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Onegdaj odbył się w Mars3'·1ii wiec, na którym przemawiał de Gaulle. ślił fakt jednoczenia się wszystkich sił
dyktator oddzielony był od swych słuchaczy mocną barierą i nad demokratycznych.
„Nie pozwolimy prowo katorom wciąjego „bezpieczeństwem" czuwał gęsty kordon policji.
się do awantury wówc zas, gdy bęgnąć
Wiec zdołał zgromadzić 7 tysięey uczestników.
W tym samym czasie na placu Bernexl Pilloux, który poddał druzgocącej kry- dą oni sobie tego życzyli - podkreś E l
W Marsylii odbyła się wielka manifesta tyce odbyty ostatnio w Marsylii kon- Pilloux, - a le niechaj wiedzą, że jeśli
cja ludowa, która pod sztandarami erga gres RPF. Mówca nie ukrywał niebe~ie zajdzie tego potrzeba, lud francuski po
nlzacji demokratyczny ch zgromadziła cz~ństwa, grożącego ustrojowi republi- trafi walczyć w obronie swej wolności
dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta, kańskiemu, ale z drugiej strony podkre I Republiki".
~~~~~~~~
pragnących dać wyraz swemu oburze- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Niedoszły
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win przedstawicie le trontu narodowe- odpow:edzą

go, związku młodzieży republikańskiej ,
pomocy ludowej, zjednoczoneg o ruchu
socjalistyczne go i demokratyczn ego,
krajowego komitetu radykałów lewicowych, związku b. członków Ruchu Oporu I CGT. Szczególne zainteresowan ie
wzbudziło przemówienie jednego z zaGranłożycieli b związku ga llistów Gau le'm, po
ge•a, który 'Z wał i
przekonaniu się, że działalność jego go
dzi w swobody obywatelskie I ustrój republikański.

powiedział mówca „Być może że nie wszyscy członkowie RPF (partia
de Gaulle'a) są kolaboracjonis tami lub
zdrajcami, ale pewne }est, że prawle

wszyscy b. kołaboracjonlścl i zdrajcy na
leżą do RPF." Grange określił de Gaulle'a jako „awanturnika" bardziej zajmującego się własną polityką,
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Jako ostatni

przemawiał

b. minister

Lewis uznany winnym
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dzisiejszym rozpoczął się przystąpił do pr z esłu chiwania podsąd
przed sądem w Bratysławie proces prze nych. Jako pie rwszy zezn a wał główny
ciwko b. wicepremierow i Ursiny'emu i oskarżony Otto Obuch, który PRZYZNAŁ
16 innym Słowakom, oskarżonym o zdra SIĘ DO WINY. Oświadc zył on, że utrzydę i spiskowanie przeciwko Republice. mywał kontakt z emigracyjnymi d z iała Prokurator domagał s ię dla dwóch os- czami słowa ck im i, p rz e s yła j ąc im pollfpoń. t o
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nież dla b. wicepremiera Ursiny'ego kp rzystywane przez p ro pag an dę, wrog
Czechosłowacji.
ry więzienia od 5 do 1O lat.
Proces potrwa 1O do 14 dni.
sąd
Po odczytaniu aktu oskarżenia
W dniu

Nasze życie polityczne i społeczne
toczy się obecnie pod znakiem szybko
postępującej konsolidacji frontu demokratycznego .
Napływające ze wszystkich stron
Polski informacje świadczą wymownie
o tym, ~e najszersze masy robotnicze
z zapałem i głębokim przekonaniem
manifestują swą wolę stworzenia jed·
no~d organicznej partii robotniczych.
Ruch konsolidacji ogarnia równiez
masy chłopskie. Toczą si•ę rozmowy i
narady działaczy S.L. i oczyszczonego
z m('.tów reakcyjnych P.S.L. w spra·
wie pnłączenia tych dwóch partii. Powstanie jedna partia chłopska. prawpolskiej
przecłstawidelstwo
dziwt>
wsi, wolne od wszelkich śladów ma·
ma<"hinacji. mikołajczykowskich.
Konsoli:łacja następuje również na
odcinku młodzfożowym. świadczy o
tym powstanie Głównej Komisji Współ
młodzieżowych
organizacji
pracy
ZWM, OM TUR, ,.Wid" i ZDM. świad
czy o tym Federacja PoJskich 01·ganizacji Studenckich, świadczą również
rozmowy połączeniowe między A. z.
'\V. 1\1. „Zycie", oraz Z. N. M. S.
Potężnym krokiem naprzód w dziele
zjednoczenia całej młodzieży polskiej
jest powołana do życia „Służba Pol·
sce", która zbliży wzajemnie młodzież
z wszystkich stron kraju, wdroży ją do
realnej pracy dla państwa i wychowa
w duchll ofiarnej pracy dla ojczyzny.
postępu i demokracji.
Wszystkie te fakty :są objawem ra„
dosnym, wrozącym jak najlepiej o
Wbrew usiłowa·
przyszłości Polski.
niom wrogów wewnętrznych i zagra·
"('er.n h, .-r.ił;\ demokracji pohki"'j
krzepną, jednoczą się, stają si~ fundamentem rozwoju, dobrobytu i bezpie"zeństwa Polski.
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Prezy denl Bolesław Bierul w lrzecią rocznicę zakiem Radzi eckim
. warci a paktu ze ZwiQz
któ sunków
dla obu

międzynarodowych rywalizują
państw,
Z okazji trzeciej rocznicy zawarcia zwykłym znaczeniu
ze sobą dv< ie zgoła odmienne zasady:
polsko-radziec kiego układu o przyjafoi re ten układ zawarły.
Dla Polski układ ten ma wagę ~zcze przyjazń, pomoc wzajemna i współpra
„zlekceważen·au decyzji sądu
i wzajemnej pomocy Prezydent R.P.
Jest on rękojmią naszej nieza· ca oraz ekspansja imperialistycz na. Tyl
gólną
organu
dla
nadesłał
Bierut
Bolesław
przewolak donoszą z Waszyngtonu,
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzie · leżności państwowej, naszego trwałego ko w przeciwstawie niu tych dwóch
dniczący Związku Górników amerykań
ckiej „Przyjaźń" wypowiedź, w której pokojowego rozwoju, jest gwarancją na krańcowo odmiennych zasad można
skich, John Lewis uznany został winnym czytamy m. in.:
dojrzeć i zrozumieć w pełni przełomo
szej niepodległości.
niezwyale
ze
wą rolę i niewyczerpalną siłę sojuszu
związku
krótkiego,
w
tego
W ciągu
„zlekceważenia sądu„
Układ o przyjaźni, pomocy i współ·
się
Polską i ZSRR.
stało
między
czasu
odcinka
intesywnego
kle
I
to
ZSRR
i
pracy między Polską
strajkiem 400 tysięcy górników.
Nigdy - · nawet w najtrudniejszy ch
zgoła nie- jasne dla wszystkich, że u podstawy sto
o
dziejowy
dokument
wielki
Sędzia Alan Goldsborough orzekł, źe
dla ZSRR chwilach - nie doznaliśmy
Lewis nie zastosował się do nakazu są
zawodu, gdy zwróciliśmy się doń o po·
moc. W historii dawniejszych stosundu, wzywającego do zakończenia strajfinansowo-gos podarczych z innymi
ków
ku. Zdaniem sędziego 1 niezastosowan ie
państwami nigdy Polska nie spotykała
się do tego nakazu musi być uznane,
s~eb·e
popełn~onvch
się z warunkami pomocy tak obiekwedług praw amerykańskich, za przezwiąz
W
tywnie karzysinymi, tak przyjaznymi
Gąsperi.
de
partii
dziełem
ły
Wybory we Włoszech zakończyły się
stępstwo „zlekceważenia sądu". Wyrok wczoraj o godz. 14-ej. Przebieg gloso· kLr z protestem Frontu Ludowego, mini- jak to ma z reguły miejsce w dzisiejz ZSRR.
w sprawie Lewisa będzie ogłoszony wania na terenie całego kraju był spo- ster spraw wewnętrznych Scelba przy- szych stosunkachznaczenie dla Polski
Historyczne
kojny. Nie zanotowano większych incy- znał wczoraj, że faktycznie „pewne" owe wtorek 20 kwietnia br.
umów i układów, na których opiera sie
szustwa miały miejsce.
dentów.
dziś nasza wzajemna współpraca i przy
wypierwsze
są
spodziewane
Jutro
Jak już donieśliśmy wczoraJ, ujawniojaźń z ZSRR polega na tym, że Polska
no szereg oszustw wyborczych, które by niki wyborów.
rękach sił
przestała hyc igraszką w
W dniu 19 bm. w 5-tą rocznicę po·
, 1111 imperialistycz nych, że Polska nie jest
• • dziś i nigdy nie będzie osamotniona w
wstanie w ghettcie warszawskim, odswej pracy twórczej.
była się w Warszawie uroczystość odsło
Dlatego też - nie zważając na his·
nięcia pomnika wzniesionego ku czci Bo
terię i panikę wojenną, którą z taka
łłiem·ec gwałtownością szerzą po świecie spekukontynu11ią
Państwa
jowników Ghetta.
zbiegu
u
został
wzniesiony
Pomnik
Konferencja rozpocznie swe prace od lanci imperialistycz ni - naród polski
Rzecznik Foreign Office oświadczył
tena
ulic Zamenhoffa - Anielewicza,
oficjalnie, że rozmowy na temat Nie- tych zagadnień, co do których nie osiąg może dziś w ufności i spokoju budować
miec między Wielką Brytanią, Francją . nięto porozumienia w czasie porzednich swą przyszłość i swój dobrobyt. Może
renie dawnego ghetta.
mianowicie od zasadniczych my to czynić w twardym przekonaniu.
W uroczystości wzięli udział przed· Stanami Zjednoczonym i krajami 13ene obrad, a
luxu zostaną wznowione 20 kwietnia o różnic poglądów między państwami an· że własne nasze siły w tej pracy po·
stawiciele Rządu RP., p~rtii politycz· godz. 16-ej w Londynie. Posiedzenia/ glo-saskimi z jednej strony, a Francją mnaża stokrotnie nasza sąsiedzka przynych oraz goście zagraniczni i przedsta · konferencji odbywać się będą w „Old i krajami Beneluxu z drugiej na temat jaźń l'lłowiańska, bratnie zaufanie, po·
wiciele ludności żydowskiej z całego India House", który niedawno sta sie przyszłego ustroju nolitvcznf\l!ll Nie- głębiająca się szczera współpraca i nie· ..:awodna oomoc wzaiemna w ootrzebie
•
miec.
cześcia składowa Foreii!n Office.
świata.
1
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Schuman da się „przekona
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HALINA "P. Z POZNANIA: Na pewno slę Pa.
n[ wyleczy, 0 ile naturalnie, zacznie s:ę Pani
wreszcie leceyć. Dolegliwości na które Pani
cierpi zdarzają się kobietom dość często i nie
są objawami jakiejś groźnej
choroby, Musi
I Pani iść do dohrego lekarz~ specjalisty (ginewraz ze swymi wychowankami w zama- kologa) i 7.acząć kurację. zachowanie męża
Pani wydaje nam się co naitnniei niewłaściwe.
chu na kawiarnię dworcową.
Czy miłość i przywiązaniP do bliskego cdowie
Wiosna 1943 rok, Sztab Główny Gwar- ka jest uzaleźn:ona od stanu jego zdrowia?
dii Ludowej wysyła go na prowincję. A jeśli mąż zachoruje, czy Pani przestanie go,
Organizuje tam kursy szkoleniowe oj- kochać? Proszę s:ę nie przejmować, na pewno
działów partyzanckich, bierze udział w wszystko będizie dobrze. Moż<! też uda sii:
Pani wpłV'Ilac na męża, abv nie był tak wielakcjach, prowadzi pracę wychowcw- kim egoistą. Po:r;drawiamy Panią serdeczn:e.

życia Przewodniczącego ZarządJ Gł6wnego ZWM.
Organ~zował,
wychowywał i wiódł do bołu z wrog em oddziały młedf eżowe

karta z

Urodzony w Warszawie, zasłużył w
na nazwę „dziecka Stolicy„. Tu
studiował na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej, tu nawiązał
pierwsze kontakty z młodzieżą pos~ęp::i
wą w „życiu", złączył swe pragnienia
i zamiary z dążeniami mas robotniczych.
W najcięższym okresie
pam;ętnego
września stanął w szeregach obro11cfr.v
kraju. Jako oficer artylerii przeszedł ca
łą kampani ę wrześniową.
