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łodnych

trzeba nakarmicl

Pierwsze posiedzenie Komitetu Obywatelskiego Akcii Poocy Zimowej. - Łódź posp:eszy z pomocą nałbiedniejszym

Jest d·oPiero -0sfa<tni dz,ień wrz.eśnia. łódzlcie10 oraz 3 miirli()qly na z<O'rgn,i„:.:oied'll.aik prze1j.mU1ią•cy chłód, wiatr i deszcz warnie kolo-nii i p6łko.lo.ni.i. Poz·o•i;;tala kwo
ą pierwszymi zwifa.s1tunam1 b'1is1kiej jesie ta przekazana rnstała Mic·.i.skiemu Komiteif.owi Onieki ~·polecz.n ej.
' i i nudch<l dU\c0j w ślad za nią zimy,
Ustc.:nutjący Zan ,d uzyskał jed110myślCoraz krót1Sze dni, coraz dł!lższe wie·
czor'y i zimniejsze noce. zaczynają Przy- n'e absol11tori>t1111, P'O cżrm zebrani przyominać nam naitarcz~'\V'ie o wszystkich stą:1)ili do wr•horów nowego Zarzą.du, Ko
tych, któ>t"zy nie mają dostatecznie cJe. miSiji Rewizyjnej oraz poszczegób11ych
łego okryoia, całych butów, opału ahy sekcji.
Zarząd 11kon<;,fyt11ował Rię 11as!cp11j~;!co:
grzać izby i jedzenia, aby J>oozuć się
Przewod111iczacy ~- Prez~ 0de11t m. Łotl?,i.
•ytytn1i.
Są to ludzie niez.dolni do p•racy wsku- Eugenf,usz ~t;iwiński, z.a..,,tępca - ob. An
ob. Dobromęski,
rok kaledwa i cbo.rób, o-siero.cone dzieci drze:iaik. sekretarz i satmJ1Ł11 1i sta,rcy oraiz wielu tnnych, któ· skarbnik - ob; Ru~1in, jako czlonko\\·ie
rych w-0-jina poizb~wiła d()bytku, mie.szka1i ·io<esz1li p.rze('.1;;.tawicide C.Z.P.Wł., P.S.~.
i jakże często niestety, możliwości nor· ~•polem, PC!i, PCK, Ugi Kob 'et i i•nnych.
Pn"'·otano także Komis.ie. Rcwi;~yjną
malnego Ż~'ci.a i pracy, która mogłaby
być dfa nich bł-o·gosławieństwem, gdyby w składzie 3 os6b, oraz sz::ść sekcji: proipagandy, zbiórek ulicznych, impreu..,
hrli zdrowi i pełni sH.
W \\'Czorajszym plenynym P-0>5 ied'ZC· zbf(1rck w za.kładllch, zbió-rek w urzę·
niu Komitetu ObyWatelskiego Akcji Po- da{'h, ora1l o.pn·datkowań dO'browolnych.
.
.
mocy Zimowej wziięli uMiał: Wiceiprezy 1 • •
dent miasta Duniak, prze\\'Qd111lcz?,c~'
.
·Miejskiej Rady Narodowej Andrzejak,
1

1

Pl'9 Kuba do Jakuba

in~.()·tu·~ii S'Połecznych. I
prze·dl~tawiciele.
urzędow, orgamzaoi1 politycznych, zawD

Jak u·b do

!6~

lj
ELEKTROMONTER: Adres Zwiqzk6vr Za 'o·
dow ych : Lódź, ul. Strzlecka 2.

*

*
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*

A.K.S.P .11: Wysypka na twarzy jest praw
dopodobnie ob!awem dolegliwosci wewnf'·
trznych. W związku z tym i w zwiqzku z chro
nicznym katarem, powinien Pan pójść do le·
\V wiol1nyich wni.oskach Dh. S.karży1iski karza internisty. Po\'lfi.eść „Wróć" już się, jak
z.aproponowal przLięcie wedłuig stawe·k Pa nu w1adomo, skończyła. Sądzimy, że po
ze,!izłmooz.nych dopłat do biletów w kl- my!ka w numerach n!e miala wpływu na to,
nach, teatrach itp. Uz11peini·e·11iem był czy podobała się ona Panu t nie zmniejszy
wniosek ob. Andrzejaka. aby do racb:111· la s!opnia zainteresowania.

ków za gaz i elektrycz.ność p.o•bierano t:ik
że analogi·czn1ie jak w roku ub:e.głym dQ·

płaty.

•

Oba W1J11iooski przyjęfo .iedoogłoś1111e.
\V na1j1\yJiższych dniaeih poszczf'_g6lne
sckc.ie przystąpia, do opraco\vyw-an1a pia
nu swej dziaJalności.
W:erzymy, że rezultaty ~kc.ii hęda w
hnm mku jes;z.cze leps.ze, niż były w roku
1946-47.
św<h1t pracy n:ie 1,awiedzie tak sam<>.
fak dotychcza.s n.iit<IY i 1dirdzfo nie za.
wiódł. c:zego na.tlep&zym dowil-detn jest,
że na terenie całego na"z~.go kraju 60 pr~
cent 0-GóLNE.J SUMY wpłat pocłt1»dz1
A.
z foiro ofiarności.
.

Michała
:. '

Wł.AD:K

*

Z KALISZA: Martwi się Pan, czy

Urząd Stan'-1 Cywilnego udzieli Panu ślubu z
kuzvnką. Najprościej c'hyba będz i e, jak wy
jafoi Pan tę sprawę w tym±; Urzedzie .

.

SMUTNA BJ. ONDYN~/\: Bardzo dobrzP i
wmni<:i zrobiJa Pani JikwTdujac znajomość

!'()

z

owym Panem Z teqo co Pani nam pisze wy
n'ka że jest to ~>owi"'k niesolidny, egolsta
j naoewno riie kochał Pani. Prawdopodobni(',
qdirbv Pani n!e wvkrrzcr 1 a rozsqdku i opanriwani..:, oko7.r.r'oby stę po pPwnvm czasie. te
w zam!ar::rch jego bynoim-, '>?.i nie leżało mal
ieńs!W() z Panią. Jest Pani bardzo mlodz!ut·
ka i nłedoświad -?nno. tvmbardziei w!ec mu
si Pani pam'•"M"' · -hv nie ponełnić omylkY 1
n!e pokutow ać 7- · - ....,r,~nl<!!f. Nie znamY'. tego
Por>a, alą ze ~·r<.„ PMrit l'T1"'11a sie zonento·
wcrć . że nie iMt Io cz\ow1ek, któryby zasług!
wał na zaufan'.e.

