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pod adresem de Gasperi
wołaią Włosi

Pierwsze oszustwa wyborcze faszystów wychodzą na jaw

W niedzielę o godz. 8·ej rano rozpoterenie całych Włoch gło
sowanie do obu izb parlamentu tj. izby
posłów i do senatu. Głosowanie trwało
bez przerwy do godz. 19-ej w niedzielę,
po czym będzie wznowione w poniedzia
łek od 7-ej rano do godz. 14-ej po po-

ku ze stwierdzeniem, że kartki wybor-1
cze posiadają z góry znaki na korzyść
partii chrześeijańskiej demokracji. Takie oznaczone kartki znaleziono m. in.
w okręgach rzymskich Porimavalle i
Teastevere.

łudniu .

Strajki we Francji

częło się na

W Rzymie napływ do urn wyborczych bvł dość znaczny. Do. południa
około 30 proc. wyborców złożyło swe
głosy.

Ludnoś stojąca

w ogonkach przed lokalami wyborczymi w Mediolanie oraz
innych miejscowościach tej prowincji.
protestowała głośno przeciwko przeje.Z·
dżającym przez ulice patrolom policjantów i karabinierów w samochodach pan
cernych i ciężarowych. Samochody te
pojawiały się nawet w małych miastecz
kach i wsiach nadpadańskich. W momentach, kiedy uzbrojone oddziały prze
j eżdżały obok lokali wyborczych. z sze·eg6w stojących w ogonkach osób moi:.
na było słyszeć okrzyki: „nie zastraszyde nas karabinami i armatami".
Już w .pierwszych p,odzinach wybor ów zaczęły nadchodzić do Rzymu wia
domości o popełnianych oszustwach
przy urnach.
Kierownictwo frontu demokratycznoJudowego złożyło w niedzielę w godziwieczornych w ministerstwie
nach
spraw Wf'wnętrznych protest w związ-

Odra i lysa

granic~ c~lel

dają

slowiaAszczytnv

kłopoty

Schumana

zn6w we znaki. - Ja
ceny i place 1

mu

się
zr6wnowałyc

Z Paryża donoszą, że strajk 1O tysię
cy robotników fabryki samochodów Peugeot trwa w dalszym ciągu. Robotnicy
oddziału fabryki Peugeot w Garonne od
byli 16 bm. jednogodzinny strajk ostrze
gawczy. StraJkł .w fabr ·ce Rena lt oraz
w niektórych zakładach mechanicznych w Levallols, Bols • Colombes, . St.
Quen I Bezon trwają .w dalszym ciągu.
Strajk urzędników państwowych, samorządowych I kolejarzy w Tunisie zakończył się Ich zwycięstwem. Delegacja

Cofnąć
I

Minister obrony narodowej w Cze·
chosłowacji gen. Svoboda oświadczył w
wywiadzie prasowym, że położenie stra
tegiczne Czechosołwacji znacznie się po
ustanowieniu granicy
prawiło dzięki
polskiej na Odrze i Nysie. Granica Polski na Odrze i Nysie stała się granica
wspólną całej Słowiańszczyzny, stanowiącej dla niej zabezpieczenie od agresji niemieckiej.
„Będziemy bronili wspólnej granicy
całej Słowiańszczyzny", zakończył swoje oświadczenie gen. Svoboda.

Francja chce być wolna

Stare

Urzędnicy ministerstwa zakomunikowali, że wydano rozporządzenie bada·
nia kartek wyborczych przed ich rozdaniem, przyznając równocześnie, że w
czasie składania głosów stwierdzono
pewne „niedokładności".

pracowników ma przybyć do Paryża ce·
Iem omówienia szczegółów układu z rzą
dem francuskim.

*

gorące

W francuskim ministerstwie spraw
zagranicznych odbyła się konferencja
prasowa, na której członkowie komi·
tetu wykonawczego „organizacji współ
oracy gospodarczej" odpowiadali napy
tania obecn:vrh dziennikarzy. Podano
d{ł wiadomości. Ż(' „Amerykanie hęda
panami dostaw. jakie mają płynąć w
ram!łeh plant1 Marshalla".
Wszystkie kraie marsballowskie ma·
:ią zawr7ef ind:vwidualne umowy ze
Stanami Zierhiof"lortvmi. przy czym
\Vaszvtigton hęch: ie rl<>„vdował o wysokości <!ostaw. „Jeżeli ")tany Zjed:1Hlczo
ne zechcą zwieks'.l'yc kredyty dla Niemiec zachodnich kosv,tem pozostałych
krajó v marsha'łowskich, to zatec~nia
organizacji wspóJprac:v f!Ospodarcz1>:i
nie będa mogły zmienić decyzji ame·
powiedzial przewodnirykańskiej" cuiey komitetu wykonawczego.
Komentatorzy podkreślają, że nie·
marshallow·
przyznanie państwom
skim prawa veta posiada szczeizó!nie
doniosłe znaczenie z uwagi na to, że
powoła:ni:t do życia organizacja nie ma
żadnej inicjatywy. a rola jej została
zredukowana do pośredniczenia mh~dzy administratorem planu Marshalla
- Hoffmanem - a państwami Europy Zachodniej.
Wsystkie decvzje - podkreśla „Hu·
manite" - podejmowane przez komi·
tet wykonawczy lub radę „europej·
ski ej współpracy gospodarczej", musza
być przesyłane do Waszyngtonu celem
ich zatwierdzenia.
Prasa postępowa ze szczególnym obu
rzeniem komentuje fakt, że wiceprzewodniczącym rady „europejskiej współ
pracy gospodarczej" został Tsaldaris.

*e straJkliil•••••••••••1••nR1W
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wydarzeń

naprawić zło, wyrządzone...

Niemcom - oto
prag'1ienie Watykanu

Pius XII skierował do biskupów niemieckich orędzie, w którym m.
in. zajmuje się wydarzeniami, jakie pod
ezas wojny rozegrały się na rozległych
obszarach od Wisły do Wołgi. Papież
oświadcza następnie dosłownie, eo następuje:
„Czy wolno było jednak tytułem odwetu wypędzać z domów 12 milionów
ludzi? Czyż ofiary tego odwetu nie są w
większości
stanowczo przeważającej
ludźmi, którzy nie brali udziału we
wspomnianych wydarzeniach i złych
czynach, którzy nie mieli na nie żadnego wpływu? I czy można uznać to zarządzenie za rozsądne politycznie i od-

łków

Sekretarz generalny CGT Frachon,
wo~zl na łamąch „Humaoite",
w przedsiębiorstwach francuskich mają wyłącznie gospodarcze podłoże. Row nowel katastrof 1 samołotowei
botnicy francuscy walczą o minimum
Agencja Reutera donosi z Nowej Gwi·
egzystencji i podwyżkę płac, gdyż dość
mają już niedotrzymywanych przez' rząd nei, że wkrótce po starcie z lotniska w
typu
pasażerskiego
samolotu
przyrzeczeń zrównoważenia płac I cen. Lac
„Lockheed" nastąpiła katastrofa. Samo••
lot mający na pokładzie 4 osoby załogi
i 24 pasażerów spadł z nieznacznej wy

bieg

Papież

pan

powiedzialne gospodarczo, jeśli się zastanowimy nad warunkami życiowymi
narodu niemieckiego i ponadto nad problemem zapewnienia dobrobytu całej
Europie?
Czy oznacza to brak poczucia rzeczy.
wistości, jeżeli żywimy nadzieję i pragniemy by wszyscy zainteresowani wrócili do spÓkojnej rozwagi i cofnęli to, co

sokości

osób

rozbijając się doszczętnie.

zginęło

P~nika

SofłJr s
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na miejscu .•

w Atenach

szykule

się

do ew,kuacii

związku z sukcesami wojsk Marco
sa koła rządowe w Atenach ogarnęła
panika. Premier Sofulis uprzedził rząd,
że może trzeba będzie zarządzić ewakuację. Urzę1'y państwowe rozpoczęły już

W

przygotowania do przeniesienia swoich
archiwów na jedną z wysp Dodekanezu.
Obecnie· rząd ateński przy pomocy amesię stalo, o ile da się to jeszcze cofnąć?"
fortyfikuje wyspy Dodeka·
rykańskiej
Papież domaga się w konkluzji swe- nez u.
go orędzia „P,rzebaczenia i puszczenia
w niepamięć niemieckich przestępstw
wojennych" oraz „udzielenia im pomocy w odbudowie ich ojczyzny".
Do portu triesteńskiego zawinął brytyjski okręt wojenny „Triumph", który
poprzednio „odwiedził" Wenecję .
W demokratycznych k ołach Triestu
niepożądaną wizytę okrętu brytyjskiego
1•
próbę zastraszenia
tłumaczy się jako
przed wyborami zwolenników frontu ludr-•"o - demokratycznego oraz ośmie
Się.';
U
~a
.
lenia żywiołów f3szystowskich w Trie.A.9encJa Ż~do:V~ka sk1er?wała do k,o
antysło
i e do dalszych prowokacji
śc
m1sJ1 pal stynsbeJ ONZ pismo, w ktoJak dono s zą z Jerozolimy, terroryści
rym porusza raz jeszcze sprawę zaopav-1eń s kich i antyrobotniczych.
trywania nielegalnie Arabów w broń. żydowscy wysadzili w powietrze brytyj·
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Pismo stwierdza, że Arabowie otrzymu- ski pociąg wojs kowy, wiozący amunicję
Nenyamina w pobliżu N('Jre!=zeie zwveiestwo !
ją z za gran icy olbrzy mie Hości broni, w m i ejscowości
d~ięki cz~mu D:ogą prz.eprowadzać ata- Hadery.
k1 na osiedla zydowsbe oraz transporw k.ata stofie zginęło 4 żołnierzy o ry- C~echoslowacja
ty. Agencja zaznacza, że dalsze zaopa- 'yjskich, zaś 18-tu zostało wziętych do
trywanie Arabów w obcą · broń stanow·
poważne niebezpieczeństwo dla przy niewoli przez oddziały żydowskie. W
. /(Patrz str. 5-ta)
szłego rozwoju -.yy.padków w Palest'A czasie całej al< c ji żydzi zdooyli 50 ton
I
· I amunicj i, tracąc przy tym 5 zabitych.
nie.
· 111mrnm1111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111n1111111111lllll1rnum
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„ Wizyta" w Trieście

