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(Kr.) Jakbyście nazwali, drodzy Czy:
telnicy, kogoś, kto zawarłby z Wami
uroczystą umowę,
że
będziecie do
spólki korzystali z dwóch komórek, ł
po pewnym czasie przyszedłby z umo·
wą w ręku i powiedział:
.
- Ja ciebie do mojej komórki nie
wpuszczę, ale ty na zasadzie umowy
musisz mi pozwolić gospodarował VI
twojej komórce jak mi się żywnie po•
doba.
Wiem oczywiście doskonale, co by
taki bezczelny jegomość usłyszał, ale
muszę się powstrzymać z wypowie·
dzeniem tego na głos, bo porównanie
moje dotyczy bardzo szacow11ych osób ..• rządów USA, W. _Brytanii i Fran·
cji.
Bo takie właśnie jest ich postępowa
nie. Siimi złamali najbrutalniej porozu·
mienie 4-ch mocarstw o wspólnej kon
troli nad Niemcami, sami wbrew ur<!·
czrstej urn-owie w Poczdamie i Jałcie
odbudowują potencjał wojenno • eko
nomiczny Niemiec Zachodnich, samł
sprowokowali trudności
berlińskin,
wprowadzając odrębną walutę dla Bi·
zonii. A teraz, powołując się na podep
tane przez siebie umowy, domagają
się od rządu radzieckiego prawa wtrą
cania się do spraw strefy radzieckiej.
Ale nie dość na tym. Gdy wskutek
dlugotrwałych rozmów w Moskwie za
częły się wyłaniać konkretne możliwo·
ści porozumienia, gdy udało się wre-)
szcie uzgodnić wspólne zalecenia za·
-łatwienia trudności dla C'Zterech guber
natorów stref okupacyjnych, wówczas
gen. Clay i jego klika, dla obrony wJa
snych zachwianych pozycji, najspokoJ·
niej zerwał wspólne obrady i wysunął
żądanie kontrolowania emisji bankno·
tów w strefie radzieckiej. Oczywiście
rząd radziecki nie mógł się na to zgo·
· dzić, bo to dałoby Clay'owi możno'ć
kontrolowania całego życia gospodar
czego w strefie radzleckieJ.
Wówczas pod batutą amerykańską
rozpętana została na zachodzie oszll·
kańc:ca wrzawa na temat: „blokada
.DeJJina", „zagrożenie fl1}ti.rlzynarod1n'I q
go pokoju i bezpiecze;\stwa" itp., a
wszystko to miało uzasadnić przedło·
żenie sprawy Niemiec i Berlina Radzie
Bezpieczeństwa przy ONZ.
Ale rządu radzieckiego, który prowa
dzi konsekwentnie pokojową polity·
kę, który ma bardzo mocne nerwy, nie
można zastraszrć, ani. wyprowadzić i
równowagi. Nota radziecka w sposób
jasny i dla wszystkich zrozumiały, prze
prowadza głęboką analizę wytworz~·
nej sytuacji i stwierdza ponad wszel·
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anglosaska maszy._a do głos.owania wniosła sprawę Berlina do Rady Bez j · czeństwa

ZSRR nie weźmie udziału w obradach
nich, za wytworzoną sytuację w BerliStanowisko Wyszyńskiego poparła
me.
delegacja Ukariny, która również posta
Delegat radziecki stwierdził,
że nowiła nie wziąć udziału w obradach
wmieszanie Rady BezpieczeńŚtwa w na temat Berlina.
i:.prawy Berlina stwarza sytuację bez
Rada odłożyła swe obrady do środy.
precedensu, w której Rada zostanie
przeciwstawiona komisji Czterech Mi:
nistrów Spraw Zagranicznych i że po~tanowienie to jest
jaskrawym naru~zeniem Karty ONZ.
•

Na wtorkowym posiedzeniu Rady
dyskutowano
nadal
nad sprawą wniesienia przez mocar·
stwa zachodnie zagadnienia Berlina do
Rady.
Przedstawiciel Zwiazku Radzieckiego wiceminister Wyszyński oświadczył
w imieniu swego rządu. że argument o
q1okadzie jest propagandowym chwy1cm mocarstw zachodnich, nie odpowia