Po rozbiciu
swojego dywizjonu prz<?dostał się do
oddziału gen . Kleeberga, wa1c'ląc do
ostatka. Wzlęty do niewoli ucieka, Nraca w 1941 r. do Warszawy i staje znów
na posterunku.
Nawiązuje kontakt ze Związkiem Walki Wyzwolei].czej i wstępuje do orgar1zacji Gwardii Ludowej. W pierwszym okresie jej powstanja pełni funkcje szefa zaopatrzenia w broń obwodu warszawskiego Gwardii Ludowej. W póź
niejszym okresie przechodzi do wydzi.-9łu wyszkolenia,
organizuje wydawnictwa szkolen;owe i szkoły partyzanckie .
Prowadzi kurs wyszkolenia pierwszego
oddział11 partyzanckiego Gwardii Luduwej w Chylicach pod Warszawą. Bierze
udział w akcji ekspropriacyjnej ria k
K. O., a
ramach akcji odwetO'Ne 1
pełni

Jesteśmy

w

przededniu organiczne

go z.jednoczenia polskiego ruchu mło·
dneżowego. Działacze, którry wiele lat
wałctyli o zwycięstwo sprawiedliwości
społeczne], wysuwają się dziś na CI<>·
o, by wychowywać młode pokołenie w
duchu umiłowania pracy, pokoju i woln
ości, w słu:i:bie Polsce.
Przewodniczący

Zarządu

Główneg

o !WM gen. Jam.1sz Zarzycki - Je!t j-ednym z tych ~iowni1':ów. Przez wsr;~tk
la~a okupacji prowadził b ··ą dzialal·
n~ść wśród młodzieży, biorąc udział w
akcja:h bojowych, organizując s„koły

le

partyzanckie i wydawnictwa

szłcolenio

we.
Cofnijmy

się

na

chwilę myślą

o sie

c:ą,

Pod kon:ec lata 1943 roku zostaje
aresztovvany. Od tej chwili rozpoczyna
się jego wędrówka od obozu do obon
Lecz ani Oświęcim, ani Buchenwald
nie zdołały go złamać. W ramach M:ę
dzynarodowej Organizacji Wojskowej
na terenie obozu, kontynuuje walkę z
wrogiem.
VI przededniu wyzwolenia Buchenwaldu organizacja !..9 rozbija obóz. Z.3rz:rdi wraca do kraju i wstępuje w szeregi Wojska Polskiego . W styczniu 1947
r. zostaje mianowany generałem brygady.
Pierwszy zjazd krajowy ZWM wypowiedział się za kandydaturą gen. Zarzvc
kiego na członka Zarządu Głównego Z.
W. M., którego został następnie prze-

p racuje na odcinku młodzieżowym, realizując d3wne
marzenia o jedności
młodz i eży i jej dobrcbyc.e.
-
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Jerzy i Stefania pobrali sie. dopiero
wczoraj i po całonocnej ucz~ie weselnej wyjechali na Dolny $Jąsk, gdzie
Jerzy miał spędzić swój urlop.
Fo p.ru godzinach jazdy zatrzymali
się w jakiejś kavl'iarence, aby zjeść

śmadanie.

Podano im kawe. Przy-ninsła ja młoda
dziewczvna. bardz·~ ładna brunetlqi.
Stefani:ci, która bvla \"l."'SOka blondyn
ką zaniepof>oila się· w t~·m rnomen~ie.
czy J::rzy nle wolałby raczej brun.etki
za żonę, zwłaszcza, gdyby m iala takie
podhtżne, błyszczące, czarne oczv. jl\k
ta ,io.rłaśnii> kelnerka? Ale .Terzy z.:ipewnił ja, że piękno~ć Stefanii jest ponad
wszelkie poró"·nania!
Stefania była zc.tdowolona. Zapaliła
p3pierosa od papierosa Jerzego i skon
statowała, że nie ma na stole popielni<'z\d. Wstała więc i wzięła z bufetu
małą, nkbiqką popielniczkq, która si.ah1 ob0'\: kasy. Ponieważ prócz nich
l"i"' b~'ł0 nikogo w
p0kojn, Stefania
tknię+::i nagła rriyśla . wlożyła popielniczl{e rh torebki. m6wiac:
_::_ Zabiore .ią! Będzie t0 pamiątka
plerw::zego poślubnego śniadania!
.Terzv zapatrzony w jej śmiejące s;ie
0<'ZV. nie zwrócił n::i.wet
na to uwa~i.
\Vkróke potem wyruszyli w dalszą dro
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*
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KOMlTET RODZICIELSKI. RADA PEDAGO
GICZNA I DZIECI SZKOŁY NR 3: Bardzo sie
miartw'.liśmy otrzymanym listem. Wyobraża.."
my sobie, jak dzieci cieszyły się, że będą
m'ały w szkole radio, z jakim zapałem przygo
towywały ~mprezy z których dochód przE!'lna~ony był na kupno radioodbiornika.
W zupełnoś:i podzielamy oburzenie
na złodzieja,
który aparat ukradł i podnisujemy się pod zda
niem Was7.ego listu: ,,\Vypo":iedT.mv wal'lcę
złodziejstwu,
~twa" l

pomóżmy

wy:k.rywać

pne~tep

*

*
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J, G. ! KALISZA. Droga Fan:, m:m-0 że bardo:: pragnęlibyśmy Pani pomóc, nie !!!a:ny !!!O
żl:wości załatwienia Pani prośby Sad.eimy ie~
dnak. że w Kaliszu są mnie] więcej tak:e Śa·
me ceny jak w LodT.i i gdy Pani zech:e sprz--·
dać p;erścionek najlepiej pójść do sklepu jubilerskiego i ocenić ile jest wart. a potym zna
leźć kupca. Jeśli chodzi o meble, to mąż Pani
powinien postarać s:ę o kupienie ich na raty
w CentraH Handlowej Przf'm. Drzewnego.
z teściową radzimy Pilni porozmawiać przyjaźnie i spokojnie, aby ll"!Ilieniła swoje post~
powanie . .Przecież jęj t~k:ie chyba drogi jest
spokój i miła. 11.tmosfera w domu. Ze "'rzględu
m1 Pani ·m~utką có;eczkę, n:e::h Pani s-t~ra sie
opcnow włrf!. ni„ <llE'nerwowa ·. n epotrzebnie.
N a t o ab Y się
· kło·
· · !'lę
· z kim
· c:i·ć • t rze b a m1ec
kłócić; gdy ~ni ni.e będ7;e reagowała n~ rozmalte docmlu, teśc"Jowa sama ze sobą rue będ?;ie się spre:eczać! Dobrze byłoby też. aby
mąż który tak koch11 dziecko, swoim taktowny
ani·
ułAt "ł w
. m po·ł""""'
~ ·w-w
em
~wt
am pororum 1e
nte i zgod~.
Materiał o "którym Pani pisz!'. napewno kupi
ja~iś za~ł~d kra~ie:::ki, szcz.ególnie tPraz, grly
wiosna 1uz.prawi.e w pełni 1 .medługq kob~ety
zaczną nosie letme suknie N•ech Pani napisze
do nas wkrót<:e, gdyż cb~ielibyśmy ,.,;edzieć
jak Peoi ~ohi.e pomfaił11..

Piekarnia
OI brZYm
zaspokm w fedneJ czwartej apetyt

* * *

•
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A. S. Z UL. NAPIORKOWSKIEGO:
Jeże11
Pan c c:ał. aby sprawa prz~z niego -poruszo'!!'l
była potr11ktowana poważn:e, należało
podać.
adres spóldzielni i nuwlsko kierowniok.11,

Niewątpliwie akcja
całego
społeczeństwa
wi.ele moze pomóc na tym odcinku. Poniewa!
wvdaie nam się, że istnieje kon'k:retnP prizypuszczenie kto dopuścił się tego czynu. nalewodniczącym.
ży pomóc władzom
w wykry::iu przestępcy.
Od tej chwili, będąc jednocześnie w Mamy nadzieję, że radio wróct do szkoły, a
Pre.nndium Naczelnej Rady Młodzieży, zł.odiiej zostanie odpowiednio ukarany.

osi atnich dniach podjęto prace
Kierownic-wo Powszec-bneJ Spółdzielziemne na obszernym pJacu przv ul. ni Spożywców postanowiło jeszcze w bie
Eył.:i io jes!eń 1941 roku. \Ala•sza. 1a Artyleryjskie.i, przenaczonym na budo- żąc:vm sezQnie budoi; lanym doproważyła .ood c iężkim butem hitlerowskiea.o w~ piekarni-olbrzyma.
dzić budowlę pod dach.
T
kt ·
t ·
·
mijaźdźcy. Pr;·edstawicie.le „herrenvoleren. na - orym s aruę gigantvc·rna
Piekarni -olbrzym hędzie ogła do" ,, OOJC
· · 1.I w pos1a-ian
· ..., ·e 11 1.1ce miasta
·
piekarnia. znaJ'duie
ulicami sarczac· o k'ł
·
J<.U
' si<>" międZ'"'
J
~o o 50.000 k g. pieczywa
na
Grupa· mlody'ch ludz· posuwała się. o- Ar!vl:ryjs:{ą. 11-go Listopa~a i Jerzego dobę, a więc zakład ten 7.aspoko1· w 1"ed
. .
.
ZaJm1e on około 6.000 merow kwadrastrozn1e w stronę Solca. Jeszcze kilka to
h
nej czwartej ogólne zapotrzebowanie
kroków dzieli ich od parku samochodowyB. cd · k b d . • i t
t
miasta
na chleb.
.
.
.
.
ir.-p
wego ' Jeszcze
· u yne
.
.ę zie
. ę. rowy,
·. . .na o·
k
. , kilka sekund 1 ukazuje
. miast
p1ecowma
będzie się m1esctła w
Obniżone będą oszty produkcji chle
się olbrzymia łuna ... Park samochodowy 1 pomieszczeniu parterowym.
ba, a co za tym idzie - ceny pieczywa..
przestał istnieć.
Materał budowlany znajduje się już Najnowocześniejsze urządzenia zapew•
Była to pierwsza akcja bojoNa na te- na miejscu i ·po. zakończeniu przetargu nią konsumentom dobre pieczywo
renie \A/ar!=;zawy "' kto' rr:o.i· "'Z', ą1' udz"ał
· t. b ~d ą pod·Ję;
t prac: b u d o- pie
. k an~ w warunkach o~powiada1ących
.· .' ·
1
na t yc l1m1as
,,Wojtel('', Janusz Zarzycki.
wlane. Nastąpi to w koncu maJa rb. f wszelkim wymogom sanitarnym.
(s)

dem lat.

1

-·-

l-

czasu, kiedy opuścił ją mąż, stwardnia-

ła i stała się szorstka i zła. Nawet syno·

wi, chociaż go kochała. nie okazywała
zbyt ~:iele serca. Zamiast pozwolić mu
się uczyć zapE:dziła go do kuchni, aby

uczył się gotować.

Brak mebieskieJ' popielniczki zdener-

wował ją.

_ Ta popielniczka nie mogła się chyba ulotnić - rzekła ironicznie do kelnerki.
Zawsze uśmiechnięta, pogodna Zośka

:<>poehmiJrniała.

- Nie wiem co się t nią stało!
-- Czy 1n ;est ws7.vstko, co Zośka mo·
że mi powiedzieć? Bo ;a wiem, że wczo
rai ra11o była tu jeszcze ta popielniczka. Przyznaj się lepiej, że ci się spodoh<łła. żeś ją sobie przywłaszczyła!
W oczach Zośki stanęły łzy. W
drzwhch. zwabiony odgłosami kłótni.
zjawił 5 ię syn gospodyni, któremu oddawna ju.ż nie była obojętna ładna
dziewczvna o czarnvch, żywych oczach.
J6zef bvł chorowity. wątły, nieśmiaIy. A iedMk teraz zdobył si~ na odwage
i zauw::iż 'ł:
- l\faffio. jesteś niesprawiedliwa! Ja
mógłh rm przysiąc, że Zośka jest niewirina!
W oczach Marcińskiej zamigotały
gę.
iskierki gniewu.
1faz11iutrz uani Marcińska zal ~.'ażyla
- A ty czego ~ię 'vtrącaszn Wracaj do
brak p<Jpiclni(:zki.
. swoich zajęć!