•

-

•

ni:;c,~:~,~~~~~~~~~··:~~.~~:t~~k~~~: Anglicy podsyca1ą walki

cuskich Thorez wygłosił referat, po którym wywiązała się ożywiona dyskusja.
„Humanite" omawiając szczegóły tej
dyskusj'i poświęca specjalną uwagę prze
.
,
.
. . .
mow1emu Marqu1e, ktory. zilustrował .pa
nowanle USA nad FranCJą. Stany Z1ednoczone, powiedział Marquie pragną·
nie tylko zniszczyć przemysł Francji, ale
i jej dorobek kulturalny, jakim jest umiło wanie wolności i nienawiść do wsze!k" j ty 11··
•
•
.
•
ra? • .
ie
Zebrame uchwaliło rezolucJę wzywaJą
cą do obrony Francji przed grożącą jej
·
utratą' r.iezależności gospojarczej.

by zarobit na dostawach bron
·
j d k • k lk I ·
e

I

nie

a

Czasem
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bezpłatnego·

z

może korzyst2ć

i instytuty
Kliniki
k'
W

każdy
prowadzą zwycięs <ą wałkę

w Zw. Radzieckim
1

szyst ie instytucje sprawujące opie
kę nad zdrowiem publicznym w ZSRR
sa w ręku państwa i każdy bez wyjątku może korzystać z bezpłatnej pomocy
lekarskiej. Zapewnia to art. 120 Konstytucji, który jednocześnie zapowiada
rozbudowę szerokiej sieci punktów lek l!rs k ieh .
W ciągu 30 lat istnienia Związku Ra-,
dzieckiego, ilość łóżek szpitalnych powiększyła się z 178.550 do 737.322.
do „~0.112.
i' szp1"tal1' z 5.'-'97
1. 1os·c· kli'n1'k
·__
„
Powstają ciągle nowe zakłady lecznicze 0 charakterze specialnym; gdzie
d t ki i
b cl .
ad .
r e
P z: pr0 w zane są a :i.ma na 8 m
Wszystkie
itp.
trąd
rak,
jak
chorobami
.
. k
t
t . t i .
e ms y ~C,Je_ zaopa rzonte są w J!l - nda1- i
nowoczesme1szy sprzę. i przyrzą y.
leczenie jak i
które ułatwiają
,b
· hzarówno
rozpoznawame c oro ·
\V ośrodkach przemysłowych Związku Radzieckiego istriieją specjalne kli·
niki i instytuty badawcze, które ln?.j_~
~a zadanie walkę z choroham1 zawodo-1
wymi, oraz prowadzą akcję pr<>filakty-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nr 107

n

leczenia

ZOFIA O,: Wydział EwideMji ludności,
Al. Kok ~szk! 19, pr@wadzi rejestr mieszkań
ców i biuro adresowe.

bez wyjątku obywatel.z chorobami zawodowymi

*' • *

~;;~~~:k z~i~r:;::i:a~~7ci1~lty~:M

goJ.p!;:
Tylko rad'l::my przepisać na maszynie,
pisze Pan b. n'.ewyraźnie,

gdyż

na w ramowym planie opieki społecz- muje jedno z pierwszych miejsc w rozwoju i cieszy si~ stałą opieką państwa.
nej.
ADA z KUTNA„ Wydaje 10 się wprost n'.eJuż w roku 1918, w ~amym zaraniu
Wraz z upaństwowieniem sfużby
zdrowia roz,„·iązana została raz na zaw młodego państwa sowieckiego utworze- prawdopodobne. że Pani dotychczas nie wie,
jakie prawa ohowiąr:ują w naszvm państwie.
sze spra\va „etyki łeknrskiej" w sposób no Radę Naukową Medycyny.
Akademia Nauk Lekarskich· Szo:rngólnie jeśli chodzi o sprawę tak ważną
Dziś
prosty f łatwy. Stosunek wzajemny lekarzy (o cz:vm tak wiele złego pisze sie otwarta w czasie wojny w 1944 roku I dla każdei kob:ety. iak m?łżeństwo. Jełełl z•
bl' k R I warla Pani tylko liłnh kosclelny, wobec }'J'll•
R
_
·
'.
·
a wa nie jest Pani kobietą 7.amęż:ną. Rzecz prow innych k-rajach) opiera się na z d ro- Je~t os.1od~1e~11. naukowym epu i
wych zasadach l~oleżeństwa'. I:--ek.arz cJzieck1ch 1 Je) wytyczne kładą funda- 1 sla, ślub w kościele może Pani wziąć takie,
ma zawsze zapewnioną ~racę .1 me J€S~ ment do wszelkich poszukiwań na polu: a-le nie h'lko. Prawn'e - ważny jest jedyn:e
Stanu Cy:-v'~lneqo i .radzimy
zmuszony „do stosowania. meetyqzncJ medycyny w całym kraiu. Na jej czele i ślub. w Urzqdzi.e
10
1
. J~k na;gzybcie3. Ron':o~ takze
uob:ć
P~ni_Je~t
konl.3:urencJ1.. s. tosunek zas lekarza do stoi· znakomity
od władz kosc:elnych,
nzal!zn:onv
, ! n1;o
· · patolog Mikola1'· AnichpacJenta nie Jest opart~ na „~1andlo- kow, znany ze swych prac "" zakresie· lecz przeprowadza się.go w sądzie.
*
•
w~ch" podstawach kup~Jącego i sprz~- arterio-sklerozy i wysokiego ciśnienia.
DWlE JOLANTY z KUTNA: Miłe Jolanty,
Akademia kształci rokrocznie wielu
daJacego, ale 11a głębokim :r.rozum1enm
nn~o~·~. którą lekaTz powini~n okazy- ml d eh ]Pkarz~r którzy idą w świat i nie przl'ljmu3·c1e się l'.łośliwvmi 1'ęzykami za·
_.;' z pe nym
~ Y ud.zk. osc
• s uzą
. k owi.· ~
·: ' .
•· • c1erpmcemu
zrozumie- zdrosnych koleżansk. Nie warto. Natomiast,
czł ovne
wac
1
1
1
1
warto zastanow:ć się. czy jest tak naprawdę
Dlate~o t'eż w Z.S.R.R. medycvna zaj 1 niem i odpowiedzialnościa.

