym rynku krakowskim odbyły się uroczystości zwiqzane .
inauguracjq „Dnt Krakowa", wznowionych w
b'ieżqcym roku po raz pier.wszy po przerwie
apowodowc;mej wojnq.

Pszenica dla Polski
Przy elewatorze

zbożow:

..• w G'dańrku roz· · statek ss „E'zra
Meeker", który przybył ·cl - -olskl z Galvaston
' transportem 8.881 ton pszenicy.

ładowuje się

Sąd

amerykań

nad Schuhmacherem

Na Międzynaro<lowej Konferencji Soejalistycznej odbyło się w dniu wcwrn~·
szym przesłuchani·e Schumachera.
Delegaci zadali Schumacherowi liczne
pytania. Następnie rozpoczęła się dyskusja w sprawie ewentualnego dopuszczenia Schumachera do obrad.

Katastrofa „Moskitó"
Dwumotorowy samolot ty·pu „M-0ski·
to", lecący z Manchesteru, wpa-dł do kanału La Manche. Dwaj lotnicy cywilni,
którzy znajdowali się na pokładzie aparatu, zostali uratowani z morza 'Orzez
ti'arowiec amerykański..

'
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Naród włoski nie chce rządów mnieiszości. - Robotnicy nie cofną się przed strajkiem powszechnym

Nawet republikanie

ski senator Robert

Taft zamierza

wystqp1ć

~ spr~w~~: ~::~~~: c:i;:i:~~~:/~t:~~:
~~:
Łactńskiej.
0

dncczon.ych z krajami Arr.eryki

Prepozycie
ZSRR
,

w sprawie kontroh energii atomewe}

Z Rzymu don_oszą, że Włoska Konfo .. , ostrze1'szą walką - do sfra1·ku po wszech Omda.wiakj.qc ostatbule odświaO.Gczen.iek delegotc
ro ziec 1ego am asa ora
romy o na po·
deracja Pracy zakończyła w dniu wczo· nego włącznie.
siedzen1u Komisji Energii ·•omowej. ko;: .
rajszym namw.rczajne. obrad·, po.święKomjtet Wykonawcz. Włoskiej (fartłi pendent Agencji Reutercx stwierdza że.zos 1 ot
..
1·t
k .
Komunist yczn€.J. • . d I .
. ło ono przyjęte w kolach międzynarodowy.eh
~one sy uaC]! po 1 ycznej \V ,ra1u .
osw•a czy , 'ze ro bot nrzbliżon..,,ch do ONZ z w1elkim uznaniem.
Na ostatnim posiedzeniu uchwalono cy włoscy nie mogą udzielić votum zaAmbasador Gromyko stwierdził w , swym
wspólną rezolucję - wniesioną prz€z ko ufania rządowi, w którym nie zasiadają przemówieniu, że wkrótce przedstawi :c:..we
munistów i soc1'alistów w sprawie wspól przedstawiciele robotników.
prop::izycje swego rządu w sprawie k'ontro·
li nad produkcją energi! atomowej.
nego frontu do walki z reakcyjnym
* * *
Komisjo ONZ dla spraw energii atomowej
„rządem" de Gasperi.
Według doniesie11 z Florencii, ostatn;e zbiera dę w środę dnia 11 czerwca i , "lW·
Rezolucja ta upoważnia konfederacie wybory do Komitetu Centralneg0 Włos czav arr..basador Gromyko sprecyzuje prawdo interwencji w życie polityczne kraju kich Związków Zawo.dowych przyniosły dopodobnie nowy plan radzie :ki.
w wypadku zagrożenia interesów świata zwycięstwo komun!stom, którzy ·uzyspracy.
kali przytłaczającą większość mandaLud wioski nie cofnie się przed naj· tów.
Kryzys całkowicie zażegnany

Sytuacja na

Dola ry nie

' pomogły

Greckie wojska faszystowskie
Donosz z Aten, że ataki oddziałów po·
wstailców greckich na duże miejscowości jak florina, Kikos, Livandion i inne
oraz wzmożona dz·i ałaln-cJ<ść powstańców
w -01kolkach, w kt·óry·C·h prze·prowadzona
z·ostała ostatnia ofensywa wojsk rzado·
.wych, budz,a, zaniepokojenie w kołac·h oficjalnych.
O_d 31 maja odbY\fa'ia sie nieustanne
konferencje władz wojskowych, na któ·
rych omawiane sa wyniki wiosennej ofen
sywy przeciwko powstańcom i ogólna sy
tuacja w kraju. Na posiedzeniu rządowej
rady politycznej z udziałem oficerów
sztabu. które odbył-0 sio 2 czerwca, oma-

Hiszp
ania
Franco

ponoszą

nadal

klęskt

wiano nowe posunięcia, których celem
ma być zniszczenie rnchu pa rtyzanc·
kiego w Grecji.
Oficjalnie oglosz-ona została . tylko jcd·
na decyzja. Postanowiono mianowicie
zwiększyć liczebność armii i uzupełnić
stan jej uzbrojenia. Decyzja ta świadczy
o tym, że zwycię.ży ooglad, iż armia na
stopie vokoio·w€j nie b€•dzie mogła opano·
wać ruchu pow stańcze·go.
Rzą·d zamierza rzekomo z.aruadzić sian
wojenny w różnych większych miastach
oraz przeprowadzić ar·esztowania na szcr-oką ska·lę w zamiarze uniemożliwi enia
przypływu no\vych sił z miast -do oddziałów Powstańczych.

monarchią

Węgrzech

Przemawiajqc do węg'~·s ki'ch '. .<.ców vrcjennych. którzy
zostali
zwolnieni przez
w ładze radzieckie jeszcze
przed weJścien:
w życie traktatu p'okcjcw€<:;Cl z Węgrc: '1;. pre
zydent republlki w~ ~:erskiej Zolt:m Tildy
oświadczył, ż e kryzys
pol!ty;::zny na Wę
grzech został rozwiązany na drodze konstytu·
cyjnej .
Prezydent podkreślił. że
sa zagraniczna
powtorzo wciqż wiadomości o rzekomym „u
machu sianu" i o ~nburzeniach na Wec rzech.
Wi a domości ~g '>Cl całkowicie zmyślo-;e ,
Następnie prezydent stwierdził,
że naród
węgierski odczuwa gk~)rik::: wdzięczność wo.
bee Związku Ra.dzieckte:- '
·. to, że jeńcy wo
ienni zostali przed terminem zwolnieni i mogli powrócić do domó'w. · Zc-.stcd oni w ::raju
ustrój, który dqży dg ca!kowi)ego · zlikvrid9·
wania fa talnych · pozosta~ości poprzcdn.ic:;b
rządów faszystowskich -ńa W: <;grzech.