dowyich i t'P.
P.EZRAPNA UCZ~N•CA: fe7e1i idzie Pani
Ł
ł
Przewod111i'Czący odczy.tał zebranym oz knleqq d o kino czv do lea•TU. ir->s\ zupelnie
Ou?
óln.ik Rady MiJllistrów z dnia 1. 8. 47 r.
1
Milicjanci mieli ·'J)'f'lne ręce rob-oty i zroz u~iałe. że powinPCt p ocić Pen! za sie ·
Wcz.oraj bvlo ~1ichal~ i \\·szv::cy obyo z?:rganizowani.u wzo:rem '2.t u.biegłych
h" e i nie jest to powodo;om obrazy dla niego
teao ·imienia hucznie obchodzili w szeregu wypa<l!,ńw musieli sporzą- Przecież pieniqd?e. które wydajecie na \~T'
~omoc:r Zimo~el na tereme !ta~ze- watele
. . .- t'
panstwa, w miesiącach od 1 pazd'.Lte.r·
okcJI
Jzać protokóły rozba\\ ionrn1 śmirusom, cel. n!e sa przr->7. Wff~. z"nrricowone, sq to pie
.
ni ka 47 r. do 31 marca 1948 r. Okolmk s\\e s\l.tę,o.
nladze, które dajq Warn Rodzice na rozryw·
-oidP1~1any prllieiz premi-eira Cyrankiewi-1 . „Natur~Jne" oblewan_'e rozpoczęfo zakłócającym spokój publiczny.
Szczeaólnie 0bfite żni\\'Q mieli mili- ki. . Dlaczego wi<>c R0 rlzice f Pqo kolegi maja
cza zaleca uzupełnienie i pogłę~ieni e 1się ra~0. ki~d y lunął r~ęs1sh· ~~~cz. P0
opłacać koszt Pani biletów? Gdy znają Pa·
kt ora
F I 1 · 1-;~
v_' ludzie powroc1h z pra cjanci na
w okresie zimowym normalnej akcJi po- połudmu zas, .2"d'
1· nią i zapraszaja ze sobq, to jest zupelnfe co
e sz yns:1ego,
u1icy
,.
il<J•Ści
znaczne
tak normalnie SlXJŻy\\·a
mocr dila dzieci. starców. repatriantów, cy d0 <lomu poplyną.ł a!k<J·hol.
!nnego. Proszę to wytlurnaczyć koledze. Gdy ·
Do późnych gocizin \\·ieczvrnych wireemigrant?·w. i Lnnyc~_. Piecze; i na~zór
!"lad 'Przeh1eg1em akcJ1, prowadzone•J w dać bvł0 na uli·cach miasita 0 bywa(eli. napojów wysk0k0wvch, zaś wczoraj z byście nie chodz ili ieszcze do szkoły, a byli
kolegami bturowymi, czy studentami, gdy • rai;1 µrze_z C~n!r. Kom. Opieki ~połe~z: powra'cających z libacji w różowych hu- okazji święta Michalów p}to tam ze byście
oboje pracowali, także Pan! nie po·
!l_J.ec bę.dz~e Mr1usiterstwo Pracy 1 01ne·K1 morach. zaś z licznych mieszkań wy· zdwojona energią.
winna zgadzać się. aby tylko on plac1l. Ży
11
h 11·b ac 1..r h..o<l
·
Rezu ft a l~m wczora1szyc
x1łeczneJ.
•
„~ „~ jemy w czasach scmodzielnośc! kobist f kosz
d ł t k·e b.1ega ł y na u1·tce odg ł osy bez tros k'ieJ· za·
· k' , 1
K
t
„c.
liczne rozprawy w Sądzie Starnściń- ty rozrywek obie strony ponoszą wspólnie.
·
wy a a ·z b
en r. o·m. 0 pie 1 --.PO·
. . c·h,..„ z·" tylu Mi-, .;kim, ale to nasta. pi d(Jpiero za kilka dni
. n··
wzyv.•a.iącą do zorganizowan!a aAw~.
dezwe
'-'"' '"
· z się "ierzvc nie
lllOC\.- Zimowej w poszczególnych mia
PAl(/'STWOWE 7AKE.ADV
- wcz~ra; mak> kto o tym mys\a\... ~\.\)
chatów mieszka w Lodzi!
tach i ·wo.icwództwach.
PRZEMYSŁU W"Eł,NIANEGO Nk 3
Jako nastę<P·11Y Ptmkt Porvvdktt dzienŁódź. ul. Tylna 6
KlNO ..WISŁA" Daszyń~kiego 1
1 ego, spraw-0z<la11ie z akcji Pomocy ZiZakl!pł": 250 mtr szy:- wą~kotorowych
110we5 za rok 1946-47. odczytał prze\\'HclPorzalek s~ansów w dni powszerl.: 17, 19, 21.
z żelaznymi podkładami. ewentualnie
SENS CY.JNY T'ILM
1 C7.qcv Andrze.iak oraz dyrehtnr Krnk.
same podklady.
Po~z. ·seansów w nied? i święta: 15, 17. 19. 21·
AMERYKAŃSKi
Okazało się. że 11ii:1f>to nasze < si<1-~nrło
W rolach głównych:
PREMIERA!
DZIS
Jedna z największych sum, bo 34 milio·
ROBERT MONTGOMERY
IW złotych, zajmujac trzecie miejsce w
CLAUDE RAINS
Polsce - jeśli chodzi o ofiarność społe
EVELYN KEYES
czeństwa (1-sze miejsce zd-0było bezapeVlytwórnia · Columbia Pkture3
J ~cyijnie woi. katowickie suma, 189 mili oCorporałion.
rów zł., drugie - woj. poznańskie sumą i
\\'łasność: Motion Pkture Export
l't milio.ny). Jesteśmy nat-0t11iast jedynym
Reżyser: ALEKSANDER HALL
Eksploatacia: Film Polski
ośrodkiem. który cz~sć uzyskanych wpty
w ów przekazał na P-omoc Zimową dla
Bilety bezpłatne i passe-partout wałne od plą tku 3 października br.
innych terenów kr:_11ju, tak więc: 5 mili-O·
1 ów złotych dla Centr, Kom. Opieki SP., -......................„„....„-----------------·--~---:v \\'arszaw ie. celem rozpro-wadzen1ia tej
Wyciąć
~ umy dla najb~rdzie.i połirzebu.iacych w
ałej Polsce, 2 i pół miliona dla wo.i,

Weso o byIo wczora1• na uI"1cach

Awanlura
Ze świalach.

fKoNKuns REKoiiDoWv

Kupon Nr

Czytajc:e ,,Express Ilustrowany••

------------------------------•

Allah

I

biedny Ali

Pe\\'nego dnia, Allah przybrał ksztalty najzwyklejsi;eg0 śmie1 telniha, udał
s1ę d0 pierwsz,ej-lepszej wsi i zapukał do
drzwi najnędzniejszej chaty, w któ;·ej
mieszka! biedny Ali.
- Jestem zmęczonv i umiera:n z gl0du - rzekł All<ih klania.iąc się nhsko.
Wpuśćcie biednego \Vędrowca. ·
Biedny Ali otwc·iZ\:t drzwi i_ r',''d:
.-: Biedny wędr?w1e~ :v~os1 biogosław1enstwo <l-0 chał)··· \\ e1dz„.