Pani H'lrcuska b•rl3 rw1,„ przezarlOd h.t terrornowa'!y J.Sz~f. zmiesza.·\
nie dokładną. a wobec _mn„r.h pozh3•ni.r- 1 iw CJ"uścił głcwę, szefowa zaś grzmiała
na wszelkich altrui~+yczn:·ch uczuć. Od dalej·
~

panował tutaj porzą-,

- Zaczekaj! - uśmiechnęła się Ste·
j-ed_,nak , że pewna fania do swojego męża - ja załatwię to
osóbka weszła do mego doinu,.a mo- sama.
mentalnie zaczęły ginąć różne przedNa jej spotkanie wyszła jak:as stara.
mioty!
zgarbiona kobieta, w której Stefania z
_ Zabraniam ci tak mówić 0 Zośce! trudem poznała właścicielkę.
_ krzvknąl wzburzonv sy.n.
- Czego pani sobie życzy? - spyPani" Marcińska zauwazyła już daw- tała pani Marcińska.
·
k ln
!'O, że syn jej podkochuje s1ę w e er- Proszę pani - rzekła Stefania ce.
miesiąc temu. jadąc w swoją podróż po- Ty mi zabraniasz? - powtórzyła z ślubną, zabrałam stąd niebieską popielnaciskiem - cóż to znowu za ton! Jes- nicżke, pragnąc zatrzymać ,.·ą na pamiąt
.r
teś tylko takim samym pracownikiem. kę. .Ta wiem, że jest to przedmiot bez
jak wszvscy inni i wiesz dobrze, że bez wartości, nie mogłam jednak pogodzić
mojej pomocy nie zarobisz nawet jed- si~ z mvślą. że zabrałam komuś jego
nego grosza!
własność. I dlatego oddaję ją pani, prze
, Zośka spogląda z uwagą na Józefa. praszając ją równocześnie ...
Czy znajdzie w sobie tyle odwagi. żeby
Młoda mężatka nie zdążyła dokon·
nareszcie, korzystając ze sposob~ości czyć, grlyż właścicielka osunęła się na
powiedzieć prawdę, że chce ją zaślubić? podłogę. Nadbiegła służąca z kuchni i
Ale wątły, nie?.decydowa:ny chłopak zajęła się zemdloną.
mikzy zahukany i unika spojrzeń
- Co się stało? - spytała przerażoZośki.
!'l'ł Stefania - dlaczego ta pani :zem·
Młoda kelnerka ma więcej charakte- dlała'!'
ru, niż on.
- Niech się pani nie dziwi - odparła
- Proszę wypłacić mi pensję - rze- służąca - ona jest straszne zdenerwokła do szefowej - odchodzę, bo nie rana i na pół prz,_,tonma od dnia, kie·
pozwolę. ażeby traktowano mnie, jak dy jei syn oopeł!llł samobójstwo ..• __
złodzieja!
- Somobó.istwo?
.
Pani Marciliska ]est w głębi duszy
- Tak, powiesił sie m strychu. 'kiedy
ucieszona: oto nare~zcie znalazła spo- odeszła kelnerka Zośka, w której sie
tobność, żeby pozbvć się tej niebezpiecz kochał ...
nej dziewczyny i pół godziny później
- Ach. co za dramat! - powoli po·d·
Zośka odchodzi, niosąc w ręku skromna chodziła do auta, w którym czekał jej
\\ralizkę.
uśmiechnięty mąż, Stefania. I nawet nie
Z ropaczą spoglądał za odchodząca przyszło jej do głowy, że ona to właś,Józef: ale nie miał nawet i teraz odwa- nie odegrała. w jej tragedii decydujaca
gi. przeciwstawić się matce...
rolę: ona i niehieska popielniczka, która
A jedmak nie umiał bez Zośki żyć.„
wzięła z sobą na pamia,tkę swojego
Mie3iąc _oóiniej zatrzy1·11ałó się przed szczęścia.„
gospodą auto.
dęk,

Dotychcui.s

'.:v-ystarczyło
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DOZORCA: - Brama Żamknięta, bo
- WACEK: - Serwus, panie Alojzy!
WACEK: - Jak pragnę czkawy! ...
WICEK: - A posunąłeś zegar?
Co nowego w polityce?
Przecie to od wczoraj jest już czas na
WACEK: - Chr„. chr„. chr...
dopiero czwarta! A zygar panom już
DOZORCA: - Dziękuję! Wsio w po- letniaka! Trza posunąć cebulę o godziWICEK: - Znakiem tego: nie! No to naprzód popchłem.
rządu! A tu odnoszę zygar!
nę naprzód!
go posuniemy!
WICEK I WACEK: - I ja też!..~

Ha wsp61ny Dom
Pracownicy Centrali Przem.·Handlowej przy Zw. Uczestników Walki
Zbrojnej o Wolność i Demokrację w Ło
dzi przesłali na ręce wicepremiera Gomułki pięćdziesiąt tysięcy złotych na
budowę wspólnego Domu partyjnego.
Jednocześnie ofiarodawcy wezwali
ao pójścia w ich ślady Zarząd Okręgo
wy Zw. Inwalidów Wojennych, oraz
Okręgowy Zarząd Zw. B. Więźniów Politycznych.
Ofiary na budowę wspólnego Domu
coraz liczniej napływają z terenu Ło
dzi.

Ulice b~dą... poszerzo el

Zlikwidowanie pomieszczeń parterowych w najbardziej ruchliwych
punktach miasta pozwoli usprawnić, ·ruch pieszy

Amerykańskie tempo rozwoju Łodzi
Większość przecznic ulicy Piotrkownie wyszło na korzyść miastu. Zabudo- sklej posiada wąziutkie chodniki, nic
wa Łodzi odby-wała się chaotycznie, dziwnego, że fala ludzka przelewa się
bezplanowo, wbrew wszelkim wymo- na jezdnię, tamując w poważnym stopgom architektonicznym. Troszczono się niu ruch kołowy.
jedynie o to, aby ustawić jak najwięcej
Sprawa ta jest przedmiotem poważbudynków, nie rwracając natomiast naj neJ trosłcl władz miejskich, które obmymniejszej uwagi na właściwe urządze- ślaJą obecnie, Jakby fu usunąć te nieJ r
n e u ie.
domagania i zaprowadrlć należyty poI lemu też możemy zawcfzręczac, że ull-, rządek na głównych arteriach miasta.
ce miasta są wąskie, że jezdnie nie moPrzede wszystkim, chodzi o najba:-iesi~c
gą pomieścić wzrastającej stałe llczby dziej ruchfłwe punkty ur. PłotrkowskłeJ
Dele aura Komisji Specjalnej w Łó pojazdów, a chodniki - przechodniów. - o narożniki przy ulicach Jaraaa, Sr~
azi skierowała do obozu pracy przymu
sowej na okres jednego miesiąca Józefa
Barelę, zamieszkałego w Dobroszycach
pow. Radomsko.
łr6dmlełclu
Barela zajmował się „szabrem•', wy- p~wstanie
wożąc z Zachodu części do maszyn, któŁódź otrzyma niebawem w samym ren za parkingiem samochodowym przy
re na terenie Łodzi sprzedawał na wol centrum miasta reprezentacyjny piat ul. Daszyńskiego i Swiętokrzyskłej.
publiczny, którego brak daje się dotkli
Obecnie znajduje się tu szereg ruder,
nym rynku.
wie we znaki.
które będą zniesione jeszcze w ciągu rb.
Poza tym ukarano grzywną 75.000
W śródmieściu Łodzi nie ma 'Dowiem
zł. Zofię Mrozińską (Legionów 42), za ani jednego placu, nadającego się na a mieszczące się w nich drobne warsztapobieranie nadmiernych cen za artyku- wiece , obchody i inne zgromadzenia ty rzemieślnicze przeniesione do innych
ły spożywcze.
(i)
pod gołym niebem, a także na zbiórki lokali.
Z biegiem czasu zniesiony będzie r6w
przy uroczystościacn.
Dotąd wszelkie zgromadzenia publi- nież budynek przy ul. Sienkiswicza, na
czne odbywają się na oddalonym od przeciwko plebanii, w którym przed
Nic nie lcapu'ą, a jeszcze kradną! śródmieścia Pl. Zwycięstwa (Wodny Ry wojną znajdował się miejski Dom PraDo sklepu przy ul. Marsz. Stalina 61 nek). Najbliższe place, jak Pl. Wolnosci, cy.
Niepodległości, Zielony Rynek itp.
W ten sposob dzielnica uzyska esteweszła Maria Bajer (Rzgowska 21), pro Pl.
nie
nadają
się
do
tych
celów
z
powodu
tyczny
wygląd i z Daszyńskiego prowa
sząc o pokazanie jakiegoś ładnego płasz
swych szczupłych rozmiarów i braku dzić będzie wolna przestrzeń aż do ul.
cza letniego.
S:więtokrzyskiej,
odkrywająca widok
. Klientka była kaprysna i w żaden spo wygodnych wylotów arterii.
Na
nowy
reprezentacyjny
plac
publina
frontony
pięknych,
nowoczesnych
sób nie mogła się zdecydować na wy·
czny wykorzystany będzie rozległy te- budynków.
(k)
bór.
Gdy nic nie kupiwszy zmierzała ku
wyjściu, właściciel sklepu stwierdził
brak jednego płaszcza. Pobiegł za klientką na ulicę, sprowadził ją do sklepu
i własność swą znalazł pod chustką,

„m

Za szaber

pofJrtu wMilencl nie

Iłowy

plac reprezentacyjny
niebawem w

Dobrzy „klienci"

Strażnik •.• okradał fabrykęl

pomysłowej złodziejki.
Bajerową oddano w ręce

Milicji.
W podobny sposób usiłował ograbić
właścicielkę straganu na Pl. Zwycię
stwa, Agnieszkę Dębicką, niejaki Tadeusz Milczarek, zam. przy ul. Lutomierskiej 42.
Skradł on osiem chustek jedwabnych.
Ujęto go po dłuższym pościgu.
(i)'

miejskiej, Legionów, Narutowlcia, 6-go
Sierpnia, Traugutta, Daszyńskiego i Andrzeja Struga.
Wydział Planowania Przestrzennego
oprac.ował interesujący projekt, zmie·
rzający

DO.„ POSZERZENIA ·cHODNIKÓWł
1 ?
W Jaki sposób można poszerzyć ul ce
Przecież domów nie da się przesunąć?
Postanowiono urządzić t. zw. podcie·
nie. Weźmy na przykład narożnik Płot,..
kowsłca _ Daszyńskiego. znajduje s_ię
tu pfętrowy budynek, zajęty obecnie
przez Powszechny Dom Towarowy. Dy·
rekcla PDT 'Zobowiązała się skasowae
z biegiem czasu część sklepu na parte·
rze. Na miejscu tym stanie kilka fila·
rów, a przechodnie będą mieli znac:·
nie więcej miejsca 1 ruch ptes:zy będzie
się mógł odbywać bez porównania spra
wnłeJ.
"
Tak samo na rogu PłotrkowskleJ ł &·
go Sierpnia. Znajdująca się tam obec·
nie jadłodajnia (dawny bar „Automat")
również ulegnie likwidacji. leżeli idzie
o ten obiekt, sprawa jest o tyl ułat·
wlona, że na miejscu znajdują się już
filary, które w przyszłości będą podtrzy .
mywały wystającą część budynku.
Już przed wojną noszono się z zamia
rem poszerzenia w ten sposób chodników i nawet jeden narożnik Piotrkow·
skiej doczekał się realizacji tego pia·
nu. Podcień urządzono na rogu obec·
nej ulicy Marsz. Stalina, gdzie stale do·
chodziło do wypadków i katastrof ulicznych wskutek szczupłości chodnika.
Podcień ten jednak jest niedostatecz
ny. Poszerza on chodnik załedwie o 3
metry. Obecnie Wydział Planowania
przewiduje poszerzenie
chodników

Zamknittci w magazynie
wvwiadowcv.
prz~naJmnieJ pięc."!etr?~·.
•
a. •
a Nie tylko Jednak
srodm1esc1e otrzyma
zdema5k0W811 Zl0dZ18J8
szersze chodniki. Przy zbiegu ulic Gdań
0

Terenem tajemniczych kradzieży by- się otworzyły i do wnętrza wszedł ... skiej i Andrzeja Struga znajduje się du·
czasu Państwowe Za- strażnik nocny z karabinem.
zy obiekt fabryczny. W najbliższym cza.
kłady Przemysłu Wełnianego nr. 37
p rzy bysz odstawił b roń, wyszukał sie będzie on przebudowany. Władie
(dawna fabryka Walczaka) przy ul. Wól mniejszą sztuczkę !OO-procentowej weł postawiły jednak warunek, że
miejscu
czańskiej 247.
ny, zapakował ją w papier, a gdy zmie- tym musi być urządzony podcień, taki
Raz .ai,Iliknęło" kilkana~cie metrów rzał ku wyjściu, wywiadowcy wysko- sam, jakie są projektowane w śródmieś·
wełny ~kienkowej, to znów sztuczka czyli z ukrycia i zatrzymali go.
clu.
flaneli, innym razem nie doliczono sie
Akcja podjęta przez władie miejskie
8
Bn18J8
kilkunastu kilogramów przędzy t. zw.