Powrót literatów.· ~

z emigracii zapowiada' Anfoni Słonimski

Onegdaj przyleciał samolot~m do War
szawy znany poeta i krytyk Antpni Sło·
nimski, pi,astujący obecnie stanpwisko
przeprowadził
końca
Pre_zesa Sekcji Litera,ckicj UNESCO.
Agencja Reutera donosi z Madrytu, że par- mu pretendent Dcl.I; Jucin oświadczył, że po· Znakcimity poeta przel:Jywae hędz1e \v
lament htszpański uchwalll prze21 aklamację wróci na tron jei~ynie w wypadku, !eieli ge· kraju cf luższy czas i odwiedzi. również
I zw. ustawę o następstwie tronu„ na zasa- neral Franco. przekaże mu cołq wiudzę, nie Łódź.. w Warsza\vie w nadchodzącym
dzic- której Hiszpania stanie się fo1malnie mo stawiając żadnych warunków.
sezonie wystawi jedną z dwó~łi pr.zywie
nnrchiq, o generał Franco pozostaje w dal·
Nawiązujqc ;io tego ośwradczeni::, sana- zionych sz.tuk teałralnyd).
. .
szym ciqgu „naczelnikiem państwa"'.
lor Bilbac stwierdził na r~-· Jdzen 1u ~ ::irlaAntoni Słonimski zapO\.V'.iada, że w
Zwolennicy pretendenta do tronu Don Jua- mantu, stawiojqc wniosek ó uchwal~nie usta niedługim. czasie przy~ą do kra.iu ró.wna oglostli w Madrycie oświadc:i:ente, w k16· VfY o następ;;twi~ tronii, ża monarchio bę· nież ioni literaci, .fak Melchior Wańko
rym stwierdzajq1 że · nie uznajq ustawy o dzi.e w Hiszpanii przxwróccna .za c:iłkowt:q wicz, Cat-Mackielvicz,
Kuncewicz~wa
Wprowadzeniu monarchii, uchwalonej przez I zgodą gen~rnla Fianco; B~z lei zaoti'y nie be.- IZbigniew Grabowski oraz artv~ci Tom
cailament. Jak wivdomo, kilka miesięcy te· dzte moncrchii
{i Jarossy.
(sj
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Horthy przemawia do narodu. -

Budapeszt w ogniu „katiusz" radzieckich. ,
Zaproszenie na bankiet. - W. królewskich komnatach
Nasz warszawski Adonis. iPomimo, że
w .rozkoszach ziemskich, nie
zapómina o tym, że jest Polaikiem i że
w tragiczny;ch dla Narodu c:hwiifa,ch powinien niezależnie od tego, w jakkh okolicznościach się znajduje, pracować dla
sprawy polskiej.· Opowiada więc swej ukochanej hr. Ilonce o Polsce, jej obyczajach, o wielkim męczeństwie narodu i ibudzi w jej sercu wielkBt nienawiść d-0 Niem
ców. Było to foż w traik-cie warszawskie
go powstania.
Ks. lfonca ipodaje myśl, żeby nawi·!l,Zac
konfakt z polskim ruchem oporu na Węi
grzech.
l(e2)olutny „ksią-żę" tłumaczy ukochanej, że jest najprawdopodobniej obserwowany Przez Gestaw, jako ktoś, kto
przybył z te·renu Q. 'G. i że należy wobec
tego działać ostrożnie.
Postanawiają
wspólnie szk-0dzić Niemcom i]a własrią,
1'ławi się

rękę,

-Q,kazja nadarzyła się niebawem. Do
pałacu ks. Pestehycz w Keszthely przyjeżdża gen.·maior Wermachtu Schulze z
ż~idaniem przydzielenia mu kwatery w
pałacu.
Księ,żma, a·czkolwiek serdecwie
nie znosi Niemców, niemniej jednak z po

ll:iudelł ipolitycznych nie odwa•żYł.a się mu
odmówić. Wyniosła i <t'umna, z fodowatą
uprzejm-0ścią. przez lokaja wskazała grubemu Prusakowi sze:ść pokoi, 1k tóre może
zająć i, nie oodad1 ą.c mu ręiki, szybko o'Puściła sale.

Pomimo, iż zamek posiadał 366 pokoi,
tzn. tyile, ile jest <lni w roku, księ'żna. nie
zec·hciała mieszkać
pod wspólnym ·dachem z Niemcem. Za namową. ksi~cia Jana i księżniczki Ilonki opu1ściła zamek,
polecając służibie
nie O'bsłngiwać butneg-0 Niemca. Wraz księlżną Festehy·cz
nasz „ksią,żę" z naneczona ipojechali do
Budapesztu·. ·

III

fę nie tylko własnego na.rodu, Iec:z i stry · Hortheg() i proklamuje powstanie Rządu
czek na własnej szyi.
.
Narodowo-Socjalistycznego przy boku
W ostatniej chwili admirał próbuje „Wielkich- ~iemiec".
ratować sytuację. Pewnego pięknego '
W1pływowa jeszcze: a.rystokracja wędnia październikowego n;lieszhficy Wę- giierska krzywym· okiem patrzy się na
gier usłyszeli przez megafony radiowe nowoupi~zonego „Filhrtera". Zresztą
drżący głos swego „pana i władcy" s~m ~zalasi z.daje sobie sprawę, .że naHorthyego:
rod me chce otwartego rez1mu h111erow
- „Obywatele! Naród węgierski nie skiego. Szaiasi wraz i arY.&tokracją dochciał załatwiać swych sporów granicz- cho<lzą . do wniosku, ie naj1epszym roznych z Rumunią, Jugosławią i Czecho- wiązaniem będzie
słowacją przy pomocy oręża! ObywafeMARJONETKOWA MONARCHIA.
le! przejrzyjcie i zaprzestańcie bezcelo- Arystokrad są delikatni, dobrze ułożeni
wej walki, która nam przynieść może i ordynarnych burd nie znoszą. Na~wtylko nieszczęście i .hat'lbę!"...
no ·wolelihy monarchję. AJe komu odI dalej i' dal·ej w tym sensie...
dać koronę?
Nasz królewicz znajduje się wówczas
Książę Est~rhazy, 75-o łetni staruszek
na centralnej ulicy Budapesztu. A że jest chory i zdziecinniały. Syn ks. Fesmlody jest i pełen temperamentu nie mo- tetycza ma 3 lata i znajduje się w Szwaj
że powstrzymać się od wyrażenia za- carji, więc też odpada. Potomek Franchwytu i rado ści z powodu zmiany kur- ciszka Józefa, Franciszek Józef II nie n.a
-;u. Nies.tety jednak radość trwała krót- daje się z~ względu na swe austriack1e
ko.
·
pochodzenie. (Węgrzy r1ie cierpią Au' Tegoż dnia były kryminalista Ferenz stryjaków z.e względu na niedawną przy
Szalasi (Już wisi), przywódca faszystów należność do au trn - węgierskiej mowęgierskich urządza wraz ze swą ban- narchji, na której wyszli, jak Zablo<:ki
dą, wespół z Gestapo
pucz, aresztuje :ia mydle).