Alla~ W3zedł.

R?dzrn.a Alkgo

sie<lziala

sp~y~~iiJż WH:'C 1~:~~f°Aii.

Ali

potrząsnął przet::ząc.o gł0wą.

- Powiedziałeś mi sw01e imię wędrn\\'<:a, czyż tm:ba więcej?
_ A wię<' d·owi·edz się, kto przestąpił
próg twej cha ty - rzekł wędrowiec J.eslcm - Allah!
Ali rzucił mu się do nóg i szeptał, za.
!ewajac się Izami:
_ Cz)m zaslużdem s0 bie na tak
. \\·jełką l~skę? ... Czyż mało jest na świecie ludzi \\ ielkich i b()lgatych! A T) ś wy.
brał najniższego sluge swe~0. najnę<lzprzy stole ni·ej>SzegQ, o, Allah, dzięki Ci!„.

1

byl? , i·u~ późno,
IudaliP~ni~ważna sp0CZ)
nek.

\Jl J · · dł
H ac 1 us1a .
Każdv a'dkroil od swej porcji kawa!e.k
.
<'hleba j podał ją pielgrzymowi.
Po skor1czonej wieczerzv, cała rodzina podniosła się ·od stolu, by zmów ić mo
.
dlit\\·ę.
Tvlko a0ść siedział nadal przy stole 1
nie odma~viał modlitwy,
Ali spojrzał na ni·ego zdziw~~ny..
- Czy nie chc~n pomodhc się d0
llaha? - rzekł Ali.
Allah uśmi~dmąl się.
_ Azali wiesz kog0ś przvb11i! do si"'
hi·e? _ spytał.-

wszyscy

się

ł
,
Ale Ali nie mógł zasnąc. Prz~z .c~ ą
n0c \\ iercił się na swym rx>słamu 1 Ję·
. ..
. .
czał.
Przez na-stęp-ny. dz1en ch_odz1ł _1 J~czaJ.
Przy _k0lacji siedział zamysl0ny t me ru-

szył 1ac!ła.

.Wreszcie zwrócił się d0 A!laha:
-:- Nie gn~ewaj ~i~ na mn.1e ~11-ah, ale
~hc1ałbym .c1 zadac 1e?n0 pvt~me.
Allah .skmąl glową 1 p0zwol!ł.
- Pytaj!
.
Ali rzekł:
Dziw;e sie. dziW'e nie m0ge tel!o

zachowat !

-

Nazaj!ttrz Ali rnó"· b' ł ogromnk
3mutm. chodził zamv$lon\· i wzdycha!
uoo\e\Yaniem patrzył na Allaciężko.
ha. a podczas wieczerzv ukradkiem
ota rl łzę z oka.
- Czł'mu jesteś laki smutny. Ali? zapytał Allah po wreczcrzv.
- Smutn0 mi gdy myśle o Tobie. Co
byś ucz\ nil gdyby mnie nie bvlo?.„
- Jaldo? .„ :_ zdzh,·iJ s 1 ę Allah.
- Spójrz jaki \\·icher dmie za oknami. iak deszcz lej.e strun1 ie11iami. DDkąd "p0szcdlib-~·ś . Allah? Zmarzłbyś_ n_a
desztzu i wi•elrze~ Przemó!dbvś <lo mtk1!
A tak &ie<lzisz teraz w mieszkaniu, jest
Ci ciepło i jesteś syty. A czemu t~k si~
dzieje? Bo znalazleś człowieka: ktory ~t
"-Zczęś.cia.
się podoba, do któr•eg-o mo~les. wsląp\c.
- Ach. jak ja sie ~zę, że Ci się po- Zginąłbyś chyba, gdybv mnie 111e by!0.
d-0bam! ... Ach. jak barńzo się cieszę ...
Teigo już b:do za wiele, Allah rnze·
Naza iutrz ob-udził się Ali w lepszym śmial sie i znikł.
hummze.
Ale nR lawc.e. gdzie siedział. zostawił
Przez calv dzkń chodził uśmiechnię· trzos złota, pełen trzos prawdziwego
ty, jak gdyb)r myślał o czymś niezwykle złota.
_ Mó; B0że' .Jaki nrn jatek! - za\\·o1a<l0snym.
Przy wie<'zerzv jadł za trzech. a po !ała urad()wana żona Alego załamując_
skończonym posiłku poklep.al Allaha po dl0nie.
- Czy to możliwe, żebv na świecie
ramieniu.
- Wiesz co p0mvślalem? że Ty się byl0 tyle pieni-ędzy?
chyba bardzo cieszysz z t'eg0, że ja Ci
Ale Ali odsunął ją od ławki, prz-cli·
się podobam, co?
.
.
czyi pienią<lz'e i rzekł:
·- Mogło być ieszcze w1Pce1. __
- Tak.„ Bardzo się cieszę„. - odr.
ti 1,,. ~h0dźmy już spał.
r7.~kl Alla·h pojąć.

Cod-:.ie.nna nowelka „Expressu"

i

" ·si mileszka Mulla
madrv i Ś\\·iat!y czło\viek - wszys<'y
kł~niają mu się nisko. <idy go widzą.
r na j5tarszv Kerim. o.onbist0ść znana sam - Wali składa mu wizytę, gdy przejeżdża przez \\·ieś. I kupiec Mehemet,
który jest tak ooga!Y· że b-ogats,z.oe~0
człowieka nie ma cln ba na całvm o:;w1e·
cie. Jak on przyjąlby Ciebie! ~~a ~a
mvm pu<'hu µrzyg0t0\valbv \...! łoze:
A ·jednak przyjąłeś g?'ścinę w. nęd_zn~J
chade biedne1ro Ali. Więc rwwn!e C- się
podoba m, o, Allah! Czy tak jest napraw.
dę?
Allah uśmiechnal s:ę i odrzekł:
sie.
- Podobasz
Ali rozśmiał się głośno z wielki-ego
W naszej

mt

z

..
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PRZY&ODY WICKA i WACKA

PODMAJST,RZY: Dźwigamy
worek na szczyt bud owli!
WACEK: - Bardzo cięż'k,i !
PODMAJSTRZY: - Qłu<p-stwo !

t~n

1

Chleb na kartki

0

tp rzedawany bQ:-:zie od 1 paźdz' ernika
Na październi:kowe karty żywnościo- .
we - zwykłe ora·z z nadrukiem RCA sprzedawany będziie od 1-go paździer
nika chleb w cenie 3 zł. za I kg. na następujące karty zaopatrzenia i w nastę
pujących ilościach:
Kat. I j kat. I RCA.