:Sezpieczeństwa

Kółka

Mini.ster

Wyszyński

raz

jeszcze

stwierdził, że w sprawie Berlina podob

n.ie, Ja.k w sprawie. Niemiec. ie~yn.vmi
c·alam1 powołanymi do 7:a~ier~nia gloi;tl
~ą Rada Cztnech Mmi~trow oraz
komisja konfroli czterech mocarstw. a
nlc Rada Bezpicczeilslwa.
Minister
Wyszyńsb:i
oświadczył
wreszcie. że rząd Radziecki upoważnił
go do zgłoszenia formalnego sprzeciwu
-przeciwko ·u mieszczeniu sprawy Berlina na porządku dziennym Rady Bezpie
czeństwa.

1

•
•
•
11
Z całego terenu ZSRR napływają raport~· o wzmożonych dostawach zbożp.
Pisma p_odkreś l ają nadzwyczajni! pomoc
jaką otrzymała wieś w postaci irakto1 · , maszyn ro.!rliczycb i irinych n ~ę
dzi. Od czasu zeszłorocznej reformy pie
niężnej i skasowan ia kartek żywnościo·
wych konsumcja chleba wzrosła o 50
proc., cukru o 30 proc. Wyprzedaż arty
kułów tekstylnych wzrosła o 30 proc.,
skórzanych o 31 procent.
· *
*
*
W nadzwyczaj szybkim tempie postępuje odbudowa Ukrainy. W ostatnim
czasie przy pomocy 30 .000 brygad budowlanych odbudowano 52.000 domów.
W plan'e jest budowa wielu fabryk, mię
dzy innymi 54 fabryk win, ze specjalnym
uwzględn ' eniem
powiększenia produkcji szlachetnych w in muszkatowych i
koniaków.

Mimo sprzeciwu delegata radzieckiego Rada Bezp~eczeństwa przyjęła sprawę berlińską na porządek obrad.
Natychmiast po przegłosowaniu spra
v.-y umieszczenia kwestii berliń5kiej na
porządku dziennym obrad Rady Bezpieczeństwa. przewodniczący zaproponowal odłożenie o1;>rad do środy, lecz
delegat ZSRR
minister Wyszyński
oświadczy1, że dele~ada radziecka nie
• •
weźmie udziału w dyskusji
na temat
W Moskw ie zakończył
~ytuadi w Berlinie.
Uzasadniając decyzję
delegacji r.11- sztuki radzieckiej, przy
dzieckiej mmister Wyszyński powtó- 1 7 zespołów w tym wielu
bryC?nych .
rzył argumenty, zawarte już w jego po
przednich przemówieniach, jak również w ostatniej nocie ZSRR, wskazując na odpowiedzialność p
tw zachocl

•

-
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i tryby
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dającym rzeczywistości.
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się

mu
n-0wy

ką wątpliwość, że:
całkowita odpowiedzialno~ć :i:a wy.
tworzoną sytuację
spada n? mocar·

Amel'. ańska „ iaszyna do glosowania" - jak widać z powyż-1
szej
rana zosfała
starych ku·podnoszą rę
, gdy im Mar- .

stwa zachodnie,
nie zgodzimy się na to, aby o sp.ra·
wie N1em!ec miały d~c~'~ować takie
państwa, jak Nic agua, Costarica czy
Panama w ONZ,
jeśli chcecie się uczciwie
porozu·
mieć, to zgridzamy się jeszcze rat na

I

festiwal

współudziale
zespołów fa-

m1· 11·on·, a·.

to nazwa~?

ar

.ZI wyc~~·::~·jakl znow~
li

~:r~~:ij~la !~~~lne~i~i~t~f;wi:~~= s;~~·

6 mt 1onow on.
. ca ł eJ. FranCJ.
poi·
uczes t n1czy
ws t ra k ac h na t eren1e
i

trick
p. Marshall w odpowied:ci na )o jasne, rnwmne, prawdziwie pokojQWe
stanowislco Zwiazku ~ad7.ieckiego.