.K andydat na tron·
Wszystko odbywa się naturalnie w
sposób nieoficjalny, bez krzyku i udziału prasy. Na widowni zjawia się
„Ks. Jan Zapolya" Na wspólnym zebraniu działaczy narndowo-socjalistyc znych i zęści ar)'f'to
kracji, która im sprzyja, pułk. Micskey
z 3-go Oddziału Ministerstwa Honwedów, który jedyny w sferach oficjalnych
wiedział o istnieniu naszeg-o królewicza
- wysuwa jego kandydaturę. ·
- Na bezrybiu i rak rybą! Zr ~ sztą ród
Zapoly'ów miał d o ~r;1 „markę". wśród
narodu . Był to kroi ludowv, cos " ro-

dzaju naszego Piasta, który w średnio
wieczu bronił Węgry przed Niemcami.
Zgromadzeni, po wysłuchaniu przychylnej o „księciu" opinii pułk. Micskeya wy
powiedrieli się z e~tuzjazmem za wspom
nianą kandydaturą. Ponieważ nasz królewi'(:z uchodził za 15-o letniego chłop
ca (faktycznie miał lat 17 i pół) postano
wiono działać ostrożnie.
Rozpoczęły się wizyty dostojników
węgierskich do „progów" „księcia". Nie
zdradzając celów wizyty „panowie" w
r~zn:<1wac~ z księci~1!1 wychwalali pod
rneb10..<;a rod Zapoly ow, 1ch męshrn,

I

Wojska radzieckie zajmują Siedmiogród. Leje się krew żonierza węgier
skie.go za obcą i ni~łuszną sprawę. Lud
węgierski cąraz ostrzej podkreśla swą
nienawiść do Niemców. Faszvstowska
i WSZELKI SPRZĘT RADIO- ·
policja i Gestapo szalej<) - Odbywają
TECHNICZNY poleca firma
1
się masowe egzekucje, więzienia są pełJan Walczewski i S-ka Łódź:, ul. Kilińskiego 10
ne.
,
Admirał Horthy czuje się nieswojo.
Dał się wciągnąć w awantur? W?jenn.ą
[,WAGA: Porad technic:zn~ch udzielam)] bezpłatnie.
przez ordynarnego kaprala Hitlera, WOJSPRZEDAŻ
KUPNO
ZAMIANA
sko jegddostaje w skórę i widzi kataslro ~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~·

IOWE

{ nad czym że to mistrz zadumał
tak głęboko?
Hipolit Drewienko wychylił się z chmu
ry mikzenia, a zstąpiwszy z MontEverestu swojej wielkości, rzek} zwolna:
- C::zy zauważyliście, kólego, że kóń
czvny dolne tej lafiryndy Leny Koń
czyc są ni€5kończenie długie?
Zanem,
opróżniwszy dopiero
co
przez kelne:ra przyni~ iony nowy kieliszek codaillu, raczył dorzucić jeszcze:
- Tak, bezsprzecznie, baba ma łydki
-

6ię

. me;"li6w4 -

Bard ziej milcząc y jest tylko \\ ieszcz
warszawski~j kawiarni Hipolit Derwien
ko.
Autor ni ez apomnianego tomiku liryków, zatytulO\nnych . skromnie „Ja i
Kosmos". Sie<lzi poważnie -- zagab:o~
ny w s wojej wł a·s nej wielkości - i duma .nad cz ymś głęboko.
~zyżhy zobaczył brzeg wieczności,
a1bo uśmi e ch os tatniej tajemnicy? A mo·że po triu latach milczenia genialny
mózg ·jego śni nowy wiersz, którym
olśni snobów, zakochanych w „Wiadomościach LitNackich"• .
Siedzący obok niego młody adept kunsztu pisarskiego, który za cenę kilku
coda illó\\\ kupił 59biie prawo siedzenia
w kawi.arni obok znanego poety, E·poglą
dał jak w tęczę w twórcę cyklu poety·
czriego „Ja i Kosmos". Dyskretnie szepnął coś do ucha kelnerowi, a potem, nie
odrywając· pokOrn:;:cłi -O_CZU Q.Q oblicza

Derwienki

zap:vta-łt

~

pierwszoklaśne!
I pogrążył się

znowu w niemej kon•
templacji.
Pani E\\~a Dalmirska, która ledwie że
zauważyła ukłon ma iora Barbackiego,
nagle przestała być krótk(lwzroczna, i
:-.pojrzała uważnie w stronę wejści~.
Oto ubrana jak zawsze ekscentrycznie, trzymając w ręce parasolkę niby
szpicrutę wchodzi do ka\viarni pani Rylska.
'
Mijając kh stolik, właścicielka stajni
wyści.gowej obrzuciła towarzystwo krót
kim spojrzeniem swokh bystrych oczu,
a skinięciem powiek odpowiedziawszy
na ukłon Rodena przechodzi dalej.
Pani Dalmir~a uśmiecha -si'ę trochę

drwiąco.
Minęły · jui czasy, kiedy to pani Ryl·
ska była jej groźną konkurentką.

N8 zamkU kro'I ews k•Im

Pewnego dnia listopadowego l'. 1·944,
gdy nasz „króle·wkz" smaczinie się wysyipiał na wspaniałym łożu, rozległo się
le1kkie pukanie we drzwi.
·
- Proszę!
Do pokoju wesz,lo ·kilku starszych p~
nów.
- Przepraszamy Waszą Ksiąięcą Wy
sokość za niepokó.f ·
Nasz „książę" ziewnął... - Proszę
si·adać, słucham! - Mamy zaszczyt zaprosić na nieo,ficjalny bankiet ku czci . Waszej Królewskiej Wysokości. .. -

Wyciąć ~

zacho

ać!

.......I„„„„„„„„„„„„,.;.
Siedząc w gwarnej ka\viarni może
ukradkiem uścisnąć mu dłoń. a wieczo~
rem przyjdzie do jego pachnącej angiel.
ską lawendą garsoniery„.
Roden ubrany w barwny buciharski cłia
lat przywita ją, jak zawsze, z chłodną
nonszalancją. A potem
będzie
kawa
czarna z pomarańczowym likierem, a po
tein j{'szcz.e niby · zimne, ale przedziwnie
w•·r a·finO\varre pieszczoty .. ,
Feliks jest czuły, wyczytują'cy z oczu
każde jej pragnienie. Może więc Ewa
Dalmirska być go pewna i ze szyderczym triumfem spoglądać . na przecho~
dzącą obok panią Rylską.
Troszkę za to melancho!ijniejsze stały się oczy Wery Hukanowej, bo oto
przez mgłę dymu papierosów dojrzała
Gie<l'zącego w kącie doktora Bogusława
Rys z owiec~iego.
.
,
.
Ryszowiecki u.brany jest jak zawsze z
nienaganną starannością i-ma w sobie
kobi·ecy niemal, tak bardzo cha.rakterys·
tyczny dla niego wdzięk. Tylko że
twarz ma smutl}lejszą - nie tak radosną, jak wtedy, kiedy chodzili razem we
dwójkę po kawiarniach> teatrach' i Koncertach.
Hukanowa uczuła w OKOiicy serca 1e~
kie szarpnięde. Mimo woli porównała'
tamtych dwóch: pełnego szarmu Ryszo.;
wieckiego i ogromnego przycięikieg<j
męża - i westchnęła lekko.
Jest iednak za praktyczna,
.RW„

Dziś Feliks Rodep należy tylko do
niej. Dziś nie musi już drżeć i lękać się,
że moż.e go utracić.
śleć d~'J~o nad s~rawami już przesą~ZóDziś Feliks R.c<ien naie~ do niej, tyl- ny;mi11
-

a.zeny·

1fo dó nie.i.
'

'

I wielkoduszno"ść, przy
czym w1sp.omfnali dyskretniie o tym jak
dobrzeby było, gdyb~· ktoś z rodu Zapoly'ów raczył objąć tron węgierskL.
Nie abeszło się przytym bez. prezerttów. Na stole zjawiały się piękne zegarki, złote papierośnice, wina, delikatesy •••
Pamiętacie chyba czytelnicy pię.kną
.powieść Marka Twaina p. t ,,Książę
żebrak". ów żebrak po krótkim znajdo.waniu się „w skórze" księżęcej poczuł się naprawdę „król<Swiczem". Nasz
wa.rszawski chło1)ak, grając ·znakomicie
rolę „księcia", potomka rodu króJ.ewskie
go ani na chwilę nie zapomniał jednak,
że to wszystko jest „wielką lipą", że
trzeba gra.ć rolę aż do właściwe.i chwili,
zebrać forsę i w odpowiednim momencie ~wiać do partyzantki, oddać skarb i
prać Szwabów.. Narazie trzeba byfo
grać dalej i to dobrze. Gra była nieibezpieczna, ałe pefa1a emocji. Warto nawet
karku nadstawić dla takiej zabawy.