- 4 kg. chleba,
kat. II - 3 k:g. chJ.eba. kat. Ifl i Ili RCA
- 2 kg., kat. I R i I R RCA - 2 kg ..
kat. U R - 2 k~„ kat. „C" i ,.C" RCA
- 2 kg., wszystkie po pól kilograma na
poszczególne odcinki.
Na karty żywnościQWe „MK" (min.
Komunikacji) realizowanie
będą
na

WICEK: - foż ledwo z1iipLę!. ..
WACEK: - Sz'1ag mnie trafi! ..•
PODMAJSTRZY: - . Ale dam
szkok. łobuzy!

WICEK: - Mam pomysł! Przes1mie-1 PODMAJSTRZY: Mie1liście
my . pun kk ~ę1żtko,ści i już bez nas się pętak-i! C.iężkie _j_ak diiabE!
WICEK: - JJJ ••• d roibnostka !
wam obe,id z:e...
WACEK: - .Ta wlezę na wór...
\VACI:K: - Wytrzymamy!

Miesiąc czystoścr

rozpoczyna sf e w Łodzi w dniu 1-go października rb. Miasto musi być uporzadkowane
przed nadeiściem z my
•

Z inkjatywy Komendy Milicji Obywatelskiej, oraz przy współudziale miejskkh władz zdrowi.a, w czasie od 1-go
października do 1-go listopada rb., zorganizowany zostanie „Miesiąc czystości
pierw · rą dekadę paździ,emika następu Lodzi".
jące o<lcinki na chleb:
Jak już wskazuje sarna nazwa, reMK pracownicza - 4 kg-. chleba lem jego je.st podniesienie stanu sani(po I kg. na odcinek), MK rodzinna tarno-porządkowego tniasta. Mimo bo2 kg., „C" MK - 2 kg. chleba (po pół
wiem poważnej poprawy na tym oddnkg. na odcinek).
Chleb należy o<lehrać do dnia 15 paź- ku, wieie nam jeszcze brak do tego,
1zi1erniha rb.
aby Łódź by\a czysta.
Stwierdziła to zres.ztą zupełnie wyraź
nie I\omis:a Międzyministerialna, która

Uczniowie poma.:ali
w odgruzowywan·u

Bał11t .
W niedzielnej akcji oczvszczania miasta wzięli udział również wvchowankowiie I Gimnazjum i Liceum PańshYowe
go im . Kopernika przy uf. Sródmiejskiej.
52 harcNzy z tej szkoły pracowało
wytrwale do godziny I -ei po południu,
ladując gruz na samo<:hody.
(k)

.

sre. sufit

Zawilił

w domu pny

uł. Jana 1O
W domu prży ul. Jana 10, należącym
op. Zygm111nfa Danakowskiego, wyda
rzyła się katastrof a budowlana.
W mieszkaniu Stani~lawa Sz-czepaniaka zwalił się całkowicie sufit. demolując pomieszczenie i meble lokatora.
Jak się okazało, przyczyną wypadku
były przegniłe
belki, zaś katastrofę
przyśpieszyło nagromadzone
w znacznvch ilościach drz wo opałowe na strychu.
(i)

. ao

0

B. w;ez 7en;e w Badogoszczu

zostHie upor1ądkow11e
Sp<J!eczny Komitet 0P'ieki nad rb. Wi·e zieniem w Radogoszczu zwrócH się
ostatnio do Zarządu Mlej~ki 1 ego o wstawienie bramy na terenie b. więzienia.
celem odgrodzenia i zabezpieczenia tieg'° mie_isca przd dalszą dewastacja.
Brama została już wykonana. Komitet za bieg-a obecnie o uporz~dkowanie
tego terenu. przesiągnięteiro krwią meczenników. W tym celu zwr6corio sie do
Wydziału Plantacji o urządzenie 'tam
kwietników i zieleńców, możliwie Jeszcze przed na<lchodzącym świętem umarłych.

rar.ię

Torpedy
Z-mOWY

zlustrowała ostatnio mia.sto nasze i oko
lice, stw:e;dzając .powaźne zaniedbania
w najrozmaitszych dziedzinach. ·
Lódź
musi .zostać do0p1owa<lzona do
należytego stanu. Łódź .musi być czysta, abyśmy nie musieli wstydzić się, a
przede wszystkim, abyśmy mogli spokojnie żyć i pracować bez obawy wybuchu epidemii chorób zakaźnych.
Akcja - jak już wspomnieliśmy rozpoczn·•.c się w dniu I paź<lziernika,
a więc w nadcho<l,zącą środę.
Dnia fe.go, organa Milicji Oby\' at.~!-'\it>i. on:v czynnym współudziale perso-

będą

Skasow

rozkła1 Jazdy . wchodzi W życie .na
W PKS- e I na lłil. ach lotn czy eh

·~

I.;.

I

1

nelu slużby zcirov.·ia, przystąpią do m~.
sowej kontroli wszystkich domów na terenie Lodzi.
Specjalne komisje będą olxhodzly p•:isiesję za posesją, sprawdza1ąc, czy śmi~
ci są systematycznie wywożone, czy na
wszystkich podwórzach w śródmieśr:11
umieszczono już metalowe, hermetyF·
ne śmietnice, czy doły kloaczne opróż
niane są w porę, a klatki schodowe zJ
•piatane, myte i t.d.
W razie stwierdzenia uchybi·eń, kv 1
' ::-rz v karać będą doraźnie m'.rn ·~ ·.
tami opieszałych dozorców, administt al torów i właścicieli domów. Jo:żeli zaś

poważnie.is~

1 1 e ? ' s t.wie rdz?
wykrocz enia - k1erowac będą przeciwko opornym doniesienia karne do władz administracyjnych, celem pociągnięcia winnych do od-

•

koleiach,

powiedziatności.