·1·

'
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w ciągu miesiąca września

skie kopalnie węgla kamiennego
wykonahr plan państwowy w 101
proc. Zostało wydqbytych 6 milio
nów ton węgla kamiennego.
Pierwsze miejsce zajęło Cho·
n~owsłc:ie Zjednoczenie Węglowe,
przekrac"tail!c plan o 4 proc., nast~pnie Rybnickje,
Rudzkie, Gliwic1< 1e i Dąbrowskie.

Do strajkujących 300 tysięcy górników francuskich przyłączyło się na apol amm•1111•11ma1emliill!l'llllBma•
Generalnej Konfederacji· Pracy (CGT) oraz chrześcijańsk:ch zw.iązków zawodo·
wych, 200 tysięcy pracowników instytucji użyteczności publi-cznej.
Strajkują pracownicy szpitali, wodociągów, zakładów oczyszczania miasta
Szef węgierskiej delegacjj handlowej
oraz urzędn:cy w merostwach. Pracownicy instytucji użyteczności publicznej do
minister Ronaj po opuszczeniu Mo •
magają si1t 15-procentowej podwyżki płac.
Związek .zawodowy pocztowców
wezwał swych członkó 1,v do organlzo- kwy oświadczył, że traktat handlowy
wania wieców protestacyjnych.
zawarty pomiędzy ZSRR a Węgrami,
Strajlc drukarzy paryskich firm wydawnicz 1 ch trwa już drugi tydzień. licz· 1 jest największym ze wszy.ich kiedyne czasopisma i tygodniki nie ukazują się. Na znak solidarności zastrajkowali kolwiek przez Wągry zawartych trak·
drukarze w A:gietze i Lyonie.
fatów. Zawarty w Moskwie układ han·

De~esze .ze świa~

o Iska-Anglia

Przep·1sy o otach w 12 er11·11ie·

Rokowania band.owe w Warszawie
Do Warszawy

przybyła

wrmyśU

1.

delegacja bry

łamane są

tyjska, na czele której stoi podsekre·
tarz stanu w ministerstwie wyżywienia.
z ramienia Polski występuje dr. Lucjan
Horowitz i Edward Iwaszkiewicz. Umowy polsko - brytyjskie, zawarte w 1947
r. I uzupełnione w r. 1948 zostały przekroczone zarówno w zakresie importu,
jak i eksportu.
.
•.
,
P.omyslny rozw~J . w~połpracy handlowe1 wymaaa omow~.::-nia nowych warun·
ków.
i

IJł

1

*

stale przez Anglosasów

Zastępca dowódcy radzieckich wojski
okupacyjnych w Niemczech generał
lhatw:n wystosował do zastępcy dowód'
cy brytyjskich. wojsk okupac~jnych gen.
Brown Johna 1 zastępcy dowodcy amery
kańskich wojsk okupacyjnych - gene·
rala Kaysa pismo, w który.m zwrac.a .u·
wagę na masowe narusrnnie przep1sow
o lotach przez samoioty brytyjskie i a·
merykilńslcie w rejonie wielkiego Ber·
lina ł kon1!arzach oowletrznvch nad ra·

I

&·

=~,~~:~~:1~!~a t~~~.~:~~::i~1 ~~~t;ycl :~:=
*

*

Delegacja rarlz:<>ck'ch zwiazkow za·
wodowych udata się do , 1 orwcgji na za
dziecką stref~ okupacyjną.
proszenie rolniczych zwinkó\v zawo·
Pismo podkreśla, że od 20 sierpnia dowych.
'
·
do 1 października rb. zanotowano 656
1i
*
*
fal<tów naruszenia przepis6w o lota:h,
Dziś rozpoczęła slc; w _T'rnd 7 ~ konf •
dokonanych przez samoloty brytyjsku~. 1·i:mcja towarzysl.w Jotniczvch krajów
oraz 86 lotów dokonanych przez samo· Europy Wschodniej.
„
loty amerykańskie.
* . *
*
Generał D~atwin zażądał niezwłoczne
Jugosłowiailski
charge d'affaires w
go powzięcia orJpowiednlch kroków w Kanadzie i 6 członków m'sji usta piło
celu ~niemoż~i~1ienia w przyszłości na- ze ,~oich s, anowisk na znak protestu
ruszen przeprsow o lotach.
~rzecrw polit.Yce T:to.