IKupon r. 17

I Szybko,
. tanio, fachowo naprawiamy radioodbiorniki wszelkich typów

- Guzików jest sześć...
,
:..-. Wojny nie będzie
zawyroko:Wał szwoleźer nie odejmował paka od
ostatniego guzika. - ft: zresz.tą gdyby
nawet wybuchła, w parę dni rnzbijemy w
puch to niemieckie tałataj wo, a za tydzień napoimy swe konie w Sprewj.e! _.
pnwtarza popularny wówczas komunał.
- Nie wątpie, że tak będzie: j<eśli
ze swoim pułkiem ciągnąć pan będz:ie
na Berlin z taką samą energią, z jaką
ciągnie pan .teraz guzik przy mojej bluzce! - z czarującą dyshecją zaprotes·
towała aktorka przeciwko zbyt wielkiej
poofałości pana majora.
. - Daruj królowo! - iiabrzęcz.ał pod
sfołem tistrogami siwolęier - ale taka
Jnż 'jest nasza fantazja,'że kiedy mowa
o wojnie zapominamy o wszystkim. Nawet, o szacunku należnym pięknym
paniom? - pustą kawiarnianą gadaniną
prowokuje panna Kończyc dziarskiego
maijoi;i do nowych orzę:Qtosirt l lffi_m:ele-

szfachetnośt?

1

'

•·
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WACKA

1
WICEK: - I czegoś się \\'ywalil?
WICEK: - Ojej!
WACEK: - Nie hyło czego biadać, bo
pech chorobny! Na
Patrz: małpa nam uciekła!
l!grzęzła wśró<l gałęzi.
WICEK: - Tak! CQ ma wisieć, nie tracimy mal.pę!
WACEK: - A tyś może ni€ upadł?
WACEK: - Jak
uionie! Na roda będzie nasza!
Także mi pretensje!. ..

J

„Panowie u i. chłopi
'Tylesięunas
równości

mówiiplsze
o o poszu
wazyslklch obywatell
wobec prawa,

!:;~~= ;:dpn:c~!d~~!~~~~

obywa\ela

bez

ki:nww;:::1:r::::o~:~~~!~:r s;.ę~ej;:~z::~~
8

wcml w rzqdzie kilku mlnistrów.
We Francji prezydent republiki sp_ędza urtop u swojego ojca w zagrodzie chłopskiej i
pomaga mu kosić sitmo. Nikogo :o nie razi i
nie dziwi. w państwach skandynawskich co
drugi inteligent jest pochodzenfa chłopskiego. u nas s:cary mieszczuch, ma!eńkl całowiek czuje się często nieskończenie wyi11zy
od statecznego, mqdr~o gosp.o darza, jedynle 1 tego tytułu, iż ma zaszczyt mieszkać w
mieśc:łe.
w naszym mieście obserwu}emy często fakie sceny: Chłop przechodzi ulicą. Przechodzi nieprawidłowo. Wówczas sypią się pod
Jego ad1esem docinki mniej więcej tego ro- .
d•a!u:
.
-.
. „
,
,.Te cepie, gnoi woz\t • lub „;oilaćku, triy·
maf •lę, bo pod ryczącq krowę wpadniesz".
Kiedy ohłop jedzie ulicą miasta, to nie daj
Bo!e, Jeślł przypadkowo znajdzie slę na szy
nach tramwajowych. Wówczas rozlega się

'

d ·

Jt Drz~w.

Oktawa · Bożego

Ciała

Uroczysta procesja garn!zonu łódzkiego

DOZORCA: - No trudno! ·Nie macie
Wam małpa uciekła. a patrz.
cie: ten oto ch!opaszek wiedz.ie ją za
szczęścia!

w· warszaw
· •e- tan1e1
••
pragnę

,·

czka\J:ki!. ..

'

rękę!

'

."

••

O.w oce.

8

masło. mięso koszluja w stolicy znacznie
•
•
• •
L o d ZI.
• - Dlaczego 9•••
lanie)
n1z w

(WH) Kiiedy wreszcie będz.je taniej? wzdychają łodzianie,

patrzac 4 przeraże-niem na kartki z cenami artykuhSw
pierwsz•ej potrzeł>y wystawia•ne w oknach wystaWOW)Ch.
,
•
Czynniki rządowe i społeczne v;ypo-

wiedziały zde.cydowaną walkę drnżyźnie
spowodowaną nie·ulrową
pekułacją i
chęcią

szybkiego wzbogac€nia się garstki pasożytów kos.ztem ma pracujących. Komi,:;ja przy ustalaniu cen na
artykuły piern·szej potrzeby winna jednak brać pod uwao-ę nile tylko to co się
,.1 •
•
"bl". "' h
k •
•Ł d .
uiz1ełe w naJ izsz.yc_
o ' O 1icac 1l o .z1,
c~y.łl .tak zwa~ym JaJ za.plec~u, lecz row
mez 1 warunki w całym kra 111.
i\ tutaj właśni istnieją nit'zclrowe dy.
·
k
·
·
· ·
·
Proporcje
• . . - h ws azuJące
.
. . niezb1c1e
h
'. ze'dna
rozn1cac
cen w. roznyc
wo.1ew~ ~twach wyR"rywa mkt inny tylko wła„nu•
spekulant nabijając swe zachłanne kieszenie.

pre. niego poJ11c 5 tu wozu •etla obel<J. godzqcych w godność chłop.o::
„Zj@źdtaj chamie". Lub coś w tym 10dz1Jjl!
:B z ,,ty", lub w najlepszym razie! „wy" (.,iłu
ehtt1cie") •ię nie obędzie.
Biedny chłopina kurczy stę na wozie i c:r:ym
prędzef ścfgauy kpinami I. obelgami, zmylta
'l \otu.
c zy , o t a d n1e
· ? c
Slooząc poziom cen różnych artykuzy to po Judzku 1 obywątelsku?? Cit
· 11,
··
·
łów, stwierdizamy, że Łódź 1·e:st .iedn.Ym z
1
Y w ' eresu! mtttsta na eży bud1fć gniew, żal l gorycz, wśtód tych, którzy najdroższych
miast w Polsce. l(oszty
1la1 .•wym ciękłm trudem iywią \karmią?
utrzymania w Łodzi są nawet dużo wyż
Czas skol\czyć z tą śmieszną wielkopllń· sze niż_ 0 dziwo _ w Warszawłe. Stoakoiclą - echem smutnef pamięci, szlachec- \ka naszego haiu też ni-e jest wolna od
.aeJ pychyl
czynnika spekulacyjnego, który i tam

11

Kij trzasną!! To ci
kroków od cel:J

pięć

ma jeszcze swoje żniwo, a jednak życie
w Warszawie jest tańsze, chociaż, z natury rzeczy, zb11rzom1 Warszawa ma