W pi~nvszych dniach p.aździęrnika I Warszawą - )eden rano, drugi po poluRo zpocz yrająca się za kilha dni cikwchodzi w życie nowy rnzkłacl ja~dy dniu. Pocia,gi te zatrzymywoć sie będą cja, zakrojona bę<lz i-e na $Zeroką s !.:alę.
na k<>lejach państwowych, w komunik;i- tył.ko Po kilka mii'llllt w Koluszkach i Skier Chodzi o to, aby kontrola domów zostac,ii aut>ol>usowej PKS, oraz na liniach lot- niewikach.
la zakończona w jak najszybszym cza·
ni.czy~h „LOT".
N?WY. rozkład. iarL~y • w ko~mmil<acj~ sie, pr7ed nadejściem zimy, kiedy to
Na kolejach 111owy rnzkł·1 d jazdy zaczy lotinczeJ wcf)oidz.1 w z1rc1e z dmem 6 paz
.
.
· ,
na o.bowfozywać w nocy z <l~go na 5-go dzier111ika. \Vp.r<Jl'"'a17-a o.n zmhnv tvlko wszelkie kontrole 1 porządki są bardzo
października.
Wpr<iwad'Za on szereg na jedne.i tr;tsie: GDAŃSK - ŁÓDŹ utrudnione.
z.mian, mających na celu dalsze usp.rnw- KA TO WICE.
· Komenda M. O. przypomina po raz
nienie kornun;·kacJi.
~a,~o!~y obsług11]ą~ tę linie, od 6-go I ostatni o ob·') \\·iązku przestrzegania obo
O zmiiaoach tych po<lamy d-01kładniie w pazctz;<erruika beda kursowały według na 'A'iązujacych
zarządzeń
sanitarnotych dniach.
słE'J>ll.HlCego rozkładu:
·I
._ .
.
Obecmie dowiadujemy się, że w począł
Odlot z Gdańska 8.?5. pr.7yfot efo Locfzi porząd,wwych, zapowiadając, zie konkach października mają być SKASOWA- 9.45, odlot z ŁOdzi 10-ta, przylot do Ka· · trola będzie jak najdoktadnie.isza i że
NE TORPEDY, KURSUJĄCE NA TRA· towic 10.55, odło.f z Katowic 11.10, przy- nikt nie może liczyć na pobłażliwość ze
SIE ŁóDŻ - WARSZAW A, a na ich lot do Lodzi 12 05, o.dlot z Ł<>dzi 12.20, strony władz.
miejsce wp.rowadzone zostana DWA PO- pr?-Y!°'~ do. Gdań~~ 13.50. Samoloty ~a
Łódź musi by· czysta•
(o)
CJĄGI POŚPIESZNE, które będą syste- teJ hmi kurS()wac b~!Clą nadal coo:dermae
c
·
matycznie kursowały międ~y Łodzią a z wyjz.itlciem nied,z.iel.

I

I

Kttastrofa na Karolewie
Trzy wagony

poc!ąg u

towarowego

Na stacji kolejowej Karolew, w odlemeitrów
Łodzj
się poważna katastrofa, która jednak, na szczcście, nie
pociągnęła za sobą ofiar w ludziach.
Wypadek nastąpił obok zbiornika
wodnego PKP na 12 torze kolejowym.
Pociąg towarowy nr. 383, zdążaJący z
Lodzi Kaliskirej w kierunku Karoelewa,
wpadł na rezerwowy pociąl! towarowy,
sto ją cy na tymże torze.
Roz:egl się ogłuszający trzask łama
nych wagonów. Siła zderzenia była tak
wielka, że trzy ostatnie wagony stojące
go podagu rc7"rwowego uleg-ły kompletnemu rozbic·\b inne zenchniete zostagłości około 2''.)0
Kaliskiej wydarzyła

Jednoczl'eś.ni>e Komitet ·ponowił starania w sprawie dokonania na miejs<'ll
wizji lokalnej z u<lzialem .skazaneqo na
śmie-rć Pelzhausena. który ma wskazać
do kł<1dne mi!O'jiSca, q.cizie zostaly pogrz·ebanle j<'!.';O ofiary. Komitet chre pr:r"p'·'~
wadzir elcshum:i c ;" ofiar, zadrcczonych
przez hitlero~skich barbarzyńców,
(k) ły Z SZYO.

oo

doszczetn~e

rozbite

Rozbite wagony były puste - nie byw nich ani ludzi, ani towaru, tym niemniej jednak straty mat,erialne są poważne, tvrn dotkliwsze, że ko'.ei i tak ma
trudności w związ1ku z brakiem <loslatecznej ilości wagonów.
Jak stwierdzono we wstępnym dochodzeniu rnal'zynlsta pociągu towarnwego,
który jechał z ł.AJ<lzi w kierunku Karolewa, nie ponosi winy, gdyż pociąg rezerwowy stał na tym torze nieprawidłowo
i maszynista nie mógł o tym wiedzi-eć.
a gdy spostrzegł przeszkodę - było już
zapóźno, aby zatrzymać pociąg.
Kto zawini/ - wyjaśni docho{henie.
prowadzone E>ner1!iczni-e prrez władze
kolejowe.
Cs}
ło

Kostiumy i dekoracie

otrz'tmal Teatr Wo;s~a Polski evo
Zgod:n;e z wnioski(}m Wydziału Kultury i Sztuki . Kolegium Zarządu Miejskiego w Łodzi postanowiło oddać \\ bezpła tn•e użytkowanie Dyrekcji Pa11stv.·owego Teatru Wojska Polskiego kostiu my, meble, dekoracje i wszystkie inne
rekwizyty, znajdujące się w maga zynach Miej.;.kicj Intendentury Teatralnej .
Zespoły świetlicowe oraz i.nne teatr y
zawodowe i amatorskie w dalszym ci !izu będą mialy jednak prawo korzystania z miejskich ruch()m o ści teatralnych
na dotychczasowych wa runkach.
Uchwała p,owyższa obowiąz y wać bg·
dzie od I paździ·ernika rb. do 31 s.1erpn ia
1948 roku z prawem przedłużenia jej na
Oa6foPnV J948/4Q <;e_7.rm tP::th»lnv.
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Likwidator ghella w Pabianicach
Fatalne silutki
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Generał ni

cki

skazany za swe zbrodnie na kare śm;erci. - Dr. Franz Georg
Mayer za mordował w Chełmnie 8 tys!ecy ludzi .
e

Pillera, onra" cy z Chełmna . kt<'>rr cz.eka również. na roz,praw f: . Przyznnł si ę o'n
że hrał udz iał \\' ak.;ii wr·11io;zczenia. Akcia ta trwała półtora 111ieo;'ąca. Podc ~as
'\kladani:i tych zeznań, Piller tł11111aczrł
sic, że w razie odmo\\':V Fk"·iclo\,·ania Ży
cl6w czekał go ohóz w Mackowie.
Prokurator GrQ>hecki w swej mowie os

-·------~w·--
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~

w1am an za z' em nrakł na
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jµź

nie jfflt taki niby, jak dawniej.

