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Opiatu pocztowo Uiszczona

Igranie z ognie

ryczałtem.

(H. Or.). Jak donosi pr_asa ameryka.\
ska, prof. Raymann, ktory bral udzw •
w cloświadcz('niach zwiąnnych z w~:~ 1,uchem bomby alomowej na atolu Dikini pod;iJ do wiadomości, że radioaktywna chmura, oowstała po wybucht
bomby' atomowej, krąży dotychczas dookoła ziemi i zag-raża samolotom. Prof.
Ravmann oświadczył również, że w
7Wiązku z tym amerykańskie samolotv
. otrzymały ostr7f'Żenie, abv nie wznosiły się na wysokość n.200 metrów, w celu uniknięcia możliwości dostania się
w strefę chmury radioaktywne.i, która
już 6 razy okrążyła kule ziemską. Prze·
wodniczący amervkańskiej komis ii ener
.ROK Il -·
g-ii atomowej Dawid Lilienthal oświad
ł.0D2, NlEDZIELA, 22 CZERWCA 1947 BOKU
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czył w przemówieniu. wyg-łoszonym w
Nowym Jorku. że o ile Amerykanie nie
potrafia rozsądnie ustosunkować się ~
zaJ!adnienia energii atomowej, to mo·
gą przestać troszczyć sie o potomność,
ponieważ POTOMNOSCI NIE B~DZIE.
Jak niedawno zinarły pisarz ~.ngiel
ski Wells powiedział, że ludność współ
czesna znajduje się dopiero w stanie
niemowlęctwa. Nie umie jeszcze cho·
dzić, nie umie mówić. Zaledwie, wyda·
iąc nieartykułowane dźwięki racz·
kuje. Daleko .iei do rozsądnej dojrzałoś·
ci, ba, nawet do młodości. O ile "ednak
z teg-o rodzaju analog-ii możemy snuć
Jak donosi agencja Reutera z Madrytu,
votUJu zaufania bardzo nieznaczn~ więk· wnioski - przynajmniej :ia następne
Na wczorajszym zgromadzeniu kor..- szo~cia 274 głosów przelCiwko 231.
między His!zPanią a Włochami została
pokolenie i następnych lat tysiace - ra4 'Posłów wstrzymało sio od 6łosu.
cze.i optymistyczne, o tyle ze słów przypodpisana umowa handlowa i finan,sowa. Ffytu·cyjnym odbyto sie głosowanie nad
Obserwatorzy twierdzn . że ~losowanie toczonych na wśtępie wieje dość ma·
Prasa wł-oska bije z tego :Powodu na a- votum zaufania dla rz.ąidu de Gaspcri.
Wsikutek
nieobecności licznych posłów mimo swego wyniku wykazało całkowi
kabrycrna groza.
larm, zarzucając premierowi de Gasperi
partii centralnych i lewicowych w cza- ty brnk J>Oll)ularności rząidu de Gasperi i
Zapałki są bardzo pożyteczne ale
otwaflt~ zdrack} interesów demokracii sie głos.owania. rząd de
Gasperi uzyskał wrf:ża jego gabinetowi k,r 6fki żywot.
z powodów zrozumiałych nie 1wzwala·
włoskiej, gd'Y'ż umowa z gen. Franco 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
my się dzieciom bawić zapałkami. Zna·
jest 'P·O rprostu p1rowokacjo,, i wyzwanie'Itl,
cznie jednak jest g-orzej, gdy do takie.i
rzuCOlnym w twar,z ludu włoskiego.
„zabawy" J!rożacej pożarem i samo·
spaleniem zabierają się „dzieci" w mun·
Przemawia1ią.c na :posiedzeniu konstydurach g-eneralsko - dyplomatycznych,
tuanty, wzY"Wód·ca rolbotników Togliatti
marionetki pociąl!ane za sznurek przez
wytStąrr>ił z surow~. krytyką nowego rzą·
miedzynarodowy kapitał i reakcję.
du de Gasperi. Oś\\'iadczył on, że 'Partia
Przyg-ladamy się wielkiemu spektawyjaśni sprawę amerykańskich
chrześcijańsko - demokratyczna stawia
klowi
IG~ANIA Z OGNIEM. Od skutswe własne interesy nad interesami naków tej ponure.i zabawy ocalić nas me
będzie
rodh. Ostrzegają,c rna;d przeciwko -o'J)ieże (i te{fo nigdy cłość często powtarz
Zwiazck Radziecki nie udzielił jeszcze niu UstawQdawczym. że za'Proszenic
raniu się na mniejswści, Tog11iatti stwier
nie można) tylko i jedynie .iaknajściśle_
dził.
że rzą1d powinien O'Pier.ać się na ndnowiedzi na 'Propozycje Francji i An- Zwia.. zku 'Radzieckiego do rozmów nad
szc zjednoczenie w dążeniu do postępu
wielkich partiach, które r~re:zeaitują ko· glii w sprawie planów Mar&haJla. Odvo· projektem Marnhal1a dotyczącym 1Jomo- i pokoju wszystkich: prawdziwych deściec kiradu.
mokracji, mas pracui<1cycb świata i na"
\V konlcluzji mówca wyraził życzenie wjedź ta oczekiwana jest w Paryi.u i cy -dla krajów europejskich, nie było r"<lów' nr11wrl7iwie ookói miłuiacvch.
Londynie
w
POITTiedziak-k.
dnia
23·
go
zwyk'ła
formalnością,
~cl:inż
franc.ii
powrotu jedności narodowe:i i prze:iscia
cło pO"rządku nad eks.perymentem rZ'~du ćzerwca.
Wielkiej Brytanii ba,rdzo zależy na u·
de OaSJ>Cri.
Agenc-Jtt
dziale Z R. •
Prz.ywódca socjalistów włoskich 1 ren- munikat o notach. wręczonych r7..n.do\\' i
BiUault wyr;l7.il rr'i\\'nież nadziej", że· Ustawy antyrobotnicze w senacie USA
ni, -o·świadczył w Zgrnmadzeniu Us~aw-o
radzieckiemu
'Przez
brytyj~kieio
amba·
!ł
mocarstwa dQ.idc\ do fHMozumienia.
dawczym, że stan kryzysu i)Olitycznci;o,
W amerykańskim senacie toczą sic dew jakim utrzymuje \Vło-c'hy "Premier de sadora w Moskwie Petersona i francusbaty nad projektem ustawy, ogranicza ją
*
* *
Ga!'lperi, nie :jest WYnikiem sytuacji go-- kie·go o'hargó d'affairel>I Ch;ir11c11ticr w
Rrytyj,ki mi11;~ter spraw zagranicz- cej prawa związków Zawodowych w Sta
sp{ll1larczej, le-cz skutkiem zmiany polity- sprawic- Dro:icktu Man•halla. Komur.ikal 113·d1 Hcvin wystosował clc·pef.14ę do g-e- narh Zjednoczonych.
ki samego de Gas:perl i partii cbrześciiai1 - stwierdza.
Po obaleniu veta prezydenta Trumana
ż.c rząd radziecl<i tudiuje ~... ncralncgo 8ekrclarza ONZ Tryg,·c Lie,
sko·demokra.tyczuej.
orzez Izbę Reprezentantów, ost"tnie jej
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 obecnie obie noty.
I zaoewn!aia.c go. że w toku rokowar1 nad losy zależą od senatu. Gdyby i senat odFrancuski minister spra:w z<1grn11icz- pwjektcm 'Pomocy dla Europy, rola ONZ dał 2/3 głosów za ustawą. stanie się ona
prawem mimo veta prezydenta.
nych Bidault oświadczył w Zgromadz-c- br,dzie stałe hraJia rod uwagę.
Projekt ustawy ogranicza prawa do
podzielena między 4 mocarstwa
strajków, zakazuje strajków solidarności,
Agencja 'Rewtera donosi z T-okio, że. 32
czyni odpowiedzialnyim za wybuch staikontrtorpedowce japońskie maja. 'być
ków, członków związków zawodowych.
przekazane w począt'lrn Jirpca Stanom
Nowa ustawa cofa zdobycze socjalne
Zjednoczonym. ZwiD~zk-owi Radzieokierobotników o 30 lat.
.
-omu. Wieilkid Brytanii i Chinom.
Kaiżde z 4 mocarstw ma otrzyma·ć po misję parlamentarną.-Strajki
8 okrętów. Vv 'Późnie1Jsz.ych terminac.h
Komisja budżet-0<wa parlamentu iram:U· 1trasy fra11icuskiej, która uważała go za
zostaną rozdziełone dalsze -okręlty faP·oń
reprezenlacią Czec~osłowacji w
Sikiiego odrzuciła 16 głosami przeciw 13, OO~IPStW() OO poliity,ki, zmierzającej do
skie w ogófoej liczlbie do 92.
SZaWt"e
·
obniż.kii cen.
-o00
przy 3 wstrzymuiąicych się
gł()!S()lwa* * *
·wczoraj w Warszawi~ odbył się mecz
podziału n:taa H<:llWY plan budżetowy rządu. Nowy Strajk magazynów paryskich rozsze· bokserski pomiędzy k. s. Budowlani a
Indie chcą wolności, a nie rozbicia plan pr.zcwidywał zwyżkę cettt tytoniu, rza się. Wsżystkie magazyny za wyjąt- drużyną czeską „Batovany", która we
Angielska partia komUJ11isityczna ogło hiletów kOllejowych ; cofał subsydia u.a kie.ro jedne.go są zamknięte. Równie-.l rm wtorek w.alczyć bedzie w Lodzi ze Zry"rypielk chleba, dostaw~ mleka. i.td.
szer::z.a s1~ Rtrajk bankOIWców, chociaż nie wem.
siła
oświadczenie, potępiające rządowy
Projekt budżetu był już przedtem o- objął jeszcze wszystkich instytucji ban·
Mecz zakończył się wynikiem remiso·
plan pod'lłału Indii na dwa państwa sitro k.rytyk<>wany przez znaczną część kowych.
wym 7:7.
.
hinduskie i muzułmańskie, twierdząc, ii
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podział ten przyczyni się jeszcze do spotęgowania rozdźwięków między hind'llsami i muzułmanami i wzmoże chaos
pol-Hyczny w k.r aju.
W oświ'a<lczeniu powiedziano dalej, ii
należy Indiom
pozostawić całkowitą
swobodę w o.bio0rze przyszłej formy rzą·
<lów i udz.ielić im pełnej niepo<lJegłości.
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Podstawę

w Chicago wygłosił przemówienie
amabsadoir radziecl<!i w USA, Nowitkow.
Powoli zarysowuje się porozumienie Oświadczył on, że międzynarodowa syZastępcy mi'nistrów obradujący nad tuacja wykazuje, ii „można uważa~,
problemami pokoju z Austnią, usitaM!i że pokój jest zapewniony na dłuższy
wreszcie (na 21-szym p osiedzeniu) podstawy do dyskusji nad majątkiem nie- czas mimo prób agr"esywnych elemen·
mieckim w AustriL Jutro zostanie prze- tów, dążących do wywołanii.'a wojny".
dyskutowana sprawa własności zakła: Ambasador Nowikow ubolewał nad
dów przemysłu nafto~ego.
, . . „zatruwającymi pogłoskami" na temat
Poza !Ym pozostają . do o~owie~ia nowej wojny i oświadczył, że jest mosprawy zeglug1 na Dunaiu, proolemy rn·
d
b z · k R dziestytucji finansowych oraz ubezpieczer:io zh:Ve. 1 pozą ane,. a Y wiąze
.a . .
wych i innych spółek, które stanowiły ck1 . t Stany ZJ_ednoc~o~e za~1esmły
własność niemieck~
wspołpracę w polityce sw1atowe1.
1

1· .

,

. .

Podkreślił

jego stanowi
że

współpraca

naród rad~iecki prag
nie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i że taka współpraca leży także w
interesie narodu amerykańskiego. Przypominając, że Związek RadziecM i USA
współpracowały z sobą w czasie wojny,
Nowikow oświadczył, że nie ma żad·
nych powodów, dla których nie mogłyby
one współpracować z sobą w czasie pokoju.
Mówiąc o m-oralnym i materialnym
poparciu, jakie Związek Radziecki otrzy
mał od USA w czasie wojny, ambasador
Nowik.O.w stwioerdził. ie narotlv radziec·
on,

USA i ZSRR

kie będą zawsze pamiętały z wdzięczno
ścią o tym wkładzie Ameryki do wspólnej sprawy alianckiej.
Podkreślając
odgrywało

decydującą mię,

jaką,

240 dywizji radz ieckkh na
froncie wschodnim podczas pierw6zych
lat woj.ny, gdy alianci mieli tylko 15 dy·
wiz jd1 w Północnej Afryce, ambatSa<lor
Nowiikow oświadczył, że ostateczna ka·
pitulacja Niemiec została spowodowana
zarówno radzieckimi ciosami od wschodu, jak i lądowaniem aliantów w Nor·
mandii".
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rad dla naszych Czyleln1·czek Kl. lka poufnych
• ~I rwaIa szczęsc1e W maIz•ensI W I•e
Ja k Się
I tn t t
.