"(szelkie dane na to, ażeby być droż- menty jak wzrost kosztów transportu,
szym mia tern. Przedeż przyzna.ny jest konserwacji mięsa w okresie upałów
nawd spocj<l!ny „dodatek stołeczny", i t.p., co nie wytrzymuje krytyki, bo czy
który wyrównuje światu pracy różnice rzeźnicy warszawscy korzystają z ja·
kosztów utrzymania.
kichś specjalnych ulg?
A jednak Warszawa jest ta(1 za i to
Na pewno nie! Ale jeśli rzuca ją na ry·
dużo tat'isza Weźmy dla przykładu cho- nek słoninę w cenie 290 zł. za kilogram,
ciażhy owoce, które ostatnio pojawiły to widocznie kalkuluje im się to, bo prze
się na rynku, ogwdowiznę. Czereśnie · i cież do interesu nie dokładają! ,..
truska\J. ki można w stolicv nabyć dużo
To samo dotyczy masła, które w tej
łaniej, niż w Lodzi. ogrodowizna nato- chwili najtańsze Jest właśnie w stolicy.
miast z reguły jf'st tam tań~za. Różnice
w cenach, w porównaniu z łód1kimi, są :'lłi~ tylkko bowhiem w spól~ziełniach, !kecz
d h d
d
i w ·Wię ·szyc prywatnych sklepach oznaczne i oc o zą nawet o 50 proc.
lonialnych można dostać masło po 350
· Czyżby War zawa handlowała uczci- zł. za kilogram.
wie1· i zadav.' alała się bardziej godziwym
Z drug-iej strony todzi, ze stronv za7. ).kiem?
chn-d111·".1·, 1namy n"1·tan·~z"' i..-dai'z'" \\
'
'
"
. . . L'!J
'
Ró\\· n i~ż
mie. ~o i ir1m
rirzetwor)'
\\" p o I~ce nl!ilS
· to - BVdl[OSZCZ. T ut aJ· go
I
"
'
:<tolicy s~ ta1]sze Słonina kosztuje tam . nina .i<>' t jc"zcze f;i1isza i kosztu ie tylkr
dzisiaj 21ł0 zł. za kiloR"ram, a łódzcy rzeź _?21 7.ł. W świetle tych cvfr wl<lzlmy V}
nicy na wet słyszeć nie chcą o obniżce i raźnie, Jak drogim miastem iest obeenadal żądają 360 zł. za 1 kg". I nic ich
nie obchodzi. że cena żywca c;padła ze nie nasza Łódź, jak wielki haracz płacą
·
·
f.
180 zł. w garnicach od 30 eto 40 proc., m ai1iy pracujące
zorganizowane
1 speKUI
'I
co nawet przy uwTqlędnieniu 25-clo pro lł.CJ •
centowego o,dchodu przy uboju powinKtoś tutaj chce za dużo zarobić na
no dać zniżkę przynajmniej 20 złotych przeniesieniu· towaru z jed·nei ulicy na
na kilogramie mi~sa i słoniny.
drugą - Jak to powiedział min. M°inc.'
Wynajduje się różne powody, byle
Te niezdrowe dysprnporcie pomlędzv
tylko nie uszczuplić swvch nadmiernych cenami w różnych ośronkach km ju mnzy5ków. Na ostatnim pósiedzeiniu Ko- g!y być jeszcze wyrozumiane w począt
misji' Cennikowej "·ys uwano takle argu- J·ow~' m okr-f'Sie J"O\''ojennym, g<lv wszyr.;tkiego było brak, gdy okupant pozost:iwił
narn tr:insport zdP-zor~anizowany,
i!·
<lzi~iaj, p<J d"·uletniej goś·~odarće,
gdy transport usprawniono o tyle, ie
potrafi on zaspakajać potrzebv miast,
R"dy cały aparat państwowy I spoltczny
wypowiedział zdecydowana walkę spew.spomni.eć , że używano do tegó · na- kulac_ji. dysproporcje te powinny bez.
czyń, które slużyly dla zwierz~t, m. in.
wz!!lędnle 7niknąć. Na brak <lo!(Mlnych
rlla trzody chlewnej.
połączeń kolejowych Lódź narzekać nie
. Póza tym naczynia, ukryte w dołach,
nakryte były g-nojem, po którym space- może, a na <ldcinku walki z nieuzaMdnio
rowały świnie. To ria ie obraz występ ną <lrożyzn~ nie chceniy za innymi pozo.
nej akcji, zmierzającej d<l bogacenia się .;taf '" tyle.
szkodników gospl'Jdarczych,
kosztem lllłllłlllłllllllllllllłllllllllllłltłllllłllłlllllllllllllllllUillllllłllllllllłlllłllll
z<lrowia publkznego.

Pogrom bimbrarzy wGłownie

ł.ódzki garnizon wojskowy obchodził wc:zo
r.aj uroczyście oktawę Bo!ogo Ciała.
Uroczy1tołć rozpocaęia się o godzinie 13
w kołciele Garnizonowym. Mnę św. odpretwił I kazanie wygłosił ka. pik. ł.awrynowlcz.
Po 1kol'ic:zonym nab .jeliatw-e ruszyła proceafcr ulicami Piotrkowaką, Zawadzką, Za·
sp.ekulanct, szkodnicy gospodarczy i
chodnlq, Ogrodową, NowomieJską i Placem
Wolnołcl. Na tras! tej stt.:rnęly 4 ollarze, u- truciciele. świę<:ąq do niedawna swoje
dekorowane przez \'-•oinko, S:i:kołę Plelegnta- triumfy, spotykają się nareszcie z za·
reJc, hcrrcerstwo l Stzat Połarnq.
służoną karą.
Za.wdzięczyć
to należy
W procesji wzięli udział: cały garnizon niestrudzonej akcji Komi ji Specjalnej,
woJ1kowy z komendantem mtasta, mjr. Ma·
która, trzebiąc nadużycia i szkodnictwo,
kowakim ner czele, harcerstwo, MO, Str.ot Poposzczycić
isię może stale wzrasb~i1"Y
tarncr i 1połeczeńslwo cywilne.

,„

145 rewizji, 49· osób zatrzymano, zllkWI·
dowano 33 bimbrownie

mi sukcesami.
Wczóraj w nocy z ramienia DelegatuUWAGA!
UWAGA I
ry Komisji Spt:cjalnej w Łodzi została
Oyplomowanv Mistrz Krawiecki
przeprowadzona w Głownie i okolicy
Damski // M. ę5ki
akcja przy współudziale funkcJonarlu~zy
'1. O. przy Komendzie Wojewódzkie.i w
Stanisław
Lodzi orzeciwko „fabrykantom" bimbru.
l6dt, łtarutowlcza 37
Akcja zakreśhła jak najszersze kręgi
przyjmuje zamówienia wedłu~ naj~
i dała obfity plon. Przeprowadzono I 45
nowszych modeli. Specjalność ko·
rewizji, zlikwidowano 33 bimbrowni,
stium11 damskie.
zniszczono 211 litrów g,otowego bimbru,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zniszczono również 3700 litrów zacieru,
zatrzymano 46 osób, 9-ciu „fabrykar'ltów"
oddano pod dozór tamtejsze.I M.0.,
Ogłaszajcie
z o.bowiązkiem meldowania sif, a 37-iu
przewieziono do Łodzi do dyspozycji De
legatury Komisji Specjalne.f.
„Fabrykacja" odbywała się w •:vaIlustrowany~ rninka<:h urągający-eh najelementarni~j
llll!J!IDJlllllllll!llllHlllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll/111111/1/l/llHU/I UllllllllllllllJUlllll szym wymogom sanitarnym.
Dość

Ginglas

sitt ·
Expressi_

Należ y

wsip-otnnie ć ,

ŻP.

okre · pPt-d-

nó\vka, tak dotkliwi€ odczuwany obecnie we \\'szystkich krajach europejskich,
wymaga jłdnak osz('zędnego gospodarowania zboiem. Spora część zboża,
Ltkry\\'ana pi z<=>~ eli.> ment występny szła
na fribrykację ' himhru. Swiadomi tego
mieszkańcy GJnwna i okolic, z z.adowo!eniem śledzili akcję. przeprowadzaną
przez Delegaiturę K. S.
Pomimo to, ż<? ~lopani na go1·ącp11
uczynk1u bim'brarz" prólxlwaJi awanturami zrzucić ze siebiP odpowiedzialność,
strojąc się w togę niewinności. na podkreślenie zasługuje pełne umiaru. spok(lju i powagi zachowanie się szeregowych i ofkerÓ\\. M.O. przy Komendzie
Wojewódzkiej z mir. Wit1kowskim na

cze.Je. ,

E.