Rewizja przeprowadzona w mieszka- ma doniosłe znaczenie. Jeiełi bowiem
Z dniem 15-ym kwietnia rb. Fundusz „postawu", wreszcie zginęła sztuczka nili Stanisława Błaszczyka (Rzgów, ul. ulice obecnie są tak zatłoczone, to co
Aprowizacy,i ny obniżył o 1 złoty na lit- pięknego materiału, który jako model Łódzka 3) ujawniła znaczną ilość tek- się będzie d 'al
· h
I t k'lk
,,
styliów, pochodzących z kradzieży. Zna s·c·i
. ri '!
nic za .a. 1 an:i·
rze cenę mleka, kupowanego u rolni- miał być wysłany na Targi w Pozna- leziono m. in. ową sztuczkę, przenaczo- . e, czy k1łkadz~~siąt, ędy Ł~dz. będzie
ków.
niu.
ną na Targi Poznańskie.
hayła ponad m1hon m1eszkancow?
Artyku!u tego jest coraz więcej i w
Wywiadowcy VI komisariatu M.O. po
(S ki)
związku z tym należy ocuk;-urać rów- stanowili za wszelką cenę schwytać taWszystko znalazło się na swoim wła-1
· •
nież spadku cen mleka na wolnym ryn- jemniczego złodzieja i w tym celu urzą ściwym miejscu: model na wystawie, a
f • •
ku.
dzili zasadzkę w magazynie, zostając w nieuczciwy strażnik - w więzieniu.
1SZ
Przy okazji wyjaśniamy, ie ceJ::!.i:i ma- nim na całą noc. Ukryli się wśród bel
Poza nim, przed sądem odpowiadać\ W mieszkaniu własnym przy ul. Fol·
sła śmietankowego, obniżona przez Ko-1 materiału, a magazynier zamknął ich będzie także dwoje paserów, którzy ku- warcznej 47 zmarł nagle Jan Wojtczak.
misję Cennikową o 20 zł. na kilogra... na klucz.
\ powali u niego kradziony towar - StaLekarz Pogotowia Ratunkowego, wemie, wynosi obe~nie nie jak !!"ylni.e wyO północy wywiarfowcy us-'lyszeli nisław Baranek i Stanish"" r.m·ł, „.., zwany do c1„.,,.,,hl, stwierdził, iż zgon na
drukow?.no 480. lecz 580 złotvch. _ (k) -chrobot przy zamku. Po chwili drzwi mieszkali przy ul. Lokaorskit:j 6. (i)
stąpił na tle nadui:ywania alkoholu. (i)

Ml ko t

ły od dłuższego
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Sc:wi~;=~~y bieg"

Każdy

w teatrzyku ,,Osa••

1r oże

otrzymać edpowiednie zajęcie

ru~~~;~z~~t~~~~~:1;ianem codzien

T_,. Jak twierdzą historycy, syreny sta.roźytn-0·
W Polsce mamy zarejestrowanych
W Nowej Soli, na Ziemiacłi Zachod- nie od godz. 7.30 do 10.30 urzędowanie
'lcJ zamieszkiwały nad brzegami wielkkh i czy około 110 tysięcy inwalidów, ogólną zaś nich, ociemniali znaleźli zatrudnienie w
\5tych wód. Może też i dlatego lódzka „syre·
na", która przez długi czas zwabiała zbłąka·
nych przechodniów do swojej siedziby przy
ul. Traugutta, nie mogąc przyzwyczaić się do
płytkiej, szare/ i nie bardzo wonne/ Łódki,
przenosi się nad rodzinną Wisłę: do Warsza·

wy.

Po wyjeździe tego sympatycznego teatrzy·
w Łodzi na placu Już tylk-0
„OSA". 1 dlatego sprawa fe/ ._Je się teraz
(przepraszam za to wielkie słowo!} sprawą
prestiżową: bo to po prostu nie wypada, żeby
nasza ogromna łódź nie miała bodaj Jednego
dobrego teatrzyku satyryc:zJno • literackiego.
Ostatnio „OSA" wystąpiła z nowym pro·
~ramem pod wiele obiecującym i wiele mówiqcym tytułeII! „WIOSENNY BIEG".
Bieg ten, a racze/ lot „OSY" /est mocno
kapryśny i .nierówny. W pierwszej części pro·
gramu sporo b<l!llalności i tani,z ny, ale za to
w drugiej części „OSA" pokazała.„ dzielne
„osie żądło"!
Ni<: zresztą dziwnego, skoro brylował tam
'Adolf Dymsza.
Nie musimy rozwodzić się nad aktorskim/
walorami tego komika. A jeśli dodamy, ze t
teksty godne były interpretatora, nie będziemy
się dziwić aplauzowi, z jakim rozbawi-Ona pu·
bliczność przy1'mowala jego występy.

leu pozostanie

ich ilość oblicza się na 250 tysięcy. Problem ich zatrudnienia staramy się roz·
•
d anie
.
w1ązac przez
pracy i nwa l'd
i om.
na takich odcinkach, które ze względu,
na ich specjalne warunki najbardziej
im odpowiadają.
Widok żebrzącego kaleki - byłego
żołnierza polskiego nie należał dawniej
do rzadkości. Obecnie, rząd uważa żebraninę byłych kombatantów i in·.v-alidów pracy za uwłaczającą. Dlate.go też.
przystąpiono do akcji umożliwienia cho
remu poWl.'otu do sił i wykonywania odpowierlniej pracy.
Z inicjatywy Ministerstwa Pracy t
Opieki Społecznej,
orat Głównego
Urzędu Inwalidzkiego, Poradnia Zawodowa w Łodzi zorganizowała wyświetla
nie filmu na temat zatrudnienia inwalidów w przemyśle.
Tak np. oglądaliśmy pracę ociem·
niałych w fabryce bateryjek „Centra"
w Poznaniu, gdzie inwalidzi zatrudnie·
ni są przy pakowaniu baterii do pude·
łek, przy plombowanu itp. zajęciach.
Naturalnie odemniali przeszli odpowiednie przeszkolenie i obecnie w
swej pracy zupełnie nie ustępują lu-1
dziom zdrowym, w pełni wykonując
oznaczoną dla nich normę.
r

Druga bohaterka wieczoru to Helena Grossówna. 1 ją również zn.a świetnie łódzka pub/I
czność. Lekkie piosenki w interpretacji Gros·
.sówny, stały się jeszcze lżejsze, a arlystka,
unikając szarzy, niewielkimi środkami wyda·
bywała artystyczne maximum ze swoich dos·
konalych tekstów.
Pełen dynamiki I eskpres/ł był mały chore·
ograiiczny majstersztyk „Pogoda i burza", w
wykonaniu Suttów, w warunkach ciężkich, bo
na malej scence, pozbawione/ zupełnie per·
spektywy.
W sumie „WIOSF.NNY BIEG" „OSY" mimo
W maju 1942 roku 35-letnia Polka.
slabeqo startu, zrehabilitował się w drugiej Władysława Samuel po kłótni małżeń·
części I niewątpliwie sygnaliz.u}e podniesienie
skiej, zgłosiła się do gestapo, donosząe.
poziomu tege teatrzyku.
M. J.

tamtejszej fabryce przeróbki szczecin.
gdzie wykonują rozmaite prace związa·
ne z wyrobem szc.z ot„k.'
..,
Praca inwalidów jest niekiedy bardzo
precyzyjna jak np. w zakładach C~giel·
ski ego w Poznaniu, gdzie zatrudnieni
są nawet przy obrabiarkach. Obsługiwa·
nie tych maszyn wymaga dużej uwagi,
niemniej inwalidzi wypełniają swe ob o·
wiązki z powodzeniem.
Podstawą do zatrudnienia inwalidów
d ·
1·
· h
jest przeprawa zenie ana tzy ic pracy
i na tym polu podjęto już odpowiednie
kroki.
Istnieje mianowicie w Lemborgu zakład ~zkolenłowy dla inwalidów wojeb.
h •
l'd •
kur dl
nyc i inwa t ow pracy, oraz
11
a
ociemniałych w Gdańsku-Wrzeszczu,
gdzie przygotowuje się leli do pracy w

Kino » WLÓKNIARZ«
W środę, dnia 21 kwietnia
PREMIERA filmu radzieckiego

»WśROD LUDZI«~
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Zakłady

Mechaniczne I Spawalnicze
,,SPAMEZA„
dawniej warsztaty samochodowe)
„Czytelnik' 1
Łódź.
111. Bandurskiego 8, -łel. 151-83„
w dalszym ciągu wykonują:
SPAWANIE stall, żeJlwa I ALUMINIUM
oraz wszelkie prace TOKARSKIE„
Siły fachi>We nle'lmlenlone.

Cherry Brandy!„. W lśniącym, kieliszku, napełnionym przez radcę wiśnio·
wo-bursztynowym płynem, niby w cza·
rodziejskiej kuli Helena ujrzała nagle
odbicie swojej całej miłości...
W ułudnym zwiewnym korowodzie
przesunęły się tamte obrazy...
.„Oto błękitna od świat~ł reflektorów
i gęstego dymu sala dancing-baru. Muzyka gra tango, a przy stole nr. 7 siedzi
nonszalancki młodzieniec, o manierach
zblazowanego wielkoświatowca. Ona
przystaje obok niego a on - podczas
gdy piE-ściwie przepływają tony muzyki
- powiada do niej:
- Proszę o kieliszek Cherry Brandy„
•.. Za to tam, w jej izdebce, było wtedy bardzo cicho. Przez zasołnięte czarnymi roletami okna nie dochodził do
nich żaden odgłos uśpionego miasta.
Usta Zbigniewa pachniały ostrą słodyczą Cherry Brandy, kiedy on wkładał
jej na rękę wykupioną brc.nsoletkę i po·

i..

' ,
. ~u
••
wolenie i przyczym się do uzyskania
ś
d
prze wia czenia, że nie tylko nie są dla
społeczeństwa cfężarem, lecz przeciw·
nie - praca ich daje korzystne wyniki.

własnego mę.ża!
skazana 11

śmlerf

guruje jako agent nr. 622 - referat IV
Nachrichtendienst (służba wywiadowcza) gdzie m. in. wpływały wiadomości
o skoczkach spadochronowycłi.
Na wczorajszej rozprawie przed Są·
dem Okręgowym oskarżona częściowo
przyznała się do winy, w wię~szości jed
nak wypadków usiłowała odpierać cią·
żące na niej zarzuty. Jednak obfity ma
teriał, będący w posiadaniu Sądu oraz
zenania ponad 30 świadków ujawniły w
całej pełni zbrodniczą działalność oskar
.
.
.....-.....zoneJ.
.~
-~,.....,,,........,~
Zeznania składał również sl(azany na
śmierć kierownik referatu, gestapo·
wiec Zukriegel, k6ry doskonale przypomina sobie oskarżoną z czas6w, w kt6·
rych była częstym gośdem gestapo. ,
Wobec nie budzących najmniejszych
wątpliwości dowodów
popełnionych.
przez Władysławę Samuel zbrodni Sąd skazał i=t na karę śmjercł. .
(p)
~
·-

No, napijmy

szczęście?

Szarpnął nią ostry ból.

Od wielu godzin nie chciała myśleć
o tych sprawach i konsekwentnie odsuwała od siebie każde wspomnienie o
Zbigniew: dlaczego więc dopadło ono
ją teraz właśnie, w ostatniej chwili?
Nie chciała dalej cierpieć, nie chciała
się rozhartować w momencie kiedy trze
ba było być twardą i zdecydowaną!
Wzrok jej zatrzymał się znowt.i na
leżącym na stoliku rewolwerze - na
tym czarodziejskim narzędziu, dzięki
któremu skończą się wreszcie jej wszystkie udręki i niepokoje.
Zapra~nęła żeby to się stało już w
tej chwili, natychmiast! Usiłowała sie
skupić. ale przeszkadzał jej ustawicznie
natrętny głos Koeniga, który gadał
.wiedział:
ijadł bez przerwy.
- Ofiaruję Ci ją, Helenko, zamiast\ Nie słuchała go, ale z chaosu tej
zaręczynowego pierścionka. I niech ci ~ianir.y wyłowiła wreszcie ;>arę obona służv iako talizman szcześcia„. _„_ mierzłvch słów.
--..._

pa·1

się!