I

I
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ZMARTWIONA ZOSIA: Skarży s;ę Pani
na swój stale zaczerwieniony nos oraz czerwone odmrożone ręce. Jeś]j ci10rld rJ usunię
cie zaczerwienienia nosa może Pani spróbować posmarować go na
n'.lc Oftalmolem,
który dostanie Pani w każdej aptece. Ręce
zaś należy smarować na noc maścią kr,mforową, wkładając luźne rękawiczki
lub doKiedy odnaleziono jedno z takich nawiedzany jest przez matki i rodziny brze je wyc:erając, aby nie zabrud::ić poście
li. Na dzień proszę wcierać następujący płyn:
dzieci Niemka oświadczvła:
wywiezionych maleń.siw.
gliceryny, łyżka mleka przegotowa_:Nie oddam! Fuehrer mi tego Dlaczego nie wracają? Na co się łyżeczka
nego i trodkę 6 proc. wody utlenionej ~· 2~em
chłopca podarował, kiedy nasz trzeci czeka?
zmieszane. Poza tym ręce jak najdł .Uej lla
syn zginął na wojnie... Chłopiec ten
Złożyli przecież konleczne dowody. świetlać na słońcu.

muszą wrócić do kraju!- Kiedy wreszcie nam

je oddadzq?

. ~V gmachu, g~zię mieszczą się dzi-j
s1a.i bmra Wydziału Opieki Społecznej (Piotrkowska 113) znajdował się w
atach ąkupacji słynny „R"lssenamt".
Re~ydował tu znany pQla~wżerca z
Reichu - dr. Grohmann. W tej jedy- je~t dziś nasz! Nie oddam...
Papierki i jeszcze raz papierki - sternej w swoim rodzaju fabryce wynaraWielu z Polaków, wywiezionych ty papierków idą w świat, a tam? Po
d.awia~ia dzieci, piętrz;dy si~ fotogra- przymusowo na roboty do „bauerów" prostu nie spieszy im się, grają na
fie fysl'f,'CY maleństw, które - wydarte otarło się o wywiezione tan1 dzieci pol- 7.włokę, żądają jeszcze takich a takich,
z objęć matek: - uznane mstały za skie.
ciągle nowych dowodów ...
,.rasowo cdpowiednie", wobec czego
Jeżeli możemy uznać istniejące tmd
- Jakich dowodów mam jeszcze do1·ozpoczynano zacierać ślady ich J>Ql- naści w stosunku do dzieci niezidenty- starczyć"? Czego jeszcze chcą? - pytask.iego pochodzenia.
fikowanych - to niczym nie podobna ła wczoraj w Opiece Społecznej jedna
Przemianowane na Trudy, Gerdy, wytłumaczyć powodów i przyczyn, dla z matek, która od przeszło dwu lat zaHeinzów i Franzów - zosta:y wywie- czego nie zwracają nam dzieci, których biega o zwrot odnalezionego dziecka!
zione w głąb Niemiec. Po niejednym ś!ad został odnaleziony i o które daPomimo jednak trudności z odzyska
dziecku ślad zaginął, a matki, rodziny remn'e zabiegają zrozpaczone matki. niem iuż zidentyfikowanych dzieci, Wy
zyją już tylko w oczekiwaniu jakiegoś Sorawa ta nie przestaje być troską za- dział Opieki Społecznej
(referat Recudu. Mimo, że po upływ i e lat, trud- równo władz jak i całego społeczeń· windykacji dzieci polskkh) apeluje do
ności w zidentyfikowaniu dzieci rosną, stwa.
wszystkich rodzin zainteresowanych
matkj nie ust"ją w pl'szukiwaniach.
Troska ta znalazła wyraz w wystą- oraz do Polaków, którzy byli zatrudNiejedna po pajęczej n:ci. która się pleniu min. Modzeiewskiego na terenie nieni w Niemczech ~ by złożyli zezna
wciąż rwie. dąży do znalezienia m1eJ- ONZ. Jednocześnie niemal dzień w nia o każdym dziect:u polskim. o któsca, w którym jej dziPckn si~ znajduje. dzieil Referat Rewindykacjj d?:ieci poi-I reg 0 wywiezieniu cokolwiek słyszeli
Niejeden przecież z NiPmców dostał ·w skich w Wydziale Opieki Społecznej czy wiedzieli.
(P)
„podarunku" polskie dziecko.
· -------..·-~~--.......~-~~ -~-~.~™-"""i't-"•---~~~-~·-~------
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Kredyty
inv·estycyine
dla drobnych rolników
Na. konferencji w wojcwódzJdm zarządzie Zw. _ Samopomocy Chłopskiej
dokona:10 rozdziału kredytów inwesty<cyjnych na drugie półrocze rb. dla
drobnego rolnictwa woj. łódzkiego.
Nowe kredyty rozdzielono w następujący sposób: 170.000 zł. dla drobnych producentów warzyw w powiecie
tomaszowsko _ mazowieckim, 390 tys.
na szkółki drzewek owocowych woje-I
wództwa, 160 tys. na użytki zielone w
powiecie radomskim i wieluńskim, 80
tys. dla drobnych rolników trudniących się zielarstwem, 3 mil. na podnieRienie hodowli . bydła 1,5 .nil. ct\a gmin
nych spółdzielni Zw. Samop. Chl. oraz
1,5 mil. dla zrzeszonych drobnych rolników w powiecie rawskim, opoczy{1skim i końskim, 400 tys. na podniesienie hodowli świń, 250 tys. na padniesienie hodowli owiec, 145 tys. na dro!my inwentarz i. Z\".'ie~zęta futer~O\ye,
360 tvs. na podmesierue hodowli ryb
oraz 260 tys. na hodowlę pszczół i jedwabników.
(K)