Zlot b. whtżni6w
na terenie

Oświęcimia

Dnia 14 bm. odbędzie się w Oświ~cl
miu, na t~renie dawnego obozu koncen~
tracyjnego
ogólnopolski zlot byłych
więźniów wszystkich obozów koncentra
cyjnych.
W zlocie Wf'zmą udział również rodzi
ny . b. więźniów polltycznych oraz najbliżsi pozostali po zmarłych i P<Jległych
w obozach koncentracyjnych.
Program zlotu przewiduje m. i1n. położenie .kamieni.a węgielnegQ pod - przy·
szłe mauzoleum na terenie obozu w Brze
zlnkach oraz zwiedzenie ob9zu I organf.
zującego się obecnie Muzeum w Ośwł~
cimiu.
ł

V
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an Pr1· _,, odzi wygrał Pn erchała
w

Widzew i PTC

wygrali mecze w klasie A
boiiskach łódzkich odbyły .:;'ę w
wczorajszym dwa mecze o illistrzostwo piłkarskie klasy A. Na boisku
Wimy grały zespoły Widzewa i lomaszowskie.go TUR. Zwycięstw'° od:-;iosla
drużyna Widzewa w stosunku 2:0 ( 1:O).
umacniając si_ę tym samym •ia pienv~zym miejscu w tabeli mistrzowskiej. Sę
dziował p. Naporski.

''

Na

w dniu

Drugi mecz rozegrały drużyny Szkoły
Oficerskiej i PTC. Jak było do przewidzenia wygrała dr·użyna PTC::. Wynik
4:1 (6:1). Bramki dla PTC uzyskali
Gra'? sKi :-- 2, Kurowski i I~rz• erniti.::,ki _-:.µo Jednej, a dla <Z~ntral?eJ St~_G~Y. 0;1..-::.
~onorow~ p~n.kt zctobyl Prze~ii~lSl'.i~'TDr;i

Nr 155

Wyścigi ·

motocyklowe

Jak Lódź, Lodzi~ nie mie-iiśmy jeszcze
tak ci€ka\\·ej impn:~zy motocyklowej,
'jak wczorajsze wyścigi o i\·ielk<J nagrodę Łodzi. Doborcwa stawka k!e;·o\vców
sprawila, że wyści.gi te zg;.rn: ,dz!ly na
b-oisku WKS pona<l 5 tysięcy
wid;i,ów,
które z zapartym oddechcill
śiedzily
brawurov.·~ jazdę ; zacię~ą wai:·:ę.
Program imprezy był oardzu ci-eh vJiP
ułożony, a ponieważ ni-e obeszło się bez
;ii-e spoclzianck, w:downia z zapcHL} 111
tchem śledziła to, co się dz'".'k rrn ~o!ze
żużk:W} 111
Największe zaci;:::;,w:te 1;c

i

obfitowały

niespo.dzianki,

wzbudzał start Wikaryjczyka, jedynego
w Polsce p·osiadacza maszyny p;-;,,ystoso
wanej do toru żużlow·ego.
Rzeczyw:ście, pierwsze jazdy wykat<lly, 'ż ,,J3p"
Wikaryjczyka to nie legenda, a mas7yna, z którą żadna inna w Polsce ró\Jv·n~ć
się nie moż-e.
A jednak Wikaryjczyk oJpadl, -~dfadl
dlatego, iż właśnie ta wspan 1 ałJ ma;.-,2.yna n;·e wytrzymała. Wczcra1sze wyściIgi obfitowały w defekty maszyn. Najbar
dz.iej znani jeźdźcy, ly.pow::i;1i ··a ;:,wycięzców pad•li ofiarą tych defektów. Za-

s

częło się od 111aSZ) 11v I\rak•j .v1aka . kiórv
w pięknym stylu \\'ygrał p'1.:nv&ą p:-zeb;eg, osiągając czas blisl\'. 1ekorcfo kru.
Zacię~ie . Je~dźcc?w i ich b1awura były
tak wielkie, ze rekord ustanowio:Jv v1 roku ub. prwz Gburka, był caiy czas w
niebezpieczeństwie. Di ugą ofiarą ;<:awo
du maszyny · był Wikary_f:::zy1,, ti'le.c.ią
wreszcie Gburek, który od:::zul swe niepowodzeni.e bodajże najdctKliwiej,
bo
przytrafiło • mu się 01110 w biegu fi;ialoiVym, w ktorym, pod nh~obecncść \Vi:.;aryjczyka i Krakowiaka, mial nH.:w»;ane

frJ.:y~y::~~::~~;;.tp~i~'.2G;r~;f
:rę~ w' -igą II -k~ e-.„~-s· wj ; t-o··~-· port u w t odz., :::,::;~:i~~::~,~~'~;a~;~,'.~~·~'.=~~
..
1

1

dziował dohrze p. Górski.
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Barwne korowody

ćwiczących

~ ze miejsca zajęli: Wilczyński (Ui:la Pcz
n~!l), Gburek (Gdynia) i Pierchała (.Ryb·
ŁKS
mk), kwalifikując się tym sam.~m UO firokiem piękna ta idea l n~łu ..
finale Gb~rko.wi_ P·CJd-::zas bra-