•

1

1

•

· k- by s.1~1
· o tym mow1
, · 1-0 i· 'Pl-· nie
· k· 0 b1·etv, a ·mezczyzn1
·
, · w ł aś nie
· maJf!,
··
C ok·ol w1e
łało - d!la męż·czyzny treścią jego życia, bard zo d.obre· scr Ća i · wiele wrażliwo ści
. Jeigo
.
.
, b ~idz1e
.
. z1WJC
·1 zie
. s .i ę 1Jrll t a.,
'I kt oty
'
os1111
z.amteresowan
prnca, - .nie
1J·O t a1

spry e, -O tY·"k
1 ·O .a 'k'ie, O· kt,ot Y·C'h na P-ew
no wiemy C·O·Ś nieipr zy;je!11nego itp.). J.es<J·1 I11 b'1 mn -zy k ę 1. .t run k i - . z.aonat"Z"'C
.... -. ·;y
dom w ?atefon, radio,_ fot'teipian, czy :n~~
narzędzie muzyczne, oraz w pewną. 1J.osc
1
N'iec,,i. ma to oo .1u b"1 ,,na m1·e··J ·
alk 011·0111.
scu" - a nie lłi.uk.a „()łbcych bogów".
Im wi·e.rcę j PTze.iawirnY µo mysłow<0ści,
tym le·piej dfa nas. V.,T kaiż-d ym razie jedno jest pewnikiem. Nie wolno dopuścić
do te•go, ahY u.czuł s i ę „kotem, któr y chodzi wfas nymi dro gami''. Tm mf1drz-ej.sza
ko~ i erl:a, tym nici .. któ'.Y.111i -przytrz.yi:ni:ie
m;izczyz~ę ~ą ~ehkatmeJ1Sz·e. bardzie'] _J-edw.ahne 1 111ew1:d·oczn~ - a·le za to. Jak
ka z·dy µrawd21wy 1edwaib - staJo \VO
mocne.
Niekiedy i te wszyshkie sposo.by oka:wj.f!,1 si1ęi zawodne i wtedy .. , ale to jrnż
bęidzie, ja.k mawiał stary Rudyard Ki Pling, inna hiS!t·oria.
(al)

wyk-0nywany za•Vócl i t-0w.arz-y·sw,ce tej kieJ repli ce, ~t::d z i e w, dalszym c1.:i gu k-0n
· Dl k 1b' t
t · "f.
ty n11ował swoJ wvwod. .
pracy
a;k·cesoria.
a -0. ie y na. om1a,
7 i-,.
· · .a" swe.11:0 tow a rzy. .
.
. •
.
Celem „roz·etwan1
ta~ze pracu:ą: ~e:J, także_ ma J ą~e1 s," ~J sza - · tr zeha wyć wi c zyć w sobie wie!l'i
fac1h, zd'°'In<>sc1 1 glowę, Jak .f.o się mow1, h!l!rt ducha i wvtrzyma.łooć blik nerwo•wą
na karku - żadne za1j.r,icie nie usunie w jaik i ii:zyc.ZM· ~Wy gł as z:i ć na prawo j 'lęc.ień na;lw~nieijsozego dla n!iej - ,,7,a:ię- wo :p o gl ą dy ja koby mecze piliki . no•ż nd,
cia" lM!ŻCzyzną. Z te•i właśnie ·drswo- wa,Jki bokserskie. kilometrowe spa ce:·y
porcji wynika wi-e·le kłO'J)-Otów dla -0bu 1 b<:z sł.owa. wielogodzinne dyspu ty polizaint e t"e ~owanyich sitron.
t~c~ne były_ .j.e•dynym, najpr,;yj e;nMęiż.czyzna bardw 1ubi, owszem, że'by 111e.1szy;n s pc;dza111ern czasu, b<! wtedy .tY)
kocih a .0 ·odziwiano shtchano wszy- ko mc;zczyzna .skl~nny będzie nwazac
'fk;
b? • p d
.. '
. .' l 'k _1 nas za odpow 1ed111eg-0 towarz ysza. Od
.s ie -O' Ja'\:'Y .a ora~J1 'Pf~YJITTUJ.e . as a czasu do czasu nale·ży te•ż znaleźć si·e,-, z
wie i c.'hęt11 1e, J·ednakze (wid-ocznie ma to nim w t·owarz:V&twie innych kobiet (umiezwi.a,.zek z twórczym i wiecznie sznka- jętnie dioibranych - j. e•śli od nas młodsze
jiljcym „nieznaneg~)'' mĘ1Skim umyS1łem) i ładnie·j:sze - to beziwz1gl1ednie głur>ie,
często Si~„ nud:z.j, Czł•O\Vi.ek nudzący się ja k -p-rzysłowiow,e sfoł·owe nogi. Jeśli
szu1ka zirr\iany. I tu zaczyna się dramat .
B·o „ona" bynadmniej nie :j.e,i:;t z.nndzo;ia I
ft
w ogOl·e uważa, ze jak Się już rzekło
·
,na zawsze·", t<-0 znaczy, ze
tak mn :·1· 'b yc.'
Tymcza sem, jak 'P<>wiedział znany 'i
się usunięciem
m!l.dry !Polityk, gdy mu zarzucano zmiaIO
1e poglądów „tylko krowy nie zmieniają
zwłok
przekonań". To samo właśnie wyraBaraszkują. cie
psy rozkopują kośd i pól roku. Wszelkie zabiegi o msunię·
żają wszyscy
inni panowie za Pomocą
czynów. Mnsz,a.. więc ich -partnerki wy- ludzkie, opodal bawią się dzdoci, roje cie stąd zwłok nie <><lni.osfy żadnego
~ilać ·cały swój spryt, tak <>rga nizować
skutku. Perswazje, że ten stan rzeczy
pmgram wspó'ln-e•go •życia - a:by ,,wła·d much unoszą się w cuchnącym powie·
ca" nie miał okaz1i uiświadiomić sobie, że trziu, te> osiadają na szczą1kaoh trupów, grozi e.pidemią, że mieszkańcy pobli•. właściwie, to czł-oiwiek nic z życia nie to na chlebie w pOlbli&kiej piekarni„.
skich domów oddychają trującym poma", "'Że wid1ocznie „miał ohwilę zaćmie
Gdzie
to
się dz.iej<e? Mniemałby ktoś, wietrzem, że tym powietrzem oddychają
nia umysł'u''' jak się ·żenił, i że gdyby me
ten .,kierait", w który nieo']Jatrznie dał że na ziemi, opuszczonej prrez lu<lzi, a tei dzieci, ie wreszcie muchy nie posi·ei wcią,gna.t to bo. ho, .. , dzisia.j byłby może w pustyni, gdzie „biele.ią koŚ<:i", zwalają pracować w znajdu.iącej się
o na·1mnłe·j tdmgim Edisonem, RockefeHe- których nie ma ki<J pochować'?
opodal piekarni - pozostały bez echa.
m, czy innym znanym w świecie wyMyliłby
się
ten,
Nie pomogły też kilkakrotne interwen
kotoby
ta,
k
mniemał.
:fozcą,, miliarderem jtp,
A tak lflo co? - Za'Poznany ge.niusz,
Dzieje się to niemal w s·e tcu Wielkiej cje admi'nistratora domów, ~ze-sława
zmarnowany taJe.nt, w oJgOle nieszczęślł Lodzi - na placu przy ulicy Andrzeja Zielińskiego (uL Andrzeja 43 II p.), jak
wa oH:atr.a ,,spódinlcy".
nie 'P'Omogła gotowość właśddela pie·
J.eślli je·dnaik d-0.c:hod.zi d-0 ta kich "peł róg Żeligowskiego.
riych gory-t7'.Y wYz.rtań, nie należy bro11
W dniach oswobodz.enia Lodz·i, w ro- karni ofia·rowania pełnego utrzymania
Boże, kłócić 1t> ię z ąb za ~a.lb i 11·dowadniać ku 1945 wojska po stoczonych wał i bochenka 'ch1eba dziennie na osobę dla
11rzy pomocy 1>0tlniesi-One-go gł.osu -~ kio
kach
unieszkodliwiły
i zabiły około 1OO ewent. sprowadzonych Niemców z Sikakotnu ,,.zma.roował ży~e". Odwrotnie .
zajęliby
się
usunięciem
Nal.e• żY ~iodowym gł-o.sem za·szcz e1biotać sitawiaj ących opór Niemców. W błyska· wy, · którzy
- •.fa c'hy/ba ndenie-j wiem, fakie ty wicznej akcji nasłępowania wrogom na zwłok.
·
masz mo.ż,liwośd (!), ale, jesli ci przeCo na to wła<l ze sanitarne, powołane
szkad zam, to mage,i się u.s1m fl,ć. Mnie za- pi;ęty, nie było czasu na dłuższe zasila·
do
czuwania nad zdrnwo1nośd ą miesz·
nawianie
się
nad
trupami.
Złożone
zoleży tylko na twotm szCZif'.śclu" lub
td coś innego w tym rodzaju, a11.e na nu- stały w rowach ,przeciwlotniczych i za- k ań-ców lodzi?
tę tik1liw~. uznają· c SW{)~~' marność i niIZzemu na.l1eży przypiisać karygod:ną
sypane C'ienką warstwą ziemi.
cość.
(p)
Od tego c-zasu upłynęło bez mała dwa bierność i ni.OObals two?
Ponie wa1Z, wfbi·ew Hitar1tym 'J)og.Jąd·om
1

1

cme ntarz w s•ro•dm•Ie s•cI•u.,
1

1

I
I

K

•

zbyl plylko

zajmie
p,o grzebanych

~tytucji

w której Pdn pracuje. Urlopy dla

pracow~ikó,w sq świadczentem regulewanym

ustawq i na tej podstdwie sq udzielane. Jest
specjalny dekret mówtqcy o urlopach c1~a
młodocianych
uczących
!llę
. d
. . 'z pracujqcych
t
Pa i pisze
wynlka10 bnoc.zesnie . ~
~gon
co 2 ~ygodnte urlo„u
1
1o y, .z.ę nae„q
s1ą .-anu
"
.
,,.

•
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SĄSS·TISSOWSKI, OZORKOW, UL. LlSTO·
· · się.
· d o nasze1·a-'„„
PADOWA 2 5• p roszę zwr 6 cie
m1nistracji listownie, lub telef.onicznte o p~ze·
slc:mie Panu brctkujqcych numerów i potn:ebH
Panu informacje.

..,
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„MIKLASZCZANKA". Pisze Pani „wiem, te
mało macte czasu na czytanie listów". Myli
s1ę Pani. Katdy list od Czytelników czytany
jest przez nas b. uwa.'Ż!nie 1 na ka:tdy w kolej·
nośct odpowiadamy. !sinieje .w Łodzi Wytua
Szkoła ~ospodarstwa Wiejskiego, ul. Pomor·
ska 18, która posiada kilka Wydziałów. Na·
pewno któryś z nich będzte Pcini odpowiladał.
Tel. Sekretadaiu: 204-27. Oczywtście trzeba
przedtem zdać maturę. Zabawy szkolne, 11,aszym zdaniem, nie sq demoralizujące, ale
może Mamusia Pant obawia się że Pani ser:
-1:łużo chodzi na zabawy a za mało się uczy?
nie
Pant wcale, co z przy·
1emnosc1ą komunikuiemy:

:·Bykó~':

zrobiła.