*
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1

M' odz.I ez. akade· m,. ck a
·

· ·

jak nap'.sałyście i czy nie naleiy jednak s~on

trolować swego postępowania, Może zanadto
lekceważyrie newne formy. rooże ld'1iedbujecie naukę? Trudno jest obiektywnie ocen'.ć
kto ma rację. Jeśli nie wysłuchało !Ię obydwu ~trr.n.
•
•
•
Dlateqo też, radzimy Wam zwrócić sii: lllbo
0rnanlZ8CJA
\'V
SIA
do \.\Taszych mall•k, albo te:i: do wychowaw~
!!I
~
czyn: i opowie>dziE'ć im całą sprawę. Jeże.a
jest lak. jak piszecie do na-s, na pewno nikt
Udział młodzieży akademickiej w sze ,.Wici", ZMD oraz Koła Studentów Wam lego za złe brać nie będz:e. Przeciet
czną na wielką skalę.
chłopcy i dziewczęta zrze5zeni w organ:llaŁ d ·
·
G
k
1
Sł · b
·
h
•
cjach młodzieżowych społecznych 1 sportoarmzonu o Zl.
Bezpłatna publiczna słui-ha zdrowia regac orgamzacji „ uz a Po sce" ma Wojs owego
Zebrani wysłuchali referatu ob. Ru- wych przebywają ra1em w atmosferze \rn1ejest tak popularna w Z.S.R.R., że z pr~- charnkter wyłącznie ochotniczy.
watnego leczenia korzysta hardM maJo Wojna przerzedziła szeregi lekarzy, in· dy, '·" którym prelegent zobrazował wy że~stwa i przyjaźni i to jest słus'lne, Ni~ !'111•
osób. .Tednocześnie zaś pl'ywatna "r~k żyn_ierów, sądowników i in. a luki te mu siłki imperialistów amerykańskich i '.e~~ tylko ~ol?uszczać do te~o. a.bJ'. tę pny. I iazn I ko!ezenstwo psuły :ntryg1 1 obmo"'Y•
dł
•
.
.
•
·
t
ł ·
b '
1 .i •
· ·
•
·
zm1erzaJące do z aw1e- Dz:l!il! ~ię za~ tak c~ęgto wtedy odv młode pa
powo- neofaszvstow
ego więc
t y k a l e k arsk a Jest rcwn1ez uwz,.-.e .n~o- szą yc wype mo11e.
ruc~u. demokraty~~no-ludowesro ~l'.a nienk;i i ich kolP?zv;, zamia~t mys~eć o tia1;1ce,
du młodzież wyższych uczelni nie podlt-ga poborowi do S. P. Natomiast aka· JOW miłuJących poko1, oraz podkreshł t~acą. cza; na „fhrt.Y . ~oruew~z iedn~k p~s:re
demi cy - ochotnicy znajdą w szere- wielki wkład Polski w dziele umocnie- 1c:e, ze \~ y do takich me n;a1ezyc1e, c1euymy
I się :ie tego bardzo. Napiszcie jeszcu do nu:i
·
·
, .
.
.
d • d ·
„
·
·
gach te] orgamzac3i pracę w zie z1- ma pokoJU sw~at~wego. co os1ągmęto I co macie z m.iar robić po akoń::zeniu szkoły,.
~ÓI •
ja~iP. ~nacie wvniki w nauce, jak.i& czyt.aci~
nach swoich specjalności. Główny Za- drogą utworzema Jednolitego frontu.
ks1ązk1? Bardzo na~ to wszy9tko mte.re\<óuJe.
dali,
zebrani
rezolucji
uchwalonej
W
opra
Studentów
Federacji
Istniejące obecnie prowizoryczne Do- rzą<i Polskiei
ZIUTA Z :RADOMIA: Osłablo11a ie~t. Pani
.
. ·
·.
.
udziału młopodstawy
nbecnie
cowuje
·
t
·
k'
·
~V~'raz mezłomne3 w~h z~7szenla s~ę. w prawdopodobnie skutkifłm tego, że ·w d~gu
'fr':· Ak a df'm1c 1e me mogą spros ac po· dzieży w S. P.
·
b ·
·
·
o - mł-...1-1
1rzebom ł6dzkich studentów. Zwłaszcz3
UtU e:zo- rnny organ1111\ po? aw1ony bvł ~dpowu·dt)1ej
,..a n1za c;;..
~ orn
Spra'~ a ta była tematem wczoraj- Jedną maso ,„
studenci Politechniki •valczą z wieLlcimi !>zych obrad na zebraniu aktvurn stu· w-ą, aby wydatniej i lepiej prącować dla ilości. witamin, .obPcnia nal<!h:. Twra.cać ·1ele
kraju i lUllOC'nienia w nim sprawiedli- uwagi na sposob pre-ygotowan•a potraw ahy
„ ·· tr'..ldnościami.
\\ie tra.c.i~ nk z i.eh wa.rt~ki. No. nie należ][
'\V m1ązku z tym, gdy dyrektor denckich organizacji ideowo-wycho- wee; 0 ładu. ·
zupy JUZ zapraw10nej sm1etaną zagoto'll<-ywac
wawcz,1 ch, przy udziale delegata Min.
·
k tora
• ·
.,, · wte d y sm1etana.
·
· 3es1cze
·
• 1 organiczne],
· dnosc
· · d O Je
1
'"
" dr. C'. ·bulskieJ', rektora ~TSP
CZPWł. rzucił myśl
uzyraz, g-uyz
v d ązemu
· Akademie- Os·,dat'.',
· budowv
1
tk'
· t 0 d·
·przedstawiciela
·'
Hego Domu Włókniarza, przystąpiono Gąsiorowskie)·,
zywc~ym d ~ d a iem.,
a r_ia surowo )e:"'
SP, płk. młodiież dołoży wszelkich starań · aby ttraci
swe wartosc1. Młoda zielona pietruszka
n«1tychmiast do opracowania planu buKoźluka, komendanta miasta Makow- przyszła organizacja społeczno-nauko- i koperek SI\ bardzo r:drowym dodatkiem do
d,owy.
Wezera], w głównym audytorium Po- skiego i licznych przedstawicieli mło- wa objeła całą młodzież akademicką potraw I poprawiaj~ ich smak, Chc!\c w:tmoI ?lit or.ganiun, niec~ Pani ,11tara się jada~ d11
(mp)
dzieży AZWM „Życie", ZNMS, AKMW Polski. zo nabiału, oraz dnzo surowek. Sałata, nodlitechniki Łódzkiej odbyło się zebranie
kiewki i.tp,, będ~ teraz coraz tańsze J więcej
·
informacyjno-sprawozdawcze.
15 • 17 • 19 • 21 ·
przyniosą organizomowi niż np .
korzyści
W d?i po~,rsze?nle:
Początek !leansów: W
11'.ino •• BAL•
planów, przyWedług sporzą.dzon'.'Ch
i
medz. 1 święta: 13,
•1
•
..,
•
m ęso,
DZIS PREl\fiERA!
będzie Łodzi gmach monumentalny. :
WIESŁAWA. Trudno nam rad.tlć Pani jaki
Wyróżni się on nie tylko wyglądem ze- 1
obrać zawód. qdyż nie '!'lapisała Pani n:c e
,.
wnętrznym, ale i urządzeniami we- 1
swoich zainteresowaniach i zdolnościach. Jl'!wnętrznvmi. Mieścić się w nim będzie
ś!i pragnifł Pani zasi~ać rady osób najbarEmodonu.iący film rad:d,cki o przygoda<'h wiPlkiego podróżnika i 11czontgo rosyJponad 300 pokoi mieszkalnych oraz
proszę udać s~ę do
dziej miarodajnych,
i;,
skiego MAKŁAJA w J>Uf;zczach podzwrotnikowych
. k lt
t
k
.
d
pr~y
tc'ln111·
P•ycholnn.
Pra~o·-1·
!::
'V ro t ac h g1·own"c h ; 8 . KI R YLOW , G . G•Rl 0001
urzą zema nau. owe, spor owe 1 u u- J
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Rei:y!!erh1: A. RAZUMNY ~
... Ei,,., A
·
skiej u.
(p )
ra1ne.
·

·

maSQW:I
zrzesza
-z
wydaJnieJszet pracy d'l a Kraju
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D U S Z E CZARNYCH''
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( od't.ienna nomelka

,,E:rvre.~.r;u"

k~ książka znajduje się w tym mieszka-i - Jestem pani wdzięczny! - zauwa·
mu, nagle otworzyły się drzwi na pra- żył w pewnej chwili lekarz - bo gdyby nie ta przechadzka po parku, nie :zawo i jakiś chłopiec rzekł:
- Łaskawa pani, pan dokt6r prosi!.„ uważyłbym nawet, że przyszła wiosna.I
.
A wieczorem w kawiarni, po dwóch
Iren~ n~e wie?ziala co się .z nią dziedomu rodziców, cor. az bard.ziej zgryźli· Je. W Jaki sposob ~nala.zła się. w przy- godzinach spędzonych na szczerej rozmowie lekarz dokończył:
ległym poko1u - me miała po.Jęcia.
wych i narzekających.
j t
.
A'l i
Zdziwionym wzrokiem oglądała przy
Do Poznania było niedaleko. Kiedy
e p w moim
·
·
· na d worcu
kr
d . sercu t tes. znowu
.rządy dentystyczne, krzesło, przeznapo d wu go d zm·
zna 1az ł a się
1lO z11em os a nio o es
.
, 1. wysokiego,
"
·
· pociągu
· 'd zie
.
h
.
przy dwiosna.„ • rzec
poprawi·1 a k ape1usz. czom~ dla pacJentow
neJ· Jez
1 d . k'1
1
stoinego mężczyznę, który z uśmiechem . ekpredsJibl zmedc ędce~łia,. a e z.i~ plan •
upudrowala twarz i viyszła na ulicę.
są. Ja g y ym o ro z1 się znowu.
·
:
· 1d ł · · ·
d0
. . •, . t
.
.
·
d
Nie od razu odnalazła ulicę i dom, w przvg a a się zm1eszanei panience.
Pan ~baczy, panie doktorze - bąk- ~ę, ze i;ie P?wmna P3:m, isc JU ro .
którym mieściło się. biuro pośredninęla - nie miałam zamiaru udać się do biura pos~edmct~~ mał.zenstw. c;zy rue
bl' k
. k. d . ł
w
t
byłoby więc prosc1ej, azeby paru, skoro
c ~va.. . re<>zcie, ·ie Y ~Jrza a ta ~cz ę, pa 1
. k'i szczęs·1·iwe1.
. d z1ę
. . pozna1·,
na. N"
przy b. ramie, oma~- mę za~.
w1~m.egcą
ismy się
pa · ,,.,. k · _ JUZ
k d ·
·
t ,
d 1.1 .
ł
m„. •• . az
ie sz o zi, proszę
~roc1łci. I~ę~ała się tr?chę, a rownoczes
me było .Je.1 wstyd, ze choć dobry los rlym razie jest to szcześliwa pomyłka. ~!11Y ce, zgo ~ a ~nę pozos ac ze mną
nie poskąpił jej zalet i urody - tą dro.- Do ko211 właśchvie miała pani zamiar JUZ na zawsze.
Lekko oparła się o jego rami~ i szeP"
sie udać? „.
·
k · t
h'
. h
ł
.owarzysza zygą musi so ie szu ac
Na myśl, że doktór odgadł cel jej nę a Cle o:
cia!
- To była naprawdę szczęśliwa po·
Weszła na pierwsze piętro, nie spie- przyjazdu do Poznania, opuściła oczy i
:i:aczerwieniła się tak barqzo, że odgadł myłka!
sząc się.
* * •
rzeczywiście jej tajemnfaę.
- Tak, to chyba tutaj!
z prawej strony otwarły się drzwi i z Ze jednak był z patury bardzo tak- . Dziaro się to wszystko, oczywiscie
wiele już lat temu, kiedy kobieta 30mie-:;z1'.ania wyszła młoda elegancka ko- tow 1Y i dyskretny, zauważył cicho:
- Pani chciała udać się o piętro wy- letnia uchodziła za „Starą pannę" i cabieta.
Czyżby i ona również była kandyda- żej, prawda? Ale pani Kalii1ska. wła- łą swą energię wysilała tylko w typ.t
ścicielka biura, jest o tej porze bardzo . kierunku, aby wyjść za mąż. Na szczę•
tką do małżei1skiego stanu?
Irena zaczerwieniła się i pospiesznie zajęta! Widzi pani, 'wieci słońce, jest ście dzisiaj kobiety nie potrzebują już
(unikając spojrzeń wychodzącej) we- wiosna, czy nie lepiej więc zamiast sie- poniżać się i .,łapać" męża za wszelką
dzieć w jej dusznej poczekalni, pospa- cenę. Minęły czasy, o których złośli
szła do poczekalni i usiadła w fotelu.
wie mówi piosenka, że dla niewiasty Trwożliwie obejrzała się na wszy- cerować trochę?
Pół godzinv potem przechc;dzali sie „wąż nie wąż, gad nie gad - byle mę
stkie strony.
skości delegat!" Bo nie małżeństwo,
Na stole lBiała jakaś książka.. Irena I oboie po wielkim parku.
•vzieła. ja d? r~ki i przeczytała tytuł: '.Słońc!:". świeciło rz:r?y,~1ście ;•,·fo;v· ~ee~ samodzielność jest dziś startem do
me, a w1etrzyk szumiał wsród zielenie· zyc1a!
,Pielę~ow~rne zębów".
n
Zanim mogła zrozumieć, dlaczego ta· jących drzew.