(odzienna nowelka ,.bxnressu."

gordyjski

PEMA Z GDAŃSKA Wiele z tego co Pani
nam pisze jest jej własnej winy. Mim"',
bowiem, że wiedziała Pani przez dłuższy
czas, że znajomy jej ją oszukuje, n!e wycią
gała Pani z teg0 należytych wpiosków, a ze
zwaliła nawet na zamieszkanie jego 7. ~rzy
jaciółką u siebie. Powinna Pani dawno zrezy
gnow.ać z tej znajom~ści, gdyż opr Scz cier
pienia i krzywd, któ re ją :spotkały ze stro·
ny tego Pana nic więcej d0tychczas 1Lie óał
on Pani w jeJ życiu
Dlatego też radz·my
Pani z całego serca wyzwolić się z '.f.ogo
wpływu i więcej nle zwraoać na nieg" 11wa
gi. Tylko w ten sposób powróci Pani do
równ0wagi psychicznej i zdr-0wotnej.

rozwiązanyl

5 t Ude n[ 1. ek On Om 1.1.
·

będą

mogli

się

Donosiliśmy nie dawno na łamach
naszego pisma o kłopotliwej sytuacji,
w jaki;j znależ~i się_ stu?enci ekonomii
na Un~wers!tecie Ł?.dzk1m Po ~likw.idowam~ teJze .sekcJ.t. Interesu~ąc s1~
dalszymi losan;i.1 , blisko . d~i;tystę~zneJ
rz:szy akadem1kow, zwroc~llsmy się_ do
dziekana wydziału praw.p~-e~onom:c~nego. P_ro~. dr. Borysa Ł~p1ckiego, l~t~ry udz1el1ł nam wczerpUląc ch,_ \vy3a:;1

n!e,ń.

.

.

.

nadal

kształcić

cowych egzaminów otrzymają na UŁ
dyplomy magistrów ekonomii. Egzaminy te składać będą przed powołaną
przez Ministerstwo komisją, w skład
której wejdą profesorowie obydwu
uczelni oraz delegat Ministerstwa.
Studenci II roku mają do wyboru
trzY. możliwośi;i: przenieść się na kieru
nek sądowy fob
administracyjny,
względnie na SGH. Uczelnia ta wyra·
ziła zgodę na przyjęcie osób n ie tylko
z 11, lecz także z III roku, przyrzekając jednocześnie zaliczanie przedmiotów, przerabianych na Uniwersytecie.
Po ponowieniu zapisów i załatwieniu innych formalności wszyscy studenci w dalszym ciągu korzystać oęda, z

NIESZCZĘSLIW A WALDEMARA: Nie p.)
przejmować się "d razu i z taką
rOZP'C\Czą pisać o swe1 przypuszczalnej <'h"
rabie, której objawy stwierdziła Pani tylk->

winna Pani

na podstawie jakiejś pogadanki
Jeżeli ma
Pani j.;ikiekolwiek wątplhrnści co do stanu.
jej zdrowia powinna się Pani zgłosi~ d-0 Pora dni pr1y ul. ks. Brzóski 81.