"'

NIESZCZĘSLIWA WŁADZIA Z MABYSINA.
Kocha Pani człowieka znacżnte od Ntej star-

szego i rodzice nie po-alajq Pani go poślu
Nie wie Pani, czy iść za: głosem serea,
czy lei słuchttć rodziców i uniesżczęśl!włć
siebte i ukochanego cziowieka.
R6nica wieku, nawet duża, niema istotnego
znaczenia w tym Wypddku. Wiele taki.eh
małżeństw jest bardzo szczęśliwyt:h, wa:żne
jest jakim człowiektem jest Pani nurzeczony,
czy ma Pani do niego zaufanie i czy nte po·
pełnta Pani pomyłki, która często zdarza slę
młodym pannom~ to, co uważajq za „miłość
llź do śmierci" zmienia się w krótkłm
czasie' w niechęć, a nawet nfenawiść. Wie·
rzymy natomiast, ie jeśli rodzice zoba~zq,
że szczęście Pani naprawdę uzależntone jest
od:_ iego mi:llżeńa iwa - nie będq stę 11-prze.-

bić.

ciwiać:
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dyskretny sposób.„ Da i szoferowi do
zrozumienia, że ja i pan Janowsiki potra
fi:my odwdzięczyć się za mikzenie.„
Szofer o nkzym nie miał pojęcia.
Ludwika powtórzyła swe i pani doklad·
Możesz sobi:e wyobrazi.:, droga przy- nie całą rozmowę:
jadóko, ich niepokój. ~to.ś zajrzał do
- On wcale nie był wczora·i ra:no pokoju, stal _się. św~a<lil<~er:i drastycznej oświadczyła pokojówka - wo.góle nikt
sceny, a om me w1edz1.elt kto to był! •. ze służby nie był, bo się Już wypytywa·
l!sił?w.aU o<lgad~ą~ ze spo.so1bi~ otwar· lam w tej sprawi'e i wszyocy byli bardzo
cia 1 srły zamknięcia osobę: ktora: sfała zdziwieni...
i0ię posia<laczką ich tajemnicy - ]€(:z
A więc cała służba wkdziała jt1ż o tej
napróżno. _
. .
tajemnicy. Głiu-pia Ludwika! A~e cóż jej
Wyobraz sobie ich zdenerwowani1e można było zrobić! Wydalił?„. Rozpa·
przy.,ś~ia?ani~!, Oboj.e un!kali "'.'zwku plalaby na złość dalej„
.
wspo1b1es1a~n'.kow, ~·~radk1em 1ed:n~k
Następnego dnia zjawi'ł się szofer .
obs~rwowal:1 ich. Kto~ to • mógł. b_Yc? Oświadczył pani Grelkz, ie żąda sfa·
Ktos ze słuzby, czy moze ktos z gosc11?
nowczo fl'Odwyżkt Dodał przytem, ie
Po śniadaniu pani Grelkz szepnęła do Jeże!• pani Grelicz nie załatwi tef spraucha Rafałowi.
wy, w tak·im razie zwród się do jej mę·
- Do1szłam do wniosku, ie to pewni1e ża„. Oczywiście, że natychmiast otrzyb yła Ludwika. Tylko om przych()dzi z mał p·odwyżkę.
rana do me.go buduaru. To naipewno
Ale tajemnica nie została jeszcze zba·
ona zamknęła tak dyskretnie <lrzwi. Jest daną. Podejrzenia skie-rowały się obec·
mi tak wi1erna! Zaryzyk!llję i zapytam nie ku gościom.
ją o to.„
Minęło k~lka dni. Pani Greilkz nadal
Z odpowiedzi pokojówki wynl-kalo te nie wiedziała, kto owego ranka uchylil
owego fatalnego ranka nie ona zajrzała <lrzwi do je.i buduaru, natomiast Wsz'j·
d<J buduaru.„
e:cy - z wyją1kiem męża - byli dokła<l
Pokojówka przyszła j1ednaik z pomocą nie. poinformowani o jej tajemnicy. Przy
~w.ej pani.
jadółki zwracaJy się do nie.i z nafw5tręt- Nlkt inny nie m6gl to być - rzekła .niejszymi propozycjami, powołując siię
- tyko nasz szofer.„
na p.rzys.łowie „ręka rękę myje, noga no·
Moie miała słuszność. Szofer przy· gę wspiera".„ Mężczyźni stracili dła
chodził po rozkazy co dziet1 w rannych niej szacunek l przy pierwszej sposobno·
godzinach.
Ś<:i chw ytał! ją w ramiona.
- Więc słuchaj, Ludwiko. Pos tara.i
A pani Grellcz nadal nle wiedziała,
sle dllwiedzieć ora wdy, tylko zrób to w t~+o uc.hvlil drz:wa . ~

Taieinnica-- różowego buduaru

- Kochana przyjaciółko! Pytasz o
wiadomości z will~ Greliczów? Mogę ci
je przesłać, są bardzo ciekawe i zdziwią
dę

nape\\TJIO.

Wyobraź sobiie, że pęWnego dnia uchy
lily się drzWii buduaru pani Gre.Jkz. A
w buduarze tym była właśnie pani · Grc-·

licz i Rafa.I Janowski. Ten sam właśnie,
którego żartobliwie nazywaliśmy Rafał·
Idem.
Dziwisz się prawda? Powiadasz, ie
to niemożliwe.„ Paini Grelicż i Rafał..,,
A jednak,„
Ni·e wiele j1eist w.prawdzie kobie:t na
świecie, k1tórym można zaufać, ale zda·
walo się, że pan~ Grelkz należy dio rzę·
du tych, któr·e pod względem contliwości nic nie pozootawiaJą
do życzenia .
<:;zciliśmy ją jak anioła, a-i do tamtego
momentu.„
W chwili bowiiem; gdy drzwi się o1wo·
rzyly, pani Gre.Jicz i mały Janowski byli
w takim stanie ducha, że mo.gH popełnić
największe głupstwo. No il µo:pełnili
jie<lno z tych, na które pozwalają oobie
Wizyscy zak<lchani. Rafał był właśni•e
zwrócony płesami do drzwi, a pani Gre·
licz miała oczy zamkni~te, wo00c czego
dr zwi oitwarly się i zamknęły, a kochankowie nie spostrzegli, kto prz-ez nie zajrzał do buduaru . Gdy op;rzytomnieli i
. wyhiiegli na korytarz - ni<kru:ro już nie
był<t.

l

Właściwie wiedziała! Niie ulega-fo
wątpliwości, ie to był jej mąż. Nie dal
wprawdzie poznać tego po sobie, ale to
był

na pewno ori.
Pani Grelkz nie mogla już dłużej pa·
nować nad sobą . Sama s·powo1 dowała
wybuch.
·Pewnego dnia · rzekła do męża:
- Prżyznaj się wręcz, o.Mudnikul
Chcę wiedzieć prawdę!
To tyś wszedł
do budua.r u .I. Tak, przyznaję się! Ra·
fał fest m<>im k·ocha:nikiem. ale I ty miej
odwagę przyznać się do te.go, że otworzyłeś drzwi buduaru i widziałeś„.
Zdziwiona mina męża zmuSiła ją do
i>tze.rwanta zdania. Mąż o niczym
wi edział. M·ożesz sobie iednak wyobra·
zić; droga przyjaciółko, iak na to wy·
znanie zareagował!
W trakcie r()zmowy między maJżon· .
kami otw a rły się drzwi rna pro.gu s.tanęła Maria Chabonska stara szwaczka ,
która coclzi.e ń pi:zrchodziła po robotę de
willi.
Zatrzymała s•ię
zdumiona i poczęłr

me

się ueiprawioedliwiać:

- Mój Boże, znowu
pomyliłani
drzwi. Zgubiłam okulary i tera'Z nic nid
widzę ... W zie,szłym tyg-odniu zo:stawiłani
okulary w łazience i musiałam biegał p<I
cał1ej willi i w żaden sp.o<S6ib nie mo.gla.n
trafić do od·pówiednkh drzwi. Bardz'°
przepra:szam, ale cói robić, stara ju7
jestem i nic nie w·i<l:zę.
To mówiąc, zamknęła za s<>bą. dyskre!
nie drzwi, jak wiedy, w buduarze, g<lzk
całowali sie Grelkzowa i Rafał ...•

ł
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z Z'1r.ranicy
PaczkiS~ adresatom
„Stąlf8 zde„
ł0łł8rCZlftf
wistowanym
.

Czyklnicy nnsi skarż~ .<ol~ l oburzaj<)
fe paczki które są im prz0ka1.ywanc z
zagranicy - pr7.ycl1Qdzą do rąk adrcsa·