Ciągle poważn), zamyślony zarracowa-

ny. Do południa siedzi w l"-Zpilalu. płacą
mu tam grosz~. W <lomu już o 5-tej zaczynają się schodzić chorzy. W przedpokoju pefno zad!!chu, hrndu. aż stra<:h .
Tylko ud~kać z domu! A tu. jak na
złość, zbrzydłam tak, że Wt<;fydzę się ludzi. ··Do kawiarni już zupełni€ nie chodzę. \V do<latku • nie mam
pieniędzy.·
• Jerzy taki się zrobił skąpv. Prnsilam go
o nowe futerko.
to stare już niemodne. \Vie Mi!mu&ia, że on 1rnlał kupić
lampę kwarco\\'ą i jt'f'ZC7e więcej ludzi
będzif' '!>fzychodzi!o. n·iż dać te pienią
dze mnie. Coś podobnego!
~ Przyślij mi Mam11~iu j;:ilqś sumkę,
tylko nie do <l0mu, jak dawniej, bo Jurek znów się będzie wścieka!. Adresuj
na Halinę.
W jednym sklepie u nac; S? przepyszne
ciasteczka jak przyje.dzie~z . to Cię zapro>;Ą adzę.
Utyje"z jeszcze \vięcej Mamush1 i nie przejmuj esie. że .Jurek na
Ciebie trochę krzywy. \Ą'o .Q;óle nigdybym nie myślała, że doktiirzv są tacy
nudni. Tak bard'ZO przeciez chciałam '>:O ·
stać żoną doktora!

oo

~ ---
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1ł

d
ze I
·

na dawne; tras·e

)

Mamush.1. czv nie bvlo j;i 1kich \\ iado-

mości od StE'fan;:i) Sp~:ta j się jego ojrn,

• ChOJ•er

kaniOWY!

w

zw·1„:•ku
z rozbudo""''a 11·n·1·1 rad'1<lf 'ł ~
nicznej w kierunku na Chojny, Ok r~go wa Dyrekcja Polskiego Radia zawiadamia, że _wszysc~ _zka_intere~w_ani . w inhstalowa mu glosm ·ow 1111eszkamow yc
mogą się zgłaszać do Radiowęzła t.ódź .
Al. l(ości uszki Nr. 40, III piętro pokój 25
do godz. 14-ej.
Zgłoszenia przyjmow;:ine sa d1a mi~z
karków n<1stępujących ulic: Asnyka
I
1.'
Henryka.
Kołowa.
·raszews.!< 1ego.
Krochmalna, Krucza, Lel ewela. Lit€racka, tączna. Malczewskiego, Marsza!kowska~ M<1z1irska, Napiórkowskiego od
Nr. 1 - 39, Narui:;.zewicza. Niemcewicza, Nowozarzewska od ·Nr. I _ 31.
Odyńca, Piasecz.na, Podmiejska, Rzg<>v
.
sosnowa, s zy
s k·a. do toru k·o Ie1owego,
manowicza.

•

k~rty żvwnośc. owe?

•

I

•

ku r sują

syR<tcmm1,·i · h' tlerow:o1k iem11
że t,Qs!al komendantem

~.~ en!' ą

„

:izie mieli być straceni, zrnszita - Jak
Wydział Aprowiza.cji Zarz;1du Miej\\·yjaśnił - nie był przy tym obeciny, ~: kiego w Lc'dzi wyd a ł wcznrci i oficjalny
gdyż w okresie likwi·dadi T>abia,nickie~(! I komunih:at w sprawie e.k wiwalentów pie
s;hetta był iH:l na n~~wym stanow!'sku słuz nieżnych za ziemniaki dla ludności prabowym w Norwegn.
cującej.
Zezna111;a świadków obaliły twierdze- I
,. o· .
. _
lt
nia J\\ayera i u jawniły mrożPce krew w
K?m11 prz;:- 1u,..u ie p1 a"o ~!? f)cza. ~1
1
żyłach zbr-0dtrie.
gotuwk{J.\Yego . . pou;rn ~ i 1 smv . . J_ttz
- Odr regierungsrat przechodził przez ·przed kilh1 dniann. O h~e n1e wvps111amiasto - zezna,je św . Sierad•7.ki - ni~ my, w jaki sposób firmy mają rea lizo~·oh10 h~·to żadnemu Żydowi pokazać mu wać ekwiwalent dla uprawnionych prasię, na oczy.
.
cow ników.
,.f<. ied~-ś za~n~li. nas. w~zys!kKh, do
Zakl<1dv pracv ~pnrz;irl z ają w dwóch
.
„mmJnv• .Z"d{)"'Skt"1~. - M"!.CZ'' ZJ11 l kob1e,tv egzemplflrzach
lislv pr<1 co\\'11ik6w z wystarcy 1 dzieci wtSzyscy m11s·1 el1 się roze-,
.1 . .
· . k . . . .
brać. w dużej sa<li d'() naga. Nie !>Omo·gł~' I szc~ie~~> mc1:1ern . naz.\\·1~. - ~, . ~ irmen~a ~r<1
nie P. omogło tłnmacze·nte ucz li- co\\ 111,ka, 1odrn3u_ 1 L<Ht pobc1 an1 .cl~
P rośb",
J
t. '
cia \,-sitydu
- rozka,z był bezwzg"lędny. k·ar t ( 1rn.t r• J R 1 .. ,C") oraz \\. VOOJ\()SCJ
.Mlodvch i z·drowych stemPlo,vano litera przyp<1dai ;.1ccj 1k1 "· yrralv s11mv dla każ
„A". siarców zaś i dzieci oraz choryc_h - dego praCQwnika , hiorac z_;1 podst a wę
_ literą .,B". Jak się później okazało. pierw ustalone sfa\\'ld. a mi ano 11·ic ic; dla J kat
sza grnpa przeznai:z.ona była do robót i - 585 z\., dla każdego członka rodziny,
od tra.nsportO\\'tl na 7.osta ła do g-!Je-fta łódz otrzymujace{[o karte, I ka. t. t. j. dla kart
kiego, ct;11ga - do obc:zu stra~ef1 w Cheł- kat. 1 R .:_ 400 zł..' dla dodatku „C" _
mnie. Nikt stamtąd me wróclł.
'
245 1
K1 edyś fakiś Polak podał nam 1rnczk ę;
z·
z ŻY\,· nością. Ma~rer kazał !!O rozp;trzelać.
Listy \\'~płat winny hyć fl{)d..:llmO\\' fli zapowiedział, że je.żeli się to po'\vtórzy ne, zar6wno· co oo iloś<:i \\'\'lrnrnnvch w
nas wszys~kich taki sam l()!'I .stPOtka.
ld::ich kart zaopalrz0nia. jak 1,Ó.\\' lli·eŻ
Z 14-tu Ś\viadków zeznania 12~tn po- \ ·vkazana ma hyć w nich ogólna suma
k~:rwa_ią .się ze_ sob~ cał•kow·i~ie. Zezna!ą w)' płat.
O!cow1e l matki, ~torym wyrywano .dz1.e
Do list !vch 7.~1,lMh nrilCY dolączaja
Cl. 1mrowadZ{)'llO 1 strnc-0rw. W Pab1am· 1
' '.
„
; .
•
· ·
cach jest mo.1Ciła przeszło 20-ro dzieci arkus 7.e z nalepionymi oucmkami z m-ca
które nie POT.'voliły sie od~wać od ma- pa.ździernika, a mianowici(.' z kart I bt„
j