-~·:""1"'1""~" - \J\W:t.

„. . ,_. ---

8

tak

wewnątrz.
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Zabawki

będą ·uczyły

o polskim morzu

Interesującą inicjatywę, zmierzająca

do upowszechnienia podstawowych wia
domości i pojęć 0 polskim morzu podjęło Ministerstwo Zeglum
o• .
Duże możliwości ma tutaj przemysł
artystyczny, a w szczególności przemysł zabawkarski, toteż Ministerstwo
zwróciło się do odpowiednich instytucji o wypracowanie wzorów zabawek,
informujących o morzu.
~iniaturowe statki i latarnie morsk1e, dźwigi portowe, łodzie morskie
itp. będą najs\1niej przemawiały do wy
obraźni dzieci.
(t)
.

broni i wierzyła, że i z tym systemem
rewolweru, jaki posiada Koenig, da so·
bie jakoś radę.
Tak też było rieczywiscie.
Wprawdzie bezpiecznik miał troclie
inny kształt, ale Ołęcka - nieledwie
jasnowidząca w tej chwili - uporała
się '!' nim momentalnie i przygotowała
bron do strzału.
Czas iest najwyższy, oo ofo, podśpie
wując figlarnie, wraca pan Polizeirat.
- Woda już jest - zanucił fałszy
wym falsetem.
Ołęcka, trzymając prawą ręlię poza
sobą, podobna była w tej chwili do kamiennego posągu. Było w niej coś tak
~i~!~:a f natychmiast wpi:.owa'dza go niesamowitego. że radca przyjrzawszy
-·Napiłabym się.cliętnłe gorącej lier· się jej baczniej, aż przystanął.
._ Co z tobą jest? Co ci się stało? baty!... Niech pan przyniesie wodę, a ja zaczął się jąkać.
w mi~dzyczasie nastawię elektryczną
- Nic! Tylko po prostu cliciałab'ym
maszynkę!
porozmawiać z panem! z grobowym
Brzuchaty megaloman z·awafiał się.
spokojem odpowiada Ołęcka.
Czy wypada, żeby on, radca policji.
A jednak radca, chociaż tak: tępy oył
chodził sam do kuchni po wod~?
na tyle dobrym psychologiem, że przeJednakże .iest w doskonałym łiumo- raził si~ teraz. Z oczu Heleny i z
rze, powiada więc wśród błazeńskich brzmienia jej głosu wyczuł, że stanie
reweransów:
się coś niedobrego.
- Dobrze, przyniosę ci!
Instynktownie spojrzał na stoli.X, na
Lelwie Koenig zniknął za arzwiami, którym leżała jego broń - i ugięły sie
Helena jednym skokiem znalazła sie pod nim nogi, bo wuważył:
obok stolika.
rewolweru jest
Błyskawicznie otworzyła futerał i wy że futerał
pusty.
ciągnęła z niego broń.
Jej ojciec, oficer rezerwy, miał dwa
Zbyt długo pracował w policji, aby
rewolwery. Kiedy latem wyjeżdżali na nie zorientowac się natychmiast w sywieś, nie raz i nie dwa strzelała z ojcem tuacji.
'\ ""
do celu. Tak · wiec zncl:a sie troche na
<.U· c. n.1t
Całym

„.Helena mimowoli spojrzała teraz·
na rękę.
Lśniło na niej spokojnie złote cacko:
P.le czy przyniosło jej ono naprawdę

. "·
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wybiorą najbardziej odpowiadajf!Ce zaJ ęcie
kto're da ·1·m po'L...1"ej pełne zado

-
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Inwalidzi zapoznaj- się w tycłi osrod
kach z 27 funkcjami i po przeszkoleniu

Samuel - agent 822 -

7.e mąż jej jest członkiem ruchu oporu.
W następstwie tego zameldowania zaaresztowano Mariana Samuela i wysła
no go do obozu koncentracyjnego,
gdzie wkrótce zmarł.
Niepowszedni ten wypadetC zwrócił
uwagę gestapowców na osobę Włady·
sławy Samuel. Postanowiono korzystać z jej dalszych usług, na co chętnie
przys t ał a.
W wyniku dalszej „wsp6łpracy' 1 wska
zała 2-ch partyzantów o nieustalonych
nazwiskach, z których jednego gestapo
ujęło. W pisemnych meldunkach zrod
niarka
zadenuncjowała
Stanisława
Książczyka, członka tajnej organizcji i
Józefa . Ur~ańczyka, . pos~ukiwa?ego
przez Niemc(}W za posiadanie brom.
W pozostawionych przez okupanta
aktach gestapo, Władysława Samuel fi-

trzebnych instytucji!

przemyśle.

Wydala gestapo
Władysława

będzie się odbywało przy zbiegu ulic
Wojska Polskiego i Przemysłowej, od
11 - e'J d o 14-eJ. na rogu J u li anowsk'ieJ. i·
Łagiewnickiej, od 15-ej do 18-ej - na
rogu Srebrzyńskiej i Alei Unii.
D k · p
t
·
·
h" •.r.
yre CJa ocz Y zamierza uruc om11.:
jeszcze kilka takich lotnych placó~k.
Sądzimy J'ednak, że na peryferiach miasta znajdzie się kilka niewielkich lokah
na urządzenia stałych, tak bardzo po„

jej ciałem wstrząsnął areszcz
obrzydzenia. Nie, nie trzeba przedłużać
tej wstrętnej sceny!
Znów spojrzała na rewolwer. l\.le jak
dopaść do niei;ro, jak zrobić, aby w
ostatniej chwili radca nie wydarł go_jej
z ręki?
Ta niezaradna kiedyś uczuciowa, w
romantyźmie swoim
skłonna
niemal
do histerii dziewczyna. zmieniła się pod
cężarem ciosów jakie na nią spadły.
wręcz nie do poznania!
Zadziwiająca jest w tej cnwili Jej
zimna krew i jasność myśli!
W jednej chwili powzięła dalszy plan
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Nieprzerwany szn~tr ilut ciągnął w niedzielę szosą do Warszawy. wioząc
licz;;ych wyciecLkowioów 7. Łod7i na mecz POl!fka - Cze
cho~łowacja Już we wczesnych godz1nach ran
nych ruch pojazdów samochodowych na głów
n~h arterlach miasta był lnilony.
Korowoo
wQz-ów podążał ulicą Brze7.iń"I<lj. do rogatki
m;ejskie l. w Iderunku na SIOS'l warszawską.
Wsltedzie \I,jdać rad"'n!e l,lmipchn1ętp- twa\'Ze, ' sły<:ha~ chóralnI' {;"j"wy. To robotn!cza
Łódż wyrwałi! się z murriw miasta na świ"żtl
'DOw:etrze I duje wyraz swemu zado>wolenlu.
Aula mlm~. pożerając kllomet,·y. ,"VszyslJ,o
w ponąd1m. Mijamy 5Z bko Stryków i Głowno· zbliżamy się do tJowlczil. Musowy Irlldy<:fjny postój. Na ryJm stoi laparkowanych kij
kadz1fflill-t samochodów S'oierzy t!tlkonllją.
przf!91ądu maszyn, a pasażerowie .•. uzupełniają aprowizację.
.• Chodź kol!!90 .,a jednego" I." wS7ystkłe
r~~auracje .. (lb~~e do tego st~l>n!a. że nie
moz-na dOCISIIlU' Się 00 bufl1'hl. " jeszcze lep~"l 'f:h hll'm~rkach tow:trzyst~·o ntS7a w dalszą

•

zwy C.Qstwo jest zbyt wysokie. - Pierwsze skrzypce wrepr zentacii Pols ki grali: Cieśl k, Jan~k, Parpan i Janduda

chiJc;aż Iwerdzą, Ż ~
Długo jeszcze

komentowane będzie nie polskiej był Cleślile.

słowacji.

l

w Warszawie, postój w Łowiczu mUSowo 1 haj
da do Lodz:i.
\VyciN7kow 1c7e pełni w·rażeń. lłof7ądnlp
1.'ID~zenl t nieco zawiani dostali si.; do flmt\óW
na zasłn:i:ony od~zyn ..k.
Po War~la vłe kTą.ż anegdotka, że Jeden l
nysięgły<:h klbków ŁKS prz~p"ł c ł' mea
(widocznit' .. powłet1'7e'· podZiałała na ni go
tak usypiająco). Po skoóczonych :rił'Wodo1Ch lhu
dzono go 'cia. Rozejrzal się wokół. I gdy dowiedział się o naszym sukcesie zdobył się tyl
ko na jedno pytanie:
.~ Baran graB

wrrażnie.

bawił

wal:ząc

wadi:e mll~7eJ.

Mecz za]{ończyl się zwycięstwem łodzian w stosunku 10;4. Walka w wa
dze półśredniej nie odbyła się, gdyż Bielarn:a

ni~at~ '~Jaaw~::~ka:

Z

(rem~sl.

zdobyli: Stasiak
Olczyk (remis). Pawlak (wygrana). ]łedzlsz.
R dJ.telsk· . K05iń.sJd (wvgrana) Jedyn~i po'
~.
,I ! .
S : ~ ł
wadze' lekrazkl z p,.ęsrIarzy LK aO'Lna w
IU€.J L. Rozyckl.

I

t o' dZk,. at ak g aI obrze
a.9 e e po onane : . ogen or

w Kaliszu

~fą.z~;;o:r~Jcz~~~ę~~~Sk;i~r!s~~m:~s~!
Bi;;,:;=w
szej pf7erwie
STAS1AK,
wystąpił

I

Bramki uzyskane przez reprez~ntację
p I k"
O S I były wspaniałe. Pierwsza, to dZle
lo in!eligentnego Cieślika, drug~ była
zasługą· Gracza, któr~' przy jej zdobyciu
V\'Yl<alal SZybką
orientac~,
tr ~ecia
.
'k
'}
..
wreszc ie to wy n, wspo pracy całej hnii ataku, któr~' tak sprytnie pOd7!e ' lł
role, że para obroilCów i br~rr.karz
Rejman byli bezradni.
, d
Je yny punkt uzyskany przez Czechów
ani umywa się do bramek .zdobltych
przez Polskę. Bramka czeska r,,:! pewno
nie przejdzie do historii.
Bezsprzecznie, najlepszym w druży-

Sł? si, k na rioe:u
ł Kl n' koo l Biefar.f e (hl~Sl) 10: 4
zespół ŁKS

cowitym, dużo b iegal, cofał się do porozegrał się d:Jboisku, l'ak żywe srebro i był zawsze piera po przerwie.
tam, gdzie tego wymagała sytuacja.
W sunlie ustępował Cieślikowi.
Drugą lokatę należy przyznać lan:koNajwięcej kłopotu było z kierovvni~
wi w bramce. Obronił on szereg ostrycr, kiem ataku. Cebula i Spodzieja wy r ~ź.
strzałów, a w momentach
kryty>::nych nie ustępowali łącznikom. Wygodn:ej ..
ratował go ów pech Czechów. D..... a szym dla nich partnerem był, zdJje się,
strzały poszły
w słupek i poprzecz~ę, jednak Spodzieja .
jedną "murowaną" pozycję przes' . zeiił
Boczni pomocnicy walczyli z r1ieCejp, ale w wielu wypadkach, a takich
mniejszym
zacięciem, ale
Gajdzik był
Janik miał znacznie więceJ' ,niż J' e,go vis
nieco słabszy l jakoś niepewny. l .
a vis Rejman, zawsze był na pOliterunpiej spisywał się Waśko, co tym barku, zawsze dobrzę ustawiony. C!ek-=:dziej jest godne podkreślenia, bo lewa
we, że silne strzały Janik chwytał pewstrona ataku czeskiego 8ican - HronEik
nie, słabsze piłki uciekały mu z ~ą<. Ja'k j t b
. b
k
. I była dużo niebezpieczniejsza.
ni es ezsprzeczme ram arzem wie
Czesi przewyższali nas technicznie,
kiej klasy i jakoś intuicyjn:e wyczuwa,
ale nie tak znów bardzo. Cieślik, M
w którym kierunku pójdzie piłk~.
Obrońcy grali
twardo, zdecydoNa- przykład, nie ustępował im zupełnie.
nie, ale landuda był lepsz~T. Ba ·win':.ki Parpan również, Gracz dość częs:o wydobry w pojedynkach, ma jednak: wy- grywał pojedynki. JandJda zbierał okop niepewny i trzy razy zdarzyło rnu gromne oklaski za skuteczne rozbijanie
się, że nie trafił w piłkę. Reprezentacyj ataku i mylenie przeciwnika.