d~klad.ni~ s~l:1drowan~ •. pozbawione naJcenrneJsze.1 zawarfosc1.
Do taj0111y wlt'le lisłów na ten tem:it,
a óstatnio, postkodowani przvdlod1.ą ·do
redakcji i pokazuj0 w ja1iirn stanie Orzędy Pocztowe dori;czają przc.sylki. Na
opako\Yaniu I wewnątrz, na artyhiłach
którymi si\' nikt nie ,zainterrsQWal" _
figuruj.e doklacliiy spis lcR·o, co w paczc<'
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Onegdaj Komisja Specjalna w ł.ofizi ustalonych cen ukarany został grzywną
11k,arala , zcr0g nk;uczciwych kupc6w, 25 tys. zł.
I ierownid\\'O Zakładów Kon~er\\(1·'Pt'kl!!<intc'iw i pa:;karzy. I tak na przyldod \\·ln:kkl0lka s\\l{;pU spoŻy\Vczego Eksport za p0bierani~ za W)':·okich cen
Emilia Dizergacz; zamit>szka!a i:>rzy ul. ;:a mięso wieprzowe zastało ukarane
NawroL 8, kilbkrotnie karana za pohie- grzywną 300 tys. zł.
Stanisław Narolewski ; Abtam Gold·
mnie n(ldmiernych cen, chciała dać laOli-ecnic zostałfł •berg wucho111ili sklep rzeźn_iczy, ale już
pówk~ konl'.olernwi.
druiriego dnia ich pracy w nowrm zabyć powinno - ni~skty tylko „powin- ona aresztownna.
Rzeźnik Oraczy~owski Mieczy5ław z \\'odzie przekroczyli' usta!one ceny i na.
no", a nie jest.
Na wnoszone rddnmacie i zażal<'nia ul. Rad\\·n1iskiej fi? za przekraczanie Idomiar złego 1\J;irofew„kl usilował dt1ć
- Urzędy Pocztowe o<lpo\', i ,.lalą, ie u
wysyła
nas W lir:il~t. nild nir ponOl'\I winy, że pa·
.
"'
cz ki tal.: (kJk!adnie „()>l'cnzurowanc" f
11
przychodzą już z 7 agranicy,
bezpłatnego
Jeżeli tak j{'st istotnie, to ptzeckż
choćby poto, aby unikniJĆ nk.;/u.;znych 1
Z
krzy\vdzrycy<:h podej·r7ell, ktoś powołaDziś zamieszczamy ostatni, 30·ty ku· kuponów, drw'i o tym samym numerze
ny, jakiś czynnik miar0<la jny - pow!pozostanie 11 nas i posJuży do ogólnego
nic1n intNweni<J\\'<JĆ'. Urze<ly, które o<I· pon kolejny naszego kong-ursu.
losowania nag-ród.
„EXPRESS WYSYŁA NA URLOP".
hicrają za!!rankznc ·przes~·lki - nie po·
Uczestnicy konkursu z l.odzi, którym
winny ograbionyd1 paczek wysyłać dn- Jutro i pojutrze _ kupony zastępcze,
l~j - jak gclyhy w~zysHrn h\'\o w po· które mogą zastqplć każdy inny braku- z braku czasu trudno osohgcle oddać
kuporiy - mogą postąpić tak, iak Czyrządku - a rnczej po sporz~dzeniu od- jący kupon kolćjny.
Poza tym - po.futrze zamieścimy po- telnicy zamiejscowi - t. j. WYSŁAC
powi-edniego protokólu _ odclawa{~ je
który uczestnicy NALEPIONE KUPONY POCZTĄ wraz
dwójny formularz,
't powrotem tam, skąd do nich przY'i'zły
konkursu wypełnią w sposób identyczny, z czystymi formularzami, które za nich
w fosow:tn Iu
·
• · t rnqa.
od-powic<lzialnv. za jak w poprzednim konkursie, t. zn. tylko wypc lni· A..111 1111111<;
Ktoś musi bvć
J
0
iaclneg-o
dirrvwało
to
h~<h:ie
nie
nagród
adres
oraz
nazwisko
j
imię
istniejący stan rzeczy, którv w rezulta- rubryki:
cie doprowadzi do tego, że wysylnjący numeru żadnega samemu nie należy wy znaczenit1: WSZYSTKIE FORMULA·
RZE Wl:ZMĄ UDZIAŁ W OGOLi"-JYM
(infonhowa.nl w listach p1rzez rodziny i pisywać.
Na.lepione na papier kupony wraz z LOSOWANIU.
znajomych) przestaną udzielać lej forLosowanie odbędzie się w sobotę wie·
my pomocy - która zamiast trafić pod wypełnionymi formularzami można odw obecności jury redakcyjnciro.
czorem
„Expressu"
Administrac.ii
w
dawać
do
w kazany 11dres - ·staje si~ źródłem
datkowych dochodów obcych urzędnl· (Piotrkowska 102a ), w SRODf,, CZW AR a w nied 7 ielę dnia 29 bm. doniesie się
TEK, PIĄTEK i sobotę <ln. 25, 26. 27 i 28 komu z Was uśmiechnęło się szczęście i
ków.
Należy konieczni>(' położyć kres opi· b.m .. w godzinach od IO·e.i do 12-ej w kto dzięki ,,Expressowi" spędzi bczpłatnie 10 dni urlopu w komfortowym pen·
niom wygłaszanym prz-ez słusznie roz- poł. i od 4·ej do 6·ej po poi.
Jeden. formularz, oznaczony odpo- sjonacie, ewentualnie otrzyma równogoryczonych _ 0 rzekomych nadużywiednim numerem, otrzyma oddawca wartość w gotówce - 10.000 złotych.
ciach popełnianych przez naszych fun·
kcjonariuszy pocztowych. Bo zrozumia.le jest, że gdy )doś zamiast kilkukilogramowej, wartościowej pacz·ki, dostanie tylko nędzne j-ej resztki - wie
jedno - że gdzi~ś po dro<lze go okradli.
Nie będzie się wtedy wdawał w szcze,gó·
a cały żal
Iową analizę, gdzie i kto i preiensję skieru ie pod a<lre6em najhliż
W tych dniach została zlikwidowana :wa łódzkiego nie skorzystała z amnestii
szei jednostki pocztowej.
w sieradzkim przez Władze Bezpieczeń- i nie ujawniła się banda Chowańskiego,
Jakaś rada mus.i się na to zna'1ażć i stwa groźna !Janda ,,Zapała''.
tak zwanego „Kuby". Członkowie tej
ze względu na dobro odbiorców paczek
Banda 'ta powstała w listopadzie 1946 bandy nie ujawnili się w przewidziam·m
I ze wzg~ędu na dobre imię wszystkkh roku i wcho·dzila w skład grupy „Kuby" 'erminic ze względu na to, iż na sumieniu ich ciążyły przestępstwa popełnione
ty~h 11rzędników Poczty Polskiej - któChowa11skiego. Na czde jej stał Stani- po 5 lutym, a między innymi morder(d)
rzy <:iężko i uczciwie pracują,
sław Nogal, noszący pseudo „Zapała", slwa dokonane przez „Kubę". Również
dlatego nie chciał się ujawńić podwla<lzastępcą herszta by! Janusz Powalski pseudonim „Przepiórka", cała banda li- r.y „Kubie" Starii:slaw Nogal ze swoimi
kompanami i w dalszym ciągu upra\\-!al
czyła osiem osób.
zostały zniesione od 1 lipca
Banda „Zapal.a" dokonvwała napa· swój bandycki proceder, dokonując napa
Jak wiadomo, kierownicy pojazdów dów na spółdzielnie wiejskie, grabiła dów rabunkowych przeważnie w okolimochanicznych mieli obowią_ zek posiada {'hłopów i wymuszała o<I nich terro-rem cach Sieradza.
nia rozkazów wyjazdów, przy wyjaz- rozmaite świadczenia jak żywność, pod
Chowa11ski był bardzo zadowolony z
„dzialalności" No.gala i nawet czł<)nkom
dach poza miasto. Od dnia I lipca bie· wody i t.p.
W swoim czasie don()siliśmy, że spe- jego bandy obieoeywał, że „jeszcze kilka
żą<:ego roku ooowi(Jzek t~n zostal zniesio
grup dywersyjn ych i bani! rabu,-::\\l napadów, a każdy z was będzie ełegan·
śród
Minister·
ny na podstawie zarzadzenia
dzialający.ch na terenie woiewódz cko ubranv i będzie miał złoty zeirarek".
wvch
ii,
ac
atwa Komunik

I

na urlop

Express''
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pobt1 tu w Jednym

Kto skorzysta z

•

I

najlepszych pensjonatów

kontrolerowi łapówkę. Obaj wsp'11nicy
otrzymali karę grzywrty po 15 tvs. li., a
Narole\\·si'll za lapówkarstwo totil~l pr7.tt
kazany prokuratorowi.
Józefa Styf11ańska, zamieszkala ~ród·
miejska 26 w s\\'oim sklepie 6po±ywczym sprzedawah1 masło po 600 zł. kg.
oraz odmawiała kupują-c)m t,~rz('ćlan'~
mąki pszennej, której mialJ w!t'kszv zapas. Zo~tA!;i ona uk:uana 3·miesięcz·
nym pobytem w obozie· pratv w Mlel~~
clnie.
1
Na !Jl. Ll111an0\\'<;kiego p0rl nume ·em
G są <lwa sk'.f.'py spnżvwcze. \Vt::i~".'!<' 1 '·1e
tych sl<lt>uów Janina Marynowska i Sta·
nislaw Chojnacki pobier<illi na:ltr.ierne
ceny oraz posiadajQc zapasy rn1ki p~:'""n
nej nie ('hcieli jej sprzNiaWaf. a h W
chęci z~·sku na przC'\vid~·wan1"i f)rzerln:) 11
kowej zw~ żce cen pszenicy. Trnirzast>m ()kazDkJ się, ze pszenica nil' zwvżkowala \\' cenie, nat(lmiasl :ei chr :·:i.·l
wlakicił'!e zostali sloivtni na pobyt :v
obozie pracy. Cho_jnackl na okrei. .t mie
sięcy - Marynowska na 2 miesl1Jce.
W ten sposób, jak widzimy, są karani
wł;1śckel~ sklepów, którzy przekraczając ustalone ceny, okra<laią świat '."!racy.
r
Ró\\'nież rozmaici pol;1tni prz.ekupnh l
handlarze zo1'taną za pac:ek ukarani, iak
na przyklad Stefan Kosin z Poddębic,
który przywozi! pi-eczywo doo Lodzi i
sprzedawał po paskarnkich cenach - za
sto.S()wany został dla niego areszt ty'Tl·::zasowy.
Wysokie g-rzywny plenię int,· pobyt w
obozach pracy, areszt I wreszcie więzie·
nie zmuszą paskarzy i spekulantów do
przerwania swego procederu i zada„~.:a
lania się godziwymi zyskami, jak WM).
(z)
scy inni uczciwi kupcy,
1

1

Kajdanki amiast zegarków

Banda

„Zapała" została

Rozkazy wyjazdu

I

f.

zlikwidowana - herszt nie dotrzymał obiecanek
Ohiecanki „oberh-erszta" jakoś nie zosta
ly dotrzymane. Zamiast zegarków otrzy
mali kajdanki bandyci z bandy .,Zapała".
W wyniku przeprowadzonej akcji p<1śd
gmvej zostali oni wszyscy wyłapani I
mieszkańcy powiatu sieradzkiego będą
obecnie mogli spokojnie odetchnąć po
uwolnieniu od tak długo nękającej ich
bandy.

również spodzle,vać się, że
grupę Nogala, Władze Hezpie·
również w niedługim czasie
czeńshva
ujmą pozo!;talych członków bandy „Ku·
by" - Chowańskiego, który jeszcze do.i
Na• leży

.tak, jak

~ychczas się

ukrywa.
jui w ciągu najbliz·
S?CYCh dni zostaną · postawieni pod Sąd
U jęd bandyci

Doraźny.

(y)

'tr'
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ZA DUŻO ROZMAWIAMY

Centrala Telefoniczna przeciążona jest rozmowami prywatnymi. ,Okreg łódzki
zosta.nie zautomatyzowany. Brak. aparatów a cześci
. mechanizmów w Centrali
'

Na ma.rginesie przeprowadzonych roz
Do mapień codziennych, utrudniają- spało? co słychać? jak się czuje? i t.p.16-ci11 liniach. Zważywszy, ie przedwo
jenna Lódź korzystała tvilki0 z 3-ch linii mów poruszona została również sprawa
cy.cli sprawną pracę i pochłaniających i t.p.
Gdyby i"1styb:!cje ograniczyły swój przy dwukrotnej ilośoil posiadanych 0 1b oc nieprawdopddobnych t'udnośc~·. z kltódużo czasu należą kiepsko działające teze'1~riętrzny do rozmów jedY'nie n.ie abonentów, obs!111ga biura będ.zie mo rymi b'<J>ryka się Urząd Dyr. Okir. P. i
ruch
jest
zjawiskiem
Powszednim
\efony.
Tkm. w zwiąvku z ooipływem personelu
długie wyiczeIDiwanie na sygnał, często sJuibowyclt, u.Ja.twiło.by to w znaczne] gła hyć sprawna.
Po omówientiu boląc:vek poruszone zo· technicznego do inny-eh insity.tucji. W
też pd t:trzyskaniu po.łączenia jakieś za'Po· mi·ern~ ?bsługę, istniejący zaś isfan rzery tmiem<?żlilwiają przeprowadzeni~ roz czy sprawia, że kilka tysięcy rozmów stały plany prnc na przyszłość. Na p<>d· grę wchodzi sprawa zbvt niskich uposa_
.
mow:y. - Lub spróbujmy np., gdy czas PROWADZONYGH JEDNOcześnie, a kreślenie zasługuj~ opracowanie projek- żeń.
tu ZAUTOMJ\ TYZOWANIA OKRJ;:GU
LODZKIEGO. WyeHminuie to konieczność uciekanfa się do centrali po<lrniejski~j i umożliwi S?A~!fegowi okolicznych
miast beZ'pośrednie autom<1:tyczne łączenie się z Łodzią.
Jeszcze jed!no pytanff·e:
- Jak p·rze<lst<1wi<' się sprawa zakła·
dania now~ch· apa1ratów. te!ef~nkznycll'?
- W zw1~zku z przeme61emem szereg}l instyt1~cji ?~ War.sza.Wf: zwolniło się
1ktlkadz1es1ąt ltmi. Dokonu1emy nowych
połączeń w ograniczonej mierze, je<lynie w zależnośd od KOLEJNOSCI I
'
WAżNOS~T
: .• zg ł oo.zen.
.