---··-------------

W sprawie teJ odbyła się konferencja z udziałem delegata Ministerstwa.
Postanowiono wydzielić ekonomistów
Illi IV roku, dla których utworzone
~dą tzw. studia kombinowane, polegające na tym, że przedmioty prawnicze
wykładane będą na Uniwersytecie, eko
no?1iczne nato!11iast - w Szkole Głów ~pra\vnień,_ k~ó~e przysługują młodzie/
neJ HandloweJ. .
zy akademickie].
Słuchacze
będą jednak w dalszym
Nikt więc na skutek wprowadzonych
ciągu studentami UŁ i po złożeniu. koń 1 zmian żadnej szkody nie poniesie. (kł)

1i

Konkurs Szkolny
(Imię

i nazwisko)

(Adres)

Słucham pana!
,
Czemu pani milczy, panno Reno?
Tego nie trzeba stenografować - _:_ spytał ją._ dyrektor.
uśmiechnął sie. ani przepisywać na
·
- J a ... p· ... nic.„
maszynie, To w ogóle nie należy do
- Sądziłem, że pani mnie spyta, w
naszych zwykłych, codzie::1nych zajęć. jaki sposób małĘl sekretarka wzbudziła
ganckim mężczyzną, wszystkie więc
A więc proszę posłuchać. Chodzi o pe- .1agle miłość w sercu swego szefa?
pracownice zazdroszczą · Renie, że spę wien wielki dom towarowy. Znany, po
dza tyle czasu w jego gabinecie.
pularny w całym kraju. W tym wielNie wiem - wykrztusiła.
Ale Hankiewicz należy d 0 tych pryn kim domu towarowym pracował w cha
- Bard~ prosty sposób! - powiecypałów, którzy nie chcą wykorzysty- rakterze dyrektora niemłody, ale jesz- dział wesoło„. Mała sekretarka za·
wać swoich
szans i nie flirtują ze cze dość pr.z ystojny mężczyzna. Kawa- zwyczaj ubierała się bardzo skromnie.
ler. Niby tak , jak ja! Dyrektor miał A tego dnia nosiła najmodniejszą sukwspółpracownicami.
Owszem, jest dla Ren~· bardzo grze· plękną, błękitnooką sekretarkę. Spę- nię z wielkiego domu towarowego, w
czny, nie pozwala . sobie jednak nigdy dzał z nią codziennle długie godziny. którym pracowała.
Rena spojrzała na dyrektora niena jakąkolwiek poufałość. Nawiasem Dyktował sążniste liiity i nieraz nawet
f.'rz_vtomnym w~rokiem
Nie zrozujednak mówiąc, młoda sekretarka wo- krzyczał, gdy się mvliła .
Młodziutka sekretarka. oczywiście go miała go.
Przecież
miała na sobie
lałaby może wgłębi duszy, ażeby było
kochała . Od pierwszej chwili, gdy roz- dzisiaj swoją codzienną szarą sukienkę!
inaczej ...
Tego dnia Henkiewicz był w dosko- poczęła pracę. A on? On nie zwracai Co więc mi ała oznacz3.ć ta uwaga dynalym humorze. Kiedy tylko przy- na nią żadnej uwagi. Był bogaty i rektora?
A Henkiewicz roześmiał się i oświad
szedł do pracy, zawezwał Renę do swe· cieszył się wielkim powodzeniem u kobiet
z
najwyższych sfer towarzyskich. czył wesoło:
g0 gabinetu.
Nic więc dziwnego, że mała sekre- Zaraz pani wyJasn1ę ten rebus
Podyktował jej kilka suchych, hantarka zupełnie go nie interesowała. Aż Dział. sukien gotowych w naszym Dodlowych listów, późniei spojrzał na nią
pewnego dnia stało się coś, czego nikt mu Towarowym nie prosperował naji powiedział z uśmiechem:
nie mógł przewidzieć. Generalny dy- lepiej. Postanowiłem więc zareklamo- Pani dziś ładnie wygląda, panno rektor padł na kolana przed małą se- wać go, że tak powiem, po amerykań
Reno!
kretarką. „Kocham cię wyszeptał, sku i dlatego napisałem scenariusz reDziewczyna spuściła oczy. Serce wa- kocham cię i chcę, byś została moją klamowej krótkometrażówki, która bę
liło jej, jak młotem.
żoną"!
dzie wyświetlana we wszystkich kiNareszcie p 0 raz pierwszy powieHankiewicz przerwał na chwilę i • nach naszego miasta. Czy podobał się
dział jej komplement!
spojrzał na swoją sekretarkę.
pani ten pomysł? Jestem pewny, że od- Czy pani się spieszy, - spytał po
Rena siedziała zaskoczona. A więc tąd wszystkie panie będą \(upowały
chwili, .zapalając papierosa.
przyszedł wreszcie ten wielki dzień, sukn ie tylko u nas... Nieprawdaż?
- Nie - szepnęła.
który wydawał jej się niedościgniony...
Z całą pewnością, panie dyrektorze!
- To doskonale! Mam teraz trochę A więc Henkiewicz zwrócił wreszcie - szepnęła mała, niebieskooka sekrewolnego czasu. Chcę pani coś powie- na nią uwagę. Ach, Boże. co za radość , tarka. I odwróciła się szybko, ażeby
sJ.zieć.
co za szczeście!
· szef nie zobaczył w iei oczach łez„