Najlepsi wśród Czechów, to Bican i
nemu obrońcy takle kiksy nie prz) ~toJą.
Cejp,
oraz para obrońców Kocourei< Trzecią lokatę przyznalibyśmy landudzle do spóJki Irarpanem. Początkowo Zastera. Zwłaszcza ten ostatni był dla
nasz środkowy pomocnik nie wyróż;n:al Przycherki trudną przeszkodą do przesię, ale z każdą
minutą
grał
lepiej i bycia. Zupe,łnie zawiódł Vace!< na łącz
,
swietnie szachował środkową trójkę a· niku, którego też po przerwie zm ien;otaku czeskiego. Nie raz i nie dwa Par- no. W pomocy wyróżniał się Bradas, któ
pan wygrywał pojedynki J, groźnym Bi- ry po pauzie wzmocnił wyraźnie atak.
Trener i dziennikarze czescy stwiercanem i Cejpem, a poza tym był jedy,; ,
dzają, że reprezentaeja ·ich grała o la
ny, II.tory w grze głową dorównyw~ł
Czechom, w czym pomocny mu b~ l Je- się gorzej, niż w ub:egłrm roku w Pradze, Polacy natomiast o klasę lepiej.
go wzrost.
Czesi twierdzą, że atak ich zawiódł
Gracz był jedynym zi:lwodnikiem, kt6
obrona
grała słabo, że wreszcie bramry na ostre faule Czechów zdobył sic:
karzowi
przypisać należy utratę
przyna odpowiednie antidotum - też faunajmnieJ
dwóch
bramek.
Godzą
się
z
lowal Nie jest to zbyt ładnie stosować
laki odwet, ale język, którym przemówił tym, że powinni przegrać, bo Polacy b J'
Gracz, Czesi zrozumieli. Gracz był j:'lra- li szybsi, ale uważają, że wynik 3:1 Jest
zbyt wysoki. Ich zdaniem wystarczYfO
by 2:1.
Cie:,lik -

wspaniałe zwycięstwo naszych piłkarzy to dusza polskiego ataku. Ruszał sj~ po mocy, lecz na dobre

nad zawodową reprezentacją CzechoSukcesu Polski nic nie jest w
s~anie umniejszyć. Już dzis:aj spotykamy
się Z tWierdzen;em, że mieliśmy więcej
Szczęścia, że
Czechów prześladował
.
pech i gdyby nie te właśnie okoliczi1osci to kto wie, jaki b~'łby kOllCowy wynik 'lawadów .
Więcej szczęścia? Nie.
Byliśmy bar·
dziej zdecydowani a drużynę nasza oł
. dk
"d .
b . k' h
drog~.
pitnowa ,rza O Wl zlany na ~,.s ac
Czym bliżej Warsa:awy. tYm Clę~hi t"źv duch bOJOWy, podczas gdy CzeSI, I.cząc
"trup" na nrn;ie. Tl'mll motor ~taTl~ł tf'mll "ki na swą przewagę, byli pewni swegc.
cha nawali ł:'l ": Przymlls<JWY O~poc7.Ynel;,. troNa'si nie bawili się w nadzwrczajne
elit;' zmartwll'llla. czy aby zdązy się na M, as. k
..
..
bk d
al~ na ~zczt;śde, są to drobne defekty. kł()re I omomacJe.1 szy
? ecy d OWa,l," .S.lę r,a
dadzą się szybko usunąć.
strzał. CzesI natomiast
dochoOZI.l łatDn Warszawy dotarli wszyscy. w .. zy cv wiej do pola karnego, ale strzałowo za
łM. 7dążyli ie\!7(·te Taz odwiwzjr buip1, coś ły wodzili, Mowa o pechu może być tylkO
Imą"" \ pTT ..tlryfć na rąb. 'V\' TIlt.nwvm nHłro- wtedy, gdy takie "pudła" pr'lytrafia!11
lu roz,!)oczeła ~ię w.::i!rt'iwl<.a na slilrl!();; wp,
I
''.I me":Vlmó>l"jl byio b"l lik', Okrr. 'kami się drużynie stabo zaawansowanej tech
• ch!;c'1no na~z·\'ch. !lwizd~no M C7f'chów Q,<ly nic:Ii1i~, ale od CZ9chów, doslconał/ch
grali zbvt o~tro, Ilarło sJ" w n!.eb glo'!'\' !Jrlv tecl1ników, mamy prawo wymag'3ć CZ2padały bramki. Gardziołka wY"thły, a pnpciI'Ż gos więcej. Nie da się zaprzeczyć, że
okazja do ponownego przepł'\ikania i<'h była
nlt>codzieilna, wpro"-t nailnvy-czajna. Zwyd~- Czesi strzelców nie mieli i p0d tym
tyliśmy, więc trzeba to oblaćl Znów kola-cyjka względem nasz atak przewyższał ich

Komb:nowany

rze

go ZiI si

'bl
4 3
H
d
i Koczewski wracają do' formy

f

/e~rCflentacla piłkarska
Łodzi
gościła w
Najwięcej. bo trzy, dos.konały przeboJon ~leIę w ~osnowcu, wygrywając z reprezen wiec Janeczek, czwartą KOC'lews.ki głową z potaCją Zagłębia. w stosunku 4:3. Na temat tego dania Hogendorfa. Zagłębie to bojowa druży-

I

Warta - ZZK (Poznań) 1: 1
Mecz 'Warta -ZZK, czyli tak z'Wilne derby
Poznania, dał wynik rem i SAYWY.
Warta grała bez DANIELAKA i ORLOWSKIE
GO, ZZK bez BIALASA i TARKI.
Gra byla niecieka·wa l do przerwy prowaddł
ZZK 1:0. Bramha padła w pierws'ly{;h minutach gry zdobyta przez ANIOŁĘ. ~arta wyrÓ~'Ilala I nutu karnego przl'Z KAZMIERCZA
KA. Druga połowa z.awodów minęła pod 7.naklem przewagi Warty,.
piłkarskie

R wanż Czechów

meczu d-zieli Się z nami swymi uwagami kapitan sportowy J_OZPN.
. - Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Dru
zyna grała doskonale i zaSłużyła na większe
zwycięstwo. Strzały cz~ści~j t~aliały w Slipki
i poprzeczkę, niż w siatkę. Powinno być przynajmniej 8:1. bo przecie,ż dwie bramki padły
nlepo.trzebnie.
Pierwszą
Zagłębie
ulys.kało
z wyraźnego spalo-nego, a trzecią zawinił nasz
bramkarz.
- Jak grał al.ak łódzki?
- Dobrze. chwilami nawet bardzo dobrze.
!\filą. ni~podziankę sprawił Koczews.ki. a jesz
CZP.
większą Hogendorf.
który. !\miało to
twierdzę, doszedł do formy. Po pauzie mnsialem zmienić Patkolo który narlekał na n~c:.
Zdaje się, ma naderwane ścięgno, cry coś w
fym rodzaju. Najslabszy w drużynie był prawy obroóca Tuszytiski.
- Klo zdobył bramkil

Pi karze Warszawy i Krakowa pokonan
Na głównym froncie p!łkarze polscy odnie·
śli wspaniale zw)ci.;stwo. biją<:
reprezentację
Crechosłowdcjl 3:1.
ale Czesi newanżowall
!>I.ę nam za tą porażt-c;,
zwycic;żdjąC w dwu
innych spo-1k8 ią{'h a miilllowicie rep ezentację
Krakowa i Warszawy.
Meo PRAGA - KRAKOW dał wynik 4:2:
Do prleTwy Kraków prowadził 2: l, ale dnlży
na nie wytrzymała temlla i op<tdla z "ił. Bram
ki dla Krakowa uzyskali GIERGIEL i ROZANKOWSKI 11.
!\forawskiej Oslrawie reprelenlarj[ Wilr
~z<nq poszło ier.tc1e gonej. Co pn\wda liczono
się z góry ~ pncqriln" Warsza,''Y' ale wynik
li" (4: 1) śWlddc~y rhył dosadnie o. !01.abel !ł rze
warszawian ktorz,' Ila n~r>ra'~'te'1I1wlel)je € II" I
maga podal jedynie t(l •• fe qralI- hez Wa ' ki,
SZCZUl'J.;a I Oprycha. W z~p hi! WilT~?d" y wy
rM:nłłi się zdl'lbywcy bri'''l''l< OtSZEWSKI
! CYGA. TIK. poziom zawodó~" :;,laby.

,v

I

I
.1

oważna

na I gra bardzo ambitnie. Ostatnio uzyskało
s~~reg dobrych wyników. lo też nasze zwycięstwo ma pewne znaczenie.
Drużyna grala
dobrze. widać. że urządzane mecze sparrjngowe przydały się na coś. bo wszyscy grali jak
starzy 7najomi, wszyscy rozumlell się doskonale. Zagłębie reprezentuje trzy miasta: SI)snowiec Będzin i Dąbrowę Górniczą.
- A dużo było ludzi na zawodachl
. - Obliczam, że 8 tys. BY!Oby więceJ, ale
mecz wyznaczono na 16. a Wlęc w porze trans
misji zawodów Polska - Ctech()Slowacja. Ludziska woleli siedzieć przy giośnikach I słu
cbać lego, co się dzieje w 'Varszawie.
Gdyby nie to, byłoby drugie tyle widzów.
Pociesza mnie że drużyna nie załamała s;ę
początkowym niepowodzenim. gdy przeciwnik
prowadził 3:1. 'Vywalczvć w takich okolicznościach wynik 4.3 to chyba wielki sukce,.
Gratulujemy kapitanowi sukcesu i dziękuJe
my za informację.

kontuzja
"Pisarza·'
niedozwolony cios w nerki

powodował ją

Pisarski doznał w walce z Zagórskim
bardzo poważnej kontuzji, która przy
najmniej na 6 tygodni unieruchomi tego pięściRrza.
, l' a d O sposobie wa lk'1 Z a g o'rsll'
{eg o sw
czy najlepiej badanie lekarskie. któremu Pisarski musiał się poddać po walce. Lekarz stwierdził uderzenif' w ner"
k' C'
d
bł'
'dł
'
• 1O~

do C

dla czytelników " Exnressu"
.
Cyrk, który rozbił swe namioty na Pl.
Leonarda, już za kilka dni opuszcza r,asze miasto, udając się do Krakowa.
Przedstawienia będą się odbywały do
nadchodzącej niedzieli włącznie.
Aby umożli wić najszerszym rZf'szom
łodzian
obejrzenie wartościowego
i
atrakcyjnego programu, poczynając od
dnia dzisiejszego, będziemy codzienni"l
zamieszczali kupon ulgowy, upoważnia
jący do nabyca 2-ch biletów w cenie o
50 proc. niższej.

iiUPON ULGO Y
do Cyr
Za okazaniem niniejszego
kuponu kasa Cyrku wyda
2 bileły ze zniżka; 50 prOC.

Ważny

wdni powszednie

Pisarski po ciosie tym po prostu zdre

twiał, lecz po walce nie wspomniał o I

tym

I

Gdyby nie wrodzona skrom
ność i duch sportowy tebCfo pięściarza.
kierownictwo założyłoby protest przeciwko fatalnej decyzji sqdziów i na pcw
Z' , l' k' . b' -Ib' d . .• . t
no ag'I ts I me ;) ~ ZI8IaJ mIs rzem
Polski.
słowa.

T

z~ al1~ y • J'llepraWI ~" o 1
juk sllme. Z'6 ~lsar!lklell11.1 pękło. zebro
przy kręgosłupIe. Poza tym stwlel'dzoDalf>ze komentarze na ten temat sa.
no wewnętrzny wylew krwi.
chyba zb.vti.'czne.
'J.

Ulgowe b lety

UWAGA!

UWAGAI

Wys7edł

z druku najnowszy podręcz
nik bokserski
T. Dobransz'lcv
TECHNIKA DOKSU
(auloryzowany przekład z węqi e r~kj e rr o)
Kslą:i.ka dla .każdego trenera boksu i pię
ściana.

GŁO,~TA

Cena

:ł8U zł.

KSIEGAR. "IA WOJSKOWA.
Łódź ul, Piotrkowska lU 47.
Warszawa. Al. Pierwszej Armii ,,;p tB
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Ha- a-hal

Biurokracja święci jeszcre triumfy w wielu
'lnzędach. Młodszy referent pokazując swemu
przełożonemu na pokrytą ~tosem szpargałów
półkę, odzywa się:
. - Może wyrzucić te papierył Przecież one
iuloomu nie są patrzebnel
·
- Wynucićł Owszem. owsa:em - zgadza
.tę kierownik - tylko niech pan najpierw z
k.tdego pisma zrobi po dwie kopie!.„

*

I

Poszukiwany

* *

Kociołek.