• 11· wa
.
szczęs

Rzecz dziwna: Irena była ładna i mił&, a jednak nie miała t. Z'J\', szczęścia
do małże1\stwa".
· •
·
· była w tym i· wma
ro cl z1cow,
Moze
d o'
b
•
"''
ywac
jej
k torzy nie pozwalali
mach, gdzie zbierała się młodzież.
- Nie potrzebujesz się spieszyć ze
ślubem - powtarzali jej.
Kiedy Irena miała lat 18, istotnie mia
'Ja
- się teraz zbli' wtedy czas, ale zaczęła
żać do trzydziestki i rodzice zrnzumieli.
że trzeba wreszcie pomyśleć 0 jej przy-

I

<>złości!

"'

„ monotonia swo]ei
d
.· ·
. . .
!'nu zorin
e~zyste~cJi c~r~z bardzie) mem~łyim do
emkami rodz1cow zbuntowała się wresz
cb:

I rena

Przerzucając ~azetv wyczytała, że w

istnieje Biuro Pośrednictwa
sohie jego adres i kiedy pewnego dnia doszła
do wniosku, że dość już ma tego gnuśnego życia, pojechała do Poznania.
Była już w tym wieku, kiedy nie śniła
więcej 0 królewiczach z bejki. Wiedziała doskonale, że w biurze pośrednictwa
małżeństw nie znajdzie· te!?o, o czym
zawsze marzyła. Pragnęła wyjść za mąż
z miłości! Jeśli nawe.t z deszczu dostaitle się pod rynnę, to trudn"! Dość. ŻF
~'.Y.do:ota.nie si~ wres-zcie na wolność z
Poznaniu

Małżeństw. Skrzętnie zapisała

omylka

.

I

•

Nr 107

Str 3

m~u·e_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

PRZY&ODY WICKA i WACKA

Q
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I

WICEK: - Te, gdzie byłeś? Bo kieto cię nie było...
WACEK: - Długobyrn czekał na takiego łobuza! Sam zlazłem!

cy byłem,

WICEK: - Przejechali kogoś?
OB: - Nie! Ale powinni, bo stanął
gość na jezdni i czyta gazetę! Cały ruch
wstrzymał!

OB.: - Panie! Co pan? ...
WICEK: - Nic! Maszerować!„,
OB.: - Panie, bo ja pana ..•
WICEK: - A ja pana też!

ó ź na ~~' ma~ówce'
.

Kto mógł, uciekał wczoraj z· dusznych murów miasta. Plusy i minusy wczesnego nadejścia wiosny
• * •

Zaroiły się parki i ogrody, wypełniły
po brzegi tramwaje dojazdowe - Łódź
wybrała się wczoraj na pierwszą w tym
roku „maiówkę".
Kto tylko mógł, starał się uciec z
szukając
Cłusznych murów miasta,
skrawka wolnej przestr~eni, aby odświe
żyć płuca aromatem wiosennego powietrza.
Najrojniej, jak zwykle, było na Polesiu Konstantynowskim, które jest tra
d;vcv;inym miejscem niedzielnych wycie
czek łodzian.
Już we wczesnvch godzinach rannych poczęli przybywać tu mieszkańcy
wszvstkich dzielnic Łodzi, rozkoszując
~ię błękitem nieba i pierwszą zielona

Miniona zima rozleniwiła obywateli
dozorców. Podczas gdy w ubiegłym roku nie mogli sobie dać rady z uprząta
niem śniegu, który sypał i sypał - tego roku z zadowolenia zacierali ręce, że
nie trzeba wyjmować łopat z komórki.
Zima przeszła, nastała wiosna. Na
cab unoszą się tumany kurzu, pędzone
wiatrem we wszystkich kierunkach.
Dozorcy nic nie robią, aby uchronić ło
dzian przed kurzem. A przecież wystarczy tylko, tak jak każą przepisy, p lewać chodniki kilka razy dziennie.
Mało kto o tym pamięta, toteż Milicja
otrzymała polecenie spisywania protokó
łów przeciwko opornym dozorcom. Za
niewypełnianie swych obowiązków _cze
trawką.
Od maja wprawdze dzielą nas jeszcze kają ich surowe kary administracyjne.
iłwa tygodnie, ale ktoby zwracł na to
* * *
uwagę? Rtęć w termometrach pnie sie
niezmordowanie w górę - zapanowała
już prawdziwa wiosna!

*

uli

OB.: - Zaczytałem się
godach Wicka i Wacka ...
WICEK: - Fajnie! Ale trza
mać przepisów o ruchu! ·

Od

się

trzy•

dziś

reiestrac ja kart odzieżowych
Diś rozpoczyna się zbiorowa rejestra•
cja kart odzieżowych na przydziały ba..i
wełny.

Rejestracja będzie trwała do dnia 30
bm. W tym czasie zakłady pracy winny
sporządzić wykazy wszystkich pracowSzybkie naddejście wiosny zdezorien ników, uprawnionych do otrzymania
towało zupełnie publiczność łódzką, a przy9ziału i przedstawić je w poszczezwłaszcza panie, które nie zdążyły uzugólnych sklepach rozdzielczych.
pełnić sobie wiosennej toalety.
Odbiór przydziału będzie indywidu•
Kto mógł wiedzieć, że tak prędko
Rozdzielnictwo rozpocznie si<:
alny.
zrobi się ciepło?
(s)
Pracownie krawieckie zawalone są około 10 maja.
robotą, a w sklejach panuje ożywiony
ruch. Już dawno nie zosało śladu po
ciężkich okryciach. Wystawy mienią
Wczoraj targnął się na swe źycI~
się gamą wszystkkh kolarów, '\\-ZorzyStefaniak (bez stałego miej...
Franciszek
stymi tkaninami I etnimi, pantofelkami
zamieszkania).
sca
na koturnach, jasnymi rękawiczkami.
Znaleziono go nieprzytomnego w ubi•
Panowie już od kilku dni zrzucili kacji domu przy ul. Grabowej 1. Despe
wierzchnie okrycia, defilując „do figu- rat przeciął sobie żyły u obu rąk.
ry". · Jeszcze trochę a panie również
Ratunkowego
Lekarz Pogotowia
pójdą ich śladem. Stacje meteorologi- udzielił mu pierwszej pomocy i w sta•
czne uparcie zapowiadają dalszy wzrost nie ciężkim przewiózł go do szpitala'
(s-ki)
(i)
temperatury...
„Betleem".