Stan ten napawa najwięl<sz.a troską
władze P. i Tkm, zwłasz-cza, że i o mfo-

są
dowiadillje). jak się· od
(szwecka1
„Selme"
1939 r.
ikoniserWOWa[}:ct
m;y. me jest
Gdł:.f.iegO czasu żadne części nie były wymieniane, co doprowa<l:ziiło • stację dO
przyrządzać
jeżeli Się
stanu · miny. Nowe 01.'gany łączące, za·
Polska w swej obecnej strukturze j Wędtlony leszcz nie jest może ta.t< snia
mówione w Szwecji przed rokiiem, jeszcze nie nadeszły. Wobec tei;ro, że typ gioopo<larczej jest państwem napoły I czny jak łosoś, a przede wszystkim - nie
ten przeważnie jest używany w krnjach mo!l"Skdm. Pvmorze Zachodnie i woj. 1ma „m3'rk~", ałe jes.t niewątpliwie bar·
ettropejski<ch, Szwecja jest zarzucona O.lszityńskie ~ to krainy jezior, pe~nych I dro w smaku łososia przypominający.
zamówieniami i tym nale~y tłumaczyć naj-rozmaitszych gatunków ryib. A coź Smażony czy gotowan.v dorsz, umiejętprziedqga:jącą się z.włokę w ot-rzyima- dopiero mów.ić o. iry'haC'h morskich, w d11· nie przyrządzony, w niczym nie ustępuje
żych Hościa-ch dosfarozan.ych do na- karpiom czy szczupakom.
niu Z'allTlÓWiMego sprzętn.
Należy się tylko trochę „przestaWłć„
'edną czwartą 7.e swojego stanu p()· szycłi' miast!
Skończmy więe ~ prze5ą<ferri, ze tyHro .go~d_ar?W, slro~c.zyć •z 1?~rwatyrzsiadania Łódź odstąpiła zdewastowanej
Warszawie, istniejąca więc dziś ilość mięso jest po·żywne, zdrowe i że tylko· mem kuJ:mairnrm _1 pan:nętac •. ze obecna
organów łączących nie zdoła sprawnie pofrawamii mięsnymi moż.ria się dosta- ~ta m~c~ęc do spozywamla ryib, ma
obsłużyć dziesięciotysięczną rzeszę abo· tecroie najadać. Ryby zawierają tak ta~kz~ za z;odło c~~to .s~ykane (s:czenentów łódzkich. Oto zasadnicze powo- samo jak i mięs.O jeden z podstawowych' gol.me y; 1 a<lłod~.1mach 1 r.esta1111:acJach)
wypadki zafr~cia N!ES\VlĘZĄ rylbą.
s~ładni-ków w na5Z}'111 od1.ywianiu dy nredomagań telefonicznych.
- @ięż,l{ą sytuacj.ę - mówi dyir. Koń mianowicie _ wysokowartościowe bi1ał- Rzecz proo.ta, ze tak 1a.k kazdy artykuł
spożywczy, który się psuje w ntieodp0·
pogarsza GADATLIWOSC ko.·
ezyńsiki ryba to „pfą. wieicllrmej temperaturze, ry.1Ja iitusł być
Przyzwyczamsmy się,
ł:O~ZI. W. godzinac!l największego nasI!ema ~chu tel~fomcznego, w gocfrl- tek", TW"ISt. Nie:ł-uS'ZTifo. Przv dniacli bez_. zupełnie 'Swieża, lub też przechowywana
b &z,·· -. t.:...: w lodowniach, czy wędzona. Ten sam
. t
r-h . .
.
nach na11gorętsze1 pMICY w zakładach
przemysłowych i urzędacli, prreprowa-1 ~1 ęsnyc ' nasuwa S-tę ym a~ 1e1 MJ" problem ma_my przedeż także i z mię~ane są nagminrue rozmowy prywatne. me~na r:otrzeb~ wprowadzeni~ ryb do sem, szczegó1nie w czasie upałów.
Niedługo 'już przyj<liiie c:zas, że polNieje.den urzędnik jako rzecz naJpilndej- naszeg? Ja<l!ooptSIU. Gospodynie w. ~szą uważa, że musi zadzwonić właśniie mach 1 stołowka.ch muszą nauczyc się st<i przemysł rybny przetwórczy (kon·
w tycli najgorętszych godzinach' do ja- przyrządzać •' 0 trawy rybne w sposób serwy) i polskie wędzarnie zdobędą rynek krajowy i zagraniczny.
kiejś swojej Zuzi z zapytaniem: jak się tani, smaczny ·· różnorodny.

nych naczyniach. uszczelnianych gałganam~, w bańkach' p6 benzynie; oliwie i
tym pod·ohnycli. Fałszowaoo mleKo, za•
nieczyszczone Ju1b' pochodzące od chorych krów będzie koofiskowane. a sprze
d'awca zootanie ut<arany.
o -

n~ poł.ączyć się z biurem numerów!
Za:jęle, zajęte, perma:ne.J11tnie za.jęte!

l(tóż tych bolączek nłe zna:? Znają je
abonenci p11ywatni, z.nają je rozmaite
. ~nstytucje. Znają je zwłaszcza dobrze
których prace wymagają
red.akcje,
sprawnego i szybkiego z·ałatwienia.
WCZ01raj przeprowadz,iUśmv konfernnc'Ję z dyrektorem Okr. Poczt i Tkm„ inż.
Kończyńsk1im i dyrektorem Rej. Urz.
Telef. i Telegr., mjr, Wilczyńskim w celu
wyj.aśnieniia w c.zyrn leży przyczyna
z:ła przechodzącego Już w STAN CHRO
NICZNY•.
- "na, t,mi 1
· - atyc
~ .::..1-1;a c· en.l"ala a•. •tom
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przeciągających się w niesikończoność
ZAGWAŻDŻA I BLOKUJE iprreci'ąŻC'l":.l.

ceotra~ę.

jest również pQIWooem nremożności uzysk~nia szybkiego połączenia z biurem numerów?
- N::i tym odci:nku nastęipujP. znacz·
na poprawa. W naj1b lizszyd1 dniach
ukaże s~. katalog, ywz.ględnia.iący w
swym SP'11S1e wszystbch nowych aoonentów i nie?dw~ne _poprawki. Zf!iknie potrzeba :irotekama się do często-tłi1wyc.h te·
lefonów do biura numerów. Ponadto
wprowadzone zootały dwie n<>we linie,
· na
· pracu1e
b.tu.ro numerow
t...-- •
l" OL"-~me
czy.1
-

<!:Z}'

to

Ryby

dy na.rybek z rpowyższych
jest trudno.

Uwaga sprzedawcy mleka
laczynia

1

<łzlliła się znoWlU w swoim żywiole. I,
tańcząc z młodym dżentelmeoom z Chticago, ktr';ry miał 1t.rzydzieści lat i tyleż
milionów dola.rów, odnalazła znowu
smak żyicia. I uśmiechnęła się i1roniicz·.
nie kiiedy od sąsiedniego stolika doleciał
ją urywek rozmowy, prowadzonej przez
dwie niemłode Francuzki.
Zachód słońca na pełnym morzu zmie
lśnień,
forię
nił . wodę w prawd:viwą
blasków, kolorów! To było naprawdę
ooś w.ręcz fantastycznego! A potem, po
tej orgii barw i 'Pożodze ognia, nieśmia
łe drżenie pierwszej gwiazdy, która za-

na ogromnym zasypiającym
niebie ..•
Ach, 'że tei j.eszcze w XX wieku są
fak !bardzo egzaltowane damy, które nabożnym niema'! szeptem powtarzają takie komunały jak „feeria lśnień", „nie·
śmiałości drżen.da pierwszej gwiazdy".
Wera, tak samo realistka jak jej mąż,
wzrusza lekko ramionami i tańczy z jakimś anf!'ielskim 12:enerałem wracającym
świeciła

do swego garnizonu w dałekiim !Bombaju, czy Kalkucie...
A Tom Hukan?
Tom Hukan podczas całe} tej podróży nie patrzy na nic i na nic nie zwrnca
uwagi: anr na senność weneckich la.gun,
przepływających w stronę Lido, ani na
monumenitail.ną pretensjonalność Achilleionu, an.i na melancholię kamiennych,
snów ongiś wymarzonych przez towarzy1Szy Fidiasza, a tym mniej o<bcho<lzi
go to o oczym gwarzą teraz przy sąsied
nim sfole niemłode Francuzki.
Tom Hukan wciąż i wciąż wicizi tylko
białość wspaniałych ramion żony i gorącą czerwień jej zuchwa1ych 11st.
Wi~c, podczas gdy Wera tai'tcly z a·n·
gelskim generałem, on wpatru i<> się \1
by w pachnące perfumami „Narnią ni1
dsse Noir" zjawisko. l niecierpliwie cze·
ka po-tern na jej powrót, ażeby szepnąć.
- Wero, wyglądałaś w tańcu porywa
Proszę cię, zarezerWtUi
pięknie!
jąco
n;łs.tepny tanJec dla mnief

.J

K I N A

'POLONIA (Piotrko.wsfu 67) .....

,,Maria:-~iza~

:wist.A (Przejazd )) .... „Nauczycielka: ba·
wi

-się'',

ADRIA '(St<rłino)' .... „Nasz okręt~.
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Histozta Je<ł•
,
nego fraka:".
wy~~~A (DaszynsJaego 2) ..... „11.Cła tO me
HEL (Legionów 2/4} ..... „Młoao'ść Tomasza
Edisona".
ZACHl;TA (Zgiets1Ca 2&) :- „Bfałymun~1
STTLOWT (KilMskfego '123) ,_

nłewypada"'.

I

Hukanowa chłodzi swoje gorące warłykiem mrożonego szampana i nie
spiesząc srę odpowiada
- Czy są<l'zisz, że poto tułam się teraiz po morzu, ażeby tań<:zyć z własnym
swoim mężem? Nafańczymy się jeszcze
razem do syta, kiedy wrócimy do Wa r·
sza wy!
A że orkiestra zaczęła grać właśnie
angielskiego walczyka, mrugnęła znacząco rzę..c:;ami w stronę młodego, ale
bardzo już głośnego włoskiego mala·rza,
który zarumieniwszy się teraz lekiko,
ipodszedł do niej i skłonił się nisko.
- Madame, czy raczy pani poświę
cić mi1 ten taniec?
Unikając pełnych wyrzutów spojrzeń
Toma, Wera podnosi się z miejsca,
- Jestem szczęśliwy, że wolno mi za
tańczyć z panią - powiada Włoch - że
raczyła pani zostać moją tancerką przez
ten krótki ułaJ!Tlek chwili.
Lekko przyciska ją do siebie i podczas
gdy płynnie przechodzą koło nich melodię, doda je:
- Ale byłbym szczęśliwy, gdyby ze·
chciała pani z0stać również moją modelką! Wiem zgóry, że gdyby zechciała
pani pozować mi, stworzyłbym prawdziwe arcydzieło!
Wera Hukanowa jest kobietą postę
pową: i popiera sztukę, Dlaczegoż więc
nie miałaby nie zrobić tej grzeczności
znanemu malarzowi?
- Jeśli już koniecznie, upiera się pan
przy swoim zamiarze, nie mogę powienie. Jutro po śniadaniu . odpodzieć czvwać ł;iede na leżaku opodal oomostgi

czyste

ko.n1roli.
prowad,zenia
.
Mleka nie wolno prrewozi'ć w brud-

Je Umie

228)

muszą być

Handlairz;e mlekiem .i wszyscy stprzedawcy i dostawcy mleka il jego i>rzetwo
rów muszą być zao-patrzeni w do.wody
tożsamości. Zarządzenie to zostało wydane w związ.k1l1 z zamiarem władz prze-

poz· ywne 1• smaczne

ze

powodów
P.

PRZEDWIOSNIE.

,.Aaa to
_

(Żeromskiego 76)' ..- Hts„

•
torta Jednego fraka". _ _
WJ.?,KNIARZ (Próchnika 16) ...... Mały Ciżen·
telmen ·
B~BOTNIK (Kilińskiego J..78) ..... „Nieustra;.
szeni ·
ROMA (Rzgows'lia 84a) -.... Doktór Mure'k"1
BAJKA (Franciszkańska 91) ..... "Cyrk".

ka kapitana. Proszę przyjść ze swoim
szkicownikiem il dopatrzeć mnie!
- Madame, jest pani naprawdę nie
tylko piękna, ale i łaskawa --.. malarz
przystaje i całuje pachnącą rączkę J!ie··
,
knej pani.
.z daleka pałającymi oC:Zyma biblijnego proroka przygląda się tej scenie Tom
Hukan.
Hukan widzi, że żona jego ofoczona
jesit kręgiem zachwyconych adoratorów,
że uroda jej wywołuje na s1at·ku furorę!
Po<lnooi to jeszcze w oczach jego jej
ale równocześnie czy.ni zawartość,
zdrosnym.
Rozdrażniony 01bserwował żonę, tań
czącą z młodym Włochem.
Wydawało mu się, fo Wera zanadto
~'J}ogl~da mu w oczy i uśmiecha się zachęcająco.
Nie chciał z.robić jef wymówek przy
stole. Zacisn;;l zęby i cierpiał skrycie
Kiedy je<lnak potem zr.ai"ź.Ji się sam na

sam. nastąpiło w nim wyładowanie tych
uczuć których nie chciał i nie umiał już
więcej ukrywać.
Małżonkowie
dujące ze sobą,

zajmowali dwie, sąsia·
luksus.owo urządzone

kabiny.
Wera rozma.rzona tańcem i winem
We6zła dÓ kabiny męża.
Przeciągnęła się (zresztą n1e bez
wdzięku) i ziewnęła.
- Ach, jakżeż jestem zmęcwna!
Mi•ała na sobie czarną baJową suifoię,
przy której jeszcze bielsze wydawałY. się
jej poS<li!OWe ramiona.

D.

c. n.
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Piłk

rze

Ło

·

.