znajomością

się: Biuro Reklam i
„Prasa", Piotrkowska 55.
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Lekarze

ziś

•

nóidliemv

i n a

rr r

P' r

rowyn1' dziś

-

P.<>rh1ktnr· N>1r·zelny: E. KRONIEWICZ

D-02556l

ŁOZA specjalista
chorób włosów, skóry
I wenerycznych, pierw
sza - druga, czwarta
- siódma, Slenkiewicza 34. telefon 179-56.
DR Michał Bleifeder,
Choroby kobiece. Za·::hodni1'l 36, tel, 128-39
- - - - - __. .;3;.;:;2;.;:.5:..;0q
Dr FALKOWSKI chiil'lirg-moloq spe::jalista
nerek, pęcherza, dróg
moczowych. Piotrkowska 159,
4 -6
2340k

I ZEGAREK

STARSZY felczer Galuba dłuP'oletni praktyk !;zpftala s~l\rno
wen<>rycznee:o Głów
na 62 - 76. 18 - 20.
3101!"

LEKARZ DENTYSTA
Zofia Balicka, Labara
torium sztucznych zę
bów. Moniuszki 11.
II p., tel. 151-15.
3977k
Dr ł... CHALFENOWA
gabinet lekarsko-denty
styczny obecnie Andrzeja Struga 31,
4179q
LECZ. ZĘBOW. Nowo
czesna pracownia zę
bów sztucznych Piotr
kowska 8.
3475k

A DSHrłci
AKUSZERKA t,AGOWSKA TrPn'l orzyjmu
je Zachodnia 52, tel.
~333~

0

AKUSZF.RKA WllJTA
SIEWICZ. Abiturientka Warszawskiej
Kliniki Profesora Gro
madzklego orzyimuje
Pomorska 43
328311

~nono

-

sqrzed~7

AKUMULATOR Łódź,
Andrzeja 29 poleca akumulatory do każde
go samochodu, motocyklu ł telefonu. Spesjalnie dla motoru
„Diesela'' ł samach.
amerykańskich. gwarancja od roku do
dwóch lat. Kupujemy
stare akumulatorv
(~krzvnkn tel. 1fi5-25
TAPETY, Tapety! Posiadam na składzie du
żv wybór pięknych ta·
pet l wiecznych piór
ł'~ódź. Piotrkowska 11R
~.A;:,ri=="...,

'lf:!'~n

A'lA.1ll

SREBRO w k"7:dPi no
staci kupujP-M Weiner I Ska. U·dź. Piott
kawska 112, tel. 120-66
lHll'>k

KAPELUSZE damskie,
męskie od 600 z!. Duży
wybór. „Manru"
Główna 30.
3643k

POPULARNv-§kład

Gahi>ła wełczyk, Łódź. ul.

Mebli 8

f!Warantowane

po cenach interwencyjnych

dla

cukierni,

i wilewki
wytwórni

świeże
lodów,

st~-

łówek

Felctertv

1fi1-7~

świeże

ilości

JAJA

3511 .

Ogło

I Dr

każdej

tłuczki

telefon 128-17

OGEOSZENIA DROBNE

* *

*

Wiadomość:

po cenach znacznie
do nabycia
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Doktór opulruje pana Kodołka.
No co, drogi panie, wiek, wiek daje się we
miaki.••
- Co też pan doktór mówlf - oburza ~
Kocl<>Iek. - Przecież prawa noga ma tyleż lat Dr KOWALSKI MIEco lewa. a. wcale mnie nie bolll
CZYSŁA W, specjalis*
ta skórno-weneryczne 1 Maja 3, 8 - 10;
Ten sam Bąbelek zgodził się wreszcie na wy 4 - 7.
2334k
('teczkę, ale pod warunkiem, że będz.ie im. to- Dr. CZERNIELEWSKI
warzyszył przewodnik.
choroby skórno-weneGdy dotarli do niebezpiecznego miejsca, ryczne, Piotrkowska 88
gdzie góra urywa się stromo, przewodnik owią czwarta - siódma.
rial go liną.
4308k
- Cóż to ma znaczyć! - oburza slą Bąbe- - DR DOBROWOLSKI
lek - Czy pan się obawia, że ucieknę i nie specjalista chorób ner
zapłacę1
wowych I sek!'„~ln:vch
Kopernika 6 - 5, tel.:
186-00.
3610k
Profesor egzaminuje studenta z Wydziału
DR VOGEL specjalis
Prawnego
.
- A jak to się nazywa, gdy mężczyzna ma ta chorób kobiPcvch
akuszeri::i. 1'iAr11towlkilka ionf
cza 4, tel.: 260-92.
- Poligamia.
MOQl<
- A jeżeli ma dwie ionyl
DOKTÓR ZAURMAN
- Bigamia.
specjalista: skórne we
- Dobrze, a jeżeli ma jedną zonęt
neryczne, 8-10: 5-7
Student zastanawia się.
Nawrot R
3fl44k
- Mo„. mono.:: - podpowiada profesor.
Dr KUDREWICZ spe- Monotonia! - brzmi radosna adpowiedź. cjalista weneryczneskórne, 8-10, 3-7.
Piotrkowska 106.
3544k
Dr HORECKI choroPANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO by żołądka, kiszek, wą
Dziś o godz. 19,30 po raz ostatni
„LADA- troby, Nl'lrutowlcza 35
CZNICA Z ZASADAMI''.
tel. 206-99.
3542k
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz. Dr MAJEWSKI chora
15 ł 19,15 „OMYŁKA", wszystkie miejsca wy by kobiece, wewnętrz
ne, Legionów 1-3 - 1
prze dane.
Tel.: 216-82
3652k
Passe-partout nieważne.
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA Dr JERZY ŁUSZKIE
WICZ. Kobiece. Legio
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś i codz!ennie
o godzinie 19,15 farsa nów 3 - 6 od 9 - 11
- 16 - 18.
3732g
Noela Cowarda „SEANS".
Dr LENCZEWSKI cho
Teatr .,SYRENA'', Traugutta 1
roby kobiece, akuszeDziś o godz. 19,30 „AMBASADOR"
ria, przyjmuje 3 - 7
TEATR KOMEDil ~IUZYCZNEJ ,,LUTNIA'' Sienkiewicza 51.
3653k
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19,15; w niedzielę o godz. Dr BASS ZYGMUNT
15,30 I 19,15 - „ZEMSTA NIETOPERZA", ope choroby kobiece. Narutowicza 6, tel 208-76
retka w 3-ch aktach J. Straussa.
3744g
Teatr „OSA'', Zachodnia 43. tel. 140-09
nR
DOLI'RSKA,
ChoDziś i codziennie „WIOSENNY BIEG".
roby dzieci. Narutowi
Repr. CYRK Nr 1, Plac Leonarda
cza 6, tel. 208 ·76
Codziennie o ą 19,15 wielki program atrak!'396k
cyjny pod dyr Din-Dona.
Dr LIBO ALEKSANW soboty i niedz. pacz. 16,15 i 19,15,
DER choroby uszu,
gardła, nosa, 8 10,
4 - 6. Da!'zyńskie!lo
6 tel.: 101~50.
3608k
ADRIA - „Pani Mlniver"
DOKTÓR REICHER
BAŁTYK - „Dusze Czarnych"
specjalista weneryczBAJKA - ,,Skarb Tarzana"
GDYNIA „Program Aktualności Kraj. ne, skórne, płciowe
{zaburzenia) Połudrlo
i Zagr, Nr. 8."
wa 26 druga - siMGDYNIA - ,,O 6-ej po wojnie".
ma.
";:łf1'.\'.
HEL - „Rodzina Fromant''•
Dr PIESKOW - nerMUZA - „Zielona dolina".
wowe, wewnętrzne, ePor <)NIA - „Ostatni Etap".
lektrowstrząsy. 3 - 5.
PRZEDWIOSNIE - ,,Na tropie zbrodni"
Zawadzka 6.
351lk
ROBOTNIK Knoc:k-Out".
Dr HEYKO-PORĘB
ROMA - U pr~gu tajemnicy'".·
SKI Jan chorobv skór
REKORD - „Skradziona Sława".
no-weneryc:me Brzeź
STYLOWY - „Mali Detektywi''.
na 6, tel. 158-19 5-7.
SWIT - ,,Znak Zorro"
3474k
TA TRY - „Nicholaus Nickleby"
DOKTÓ~ GLAZER,
TĘCZA „Mali Oetektywl''. ,
skórni' - weneryczne
WISŁA „Nauczycielka Wiejska"
5 - 8 Andrzeja 28.
WŁOKNTARZ „Guwernantka''.
3546k
WOT N0ŚĆ - . '"'"tatnl Etap"
Dr
TEMPSKJ
specjaZACHĘT A - „Pod dachami Paryża"
lista weneryczne. skór
ne, włosy „ moczoolciowe. Piotrkowska
3476k
12.04 Dziennik, 12.25 Koncert rozrywkowy, 114
12.50 (Ł) „Chr011my plantacje rzepaku", 12.55 DR TADEUSZ CHĘ:
Chwila muzyki 13.00 D. c. Koncertu rozryw- CJIQ'SKI chorobv skór
kowego, 13.20 Przerwa. 14.00 Niewiadomski- no-wenervC'zne Piotrcykl pieśni „Jaśkowa dola", 14,30 Audycia kowska 157, 3-6
3574k
dla dzie:i 14,50 (Ł) Pieśni o wiośnie, 15,10 (Ł)
Pogadanka Ł R. R„ 15.20 (Ł) Chwila muzyki, OR RÓŻYCKI specia
15.23 (Ł) Wiad. lokalne, 15.28 (Ł) Chwila mu· lista chorób kob' ·cych
zyki, 15.30 (Ł) Felieton sportowy, 15.35 (Ł) akuszerii or7.E>prnwaRozmaitości, 16.00 Dziennik, 16.30 Kącik sza- dził s!e. Oher:-ie: Pio
chistów, 16.35 Gawęoa rybacka, 16.45 Skrzyn- trkowska 33. ,.,rzvin-.n
?'.l'> lir
ka techniczna, 16.55 „Dziwny dzień w mieście Jp• 2 - 6
Pile" słuchowisko,
17.35 Muzyka, 17.45 Dr MIRSRI akuswria
RUL - „U wrót śmierci" wykład Doc. Dr choroby kobiPce ŻeB. Skarżyńskiego 18.00 Koncert rozrywkowy, romskiego 37. tel
tik
18.45 „Zaklęty dwór'', 19 .OO Utwory kompozy- 257-23
torów czeskich, 19 20 Koncert Krakowskiej Or Dr PROCDACKI spekiestry P. R. 20.00 Dziennik, 20.50 ,,Głos ludu cjali::ta, skórne wE>nt'..
Ślaskiego w roku 1848" - odczyt. 21.00 Kon· ryczne przyjmuje 3-6
ce~t symfonic~ny, 22.15 „Serenady" 22.45 (Ł) Le!!ionów 17
34R6k
Muzyka z płyt, 22,58 (Ł) Omów. prog lok. Dr PIWECKI wewnę
na jutro, 23.00 Ostatnie wiadomości, 22.30 Za tnne (płuca. <;erce)
wkończenie audycji i Hymn.
Piotrkowska 35. 3-6.
·
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WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
ARCIDTEKTURY i BUDOWNICTWA

maszynopisania

Zgłaszać

cndz•ennie

przyjmuje do wykonania

URZĘDNIK (CZKA)
ze

JAJA

INŻYNIER • ARCHITEKT

wykwalifikowany

szeń

>an Kociołek przychodzi do doktora
- Tilk mi coś strzyka ad kllku d.ni w lewej
riodze, że chodzić nie mogę - żali ~ę pan

i lllllllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlll

Nr 108

Pa
Dr
Prr'>~hn"·- 1 f7.aw::inzka) tel. 175-75. Poleca nait:>niei. c:vpialnie. stołowe, gabinety.
kuchnie. taprzan:v, sto
ły,
krzesła,
fotele I
łóżka Wkonanie solirl
ne l mmktm11ne. 3692k
i\ T<UMULATOROWY
warntat. hurlowa, na
prawa ładowanie aku
1ulatorów wszelkich
tvpów. wvk"„::inie f1chowe. sollrlne, gwar1inria. f .ń".1ź. ul 7.;iwarh'k" 13
- 4170-:C
MOTOCYKL sprzedam
nKW 300 na chodrz:ie
Rzgowska 14 Gort11t.