na stadionie

Doroczne święlo WF. i PW. w Lodzi obcho- wszerz, ze z każdym
dzono uroczyście wczora!.
Stadion ŁICS zdobywa coraz szer:oze masy.
ma wirazu p-ękła loerowmca. \V\·sypka,
wygra• wysc1g tuh1!ouszowv ŁKS
zapełnił się po brzegi publicznością, a na
Na kortach tenisowych odbywały s:. jed- na szcz~ście, dla _jeźdźca 11kszkodliwa,
Na trasie Łódź - PiotrkJ)w - Tomc:szów l boisku rojno było od zespołów szkił pow· nocześnie gry pokazowe, ·na ringu staczano ~Je za to. bardzo przykra. finałowy wy
f zpow~otem. długości okolp 145 klm. odbył j sz:c~nych. szkól średnic_h, org_anizacjl mlo- walki sp.o:irdngowe, a nad boiskiem przela- scig wygrał nieoczekiwanie Pierchała w
si wczoraj jubileuszowy wyścig kolarski LKS I dz1ezowy~h- sporlowych 1 hufcow p. w.
tywaiy samoloiy, zadz!wiając wszysikich czasie 2.26 s. przed Wilczyńskim 2.31.
• , •
gr~de Dzien
ś•vietc rozpoczeto delilada. Przed trybu- !lWymi ewolucjami. Sprawność maszyn J>OI- Brawurowa .i·azrla Gburka na słabszej'
0
ł
po ączcny z wyscigiem.,,
na. ~ · "
- . !'!~•mi p~zemaszero•1;al" grupu ~brane w munu
·1
Ł.0 d k'
„ W • t
zeprowad~ono w,
•
,
skiej produkcji typu „Szpak" zwl.aszcta ich maszynie i szaleńcze tempo
w j'akim
ni ca
z ie~o - ysc_g pr
"
I dury, kostiumy sportowe, bądź le:i; w barwne zwrotność była zdumiewająca. W niejednym
dobrym temp1~, to te;i; cizasy uzyskane ~rz:z j stroje regim1cdue, nagrc:dzano je za postawę widzu mocniej zabito :1erce cbawą, czy aby brał wkaże, zostaly nagrodzone oklas·
czołową grupę są bardzo dobre. ł.odziame gorącymi oklaskami. Zwarte kolumny miodzie śmiałe wyczyny lotników zakończą się szcz~ kami przez publiczność.
w wyścigu tym poważniejszej roli nie ode- ź.y ustawiły się na boioku poczym złożeni) śltwie.
Czwarte miejsce wywakzył sobie w
grali. N.ajlepszy ~asz szosowiec, ~ucja~ Pie- rnport: 600 uczennic_ t uczniów szk~ł P_~wszeCałość dorocznego Swięta WF i PW, -wy: drugim finałowym bi,egu Śmigiel (Bydtraszewski. był niedysponowany 1 mu!liał na chnych, 1400 średnich, 800 orgamzac)I mło- I' padła nad wyraz okazale. Bylibvśmy niesp' a,
)
.-1
Kl'
1
" · ·
·
r
goszcz
prz.eu
imaszKiem
(Pozna!l).
tms!e zrezygnować: :-. dalszej walki.
-.ziezowych. l 3OO spoitowycł:.
wiedliwi, gdyby nie wspomnieć- tuia1· o wy- W'l
' k
h
1 <aryJczy
nie
c
ciał
6tartować
na po
Pozo nim, żaden z kolarzy łódzkich nie
Przemówienie powitalne wygłe;sil ob- pre- ,siłkach niestrudzonego prof. Michałowskiego,
„
k'
k
t
k
b
i
życzone3·
maszynie
i
za
jął
6
mie1'sce.
mogł się zmierzyć z koalicją warszawską. zy d en t SI awms 1• poczym ura or 0 ręgu o · ~lóry był duszą tej wielkiej, n ecodziennej
·
Pilnie bacząc, ażeby kto inny im nie zagroził, Baculewicz ogłosił otwarcie święta. Przy imprezy.
~ajlepszy czas dnia uzyskał w międzydźwiękach hymnu państwowego wciągnięto
Barwne obrazy grup ćwiczących na boisku biegu Gburek 2.24. I sek„ właśnie o tę
warsza~iacy trzymali się cały razem !. na przed trybunami głównymi sztandary o barO• I sek · 1"Icroi""zv
"'d lt~tano\v1'oneg
1
zmieniały się, jak w kalejdoskopie, ale na
~ J "
>:>
{) przez
~iniszu rozegrali bieg między sobą.
waclt narodowych ~a -1Jsz•,y, poczym r.ozpo''1""b1'.o reKI o d t
" ·~
długo pozostaną w pamięci wszystkim wi- - "" 'r U oru.
Pierwszy wptldl na metę zeszłoroczny zwy- częly się popisy poszczególnych grup.
d
s
zom. więto Sportowe wyi:adło naprawdę
Po ukończeniu
wyscigow nagrodę
clęzca Rzeźnicki (Pocztowy KS), uzyskując
Barwne stroje ćwiczących, jak również r dobrze. Niechże to będzie nagrodą dla wszysl
· t
Lod' ·
1
d
bardzo dobry czas 3:59.31. O dwie dziesiąte samo wykonanie popisów I ćwiczeń sprawiły, !dch, którzy nieszc:.:ędzqc wysiłków, p1zyczy- mis rza
Zl wręczy
prezy ent ob.
!:ekundy gorszy czas miał drug!. z ltolei Wiś- że wypadły one dla oka efektownie. Publicz- nili się do organizacji świeta, u dla młodzie- Stawiński zwycię:zcy PierchaJ.e, winswniewski (S.Ufmata). Trzecim był Napierała ność obdarzała gorącą sympalią kr;iżdy zes- ży zachęlą do dalszej pr~cy. Garnijcie' się jąc mu odniesionego sukc-esu. Należy
3:59.34,4, następnie Wójcik (Pocztowy KS) i pól pojawiający się na boisku, nie szczędząc m!odziety do sportu, wyżywaj.:ie się na boi- podkreślić Z uznaniem doskonałą orgaSiemlński (Elektryczność), który miał już po- im oklasków. Nastrój był niezwykle miły. skach, bo to się wam noleży, to jest wasze nizację zawodów. Urządzanie 1akich imwyżej 4 godzin. Pierwszy z łodzian na mecie Swięto wypodło aad wyraz imponująco i by- prawo, Io daje wam cr.!pręienie po wyczer- prez i tak przepra\\·adzanrch może {y!ko
::Jawił się Czyż. (ł.KS) 4:03,22 przed Motyką. Io ,!'Ymownym świadectwem lego, 1t ptaca pu\ącej ptacy 'W szkol.e i tuchecC' do \eszc::(') \ zj~dnal: . ??T~?:vi molocv\<\ow~mu noOrgQnizacja wyścigu dobra.
w dziedzinie wychow.~uiet fizycznego idzie lepszych wyników w nauce.
'.'.')'Ch miłosmJW\\'.
'
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ZIS DOh11Z1emy

PA:ŃSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dzl..ś głośr1a ttagikomerlia hisw,1ńska F. de
Rojasa „CELESTYNA"
·Początek punktualnie o god.i 19-ej.
Młodzieży w wieku szkolnym nie przysłu·
QUje prawo wstępu na to widowisko.

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIEBZA
ul. Daszyńskiego 34.
'Dziś próba generalna. We środę 11 czerwca premiera komedii G. B. Shaw'a „:7.0ł.·
NIE'ż i BOHAT~R".

TEATR POWSZECHNY TUR
o godz. 19 min. 1~ r.rcydzielo polskiej
tomedii Al. Fredry „ŚLURY PANIEŃSKIE".
Dziś

TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Ostatni tydzień ,,ARTYSCI" z piosenkami
Z. G'ozdawy i W. Stępnio, z udziałem A. DYMSZY w roli głównej na czele zespołu ,.SYRENY"
Kasa czynna od godz. 10 - 13 t od 16-tej.
Telefon 272-70.
RAWI.ARNIA - DANCING „MASKOTKA" ul.
Pio~rkowska 84. Występy artystów oraz kon·
cert -znakomitego jazzu B-ci Łopatowskich.
17476

,l-1 1 1-1 1 1-1 1 1-l l li,. . .,l l l-1 !1 -lil l~l t.=-e-k::---a·-r-ze--:::111=1111111@~IT1-111111111
LECZNICA-PRZYCHODNI/\ Plotr'.<cwska Nr 3
Porady ambulatoryjne I domowe lekarzy specjalistów, o:nalizy, przyjęcia 10 19 tel.
216-48.
6548
D:i- REICHER specjalista chorób · wenerycz·
nych Poludniowa 26, przyjmuje 7 - 8 I 2 - 5.
Dr MIRSK t akuszeria, choroby kobiece. Że
romskiego 37, tel. 257-23.
12993
br KOWALCZYK JERZY choroby skórno-weneryczne, Z-'3romskiego 41; 3-6.
144~?
Dr. FALKOWSKI, ćhirurg urolog, specjalista
chorób nerek, pęcherza, dróg moczowych.
Piotrkowska 23 - 4. (3-4) tel. 191-89. 11495
·DR. S. ŻURAKOWSKI specjalista chorób skórnych, wenerycznych t moczopłciowych powrócił. Piotrkowska 33 godz. 12-1 ; 3-5'/'.
19662
REDAKTOR NACZELNY: K.