Zamach samobójczy

Trzy wypadki budowlane
w

* zalegający cały
barometryczny,
obszar -Polski, spowodował poważny
wzrost temperatury w kraju.
W Łodzi notowano wczoraj o godz.
Wiosna jest okresem katastrof bu9-ej rnno 18 stopni powyżej zera. W
Belki, wiązania, stropy
dowlanych.
południe, termometry wskazywały 25
należycie
niezabezpieczone
mury,
i
stopni w cieniu!
przeatmosferycznymi,
opadami
przed
W:vhrzeżu.
na
Jeszcze cieplej było
gniły w okresie jesienno-zimowym i
Mieszkańcy Ustki pocili się w 26-stopniowym upale, a w innych miastach
Polski temperatura wahała się w granicach od 20 do 23 stopni powyżej zera.
Południowo-wschodnie wiatry i napływające be7. przerwy masy suche_e:o
szczepren~a
powietrza wróża utrzymanie się pięk
Dnia 15 bm. rozpoczęły się w Łodzi
nej pogody na dłuższy okres.
przymusowe szczepienia przeciw tyfu* * •
W referatach wczasó'v pracowni- sowi brzusznemu oraz ospie.
Nie wszyscy jednak wiedzą, kiedy i
czych - ruch. Pod wpływem silnie
grzejącego słońca ludzie postanowili dokąd należy się zgłaszać i kto winien
przyspieszyć swe urlopy, nie oglądając poddać się tym zabiegom profilaktycznym.
się już na kalendarz.
Narazie jest cienło, nogodniP.. Kto zaś
Obowiązkiem szczepień przeciwko
wie, jaką niespodziankę szykuje aura tyfusowi ob.jęte są_ wszystkie dzieci od
na dalsze miesiące? Trzeba więc korzv łat 5-ciu, młodzież, oraz dorośli do
A 60-go roku życia. Zwolnienia od szczestać z okazji i wyjechać na urlop.
desz- pień wydawane są jedynie w przypadnuż potem rozpocznie się okres
kach poważniejszych chorób, jak czyn· czów?
Objaw bardz() charaktervstyczny i - na gruźlica, ostre choroby zakaźne.
zapalenie woreczka
pożądany. Wiemy co się działo w ubie schorzenia nerek,
głych latach. W maju i czerwcu domy żółcioweQ"o, niedomagania serca. P ona d VTy{>oczynkowe świedły pustkami, a po to zwolnione od szczepień są kobiety w
goda była piękna. W lipcu i sierpniu. ciąży i karmiące matki.
Szczepienia prznciw tyfusowi odbygdy niez1iczone ilości wczasowiczów wy
pełniły dokładnie każde pomieszczenie wają się codziennie. w godzinach od
8-ej do 10-ej rano w lokalach następuja
- deszcz rozpadał się na dobre.
Dlatego też tegoroczną akcję wcza- cych dozorów sanitarnych:
Ul. Ła~iewnicka 37, Kiilr · 1 de~o 94.
wyjątkowo
Śów letnich rozpoczęto
10. Żeromskiego 4. LimaLokatorska
wcześnie, a liczne zgłoszenia w pierwszych dniach świadczą o tym. że rezul· nowskiego 117, Wojska Polskh"i) tn.
taty te~orocznej kampanij wypoczy11k'l Rudzka 7, Nowotki 23, Lubelska 7.
wej będą daleko lensze. niż w rok't ttbie Piotrkowska 113, Srebrzyńska 75, Sęgłym i wiece:i f'sób skorzysta z dobro- dziowska 14, Rzgowska 146.
Szczeoienia są bezoła'ne.. Narazie
dzieidw tej akcji.
Wyż

I
.
J
.
,
.
m:;;iK;;:l--------tak w przy.;;

wydarzyły

Sill wczoraj

mieście

obecnie, pod działaniem wiatru, oraz
Tegoroczny „sezon" wypadkow juz
suchego ciepłego powietrza - kruszeją się rozpoczął. W dniu ·wczorajszym Po·
i zawalają się.
gotowie wzywane było aż do trzech p04
Rok rocznie o tej porze Pogotowie Bu ważniejszych katastrof.
dowlane w Łodzi ma najwięcej roboty.
W 3-piętrowym budynku miesz'Kal-

0ok ą d nalez.y 5iq zglaszac· ~~mkl~~~~ ~!ii!i~!~c~j1!weY~~~;~~~
na

I

przec;wko tyf.usowi i

drugim a trzecim piętrem.
Schody trzeszczały, grożąc zawaleniem.
Lokatorzy w obawie o swe życie nie
wydalali się z mieszkań, a sąsiedzi za~
alarmowali Pogotowie. Strażacy pod·
stemplowali niebezpieczną klatkę scho•
dową.
W 3-piętrowym domu przy ul. "6·g9
Sierpnia 32 w mieszkaniu ob. Andrzeja
Wasilewskiego w prawej oficynie utwo
rzyła się potężna sźczelina w suficie
i posypał sę gruz. Dzięki na~J'climiasto•
wej interwencji Pogotowia nie doszło
do poważniejszych komplikacji. Zrujno
wany sufit umocniono kilkoma belka~
mi.
w domu przy ul. Proclinik·a 44, na
wysokości 3-go piętra zawisł nad ulicą
.
ł
k
t .
po ęzny awa gzymsu, groząc prze·
ch oan·iom k a1ee t wem 1u b ś. m1erc1ą. N.ie·
między

osp~e?

frekwencja zgłaszających się jest minimalna, to też nie należy czekać mt
ostatnią chwilę i zawczasu wypełnić ten
obowiązek. Z dniem 30 czerwca akcja
ta, mająca na celu zabezpieczenie ludnaści przed straszną chorobą, będzie
definitywnie zakończona.
Akcja szczepień przeciwko ospie potrwa do 31 maJ·a rb
·
Przymusowym szczepieniom podlegają wszystkie dzieci, które się urodziły w r . 1947 oraz dzieci starsze, dotąd
nie szczepione. Poza tym powtórnemu
szczepieniu podlegają wszystkie dzieci.
ł 6 I t
k ,
kt,
a·
- ore u onczy Y
Szczepienia przeciwko ospie odbywają się codziennie w godzinach od 17-ej
.. eh lokalach Stado 19-eJ· w następuJ·ącv
CJ'1· Opieki nad Matką i Dzieckiem:
Ul. Nowotki 125, Szpitalna 12, Napiór bezpieczną „ozdobę" w porę usunięto.
Nie chcemy być złymi prorokami, ale
kowskiego 72a, Sanocka 36, Piotrkowska 113, dr. Próclmika 41, Srebrzyńska należy hyc 11rzygotowanym na c~isze
75, Zgierska 130, Pryncypalna 3, Pabia- wypadki tego rodzaju. Większość do•
f t I
·d · •
, ł' k' h
nicka 200.
Władze zdrowia uprzedzają, że nie mto~ ~rz ic d z~aJ UhJe się w . a a n~
wykonanie tego obowiązku pociągnie za s ame 1 prze meuc ronną rumą moze
sobą surowe kary w trybie ·k;irno-J je ocalić tylko szybkie podjecie akcji re .
-- ·
- '-- _(l~)
montowej!
(s)
administracyjnym.
•

•
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Załoga fabryczna

racą •

.'·'

opowiada ••Expressowi•• o swych osiqgnięciach
- Wspólzawodniclwo pracy daje coraz leps~e rezultaty

. Jestem na terenie dawnej „Widzew· kolei działu - przędzalni. Z poprzed- stoi ukryta za swą maszyną. Palce jej
skiej Manufaktury", jednego z naj- · nio przeprowadzonej rozmowy z dyrek przesuwają się zręcznie po biegnących
'Większych ośrodków przem. bawełnia- torem naczelnym wiemy już, że na tym niciach, nawijanych na długie szpule.
nego„
oddziale pracują dwie odznaczające się Wita nas z pogodnym uśmiechem i
. PZPB Nr. 5 pracują pełną parą za- specjalnymi wynikami przodownice pra chętnie mówi o wynikach swej pracy.
frudniając ponad 8 tysięcy praco~- cy.
- Dawniej zarabiałam około 10 ty·
ków. Do obecnego rozwoju t produkcji
W końcu sali ob. Józefa Anusik, popu sięcy złotych miesięcznie, ale po przyponad normę, doprowad~iła codzienna. larna na terenie fabryki przodownica, stąpieniu do współzawodnictwa, zarob·
intensywna praca dzielnej załogi, która
'
w 1945 r. z zapałem przystąpiła do dźwi
gnięcia z ruin zniszczonych zakładów.
, Szczególne zasługi na polu odbudowy
fabryki położył Józef Kluska wraz z
brygadą techniczną.
Obecnie pracuje
on nad ulepszeniem i zracojnalizowaniem produkcji a jego projekty,
wprowadzone w życie, dają korzystne
dla fabryki rezultaty.
Spotykamy go na olbrzymim podwórzu fabrycznym, gdy z teczką pełną rysunków spieszy do dyrekcji.
- ?pracowuję teraz dwa projekty,
ale me chcę przedwcześnie o nich mówić. Bardzo chętnie podzielę się uwagami na ten temat, jeśli tylko mych
ulepszeń sprawa dojrzeje.
życzymy powodzenia sympatycznemu wynalazcy i wchodzimy do ogromnej sali, w której mieści się przewijalnia. Ogłusza nas w pierwszej chwili
hałas pracujący~h maszyn, ale przyzwy
czajamy się szybko do ich rytmicznego
stuku. Robotnicy dowiedzieli się o wi!ycie „Expressu" i zapraszają nas do _____c_o_ra_z_le_p_i_e_J,_co_r_a_z_wi_·ę_c_e_j!_-_-_P_ra_c_a_w_r_e_w_P_._z_.P_.B_._n_r_._s_._ _ __
$wych maszyn.
Tuż pr2'y wejściu ustawiona jest dłu
ga maszyna, t. zw. „amerykanka" obsłu
giwana Erzez dwie kobiety.
- Przed wojną pracowały przy tej
więzienie ·
)naszynie trzy robotnice, a dzisiaj my
dwie wyrabiamy o 120 proc. więcej,
Dnia 5 maja ub. r. załadowano do warzeprowadzone śled zty;o wykazało,
niż wynosiła produkcja tamtych trzech. gonu towarowego na st. Łódź - Fabrycz- że kradzieży dokonali w Widzewie peł
Zgodna współpraca daje lepsze wyniki na 2161 sztuk płótna z przeznaczeniem niący w tym czasie służbę pracownicy
i większe korzyści! - objaśniają nas z dla Spółdz.ielni 11 Społem" w Biały mst o PKP: ustawiacz Roman Zaradniewkz,
uzasadnioną dumą.
ku. Wagon konwojował Edward W oź przetokowy Antoni Bienias, kancelista
Rozmawiamy w czasie krótkiej przer niak.
Józef Kaczmarek, rewident Romuald Ga'Wy o sprawie żywo interesującej całą
Po przybyciu pociągu do Widzewo w weł, przetokowy Stefan Przyżyckl i
załogę „Wimy".
nocy z 4 na 5 maja, konwojent, chcąc zwrotniczy Władysław Perzyński.
Tak jak my obie pracujemy w zgo·
się zaopatrzyć w żywność oddallł się od
Podczas przeprowadzonej u oskarżo
tłzie i dobrze przy jednej maszynie, tak
wagonu.
Gdy
wrócił, stwierdził, że po· nych rewizji, znaleziono część skradziosamo wszyscy robotnicy złączeni w jed
nego materi ału.
nej partii pracować będą dla wspólnego ciąg odszedł w dalszą drogę.
Najbliższym pociągiem dotarł do KoPod zarzutem dofonanej kradzieży
dobra - powiada z przekonaniem ob.
luszek I tam dowiedział się od zawiado- stanęli wszyscy wczoraj przed WojskoMędasik.· wcy stacji, że konwojowany przez nie- wym Sądem Kolejowym, gdzie skazani
Korytarz, pod ścianami którego pię go wagon został okradziony. Stwierdzo- zostali: Kaczmarek, Bienias I Ga·weł na
trzą się w szeregi ustawione skrzynie na no brak 16 sztuk materiału bawełniane 6 lat, Zaradniewicz na 5 lat, a Przyżyckl
przędzę, przedostajemy się do innego z go.
I Perzyński - na 4 lata więzienia. (p)