Tramwaie I inii „4"

R d• f •

llrf

!.t11?
.t•. at".~·n1.'c'n!1en11wni.,eedzbi;,l1·0· ~",·apdrzo.emz~.a~:~e.1;11~
j

s:ę „ z aslużyl"
świadczy fokt,

Jak. odb.. r. ra ·---·-pj

tymców - zbrod1J1iarzy woii:''THJYCh. Nie
!'rzyznał się do zarzucanr-:lt mu prze,.

•

Orl dnia 1-go październi,ka linia tram·
kaź.ni dla ~S-manów.
\\a iowa nr. „4" kmsować będzi€ swą
\\r z;iku1kzeni11 swe·iro 'Przemówienia da~'ną frtasą t.j.: Chojny, Dąbrowskie
pmkuratCl•r wncs,i o karę śmi&rci.
go, Kilii1'>kiego, Daszyr1$kiego, Pio tr·
O;;karżony w S\\'fm ostatnim sło,vie kowska . Pl. Wolności, Zgierska. Um1
zdradził inkreH11.iacy szczegół. a mianonowskie.go, Żabi·eniec i z powroh~m .
wicie, że kiedy.; siedział na tym mie•i's~11.
kilrż~·ci:e•lskiei po'(lkreślit. że w"z .\·~Hko, na którym dziś siedzi I>rzewodniczą·.::y
co roh1ł osk;1rżon:v - człowiek z wyż- Sądn.
8 ~0 001Z3Cl3
9'
S7.J'm wyko;ztałceniem, doktór praw Pmsi o łai.:-oJny wymiar kan•.
K
. I 1. I . "k . „
_j.c<;t .iawm. ·111 zan·i·zeczeniem,
przekr eśleS2.d skazał _
20 na kare. śmieirci.
to Chce za111sta Olali " g Osnl mlH „

Zająłodonpostawy
po<; ta wę\\'S·Zyl'ltkich
nie ró7:n:ąca
niczym
jego się
po·hra
...

0

tek i wskutek cze.go zostały w bestialskii niem, hańbieniiem i . plugawieniem prawa.
sp()!S(•h zamordowane.
Dokonywał zbrodni tak sarno. j;1k Pel z·
Sensację wzhud;.a ?.ez11anie \\'altera hausen i Inni mu p0dQbni. A że dobrze

Pranz Georg Mayer, dr. praw. ,.Regierungsr;:i t" (radca rządin), ..:zło•11ek pa rti.i
'SDAP i SS. irencrał Volicii niemieck'.e1,
,\. lat;:ich J940- 194~ S7.ef noolkii w P<ibianicach. brał udział w .. '!templowani11" czyli selekc.ionowani11 Ży<lcłw i likw;da.c.ii
ghetta w Pabianicach. Z ,iego rozk~l•U
przesłano do obozn w Chełmnie i ul1JS?:~
czono około 8.000 osób.
\\' dalsz.ej sw~l.ie,i .• kiirierzc" M<1yer obiał ·\\ ysokie stano'w',sko przy naczelnym
d'() ''·ód;dwie poli·cji na terenach oiktt>powanych Norwegii. a wczora .i ra„i:idł na
ławie oskarż.onych w SP,<lzie Okn;;go·
\Vym w Ło d Z'l·

"

I

o~iekl
wypadek v.·v<larzyl s·1.
w domu orzy ul. 11 -go Li~ k> p a da 13.
Na kla'tce schodowej, na wyso ko ści
3-go piętra. bawiła si pozostawiona bi z
opieki 3-letnia Gizela Elbis.
Dzie<:k<J wdrapało si~ na parapet
okna i slra<:iwszy w pewnej chwili rów
nowagę spadło na podwórz~. zabijają c
się na mi,e jscu.
(i)

pozostawiania dzieci bez

Wstrząsający

I R. I RCA i I R RCA odcinek· nr. 31,
zaś z kart „C" i ,.C'' RCA - odcinki nr.
21- Każdv ark115z wi.ni·en zawierać po
100 sztuk odcinków (10 x 10), dla kaź<l~go rodzaju kart Vtopatrzenia.
T k
I
1· t
·
b · """a· sporz~<ZOM is Y \\'inny yc 1-",..
Ś\\· ia ckzone przez WJ<l;ci\vv Okr<>g R()z
działu kart żvwno ści{)\\ ITh, że ilość od
<.'inków W\ kazanvch \\' listach nie prze.
kracza ilo.ści pobranych kart zaopatrzenia, .następnie lis.iv wraz z cdcinkami
należy złożyć w Wydziale Aprowizacji
Zarzadu
/\~.·„1·sk1'
erro
.
''
,.., w lodz"1- ' ul · Le"1'0
s nów Nr. JO pokój Nr. 229 (druj!ie pięiro).

Instalacja hędzie wvkonana zaleini'2
Oba C',Q' Z"'.'nl/)larze lif't potwierdzo,ne o d t.i-:o Je3nosc1
• ~ • 1. =Y bl'O~"J.
' . . . zn·Jo.szeń
"'
•
f>fz•cz \Vyclzial. zaldady pracy przesyła
ją swym w!ad z-om, cdern zatwierdzenia,
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zdwiadamia niniejszym wszystkich swoirh klientów, iż zamówienia nie wykn·
pione w pneciągu 6-clu miesiecy zosta.
ną sprzedane w drodze licytacji.