D-017293
CE.NY

OGŁOSZEŃ.

BOGUSŁAWSKI
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Dr. med B:UDREWICZ ZYGMUNT specjal!sla
chorób wenerycznych, skórnych, .Piotrkowska
1n5_ - Przyjmuje od 7 - 10 1 od 3 - 7. 2858
Dr med B, TOŁCZYŃSKI specjalistc;r chorób
uszu, nosa l gardła. Sienkiewicza 37 m 21
przyjmuje codziennie od 1 - 3 I od 4 - 6.
Dr. TADEUSZ CHĘClfłSKI, asystent szpitala
skórno-wenerycznego św. Marii Magdo!eny,
przyjmuje 7 - 8 I 3 - 6. Piotrkowska 157,
tel. 203-11.
140
tEKl\RZ DENTYSTA Tadeusz Mintz, przyjmuje
Południowa 46 tel. ?.68-91.
12659
Dr. $WIĘCIŁO, choroby kobiece, akuszeria,
ZW'°'adzka 38 godz. 4- 6.
19668
or. -BORECKI choroby żołądka, kfszek, wątroby. Narutowicza 35, przyjmuje 4-6 telefon 206-99.
14480
Dr. medycyny ANTONI MAJEWSKI chó7o"by
kobiece i wewnętrzne, od 3 - 5 Legionów 1/3
m 1. Telefon 216-82
9
DENTYSTA Wodnicki S!anislcrw, specjalność:
korony ł uiosfki porcelanowe. Andrzeja 11,
tel. 154-12.
13801

I

DROBNE

111111111111111111111111111111!1
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pończosznicze wszelkich sys:emów koi
dq
Oferty: Cenl_ralne Biuro
szen, Plo!rkowska 70 .. Promil"
19247

!lość kuplę.

Ogło

Dr Ł. llOżYCKl specjalista chcrób kobie·
cych 1 akuszerii ul. Legionów 9 tel. 166-29.
przyjmuje 2 - 6.
18605
D.r A. KOWALSKI specjalista ch::-rób skórnowenerycznych przyjroujP. Piotrkowska 26 godziny 3 - 7,
12249
Dr. med. HERDER STANISŁAW choroby
s!<órno-wenery- .ne, Gdańska 46, 3 - 6, tel.
212·62.
16140
l\KUSZERKI\ Wojtasiewicz, abiturientka Warszawsklej Kliniki profesora Gromadzkiego
przyjmuje - Pomorska 43.
18853
AKUSZERKA ŁAGOWSKA !RENA abiturientka
Warszawskiej Kliniki prof. Gromadzkiego
przyjmuje Zachodnia 52 tel. 151·76
10843
STARSZY FELCZER Stefan '.:>aluba, długoletni
praktyk szpitala skórno-wenerycznego, Głów
na 62 __ 76. 6 _ 8.
10844

PŁYTY PATf:FONOWE nawet połamane kupujemy. Pomorska 25, B!ałeckl.
16061
LAK do butelek zielony, czerwony. ceny fa·
bryczne poleca Wytwórnio Chemiczna „AS"
w Łodzi, Południowa 78-80.
18780
RADIO sprzedam z oczkiem. Oś. Monitwi!G
Mireckiego, Nowa Monia. Pszenna 9- - 3.
19392
UWAGA FlLATELiścn Znaczki pocztowe do
zbioró'" najkorzystniej sprzedacie: Legionów
14 - 5. w godz. 18 - 20 w soboty od lŚ.
18656
POPULARNY Skłc:d Mebli S. Gaboła - Paweł·
czyk, Łódź, ul. Dr. Próchnika l (Z::xv'!O~l'zka).
tel. 175-75, poleca najtaniej m,~ble biurowe, sy
pialnie, stołowe, gabinety, kuchnie, lapczany,
stoły krzesła, fotele l łóżka, wykonanie solidne i punktualnie.
18885
MEBLE wszelkiego rodzc:iju kupuję stolarnia.
1111111111111111
sprzeda~mim Krasickiego 3 (przy Rzgowskiej), przystanek
15073
NIERUCHOMOSC J.>RZEMYSŁOWA, hale fab- Piaseczna. ryczne. warsztaty kupimy. Łódź, Plac Wolno- MANEKINY krawieckie damskie, męskie oraz
ści 6, m .. 4, Biuro. godziny 11-1, 4-6. 19685 poduszki do prasowania poleca Józef SobMEBl.E s-yp!al~ie: stołowe. kuchnie, tapczany, czak. Zgierska 17. Pracownia Manekinów.
szluki pojedyńcze, gotowe I na zamówienie PLATYNY 32 fein Szubert i Salzer poszukuje
poleca Izdebski Piotrkowska 31 - 2 plerws~e firma Mosia. Sródmiejska 43-5 III p.
piętro· front.
18639
MOTOCYKL' BMW 750 cm. z kc. ~zem i z pa·
NAJKORZYSTNIEJ kupisz, sprzedasz, zamiepieromi do sprzedanta. Piotrkowska 154. tel.
nisz pierścionek, obrączkę, ?.egarek w s!i:leple 159-13, J. Piolro)l"ski.
18910
11 Listopada 3.
18638
SlLNlKI elektryczne. łoży5ka kulkowe, narzę
dzia, obrabiarki, artykuły technt".zne, kupi, 11111111111111111111111!11111111 Różne llllllllllllllllllllllllllllllH
sprzeda Biuro Techniczno-Handlowe. Kościusz
Zdjęcia legiiymacyjne reprodukcje wyko·
kl 32, tel. 219-18.
18471 nil.je najszybctej
Legionów 1.
15741
PAPIER maszynowy. szybkoschnący. przebitWYTWORNIA PUDEŁEK TEKTUROWYCH Ki·
kowy, kreślarski, szkicowy, wszolk~e artyku·
lińskiego 55, tel. 166-85 wykonuje wszelkiego
ly biurowe poleca po cenach hur:owych:
rodzaju kartonaże.
17729
„Sk!ndnica !3iu:owa", Łódź, Piotrkow•,ka 69,
telefon 116-60.
19509 FOTOGRAFIE artyslyc~ne, n.egitymacyjne.
t~chniczne ł t p. wykonuje SOLIDNIE, FoloSPORT - wszystko dla piłki nożnej, sia!kówki, Atelier „ARS".
Piolrkowska. 117.
1948!:.
koszykówki, boksu dostarcza Dom Sportowy,
Jon P.ujdak i Ska, Łódź, P1o!rkowskc 83 tele- DACHY smołuje t reperuje- tanio Styś Piotr
fon. 126-62.
J 8627 Łódź, ulica Lelewela 17 m. 3.

Kupno -
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