Kradzież płótna

z

pociągu

Nieuczciwi pracownicy PKP skazani na

. "' .

-

Żeby tylko nie popełniła jakiegoś

głupstwa! wlokła się powoli
nę domu, zamyślona głęboko

w stronad lodla której przed

sem tej dziewczyny,
godziną jeszcze czuła głęboką pogardę.
a która znów stała jej się bliska: jak
nieszczęśliwa siostra.
A tymczasem Helena idąc szyb:Kimi
krokami, była już przy rogu Alei Kościuszki.

Opodal stała dorożka, z które] wy·
ledwie widoczny w mroku no
cy i w białym migotaniu płatków śnież
nycn Karl Koenig.
Niewyraźnie jaK ułudne swiateł
Ko, wiodące zabłąkanych po trzęsawi
sku - migotał koniec jego cygara.
- A, przyszłaś wreszcie! - mru'Knął
trochę szczę~Iiwy, trochę rozdąsany. .
I wciągnął ją w głąb dorożki, pod~zas gdv na zewnątrz walił się prawt ~iwy potop śni~gu. .
_
__ _
Helena miała mokrą twarz: od śnie·
gu, czy od łez. Głęboko zamyślona.
chylił się

podniosły się do 24 tysięcy
miesiąc. I wcale się przy tym nie prze...
męczam! Każdy u nas pracuje teraz wy·

ki moje

dajniej„.
W miarę oddalania się od przędzalnt
coraz bardziej cichnie stukot tętniących
pracą maszyn i gdy wkraczamy do rno-<
talni - dolatuje nas jedynie głuche,
dalekie dudnienie.
Tutaj, szczególnie wydajną pracą poJ
chwalić się może ob. Sabina Nowali,
która już po raz trzeci uzyskała ponad
200 proc. normy. Zapytana w czym
tkwi tajemnica tak wzmożonej produk~
cji, z uśmiechem odpowiada~
- Pracuję chętnie, bo wiem, te o'i!
mojej pracy zależy to, ile zarobię.

• * •

Współzawodnictwo

poszczegolnycn
dodatnio na ogóln~
produkcję zakładów.
w pierwszym kwartale or. na prz~
dzalni średniej wykonano plan w 101'
proc„ na przędzalni cienkiej - w 118
proc., na tkalni - w 120 proc., czyli dla
całego oddziału bawełnianego daje to
113 proc. ponad normę. Jeśli dołączy•
my do tego produkcję oddz. c;hemiczne•
go, wykonaną w 105 proc., planu _,
obrazem produkcji dla całego kombina~
tu będzie liczba 110 proc. powyżej n,ormy. Produkcja wzrośnie na pewno jesZ'
cze bardziej, gdy ukończy się całkowi
cie likwidację tkalni, co umożliwi przei
ście z obecnych 400 tys. wrzecion rid'
pracę na 600 tys. wrzecionacK
W marcu rb. załoga :fabryki wybrała
nową Radę Zakałdową, w skład kt6rei
wchodzi 30 osób. Żeby Rada należycie
spełniała swe obowiązki, natychmiast
po wyborach utworzono :>Zereg komisji
jak: mieszkaniową, aprowizacyjną, tech
niczną, związków zawodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, koleżeńska
i kulturalno-oświatową. Fabryka posiada własne przedszkole i żłobek, czyn·
ne przez cały dzień. Umożliwia to
matkom oddanie dzieci pod opiekę w
godzinach przed i popołudniowycn4
oddziałów wpływa

• * •

„Wima" szybko stanęła na mocnych:
nogach. Odbuaowana usilną i wytężo-·
ną pracą swycłi robotników osiąga,
stale i osiągać będzie na pewno coraz tO'
lepsze wynikł.
.„. •
. Życzymy jej tego z całego serca! · '.~-. ""''
(kł.}.. ,

morze, Żaden wewn~frzny głos nie się mistrz ŻmurKo. t8niące lCrysztafy
) ostrzega go o mającej nadejść kata- napełniają ciepły pokój szklistym zim119 strofie. Przeciwnie: on jeszcze przy- nem swoich połysków„
spiesza ją niebacznie, bo wychyliwszy
Ale kelnerka z rewiru czwartego nie
r.ię nagle z budy, z całej siły uderzył widzi nic z tego i wzrokiem lunatyczlti
w plecy niczego nie spodziewającego śledzi ruchy Polizierata, który, odpiąw
się dorożkarza.
szy pas, kładzie go wraz z futerałem
- A poganiaj szkapę, bydle jedno! rewolweru na bocznym stoliku.
- wrzasnął gromko, jako że jest pełen
- Napijemy się czegos? - zaskrze-'
zniecierpliwienia i formalnie nie może czał stary łapownik.
doczekać się chwili, kiedy nareszcie zoOna z . trudem oderwała . spojrzenie
stanie sam na sam z Heleną.
swoich skamieniałych oczu od tamtej
skamieniała, przymyka oczy, podczas
- To będzie najpiękniejsza przygoda śmiercionośnej
zabawki i uczyniła
gdy on pomrukuje dalej:
mojego życia! - uśmiecha się gruby rzecz najbardziej dla niej w tej chwili
- Z mo kł a Ś ?. „. 1· zmarzł a ś „. a1e i·o n 1•c, Satyr, nie przeczuwaJ'ąc, że na koźle. trudną: uśmiechnęła się.
rozgrzejemy się!.„
obok pcganiającego konia dorożkarza,
- Owszem, drogi radco, możemy si~
Ona nie słyszała jego słów. Rytmi- siedzi nie skrzydlaty, uśmiechnięty napić!
·
cznie stukają podkowy , lekko kołysze Amor, ale chuda, straszliwa Kostucha„.
Była zawsze w sfosunJiu
niego po.o
się dorożka na gładkim, przysypanym
Brama kamienicy, w której mieszka korna i oficjalna. Tytułowała go „pa•
śniegiem asfalcie.
Polizeirat, jest· zamknięta. Otwiera ją
nie radco", ale teraz, po raz pierwszy,
Nie pora to na marzenia, a jednak dozorca - Volksdetusch i kłania się
stała się bardziej poufała.1
taki rvtm rozmarza i ucisza.
nisko na widok dygnitarza, wracająceKoenig
był
zazwyczaj
oarazo
<r-<Jy
To )uż jest ostatnia jazda! To już go do ~iebie w towarzystwie ładnej,
na punkcie swego tytułu, tym jednak'.
jest ostatnia podróż, bo u jej kresu stoi młodej panny.
tamto konieczne i nieuchronne - to, co
- Heil Hitler! - służbi.Scie podnosi razem poufałość Heleny wziilł jako dobrą wróżbę.
musi się stać, ażeby ni.kt nigdy nie mó- dłoń.
-Dosk"onale, CłosKonale anłołeczKut.•
wł w przyszłości źle o córce inżyniera
- Heil Hitler! - radca idzie powoli
Ale powiedz mi, na co masz ochotę?
Ołęckiego, który
zamordowany został na górę.
Podchodzi do szafki, otwiera ją i wyprzez Niemców w bukowym lesie, czer
A tam na gorze w jego mieszl{aniu,
ciąga
parę butelelt.:
wieniejącym się jesienią na stokach jest wszystk·o jak zawsze, Tykają moB11chenwaldu. „
- A. noże oys się fal{ napiła aia
notonnie zegary zrabowane ludziom.
Jednakże z dwo.iga ludzi, kfórzy jai:la którzy już nie żyją, a wskazówki ich odmiany Cherry Brandy?
teraz -w tę noc zaśnieżoną dorożką, tyl- zbliżają się zwolna do fatalnej godziny
Omal się nie zachwiała, fal{ pofęfoa
ko k6bieta zdaje so"1ie sprawę z tego co . duchów i v.piorów: do dwunastej!.
była lawina wspomnień, jaka si~ na nią
nai:;tąpi.
. .
ZaloWiie ~.poj rzała ze ściany pani, . w zwaliła w tej cł,l_~ilit
·,
Radca ~oenig jest w swietnym nu, 1 której lfnożE\ kiedyś, przed latył kochał
(0. C; tt.J ~
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Mamy niespodziankę!
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Znany ze swej dobroczynnokl ma:irop usta

lił pewnemu bledakowt miesi~ pensję.

wormecz pł ywac I

Punktualnie każdego pierwszeg<> biedak zgłaszał się do kasjera I otrzymywał wyznaczoną

sumę.

dną pensję!