cji, zakl<1rlów. urzęd<)w i fabrvk oraz
il{)śd k<1rt zaopatrzenia i sum przypadających dla każtle,go zakła<l'LI pracy,
drugi zaś _ zakładom pracy do wypła·
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.Łódź, dnia 15 września 1947 roku.
~r. 10. pokój Nr 2·i6 (Ir piętro) tielefon
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MI<\STA
Nr. 260-gl Wł'\\'n. 60.
Łódź, ul. Łaqiewnicka 63

bietę. Mieszkała w tym samym domu,
na drugim pi~tr z e. Dwa razy spotkała
ją na S'Chodach. Zrla~·al? .si~ Annie, że
tamta pr_zy_gl.ąd~ się WJ nieznacZ111ie.
Przvglijdalr J€J si~ zresz'.ą wszyscy w
dom~. }Jy!a S\\·ego rodz a 1u sensacją w
kamien1~Y- . , . . . . . .
Doktor ~koncz~I ł>ada1;1e 1 P!sał recep!ę· pac;e-n!b rris~la s!ę uh;ac. za para\\ an. ,O<l.d10dząc, _rzuciła \\ k1~runk~1
An.nv krotk1e, ootre. Jak błysk stall spoJrzenie.
Coś, jakby cień ni~okojt1 prz~unęł{)
się w twardych, bromo\\·vch oczach.
Anna przygotowała kartę dla noW'f'j chorej.
Po wyjS:,ciu pac}entld. zostaf nikły ·zapach jakichś ~,tryc.h perfum.
Doktór myl r4i~e.
- Jak ona się nazywa?
- A!kia \Vende .
- Niemieckie naz\\'i$ko!
Tak, ale oboje z mężem s;,i Polakami.
1\\ieszkają w ni!sz ym domu.
- Przystojna.
- E. Nif' 111hię hrunetek. a włosy tej
by~y wpro&t n~ramowide czarne, jiak
uf::irbowane.
- .Możli\\e.
- No co. może dosyć na dzisiaj? Ale
też tl(',k był!
- To chyba <kihrze?
- Tak, O\\'S7.·em. Nawet bardzo dobrze. Niech pani już kończy pani Anno.
Ja przepra~zam. muszę zajrzeć do żony.
Teraz już -przecież lada dzień.„ - wychodzi! oo śpiesznie, prz) gładzajac wło

czy nie \\'ie, gdzi~ cin jet>t. Tylko nie
myśl whie zaraz Bóg wie CZ{'ogo. Czekam na pi<>niążki i caluję Cię mocno.
Twoja nieszczęśliwa Dziunia.
P.S. Ta nasza Klech<iwle<:ka już się
wprowa<lzila do nas. Ale mą<lra j.ec;t, nie
za<lzier;:i ze mną. Uhrala się. na\Yet
rl~yć możli\vi<". t ylh:o le. rude \\' losy, nic
mogę na nie patrzeć".
* .„.,.
Doktór badał o5talni1 pacjentkę. nna przy małym stoliku przy oknie, noto
\\'ala na karta<'h łacińskie o-rzecz.enia dok
lora. Ruch hyl dzisiaj olbrzymi, <ie.s7czo\\'e jiesie>nne r0go<lv sprzyjały rozwojo-.
wi najmzmait~zrch chorób.
Pacjan'tka, którą doktór badfll. p{)ka szliwała
chropawo. miałfl za~tarzały
bronchit. .Jej suchy, krótki ka.szrl <'0Ś
Annie przypom ina!. Coś, z czego nie
umiafa sobie zd;:ić gpra\\'V. Tf'n <iźwięk
budził 7. prze.sz!ości jakieś przvkre przeżycia. łączył gię z CZ\'ITTŚ nirdnhr m.
Spojrzalri bacznie nri <"horą, doUńr
o-puki\vał jej pJ.ecy. s.kupionv i nad~łu 
"hujący. Anna znal:i z w idzenia tę k<l- sv.

I

Dogoniła

go we drzwiach i podala wo

<lę kolońską.

-

Ach. pra~\da, Jadzia bv znów na-

rzekała, że pachnę szpitalęm! Dzięku·
ję . Pani 0 wszystkim pamięta.
Uśmiechnął się z wdzięcznością.

Uporządkov.'ala papierv na biurku, na
stoliczku. Spojrzała na zegarek. już tak
późno? A tam w ,.WarRzav-·iance" cze·
kał Miedziński. Chwyci/a słuchawkę telefonu.
- Panie Romku. bardw przepraszam, dopiero ~koń<:zyliśmy. Już si~
ubieram i wychodzę .
Od pe\Ynego czasu Miedziński otoczył
Annę rozczu l aja,cą wprost opieką i troskliwościa. Na terenie fabryki stworzył
jej m()żliwe warunki pracy i choć nie
mógł wpłynąć n ą po<lwyż<Szenie wyna·
~rodzenia, ale robi!. co mógł, abv czuła
się dobrze.
Adowwal ją jak dawnkj.
zaprasz.ał do kina i cukierni
W<lzięczna
mu hvła za te starania, tak bardw potrzebowała

prz·eraźliwie

przyjaźni.

Była

przecież

sama na świecie.
Zosia od paru dni i1ie pracowała . Nie
mogla jouż stać przy maszynie, zwolniła
się.
.
Am:1ci namawiała ją na klinikę, , ale
Zośka stanol\'<:zo się temu oparła.
Nie
chciała horać · µrzykla<lu z d"Jktmo\\'ej,
która już miała zapev.·nione miejsce w
klink-e.
- Doktorowa chuchro, niech s]~ ba :vI
w szpital. Ja \\'Dlę w rlomu, przynajmniej wiem, że m1 dzi,e<:ka nie zamieni4.
(D. C, n.)
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TAJEMNICE DŻUN&LI

Kule Pac.lały cornr1. gęsc1e.1.
.Pete.rs-0.n !O:zvb.ko zsunał Siię
i
W każdym razie, zamiar)' kh 1~ie hu-l Gdy gł<~wa Peteir,~1w znikła z wierz.
•'1,v·iek P'OW-O•rl11 str?:eJ.an.o, i kt-OJkolw:ieil< za·k-0<mu:nikowa.t Smłtho. ~;i o ws1zysit!ł<~m,
d.za . ża~h.e,.i wąbpi'LwOi.Ści
zd~~rodował clt-0ł'ka drzewa. Li-Tsen. J>rzernio1ny. zę
h.\'ł. naileża..ło c%ym pr~1dzej o.puś'Cić CQ 7'0Ua,czyJ. S,·bua.c.ia $ła0wała sirę Zn.OIWU
SinUh. - l(fo wie, czy nie są to CJi sami. wróg znowu m<>że m-u- się wymkną~, za.
sra·1w wisko.
ł>arcJ.7-0 ll•ieibeiz'.J}ieczna„.
któ.n:.y śd1rnłi na,„ samolotam i.
I f\7.'<łdz~t natyohmiast{twy p;ościg,
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KUllSY SAMOCHODO ZĄGUBlOl.'łO kartę rei
!0g · chhurg, specjqli kupno. Zamówieoia
tyku!y. t przybo.ry oraz laOflafOW3ftle Pf3CJ WE 1. Gerharda . Łód~, RKU Ostrowiec i ;:wo!
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Dzi · o godz. 15 .i 19 dwa przedstawie-n;a m~czovr_yc h.
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