4362k

- srebro,
kupuje „Omega"
Piotrkowska 4. Poleca: gwarantowane wy
roby złote - srebrne.
368lk
BAZAR MEBLI poleca tanio używane meble, Łódź, S1 ar:v Rynek 8, tel. 188-31.
3292k
RADIOAPARATY, fotoaparaty, kinoaparaty, telefony, motorki
złoto

SPOLEU
Okregowy Oddział Mleczarska - Jajczarski ~

11111111111111111111111111111m

ł.ódt, Gdańska 184 -

SPRZEDAM place przy
ul, Rudzkiej 114 (R. Pa
bianic'.ka)
4399g

R6tne

IJlt'AGAI
WEŁNĘ
surową. po-

SKUPUJEMY

ZIOŁA
lecznicze M.
Szydłowski farmaceu.

zniżonych

OWCZĄ,

telefon 153-U ~

Mauka

.

tną, praną, w KAŻ UDZIELAM lekcji języ
ka angielskiego. N<>uta - zielarz, 40 lat pra DEJ ILOSCI, .,ME- czałem zagranicą. Pocy zawodowej. Naru- RYNOS KRAJOWY„ stępy zapewnione. Of.
Łódź. Rzgowska 4. Fitowicza 1. Dro!!eria.
lia Rybna 17.
3293k .,S'' „Prnsa'' Piotrkow
TRWAŁĄ
Ondulację
ska 55
44D3g
Gwarantowaną l farbowanie włosów we SZCZOTKI i pędzle
wszystkich odcieniach HURT kupuje włosie Z1rubionr dokumenty
każdą radiową lampę,
końskie Łódź, Rzgow
wykonują
specjaliści
różne przyrządy l naska 4.
11-go Listopada 10.
rzędzia kupuję-sprze
-4373g ZGUBIONO kartę reje
4054k
stracyjną RKU na nazdaję
zamieniam.
OKULARY
oraz
nawisko Olesiński Cze. Gdańska 17. Księżniak
prawa okularów war
sław,
wieś Swiecinki
3849k
WEŁNĘ
sztat optyczny. Łódź,
pow. Kutno.
44101{
SPORTY letnie -dosta Nowomiejska 3 357lk
włoś, odpadki wełnia ZGUBIONO dowód rewy dla klubów sportone kupuje
patriacyjny na nazwiswych . D-Sp. Jan Puj- ZGINĘŁA suC'Zka szpic
dak i S-ka, Łódź, Piotr z żółtym uchem. Od- „Bolgo" Rzgowsła 14. ko, Cytrowski Józef
Wień:::owa 3,
4411g
kowska 83. tel, 126-62. prowadzić za wynagro- 3948k
ZGUBIONO książeczkę
4098g drz:eniem. Gdańska 45
m. 9 od godz. 15-ei.
Ubezp. Społecznej KluSPRZEDAŻ
hurtowa
4381a
Edward,
POTRZEBNA
pomoc szczyński
kapeluszy t beretów
4413g
damskich duży wybór BLISKO Łodzi. przyj- do kuchni. Zgloszenia Zgierska 51.
- ceny niskie Łódź, mę dwoje dzieci -na Jaracza 14 poszteciar- ZGUBIDNO ksiąZec'ł:kę
Kopernika 47-12 S. An okres letni, (od maja). !!-ia.
4385g Ubezpieczalni Społ:. de
tnnnwąka.
3!l1R!! dobra opieka 7apewnio POTRZEBNA
pomoc cyzje na miesz·kania,
na. Adres w Redakcii.
Barkzak Edward, NoSPRZEDAM maszynę i
438'2g domowa referencje ko wo-Zarzewska 70.
konserwator do lodów.
nieczne Pl. Dąbrowskie
4421g
11-Listopada 58. Gu- UWAGA! Instalacje si- QO 3-8
4402g
ły, światła nowe. rnpe
ZAGUBIONO leg. tram
~!!1c..
4414g
racte. rvsunki, koszto- BIURALISTKA ze zna- waiową, książkę UbezSPRZEDAM krzyżówkę
rysy wykonuje Sewe- jomośdą buchalterii i
6 wnz:ecion na jedwab, ryn Marceak. Kuyżo mas?:ynopisania natych pieczalni, kartę RKU
nici, bawełnkzkę,\ oraz wa 7. przy Łagiewni:: miast potrzebna Ofer- leg, PPR, leg. ZWM,
dowód
repatria::yjny,
maszynę
do putlełek kie
i.
4390q ty " Warsztat Mecha- leg, fabry~ą. Malipłaska.
nożna
szyie
ni~y''
4365g
ZGUBIONO
firankę w
wzdłuż.
Wiadomość:
POSZUKIWANA
po- slak Stanisław, Kalis4427g
Wojska Polskiego 9, oar'ku Staszica Nowot- moc domowa. Winc1:>n- ka 5.
{ślusarnia).
4416g lki 97. Stanisław Kac- t~o Pola 46. Żabfonlec SKRADZIONO palców
' · 4392g
NAJTANIEJ kupisz.- perski.
POTRZEBNA
samo- kę, kantrakt zawoeu
najdrożej sprzedasz udzielna gosposia z refe fryz:fe~ldego. '\Co;iaz ci;
żywane meble F-ma
rE>ncjami. Wanmki do- kę Ubezpie.czalnt Spoi.
Ancerowicz,
pomoc bre Aleja 1 Maja. 5-4 Alama Daniela. Armii
Sienkle· POTRZEBNA
Czerwonei 104 4238g
.Kilińskiego od godz. 2-5 pp.
wicza 3.
4409g domowa
4412g
:MOTOCYKL Ziinda;>p 18 m. 9.
4375q SKRADZIONO portfel
pomoc POTRZEBNA gosposia ksią.żecllkę Ubezpieczal
150 cm terenowy do POTRZEBNA
sprzedania Daszyńskie domowa. Piotr'kowska z referencjami, Warun ni Społecznej i kartkł
Irena.
go 23 m. 21.
4418g ki dobre Piotrkowska żywnościowe.
4388g 28 m. 18.
Jan Bocheński, Cie94-7 godrz:. 2-5 pp.
4181g
4376g szyńsk~.-1:_
Biuro Sprzedaży Ma.szyn Rolniczych
ZAGUBIONO kartę re
jestracyjną RKU Pakuw Łodzi. ul. Traugutta 9, ID p.
Poszukiwanie uracv ła
Edward. Lódź. Piotr
zatrudni natychmiast:
kowska 292
4387q
EKSPEDIENTKA poszu SKRADZIONO
legit.
2 INSPEKTORÓW finailS<lwych
kuje pracy, branża abo Ubezp. Spał. Jarońc'Zyk
1 REJENTA do Wydziału Planowania
jętn.a. Pos·~a.~a ~kalifi- Tadeusz, Lelewela 3
kacie. Kihnsk1ego 16
4391g
2 wykwalifi)lowane MASZYNISTKI
,
ro. 17.
4417g ZAGUBIONO kartę reWarunki do omówienia. Zgłoszenia _,,. BIURALISTKA znaiąca
jestracvjną RKU Pabia
osobiste wraz z życiorysem i zaświad- 0 maszynopisanie księgo ni::e Janas Kazimierz,
czeniem poprzedniego miejsca pracy.
~ wość i planowanie po- wieś Bigolt, qm. Luto- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . : szukuje pracy. Pabiani miersk pow. Łask
ce Konstantynowska 9
4393g
SAMOCHÓD osobowy! POTRZEBNA
pom-OC m. 10,
4372g
ZGUBIONO dowód oso
i motocykl 350 sprze-1 domowa, Al. t·go Ma
bisty na nazwisko Jódam. Wschodnia 49 ia 2 m. 13
4419g Lnkałe
rze.fa Maciaszczyk, pow.
m. 13.
4389g ·POTRZEBNA
pomoc
i poczta Sławno wieś
5 BECZEK kapusty ki domawa, z gotowaniem ZAMIENIĘ
mieszkanie Waszkowo 105. 440.5q
szonej do spre:edania. referencje konieczne.
pojedyńcze na pokój z ZGUBTONO kartę reie
Łódź, Basa.ma 11 (bud 11-Listo,pada 36-19.
kuchnią za dopłatą lub stracyjną
hancl1ową
k a) .
4395g
4420q
bez e:nmiany, poszuku- wvdaną przez 3 Urzad
SPRZEDAM okazyjnie POTRZEBNA
pomoc ję pokoju ,~ kuchni~; Skarbowv.
Dzwonek
natefon angielski wa- domowa samodzielna. Oferty ,,KP
„Prasa
Jan, 11-Listopada 16.
lizlkowy z adapierem Nawrot 2 m. 22 4422g Piotrkowska 55 4415g
4407 g
oraz szafę dwudrzwio- POTRZEBNA
pomoc POSZUKUJĘ
pokoju
wą, Rzgowska 1-62
domowa. referencje Pn sublokatorskiego dziel- ZAGUBIONO książecz
4396g żądane. Próchnika 4-26 nica obojętna. Of. A.Z. kę Ubez. Spał. Nitek
4384g Edward ul. Generała
ELEKTRYCZNE przy4423g
rządy pomiarowe kupu GOSPOSIA z
dobrym ODSTĄPIĘ pokójna Swierczewskiego 57-21
4381
ie L"'lioratorium. Lipo- qotowaniem do wszvst prac:ownię krawiecką --------~
wa 23.
kieqo na stałe potrze- punkt dnbry. Adres w SKRAD7IONO palców
4398k bna od zaraz
(pokój Admif!is!rasi}
4386g kę leq. Z.Z. kwit na
SPRZEDAM samochó-d ~łużhowy) Wi;idomość: ZAMIENTE nolcój z ku pięć metrów węgla. Pia
2 osobowy sprolowy, Piotrkowska 16. Drnqe chnią, Widzew blisko sec'ld Wacław, GliniaJaracza 2 tel. 133-36
ria.
4425k tramwaiu na skromny na 24.
4369g
4399q NIANIA do dzieci no- pokój w mieście. Ofer ZAGUBlONO karte re
SPRZEDAM rower no- trzebna od zaraz. Wi"- tv PQd „PokóJ" 4394q iPstrncyjna RKU Skier
wv pn,edwojennv wy- domość. Gdańska '.ł.,1-6. URZĘDNICZKA. poszu niewi:e. Gronek Waś:i!lowy, Kam'ienM 10
44~k kuie pokoju. Cena 0 bo lentv.
4370q
m. 7.
4379q POTRZEBNA
nomoc jętna, Oferty ,,P'lno" · ZAGUBIONO
kartę
SPRZEDAM Zi.indanp domowa. Al. Kościusz4 404g od7ieżową Salwowska
200-h „cardon" novt 0 ki 28 m. 12
WOLNEGO oo'koju ew Stefa11 ia. Przędzalnia
tel. 257-62
4406q POTRZESNA
nomoc sublokatorskiego po- na 28.
4371g
DO SJ>RZEDANtA do- dornnwa. Zawadzk~ '24. s7ukuję. Koszta zwrócę
mek (8 mieszkań) przv I!!,_3_0.
4376q Dz:ern:ca
oboiętna .
nrzvstankn tramwa'ow. POTRZEBNA pra'.:own' Wiad. Gdańska 101-"'
vV'iadomośr
Kiliń~'kiP- ca rl0rnowa z qotowi'l43770 OGŁASZA.lCtE Sl)f
qo 47 m 35.
440~0 niem KUińskiego 10.5. ZAMIENIĘ pokój Z'kii
W „EXPRESSIIE
DYWANY perskie ta- 1!1· __§.
4383q c:li.nią Kochanówek lub
n1o sprzedam. Zamen- POMOC domowa po- 1 większe. Dzielnka
n,USTROW ANY1'r'
Jiofa 1-12 tel. 150-10. trzebna Zachodnia 34-8 obojęt, Liman-Owskiego
Godz. 16-18.
4374g
4364g 220.
4380g

laotiarowa ie nracv

I

I

Adres Redakcji I Admtnlstracjt: f..ódź. uL Piotrkowska 102a. Tel: 137·47. Działu Ogłoszeń: Piotrkowska 55, tel.: 111-50. Wydawca
Telefony Redakcji: Kronika - 12~-13, Sport - 137-47, Redaktor Naczelnf _. 112-80.
„EXPRESS ILUS_lROWANic"
Prenum. mleal~ d. 100 - kwartalna rL 270 -. żamawlać I wpłaca6 ltolportat: t.ódf. ZwirkJ 17, f .K.O. Nr Vll I i i 1311.