-

Ja mam podarować? - obuna
A czy mnie kto coś poda.ruje1

•

"'

.

slę

biedak.

Do pokoju przez otwarte okno wpadło coś
czarnl!g'o i poczęło wirować w pwietrzu.
- Spójrz, mamustul - woła mały Stasiotoperzl
Matka poprawia syna:
- Nle-toperz: syneczku.
- Nieł - dziwi się malec :-- a coł

• * •

Na egzaminie profesor zadaje uczni.owi nastę
pujące pytanie:
- Proszę mi powiedzieć, co się stanie z kawaJJkiem złota, jeśli położymy go na powietrzu 1
- Co się stanie'··· Na~ewn<> ktoś go ukradnie!
•

*

*

*

Na rogu Piotrkowskiej I Andrzeja stoi jakiś
jer"mość, do którego podchodzt inny obywatel
1 pyta:
- Przepraszam pana, która godzinal
- Dokładnie nie wiem, ale drugiej jeszcze
nie ma.
- Skąd pan wleł
- Bo o drogiej miałem być w domu, a jesz
cze mnie nie ma.

*

*

mowca wygra1a ekł fYCZDOSC -Wa

Wczoraj w Łodzi odbył się czwórmecz pływacki o nagrodę przechodnią
Zw. Zaw. Filmu Polskiego. W ogólnej
punktacji pierwsze miejsce zdobył klub
Elektryczność (Warszawa), uzyskując 19
pkt. przed Cracovią pkt. 18, Filmowcem
(Łódź) pkt. 14 i Wartą (Poznań) pkt. 13.
Zdobycie pierwszego miejsca przez
Elektryczność warszawianie zawdzięcza
ją temu, że zawodnicy Warty zostali
zdyskwalifikowani w sztafecie 3 razy
1 OO m. stylem zmiennym. Z ciekawych
wyników na uwagę zasługuje bieg 200
mtr. stylem klasycznym, w którym Cichoński z Warty uzyskał czas 3.06,3. W
biegu na 1OO m. stylem dowolnym Jakubowski z Cracovii uzyskał wynik 1.0,8.
Oto wyniki techniczne:
200 mtr. stylem dowolnym.
1. Toedling (W) - 2.35,6
2. Korriecki (C) - 2.38,4, 3. Boniecki
(F), 4. Mroczkowski (El.).
1OO mtr. stylem orzbietowym.
1. Jabłoński (El.) ~ 1.19.1
2. Kita (C) - 1.21,5, 3. Chojnacki (F),
4. Zalisz (W).
200 mir. stylem klasycznym.
1. Cichoński (W) - 3.06,3

Pewnego dnia kasjer był w złym humorze.
Ujrzawszy tak przesadnie punktualnego natrę
ta burknął pod n~em:
- Mógł pan przecież podarować bodaj je-

I

Dobre

*

Partia kart w małym mlastec'Lku.
Do pokoju wpada nagle jeden z mieszkańców.
- Czy tu fest doktórl Ach, panie doktorze,
niech pan szybko bierze palto. Błagam p~a,
szybko, szybko! .. Zona moja zachorowała niebezpiecznie!.•• Musi pan natychmiast jechać!
Ja tu tymczasem zagram za pana!•••

~ałły

wyn~ki

*

p6jdziemy

1

No:va

PA~STWOWY
Dziś o godz.

powieść

„

Teatr „OSA". Zachodnia 43
Dziś

o godzinie 19.30
„W I O S E N N Y BI E G„
Dowcip polityczny - satyra - humor
- piosenka - taniec.
Udział biorą: H. Grossówna, A. Dymsza,
J. Gosławska, A. Jaksztas, H. Grochowska. M. Łukjańska, B. Halmirska, St.
Piasecka. J. Darski, M. Dąbrowsk!,
Z. Łuczak, W. Zwoliński I duet Sutt.
Przy pianinach: Z. Wiehler 1 W. Synder. Reżyseria: A. Dymsza. Dekoracje:
St. Frasiak. Przedsprzedaż w kasie teatru, telefon 140-09, w godz. 10-13 i od
16-tej.
436lk

WEŁNY

DZIEWIARSTWO
KONFEKCJA
„SPOLNOTA'' Spółdzielnia Pracy l Użyt
kowników Oddz. w Łodzi ul. Traugutta 4
piętro

J.

lekkoatletów
.
urządzonych

nrzez

ŁKS

Maciaszczykiem 155 cm, W skoku w dal ten
sam zawodnik uzyskał 6 mtr.
W pchnięciu kulą nasz olimpijczyk Prywer,
jak na początek sezonu uzyskał n1E!2:wykły wy
nik 14.51. W rzucie dyskiem na pierwszym
miejscu znalazł się Maciaszczyk z wynildem
33.97 mtr.
GRUPA JUNIOROW. Bieg 100 mtr. wygrał
Woźniakowski w czasie 12 s. Ten sam zawodnik uzyskał pierwsze miejsce w skoku w dal
wynikiem 5.59. W pchnięciu kulą Tułecki Junior uzyskał 10.71 zajmnll\C p\e~· miejsce.

.

ZAWIADOMIENIE
Wytw6rnla art.

1

została przeniesiona z ul. Więckowskłf!'• .go 98, na AI. Kościuszki 28, tel. 105-91 ~
IO

~

Polecamy wyroby naszej firmy.

INŻYNIER • ARCHITEKT

przyjmuje do wykonania

ZELAZNA KURTYNA

I

spożyWczych

pod F-mq „WALOR"

radiowa Heleny Boguszewskiej p. t.

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
19,30 głośna sztuka J. P. Sartre'a ••LADACZNICA Z ZASADAMI" •.
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
19.15 „Gospoda pod Wesołą Kukułką", k-0me·
zacznie sie ukazywać w odcinkach stałych Tygodnika ~
dla osnuta na motyw·ach ostatnich, zwycięskich
„KOBIET.Ił„'' w powiększonej i uzupełnionej wersji
~-.!<
walk Wojska Polskiego w r. 1945, na przedpo
lach Berlina i Drezna.
Passe-partout nieważne.
Początek seansów:
W dni powszednie: 12, 13, 14, 15.
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
„GD~NIA"
W n!edz. I święta: 12, 13, 14.
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś i codziennie o godzirue 19,15 farsa
DZIS PREMIERA! 19. 4. - 25. 4. 48
Noela Cowarda .•SEANS". Udział biorą: Hanna
Bielicka, Helena Buczyńska, Halina Głuszków
na, Wanda Jakubińska. Michał Melina. Danu
ta Szaflarska i Ludwik Tatarski. Reżyseria: Mi
P. K. F. 16 - 48
BYLISMY NA WCZASACH
chała Mellny, dekoracje Jana Rybkowskiego.
SKRZYDLACI ARCHITEKCI
JERZY WALDE Z ORKIESTRĄ
Kasa czynna
od 11 do 13 i od 15. Tel. 123-02. _ _Cena
bllet6w
wszystkie
miejsca
35_zl
passe-partout
___
_ _ _na
__
..;._ _ _
..;._..!_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4356k
;;,;;.;.;;_.:
Dziś

W dalszym c ągu rozgrywek piłkarskich ft
mistrzostwo klasy „A" okręgu IQdzJdego, w
ciągu soboty i niedzieli odbyły si~ tylko trzy
spotkania. Dwa mecze zostały odwołane z uwagl na wstawienie do reprezentacji Łodzi
(na mecz z Sosnowcem) zawodników z drutyn
„A' • klasowych.
,,Boruta'• zgierska zrobiła miłą nlespodzlan•
kę, odnosząc zwycięstwo nad leaderem tabeli
tomaszows•kim „TUR-em" 3:0 (1:0).
W Tomasz o .vie ,,Lechia'' wygrała z ,,Concordią" 3:1 (1:0) a „TUR" łódzkl odniósł zwy
clęstwo nad ,,Zjednoczonymi" 2.1 (2:1).
Po ostatnich rozgrywkach tabela kl. -;;A'
przedst.awia się następująco:
gJer
pkt. brmk
31:22
13
1. TUR Tomasz6w
19
35:19
10
14
2. P. T. C.
14
26:21
12
3. Lechia
14'
26:20
4. Widzew
11
12
32.19
11
5. ŁKS
12
24:29
12
6. Zjednoczone
27:26
10
12
7. Z. z. K.
7
10
8. Boruta
20:25
7
20:46
12
9. Concordia
10 TUR Łódź
5
16:30
11

Od 20 kwietnia do 20 maja.
MIESIĄC WIELKIEJ SPRZEDAZY
TOWAROW WŁOKIENNICZYCH
z rabatem od 10 do 30 procent

na nierws?ych zawodach

W dniu wczorajszym na stadionie ŁKS-u od
były się pierwsze w tym sezonie zawody lekk<>atletyczne. Chociaż zawody te miały charak
ter wewnętrzno klubowy, stwierdzić należy,
*
*
Sędzia pnypatruje się badawcz<> oskarżone- na podstawie uzyskanych wyników, ze lekko
atleci nie poZ-Ostają w tyle jeśli chotlzl o tremu.
ningi. Jakkolwiek nie uzyskano rewelacyj- Pned dwoma Iaty skradł pan spodnie. nych wyników to jednak zawody st<tły na barI znowu pana tu widzęł
dzo dobrym poziomie. W poszczególnych konOskariony przestępuje z nogi na nogę.
kurencjach osiągnięto następujące wyniki:
GRUPA SENIOROW. Bieg na 100 mtr. wy- Pros?:«: wysokiego sądu, czy jedna para
!. cdnl może wystarczyć czł<>wiekowl na cale grał Tuleckl w czasie 11.6 s. W skoku w zwy:!
Bilelewski uzyskał dobry wynik 179 cm. pned
żydeł ..•

okąd dziś

2. Dobrowolski (F) - 3.09,9, 3. Urbań
ski (El.), 4. Boba (C).
1OO mtr. stylem Ciowolnym.
1. Jakubowski (C) - 1.07,8
2. Jera (F) - 1.08.8, 3. Nowak (W),
4. Nowak (El.).
Sztafeta 3 razy 100 mtr. st. zmiennym •
1. Kita, Boba, Jakubowski (Cracovia)
- 4.02,2.
2. Borusza·k, Cichoński, Toedling (War
ta) - 3.50,3.
3. Jabłoński, Szczypko, Kapiński (Elektrownia).
4. Chojnacki, Dec, Jera (Filmowiec).
Punktacja ogólna: Elektryczność 19
pkt., Cracovia 18 pkt., Filmowiec 14 pkt.
Sztafeta Warty zdyskwalifikowana.

WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
ARCHITEICTURY l BUDOWNICTWA
Wiadomość:

telefon 128-17
S?lllB

łJlł'AGAI
SKUPUJEMY
OWCZĄ,

lokale

WEŁNĘ

surową.

po- LOKAL
przemysłowy
70 m. kw. za zwrotem
DEJ ILOSCI, „ME- kosztów remontu. Ko~
RYNOS KRAJOWY" walski, Łódź, LegioŁódź. Rzgowska 4. Finów 5-8.
4353g
lia Rybna 17.
3293k

toą. praną. w

KAŻ

nieważne.

Teatr "SYRENA", Traugutta 1

Dziś o godz. 19,30 „AMBASADOR"

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
'Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19,15; w niedzielę o godz..
15,30 i 19,15 - „ZEMST A NIETOPERZA", ope
retka w 3-ch aktach J. Straussa.
Teatr „OSA''. Zachodnia 43, tel. 140-09
Dziś ł codziennie „WIOSENNY BIEG".

llllllllllllllllllllllllllllllR

OG:!OSZENIA DROBNE

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

lekarze

~------

Dr SKONIECZKA lekarz Szpitala „Kochanówka•·. Choroby
nerwowe, Piotrkowska
16, tel. 276-43 ElekRepr. CYRK Nr 1, Plac Leonarda
3714k
Codziennie o g. 19,15 wielki program a trak- trowstrząsy.
cyiny pod dyr. Din-Dona.
Dr Med. SIENKO Ksa
W soboty i niedz. pacz. 16,15 i 19,15.
wery, specjalista skór
no-weneryczne. Killń·
skiego 132;
13-14 i
16-.18
4113k
ADRIA -- „l'ant Minlver'°
Dr TEMPSKI specjaBAŁTYK - ,,Dusze Czamych'łl
lista weneryczne, skór
BAJKA - ,,Skarb Tarzana"
ne, włosy„ moczoGDYNIA. „Program A~
ności Kraj. płciowe. Piotrkowska
i Zagr. Nr. 8.'"
114.
3476k
HEL - „Rodzina Fromant·•.
DR TADEUSZ CRĘ
MUZA - „Zielona dolina·•.
Cl~SKI choroby skór
POLONIA - „Ostatni Etap".
no-weneryczne PiotrPRZEDWIOSNIE - •.U progu Tajemn;cy„
kowska 157, 3-6.
ROBOTNIK - „Knock-Out".
3574k
ROMA - „Dwul!cowa kobieta'°
Dr BnlŃSKI choroby.
REKORD - „Skradziona Sława".
serca 11 - 14. LegioSTYLOWY - „Mall Detektywi".
nów 3,
ŚWIT , Znak Zorro„
~ł1'270
TATRY - ·.,Nicholaus Nickleby"
DR RÓŻYCKI specja
TĘCZA - „Mali Detektywi".
Usta chorób kobl2cych
akuszerii przeprowaWISŁA - „Nauczycielka Wiejska".
dził sle. Obecnie: Pio
WŁÓKNIARZ - „Guwernantka''.
trkowska 331 · przvimu
WOLNOSC - „Ostatni Etap".
je. 2 - 6.
233lk
ZACHĘTA - „Pod dachami Paryża"

KI n a

Redaktor N>'lr~<>tn.v: E. KRONIEWICZ

D-.024324

_,:~,..;

Dr PROCHACKT spe- DENTYSTA WODNIC
cjalista, skórne wene- KI stan!sław specjalryczne przyjmuje 3-6 ność: korony, mostki
Legionów 17
3486k porcelanowe, AndrzeLECZNTCA lekarzy ja 11. tel. 154-12.
specjalistów
gabinet'
•
dentystyczny. PiotrkoAkuszerki
wska 3, Tel. 216-48
Dr KOWALSKI MIE- AKUSZERKA t.AGO·
CZYSŁA W specjalis- 1 WSKA Iren'! przvjmu
ta sk6rno~wenecycz- ' ie Zachodnia 52. tel
ne 1 Maja 3, 8 - 10: l'il-?fl
!'ł!'ł!'ł!'ł"
4 - 7.
2334k AKUSZF.RKA WOJTA
AbituDr MIRSKI akuszeria SIEWICZ. choroby kobiPce. Że rientka Warszawskle1
Klinik! Profesot"a Gro
romskiego 3*1. tel. madzkiego przyjmu1e
257-23
tlk Pomorska
43.
3283l!
Dr ŁOZA specjalista
Chorób WłO!:ÓW, Skóry lunno - sarzedaf
I wenerycznych, pierw
sza - druga. czwarta PŁYTY gramofonowe
- slódma, Slenklewi- w dużym wyborze po
C7.a 34· tPIPi'nn l'7!l- 5 R
leca „Melodiofon"
DR MARKIEWICZ Łódź, Piotrkowska 155
GUSTAW wenerycz3348k
ne, skórne Plotrkow- PLATYNY
oczkarkoska 109-6, tel. 138-52. we kupię każdą ilość
fPentdci
32-30 lub 28 fajn. Zgło
szenia
telefoniczne
LECZ. ZĘBOW. Nowo 264-44 od godz. 9-15
czesna pracownia zę- łódź. Wysoka 22. Firbów sztucznych Piotr ma S. Wagner i S Gókowska 8.
3475k recki
4144g

lllllllllllllllllllllllll\11\111

GALANTERIA hurtdetal poleca Pytloch
I S-ka Łódź, Piotrkowska 51.
3569k
ZAWORY, butle stalowe wysokociśnieniowe
małolitrażowe
od 0,5
-6 kupimy, Przemysł
Gaśniclly Łódź. Sródmieiska 22.
4180g
KWIATKOWSKI Snawadzkl Łódź, Kościuszki 36. tel. 147-45
noleca doborowe wina
I mlodv.
!'ł106k
SPRZEDAŻ
hurtowa
kapeluszy I beretów
damskich duży wvbór
- ceny niskie Łódź.
Kopernika 47-12 S. An

WYSTARCZY tylko
zadzwonić 162-16 do
firmy „Surowce Odpadkowe", Łódź. Sien
kiewicza 28, podając
ilość i jakość odpadków-by natychmiast
zostały one zabrane
po najwyższej cenie.
Proszę zapamietać i
zanotować 162-16
„Surowce Odpadkowe" l',ódź, Sienkiewicza 28.
3919k
HURTOWNIA Włó
kienniczo - Galanteryj
na „MIR" -Stanisław
Trawiński. ł.ódź, Piotr
kowska 49, tel. 102-03
poleca towary wełnia
ne, bawełniane, dziewiarskie, różne tkaniny obiciowe, oraz dro
bną galanterię. Wysyłamy
za pobraniem
pocztowym. Cenników
nie wysyłamy. 4004k

lauka
KURSY SAMOCHODOWE Gerharda
Łódź, Kościuszki 6S,
19 kwietnia otwarcie
specjalnych
kursów
dla motocyklist6w 1
kierowców amat>or6w,

7aeubione dokumenty
ZGUBIONO legit. zw,
zaw. na nazwisko Mikołajczyk

Władysława

4354g
ZAGUBIONO kartę repatriacyjną Ochei Wa•
Jerian. Nawrot 32.
4355g
ZAGUBIONO książki
wojskowe dowód osobi
sty, leg, członkowska
S. P. Ch, leg. Banku
tnnnw~ka.
!'ł!ltR!?
Rolnego karta R. K. U,
MOTOCYKL sprzedam
książki tożsamości ko::O
DKW 300 na chodllie
nia.
Kacprzak Józef
JEDYNY FOTOAURzgowska 14 Gort."t.
Niesiendn gm, . Rom-1
TOMAT
Nat"utowicza
4362k
bi eń,
4358~
8 najtańsze najR6z"ne
szybsze zdjęda l<'l!it:v- - - - - - - - macyjne!
3817k Zaofiarowanie
ODNAWIAMY kapel u
sze damskie. męskie FOTOGRAFIE legityszyjemy czapki z po- macyjne uczącej się PRZEDWOJENNY fe1
wlerzonych
materia- młodzieży, pracującym. chowiec od merceryza•
łów. NOWOSC. Stali- poborowym zniżka. Na· cji potrzebny, Oferty
11
na 20.
4096g wrot 1
4363k pod „Majster'
43591<::

pracf
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