·

·

Victoria (Pilzno) pokonana 4:3 dziek i niebywałej ambicii i ofiar ości Łodzian.
(Rm). Rzeczywis tość Nzeszła naj ś mi el zali nam

sze oczekiwania - Ł6dż wygrała. P{)konaliśmy zaw<ldowych piłkarzy czeskich,
<lzięki nadzwyczajnej ambicji i ofiarności
młodych graczy wystawionych do reprezentacji. Tym raz,em w barwach naszego gr-0du nie był{) nazwi$k, byli miedzi
zawodn icy, zapaleńcy i eTituzfaści l)iłki
n{)IŻnej, którzy mo~ świecić przykładem

&tał'ym

fC!Pom,

jak

oowinno sle

br0<n1ć

baTw naszego grodu.
Nieustę:pliw<lść w wal'ce o każda nie·
ma1 'Piłkę i doskonałe krycie przeciwnika
sprawiły, że Czesi ani na chwilę nie 1110g.H 'Poruszać się sw-0bodnie po boisku.
Każ.dy z nich miał kogoś na karku, każdy musiał rnzwinąć cała gamę swych urnie~itności technicznych. aby zys-kać poJe do -działania. Impet, z jakim !odzianie
rozT>Qczęli grę. zaskoczył Victorię. Tego
nie spodziewano się, lecz i nie przywiazywano wiekszej wagi. Rutynowani zawodnicy byli przekonani, że zapał rychf.o minie i wtedy oni nie:vodzi~lnie za!
t>anu}3.i na b-Oisku.
A tymczasem bezprzykładne poświę·
cenie łodzialft zacz~<> p.r.zynosić owoce.
Czesi, zepchnięci na swa, 'Polowe, musieli
siot\ dobrze brąnić, ale szczę~de sprzyjało
na.szY1m dhł{)::v-com. fuiż ·w 4 min. celnie
wYmierzQny rzut w-0lny skierował Koczewski nieuchronnie d-0 siatki, w 34 min .
.za·g ranie Fornalczyk - Gbyl nrzyniosło
(jrnga, bramkę., a w 43 min. Kraszewskl
tak celnie wycentrował. że zdobycie trz.e
dej bramki przez Fornalczyka (głowa.)
stało Si•e, tylk-0 formalnością.
Te sukcesy łodzian poruszyły widownię ale też i Czechów, którzy, wiclrąc, 7e
to nie l>rzefow'ld, zaczęli Pozwalać sohl .
na rótn~o rodza.iu złooHwe faule. Zadanie. sędziego było bardz.<> trudne, gdyż
5 nasi zawodnicy starali siię nie Poiostać
<iłwi;ni. Prym w tym wszystkim wi6dł
środkowy naipastn.ik Victorłl, KarC>!ł, który nie mógł J>og<Jdzić s-i.~ z mvśl:a o nie~
poWOldzeniti. On to był sprawca. ,·ż chwi·
Jami gra tawała się nicnotrzebnie zg{)la
o">tra.. co znów zmuszało sędziego do czę
stych inti~rwencji.
Do przerwy 3 :O! Czyż'by Czesi tak mał-0 umieli? Wnrost przeciwnie - 'J)oka-

Podziękowanie
lomltet Swlęła WF i PW na posiedzeniu
'"zrdium w dniu 16 czerwca br. omówił ca·
łok1ztałt spraw związanych z odbytym Swię
tem. Umafąc, te udanie się imprez w ramach
Sw1ęta WF i PW zawdzięczać nalety w pierwszym rzędzie ofiarne} pra<:y, postanowiono wyróinić ! drogą prasową podziękować
11U:eJ wymienionym organizatJom za ich szcze
gólne zasługi położone dla tegorocznego Swlę
ta WF i PW:
Nauczycielstwu i młodzlety szkól powszechnych I średnich, Junaczkom t Junakom
PWE I PW, Organizacjom młodztetowym: OM
TUll, ZHP 1 ZWM, Okręgowym Związkom Sportowym. Pa6stwowel Szkole Przemysłowo TecbnlczneJ, Siraty Pot<rrnej, Państwowym Lolnlcąm Zakładom Doświadczalnym, PCK, PSS,
PUR-owt, ł.KS-owi oraz osobom: Ob. Ob. Instr. J, SzmlewskleJ, instr. J. SasoweJ, Instr,
Michałowskiemu, dyrygentowi prof. Krze.
s1ń1kłemu, płk. Kalinowskiemu, dyr. Sulkow.
sklemu, Gołaszewskie!, Góralównie, Zabloc·
kieJ, Czekanowiczównie, Lupl61kfeJ, Olb·
romskfeJ, Zfell61ldeJ, SwięclckfeJ, %el.!xwslclef,
Gorączkównle, BaplńskteJ, PłolrowskleJ, Ba·
blchowej, Olszańskief, Molskiej, SułeJcmce,
BfickówDie, Janiakównie, Motrzysklef, Slcl6Bklef, Gawiliskiemu, Łukomskiej, Mlchałow·
skleJ, OstrowskleJ, Winiarskiemu, Oko6sklemu,
Kwaśniakowi,
Jaslaczkowl,
Swiderkowef,
Ghmlel'lllce, BorowtńskieJ, Pawlakównie I Ba·
czy61ldeJ.
Z zeatawłenia kasowego wynika, te po
stronie przychodu osiągnięto kwotę 353.880
zł„ zaś po stronie rozchodów 210,057 zł. Caysty dochód w sumie 143,823 :Ił. praekazano
WoJ. Badzie WF I PW na tnwestyc:Je l aagrody
1»0rtowe i PW.

'!•

Za Prezvdlum Komttełu Swtęta
IL NONAS

jak należy ~rać w Piłke-„ aie 1 puścić boisko. A Czesi napierali C'')r&Z
trzeba przyznać, nie mieli szc1.~cia. Bar silniej, coraz niebezpiecznie;j. Coraz też
dzo dobrze kombimJ\vali w :v-0lu. świet- mniej sił mieli \vyczcrpani wysiłkiem łonie ustawiali się, podania były wymie- dzianie. W 23 min. Kares dalekim strzarz-0ne niemal bez zarzutu, szybko zd-0- łem J>OPrawił wynik Ilf! 4•?:. a w i18 min.
bywali teren. aJ.e gdy doszli d-0 pola kar· z winy bramkarza Kom~r;i zdobył trzenego, zbytnio zwlekali z~ strzałem na cią bramkt!- dla Victorii lew~-'lkrzydłowy,
bramkę. Dość -powiedzieć. że Pierwszy Volek. Poza tym dwa strzały nie udały
sw()J strwł oddaJi dopiero w 22 min. Ody się Czechom: raz słupek (brnmkn była
napad Victorii dochodził do :Pola karne- pusta). <lrngi raz poprzeczka. Krótko
go zaczynał<l siQ wyrahian it- dog;odnej mówiąc, szczęścia nie mi ę<li i prze~rali
pozyo}i, a 'Podawanie P i łki trwał-0 z.a- 3 : 4.
zwyczaj tak dłu.go, aż wreszcie ja, traDrnżyny grały w ~kładach:
eona.
Victoria: Booe.i:Jykt, Bestiak, Pokes.,
Po Przerwie dobra passa łodzian trwa Svoboda, Ces.pira, Sloup, Perk, Sloup,
ła nadal. W 13 min. Kraszewski wygrał I<ares, Samberg i Vołek. Był to zespół
p-0jedynek z bramkarzem i strzelił do Pu- wyrównany. d-0brze zgran,·. Stosunkowo
stej brą.mki. Jest już 4:0! Ale Czesi, by- słabszą była obrona, bramkarz i prawonajmniej nie zdetonowani tym. przimro- skrzydłowy. NajniebeZ!Pieczn!ejsz:vmi nawadzili błyskawiczny atak i Kares zdo- Past11lkami 1 strzelcami sa Kares i Volek.
był pierwszy punkt. Teraz rutyna z.awo- Czesi graj~ d{)hr ze, c]w.: il::i mi nawet podowców zaczyna brać góre nad P<lświę· c iagn k cia mieli bardzo dohre ; mu sieli
ceniem i ambicją h>clzian. Pociagn i ęc1a s i ę podobać. Nie'Potrzebnie tylko zbyt
Sil,. szY'bkie, krótkie, dokładne. bramkarz czesto foulufa. Ale była to przecież wals.tale w nie{}ezpieczeństwie. W 15 min. ka o każda, pitkę. bo łodzianie nie u.-.tęKomar zgoła nie1)otrzebnie nar:iził si~ p.owali im ani na krok.
na k-0ntuzje na dłuższy qas musiał o\V reprezentacji Łodzi wyróżnił si~

Na

bieżni

Pierwszy

dzień

przede Wf:t~ystldm bramkarz I<omar za
c·h-0ciaż trzeciej
bramki nie powinien· przepuścić. Dosko-nale grał Korp.cirowicz w pomo~~y. a w
ataku nlezntQrdowani, ofiarni łącznicy
Widzewa: Fornalczyk i Gbyl. Pr:icowitość ich była zdumie\va jąca i nie należy
s i.e dziwić, że pod koniec opad'li z sił.
Bardzo dobrze dostra.iał sJę do nich Kraszewski. N;:ijstahszym w tej linii hy! Sko
czy'1as. którego należało zastapić przez
Bombę. przynajmniej
po pauzie, Nie·
zmordowaniie pracował również Mlller I
Urban w p omocy. Para obrońców Kopaniewski - Gałązka pod-0bała si ą lepiej.
Mecz wczorajszy wykazał, że jednak
Łódź ma niezła reprezentację, a odniesiane tak nies-podziewanie zwycieshvo
powinno zachęcie naszych piłkarzy do
dalszej urncJ'. Trzeba -pam iętać, że Victoria niem al pros to z dworca st a\J•iła
s ie na bo isku. Dzi siaj, po wypoczynku.
zagra z ŁKS. Ciężka to ])i> dzie dla dru·
żyny łódzkiej przeprawa, jeśli nie zdobędzie się na taka ofiarność i ambici~
jak reprezentacja Łodzi. Sę·dziował p.
Górski. W idzów 6 tys
swą dzielna postawę,

skoczni
i
boisku
lekkoatletyczn ich
Łodzi

mistrzostu

Mecz piłkarski Victoria - Łódł. poprze-, 13,75, 2. Grzetskt Józ.f DKS 12,'7?, 3. Jablońs'kł
dzlly mletrzoatwa lekkoatletyczne ł.odzl. Ooze Henryk AZS 12,49. Prywer pr%oz dwa tygodnie
kiwaliśmy Uczniefazef obsady kozilnuencJI, a ni-: nie robił. Jest na urlopie I nl• trenufe.
tymczasem niektóre z zilch, Jak naprzykład
800 mtr.
1. Eurpesa Jói!e' Ł.KS 2:09 - był
bieg na 5 kim., hJb 800 intr. odbyw1,1ł alę prsy bez konkurencji. Za przeciwnika Jttlał tvllco
udziale 2 - 3 zawodników. Nafciek-wazą Bystrego, bo Macia•a;czylc robłł tyll~o punkty.
była licznie obsadzona sztafola 4x100, skok 2. Bystry Apoloniusz ZJedn. 2:15,S, 3. Maclan·
wzwyt l o tyczce. Natomiast wyniki w kall czyk Wltold ŁKS 2:27,2.
~yskano przec;iętnet Prywer od paru tygodni
Skok wzwyt: 1. Kutmlckt Wacław DKS
przorwG! trening I nie dociągnął nawet do 1,12, ~· szmytka Caesl«W PICS 1,6S, 3• Pokorow
14-kL 2!.awiódl również llytych w 1koku w 11ld Jozef ŁKS 1,63.
zwyż, który nie przekroczył wysokości 160
Bieg 110 mtr. plotki; 1. Macletzczyk Wit.
cm. i odpadł. Kużmtckt niepotrzebnie starło· LKS 17,7, 2. Kutmickl DKS 18, 3, Pawłowski
wał niemal we wazystkich konkurencjach za DKS 19. ,
wyjąlkłem bleg6w na 800 i 5000 mtr. Zwyctę
Dysie: 1. Grzelnkl Joel DKS 40,38, 2, ow.
tył w tyczce i w skoku wzwy!. Nfc dziwnego, czarek Hłer. LKS 40,15, 3. Kuimlckl DKS 38,11.
te w Innych konkurencjach był Jut przemę
5000 mtr. 1. Ja6czyk Roman ZJedn. 17:56,8,
czony.
2. Półtorak Onufry DKS 17:57.
Oto program wykonany pierwszego dnia
Skok o tyczce: 1. Kuźmicki Wacław DKS
msflrzostw:
3,JD, 2. Szmytka Czesi. PKS 2,90. Owczarek l
100 mtr. 1. Jaraczewskl Leon AZS czas Bobiński nie uzyskali 2,70 i odpadli.
11 sek., 2. Lipowski Józef AZS czas 11,S sek.,
Sztafeta 4:K100 mtr. llS cztis 45,6, 2. HKS
3. Kuimlcki Wacław DKS czas 12 sek„
czas 47,5, 3. ł.KS L cz.as 48.
Pchnięcie kulą: 1. Prywer Tadeusz ŁKS
Oszczep:
1. Rytczak Jan ZJedn. 52,07, 2.

Kuźmicki Waci. DKS 48,78., 3. Mrotewski An\

I
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Trawiaste
kor
y
nie
naszym tenisis.tom
słu!ą

Przed

turniejem w Wimbledon nasi
1enisiści wzięli udział w turnieju o mistrzostwo Lon<lynu rozegranego na kortach trawiastych Queen~ Clubu. Obok
Jędrzejowskiej, Skoneckiego i Hebdy w
turnieju tym brali również u<lział Tłoczyński i Wittman.
Polakom powiodło się fatalnie. Sensa·
cję stanowi
porażka
Tłoczyńskiego.
Przegrał on łatwo w dwóch setach ~:6,
4:6 z ni-ezhyt silnym przeciwnikiem Hin·
dusem &ise. Skonecki trafił na bardzo

AZS 47,36, 4. Jarac:i:ewskl AZS 44,48, 5. Ow·
czarek ł.!:S 43,63.
Po pierwszym d11i11 w ogólDel punkluacfl
prowadzi DKS plct. 99 przed ł.KS 87, AZS·em
64, Zjednoczone 34, PKS - 21 i HKS-em 16.

silnego przeciwnika Falkenbruga, jednego z najlepszych tenisistów amery·
kańskich.
Rezultat tego spotkania 6:3,
6:0. Heb<la zmierzył się w Wittmanem
i przegrał 3:6, 6:8. W grze podwójnej
para Hebda - Skonecki prregrała z pa
rą Bose Mohammed 6:4, 6:1.
Je<lyny sukces odniosła Jędrzejowska,
która wygrała z Angielką Carries 6:3,
4:6, 8:6. Trzeba zaznaczyć, że gra na
kortach trawiastych zupełnie nie odpo1wiada Polakom.

Osi·a1n·1e
pro· bJ
.
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XIII Ra'du Automobilklubu Polski
w

ubiegły piątek zakończony został

xm

Rald Automobłllclubu Polski, próbą zręcz·
noki 1 jazdq tyłem, Jakle odbyły się na stadionie WoJslca Polskiego w Wcuszawłe.
Były to ostatnie próby. Podtijemy wynlld,
za:i:naczaJąc przy tym, te są one nleolic:falne.
l) AndrzeJewskl na Willisie - czas 1:23,4,
2) Sllwłński równiet na Willisie 1:28, 3) Bzetnl
czek (Willls) 1:30 i 4) Wierzba na Lancła 1:42.
Ogólna punktacja XUI Raidu Automobil·
klubu, po przeprowadzenia dokładnego obił·
czenia, zostanie niebawem ogłoszona.

,..--o-

Węgrzy- czarodzieje
uczą

nas jak

należy pływać

Zespół pływaków Sląska złożony

z za•

wodników Polonii, Piasta i Pogoni, zmie·
rzył się z reprezentacją pływaków Budapesztu. Węgrzy uzyskali bardzo dobre
wyniki, a spec1alnie podobała się ich gra
w piłkę wodną. Węgrzy zademonstrowafi bardzo wysoki poziom i bez większego
t~udu wygrali mecz 14:0 (7:0). Z zawodmczek polskich wyróżniła się Bemówna,
która po raz drugi odniosła zwycięstwo
n~d. mi~trzynią Polski, Madejówną. Równtez ntespodztanką była porażka Was'
na 100 m. st. grzb. z Langerem.
•

--o-

Znów Piotrków
Mecz

piłkarski drużyn

górą

szkolnych

Nie zupełnie udał się rewan! drutynle pllkarskleJ Państw. Glmn. Przemysłowego. Znów
zwycięstwo odniosl.!x drużyna Państw. Glmn.
świata
Mechanicznego Z Piotrkowa, coprawda w ml•
nimalnym stosunku, bo zaledwie różnicą Je·
już listę sowcy. W skład „na jlepszej
czwórki" dneJ bramki, ale wzycięstwo pozostaje zwy-

E &O TO W I
K O L A RZ
na mistrzostwa

do Wyjazdu

Polski Zw. Kolarski ustalił
na.ilepszych kolarzy, których zamierza
wysłać na tegoroczne mistrzostwa świa·
ta do Paryża. Wyniki uzyskiwane ostat·
nio pozwala i? spodziewać się, że reprezentanci nasi, przy odpowiednim wyek·
\Vipowaniu technicznym, mogą w mistrzo
~twach odegrać pewną rolę, a w każ·
WF i PW dym razie czegoś się nauczyć.
Znacznie większe szanse posiadają szo

weszli: Napierała, Wiśniewski, Pietrasze
wski i Wójcik. ,._, kolarstwie torowym ma
my tylko dwuch: Kupczaka, mistrza Pol-1
ski I Becka młodego o,printera. który w
bież. sezonie dwukrotnie pokonał Kupcza
ka . Gdyby wyjazd doszedł do skutku b yt
by to pierwszy start Becka na fak powa·
żnych zawodach zagranicą.
~

cięstwem.
Łódzki zespól grai tym razem znacznie le,
pieJ i ml<lł przez cały czas przewagę, ale
zawodził atak. To te:1; choclat Jut w pler·
wszej minucie padła bramka dla łodzlmi
i wynik ten utrzymał się do pamy, piotrkOwlanie, grając bardzief skutecmłe. potraflU
przeważyć szalę zwycięstwa na swa stronę.
Wvnik meczu 2:1 dla Piotrkowo.

•
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Str 6
Doką~ l!ziś

póidziemy

H.awiarnia • dancinq

MASKOT K

PA~STWOWY lEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś

punktualnie 11 godz. 19-ej głośna tragikomedia hiszpańska F. de Rojasa „CELE·
STYNA" w reżyserii L. Sch!llera.
t

TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34

w

Zapra!!izan111 na

.

ąorące

dania i trunhl
codziennie w godz. 18.30-23, w niedzielę i święta w g.17-23.
Występy czołowych

Dziś o godz. 16 t 19,30 dwa przedstawienia
najweselszej komedii G. B. Shaw'a „ŻOŁNIE'RZ
i BOHATER" ~ u'działem Hanny Bielicktej,
A'dolfa Chronickiego, Kazimierza Dejunowtcza,

''

plę'knym ogrodzie przy ul. Piotrkowskiej 84,
artyst6w oraz dancing przy

dźwiękach

znakomitego iazz1!

B·ci Lopatowshich
Bogaty i urozmaicony program zapewni publiczności najprzyiemniejsze spędzenie wolnego czasu na świeżym · powietrzu.
I

PRZi:CłWKO

li' §tęp bezplatnq.
Wa~y Łuc~c~~. Ad~a M~cl~ewskieg~ ~-~~~=~=~.-~----~~-~--~~--~~~~~---~~--~-----~-~~~

PIEGOM

Danuty Szaflarskiej, Ludwlka Tatarskiego i --------------------'--"'""."~'.".'.'."'~~-:::'.:'."'::------Feliksa Żukowsktego. Kasa czynna od g. 12. 111111111111111111111!1111111111
OGŁOSZENIA
11111111111111111111111111111111

.

TEATR POWSZECHNY TUR
Dziś

o godz 19.15 arcydzieło polskiej ko- lllllllllllllllllllillilllllllllllllllll L e k a r z e 1111111111111111111111111111111111111111
łnedii Al. Fredry „$LUBY PANIEŃSKIE" w
.
J.E.CZN_ICA, P1otrl• ;vska 3. Po.r~~yó ambula:o·
reżyserii St. Daczyńskiego.
ryine l domowe lekarzy specia 1st w, przy1ęcia 10 - 19, tel 216·48.
20858
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
·
.
Dr
MIECZYSŁAW
JESIOTR
choroby
płuc
l
ser·
Ostatni ty'dzień „ARTYSCI" z piosenkami
ca, odma sztuczna. Żeromskiego lb, tel.
Z, G'ozd'a.wy i W. S!ępnta, z udziałem ł DYM216-27, 4 - 6.
14798
SZY w roli głównej na czele zespołu „SYRENY" Dr ZOFIA SKONIECZKA, lekarz szpitala Kopocz. przedstaw. o goazlnle 19,30.
chanówka. Spec. chorób nerwowych przyjmu
Kasa czynna od 90C:iz. 10 - 13 t od 16-tej. je 4-6. Piotrkowska 16, tel. 276-43. Leczenie
elektrowstrząsowe.
341
Telefon 272·70.
Dr med. M ZAURMAN specjalista chor.:..;1 skór·
nych i wenerycznych, p!2yfmuje 8 - 10
I 5 - 7 Nawrot 8. Tel. 129-39.
1320?.
Dr Ł. ROżYCKI specjal!s!a chcrób kobieDziś o godzinie 16 i 19.30
cycb t akuszerii ul. Legipnów 9 leL 166-29,
dwa przedstawienia
przyjmuje 2 - 6.
18605
najweselszej komedU G. B. SHAW'A
Dr A. KOWALSRl specjalista chorób skórno·
weierycznych przyjmuje Piotrkowska 26 godziny 3 - 7.
12249
LECZ. ZĘBOW. Pracownia zębów sztucznych
'
Piotrkowska Nr 8. Telefon 264-21.
12504
~ Kasa ~zy!!Ila od godz. 12-ej. Tel. 123-02 ~ GABINET DENTYSTYCZNY Maksymiliana Pre
~Jllł1Ulltllllllłłlł1tllłllłlłłllllllł111111111111111111111Ulfll111Jlllllllłłllłllłlłllł
giera ze Lwowa. Specjalność: nowoczesna
protetyka zębów. Gdańska 26a, (róg Zawad'z .
klei), tel. 169-00.
10591
Dr JERZY ł.USZKIEWICZ choroby kobiece
akuszeria, przyjmuje oa ~ - 6 teqion6w 3
R. S. W.
m 6, tel. 203-78.
157
Dr JERZY HORECKI specjalista chorób żolqd
ka, kiszek, wątrooy, Narutowicza 35, przy!mui"e 4 _ 6, tel. 206 _99 .
l8611

I
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~ŻOŁNIERZ}
i

BOHATER

BiurJ Reklam i

Ogłoszeń

,,PR

l ó d ź, Piotrkowska 55
Tel. lH-50
PRZYJMUJE

OGŁOSZElllA

DO WSZYSTKICH GAZET

PO CENACH REDAKCYJNYCH

Zawiada..,ia

się

posiadaczy plac6w letniskowych

wMIEŚCIE-OGRÓD SOKOLNIKI
o ujawnienie takowych wZarządzie.
Dojazd -tramwajem Ozorków do Emilii.
Kancęlaria czynna we wtorki, piątki t
niedziel~ do godz. 14 po poł.
ZARZĄD

Program radiowy na dziś
(Łódź)

Najnowsze nagrania płyt. 11,50 !Łódź)
„Tydzień gtrażaka w Łodzi".
12.05 Poranek symfo·
niczny - w przerwie Radiokronika. 13.'.30 „Niem·
cy po wojnie". 13.40 Audycja dla świetlic wlejsk.
14.:15 Reenzja. 14.35 Chwila Biura Studiów·. 14.40
„Sv.,iecznik" - komedia A. Musset'a. 15.20 Koncert
Muzyk.I Polskiej. 16.00 Audycja słowno-mutyczna
dla dziec!. 16.20 (ł.ód:!;) „Na widowni tygodnia".
16.30 (Łódź) „Pieśni radzieckie". 16.50 (Łódź) Listy
I programy. 11.00 „Podwieczorek przy mikrofouie".
18i5 Z życia kulturalnego. 19.05 „Uśmtec!i ! piosenka". 19.40 Aktualia dźwiękowe. 20.02 Dziennik.
20.20 Audycja rozrywkowa.
21.00 „z szerokiego
świata". 21.35 „U naszych przyjaciół". 22.05 Wiadomości sportowe. 22.15 Koncert orkiestry tanecznej. 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika. 23.25 (Ł)
Wiadomości sportowe lokalne. 23.30 (Łódź) Koncert żyooeń - część II. 23.51 (Łódź) Program lokalny na jutro.

U.25

DYŻURY APTEK
Dzisiejsze] noc! 'dyżurują apteki: W'flg.
nera '(Piotrkowslia 67), Rytla (Kopem!lia ~B),
Kolina (Plac Ko.ścłelny 8), HamEurga (Głów·
na 50), Groszliows~łe~o (11 Lłstopaaa IS).
Raczyilskiego (Kqtncr 54), JastrzęEowsklggo
- Rudu Paoianłcka.

Dr. FALKOWSKI, chirurg urolog, specjalista
chorób nerek, pęcherza, l:ir"óg moczowych
Piotrkowska 23 _; 4. (3--4) tel. 191-89. 11495
Dr. KOWALCZYK Choroby Weneryczne. "'erom "' 20860
sk!ego 41, 3 _ 6.
Dr. ŁOZA, weneryczne, skórne. Sienkiewicza
24, go'dz. 3 - 6.
20859

DRO.BNE

ŁOJ;lony, lanolinę·,-w-·a·z·e-li·n·ę-,_m_e_n_t.ol·,-o-1-ej-kl
perfumeryjne, surowce kosmetyczne w każd'ej ilości zakupi „ENOLA" Łódź, Napiórkow.
skiego 24 tel. 17 7.00.
18050
SKLEP ZOO N
ot 4 1 a róg Kilińskiego Boawr
.
k
rawski poleca wszelkie ryby egzotyczne, a·
narkt, papugi, klatki, ptjawki lecznicze oraz
psy rasowe. Przybory do rybołówstwa. Dla
kl1e-ntów Zwiqzków Rybackich zni.Jika 10%.
21025
AMOCHOD
półcięż.arówka
na
chodzie
do
s
21026
s przedania, tel. 190-05.
N11.JKOP.ZYSTNIEJ kupisz. sprzedaż, zamientsz
z egarek, obrqczkę, pierścionek w sklepie:
20944
11 -go Listopada 3.
DSTĄPIĘ
wytwórnię
wód
gazowych.
Wiadoo
m ość Jaraczo 15 - 60 od godz. 14 do 20-lej.
20948
sKOROSZYTY (teczki) b~· rowe, po cenach
o połowę niższych od c<>n wolnorynkowych,
s przedajemy z własnej Wylwórnt dla lnsty·
tucji, Zakł_ad'-;: Procy, na pisemne zgłoszen ta. Odbiór teczek Dział Papierniczy Spół·
d zielczego Zrzeszenia Pracownikó;•r Centrali Węglowej w Łodzi ul. Sienkiewtcza 37,
( sklep Nr 3.).
20728
s ILNIKI elektryczne, łożyska kulkowe, narzę'd zia, ol:lrablarkl, artykuły techntczne, kupi,
s prze'da Biuro Techn!czno-Han'dlowe, K"Jśdusz
k ł 32, tel. 219-18.
184 7 1
MOTOCYKL Zi.indopp - 250 cm. do sprzedania. Senatorska 23 - 24.
21090
TRAJB-MASZYNĘ, no jedwab. kupię nawet
u szkodzoną; d'~wonić: 188·55.
21091
li\IJOTOCYKL 200 NSU sprzedam okazyjnie. Nowozarzewska 64 - 10,
21092,
p AROKONNĄ platformę ogum1onq okazyjnte
21093
s przedam. Limanows ki ego 218 - 8·
3 KOTŁY warniki, poj. 400 1. żelazne o pod·
wójnych ścianach okazyfnłe sprze'damy, tel.
_ .
0 4
l 89 52
21 9

Że :~~~~ ~l~;~ ~~i~~n:~~:~~prt8edam5 w~~
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Poszukuje

kobiece.
d
1299 3
_
.ej.
21095
14
21
Dr. MED. WOYNO, choroby skórne t wene Pł.YTY patefonowe, patefony i części kupujeryczne, Pomorska 7 - 7, 15 - 17.
2106 9 my. Pomorska 25, Białeckt.
21118
Dr. VOGEL specjalista chorób kobiecych aku - SPRZEDAM krosna ręczne i snowadła. Oferty
szerta, ul. Narutowicza 4 tel. 260-92.
2112 8 do reaakcji „Express" „Snowadło".
21119
AKUSZERKA Wojtasiewicz, abiturientka War MASŁO deseiowe sery śmietana twaróg jaja
szawsklej Kllnild profesora Gromadzkleg o g,warontowane hurtowo Gdańska 184. 21120
przy!muje - Pomorslia 43.
1885 3 REKAWJCZARKA 8-ka w dobrym stanie; sprzeAKUSZERK.I\ ŁAGOWSKA IRENA abiturlentk a dam. Lutomterska 21 _ 69.
21127
Warszawskiej Klłntkl prof. Gromaazkłeg o
SPRZEDAM
resorkę na balonach no;wq, urzqprzyjmuje Zaclioanła 5~ teL 151-76.
10843
dzenfe sklepowe. Marysin III, Tęczowa 18.
STARSZY FELCZER Stefan ~aluba, dlugoletnl
21139
praktyk szpł!ala slCómo-wenerycznego, Głów SZAFĘ, kredens, stół, krzesła, salonik sprzena 62 - 76. 6 .- 8.
· ' 10 844 dam. Wicdomo.ść: G'danslia 76 - 9~
21131

-

sprzedaziillllllllll 1111

MEBLE sprzedaż - kupno. Zamówienia zamiany Łódź, Piotrkowska 275 (sklep Galar
I Bernacki).
2079 4
NATYCHMIAST kupimy dom, plac, lub wm ę.
Łódź, Plac Wolności 6 - (, gotiz.- 11' ...... 13,
16 - 18.
2052o
NIERUCHOMośe do sprzedania tel. 260-9 3.
2103 3
SPRZEDAM motocykl Wiktoria 350 - góm a,
DKW 200 stan pierwszorzę'dny. Łagtewnick a
137.
2103 2
KUPIĘ maszynę san~czkowq 7 luo 8, wi a·
domość efo Redakcji pod „Saneczkowa"
210 30
I<UPIĘ krosna ręczne, żakardy 400-te, 600-t e,
800-te, 1200-te: cewiarkę automat
cewi e·
nta wątku jedwabnego. Oferty ao redakc ji
,,ExprP.s:;u " „Krosno".
209 62
SKUPUJĘ kaucz c: k Zgierska 19, sprzedaż far b.
208 14
POKOST malarski (lniany), podłogowy, pol eca Wytwórnia Cherr.!czna „ULTRON", Łó'd ź,
Południowa 78 -80. tel 138-19.
195 67
SPRZEDAMY transmisję 35 mm.- 5 mtr., mot or
elektr. 5 KM t 2 KM 120 volt, blachę żelazu q
1,5 - 3 mm .. Łódź, Kilińskiego 29, tel, 155-04.
20725

ao

li nnma

Zaofiarowanie pracy

11111111111

na dobrych warunkach
Zgłaszać .się

Piotrkowska SS sklep
frontowy od godz. 11 - 18-te;.

POMOCNICA domowa potrzebne, Pabianice,
Legionów 15.
21129
1111!111111111111111111111111111

Ró

ż

11111111111111111111111111111111

prowadzić luo wskazać za wynagrod~eniem .

Piotrkowska 128 - 12, tel. 136-3O.
2 103 6
PIASEK źwtr 'dostarczam no budowle. Złota
4 tel. 172-55.
21102
11111111111111111111111111111111
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KORESPONDENCYJNIE nauczam: matematyk!,
fizyki, Znaczek 10. Opoczno. Skrzynka 26.
17616
KUBSY MASZYNOPISANIA, stenografii biuro·
wej, księgowości Centralnego Zw!qzku Ste·
nografów i Maszynistek Rzeczypospolitej Polsktej. Zapisy: Ktlińskiego 50, Piotrkowska 83.
21123
ZAPISY na przyśpieszone kursy wakacyjne,
księgowości handlowe!, przebilkt, maszyno·
pisania i przygotowawczy oraz roczne r pół·
roczne powakacyjne przyjmuje sekretoria\
szkoły; An'drzeja 4.
21124
11111111111111111111111111111111
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POTRZEBNA panienlia 'i:lo owocarn!, tegionów
I5·a , T. Jakubczak.
POTRZEBNY chemik - majster mydlarski,
tylko siły pterwszorzęClne. Zgłaszać „Polexpress" Narutowicza 27.
20987
GOSPOSIA lub pomocnica domowa potrzebna. Pablantce, Legionów 15.
20537
LEKARKA - DENTYSTKA lub absolwentka poszukiwana Skład dent. Piotrkowska 152. 2054.4
BEDNARZ fachowy potrzebny zaraz Społem.
Gdańska 184.
20982
ROBOTNIK-CA rolny i dztewczęta do oplelania ogrodu potrzebni. Telefon 120,36. 21107

ODSTĄPIF; buakę w 'doorym punkcte. Poznail·
ska 11. Rutkowski.
21114

UCZEN poszukuje umeblowanego skromnie po
koju. Dzielnica ooojętna. Oferty pod „Henryk"
2111S
POSZUKUJF; pokój z kuchnlq z wygodami 'LO
zwrotem kosztów.' Pośrednicy pożqdani. Tel.
263-10,
21116

ODSTĄPIĘ sklep z pow.edu wyjaz.d u. Jaracza
82.
21117
SKLEPU niewtelkiego poszukuję w 'dzielnicy
handlowej, oferty do redakcjt pod „22. 1. 46.".
21130
POTRZEBNA zaraz ekspedfentka do owocami,

::~a~.vć

w charakterze sp61ntka ot

„~~~~

POTRZEBNA bufetowa 'do restauracJi. Armii
Ludowej 38.
21111
POTRZEBNA dnteligentna sprze'dawczynl, samo.d zielna. Wladomość: Rzgowska 140 (sklep)
21112
POMOC domowa poszukjwana; Gdańska 123
m. 7, 14 - 16 coaztennie.
21113
POTRZEBNA pracowntca domowa samodzielna. Referencje konieczne. Żeromskiego 17 m.
30, godz. 16 - 18.
21126

111111111111

Poszukiwanie pracy

m111111111

GOSPOSIA przyjmie pracę u małej roci'zfoy.
Of. do „Expressu" - „Gosposia".
21109
BUCHALTER rutynowany z referencjami przyjmie pracę no godziny. Zgłoszenia tel. 189-10
21000
DWIE panienki przyjmq pracę jako maszynistki, ekspedientki,bufetowej, wychowawczy·
n!, dobrej gospodyni, chętnie na wyjazd refe·
rencje. Wiadomość kierować redakcja „Recte"
2112i

REDAKTOR NACZELNY: K. BOGUSŁAWSKI
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FOTOGRAFIE ar!ysfyczne, ~egitymocyjne.
techniczne i t p. wykonuje SOLIDNIE. FctoAtelier „Pro-Arie". Polrkowska 117.
20644
f<RAWIEC męski damski przyjmuje roboty.
Szybko tanio. Zach'odnfa 23.
20872
OSIEM zdjęć w ciqgu 8 minut za 150 zł.
4 zdjęcia zł. 80 - 'do wszelkich 'dowodów
ctrzymać można w jedynym w Ło'dzi Folo·
automac!e, Piotrkowska 199.
20820
ODLEWY brqz, mosiqdz, aluminium, wykonuje szybko. NarutowicztI 30 (w podw ó rzu ) .
21037
C
d
b
p d
ARTYSTY ZNE tkania gar ero Y· · 0 noszenie oc::ek. Szollnowa Ja'dw1ga. Piotrkowska 30.
-------------......,----ZGINĘŁA suka czarna spaniela strzyżona. Od·

Adres Redakcji 1 Administracji: Łódź, ul. Piotrkowska 102a. Telefon: 137·47.
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Oc..ŁOS;:J:E?iJ: Drobne za słowo: poszukiwanie rodzin zł 201 handlowe (lekarze, kuono - &przedai zł 25; zguby: zł 20; poszukiwanie pracy: zł 101 W tekście za l mm: do 100 mm zł 50, od 101 do
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się

akwizytorów

K

s KI akuszeria, choroby
romskleg~7. tel. 257-23.

Dr MIR

lllllHlllllllll Kupno -

Ządać wszędzie

200 mm zł 60. oowv:i;ej -

zł 70. Poza tekstem zł

:is. 45 I 60.

W numerach ołedzielovch I ś w!ątecznych 30 oroc. drożei.