Dyrektor i jego sekretarka
Na głównej ulicy miasta bieleją mu• ry i połyskują okna wielkiego Towarowego Domu.
N a parterze znajduje się raj dla
dzieci: zabawki i instrumenty muzyczne, na pierwszym piętrze połyskują
jedwabie i kolorowi ą się wełny: to
dział dla kobiet.
Dt·ugie piętro jest mniej poetyczne.
Tu wędrują panowie, pragnący nabyć
prozaiczne palta lub zaop~trzyć się w
jeszcze bardziej prozaiczne spodnie.
Na trzecim piętrze znajduje się dam
ski salon mód, gdzie najbardziej nawet wybredne strojnisie nabyć mogą
coś odpo · dnieg 0 dla swoich gustów
i zaopatr . się w modele eleganckich
1'ukien wieczorowych,
skomponowa·
nych według wzorów zagranicznych i
przez stołecznych mistrzów mody Jednakże na tym właśnie piętrze interesy
idą najgorzej , bo co tu taić: piękne panie mają wprawdzie wiele chęci, ażeby
nabyć te cuda, ale za to przeważnie nie
wiele nieniędzy ...
Wśród ogromne.cso personelu pracującego w Domu Towarowym chyba że
najmilsza i najpiękniejsza jest Rena
Karska.
Karska nie jest jednak sprzedawczynią, ale osobistą sekrętarką dyrektora,
Edwarda Henkiewicza.
Henkiewicz jest przystojnym i ele-

NIESZCZĘSLIWA S.:
Przede wszystkim
powinna Pani sama zwrócić się do lekarza
specjał.isty, aby P~n\iil zbadał. Najlepi~j ~a
leżałoby przyjechac do Łodzi i z·nroc1c się
do P'.lradni przy ul. ks. Brzóski 81. Tam
przepr"wadzą wszystkie potrzebne
badania
i po kilku dniach dostanie Pani odpowiedź.
Jeśli chodzi o dzieci, to po stwierdzeniu u
Pani ch'.lroby, należy również poddać je ba
daniu i natychmiast ....wemu leczeniu. Trudno nam w te.i chwili powiedzieć Pani czy
jej przypuszczenia są słuszne i dlatego też
radzimy najpierw si.mej przekonać się odno
śnie swojej osoby czy jest ' Pani chora. W
każdym razie musi Pl'ni w0bec
starszy.eh
dzieci postawić tę sprawę jasno i wyraźnie
bez wzgl. ędu na chwilowe przykrości jakiie
miałaby Pani z tego powodu.
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WICEK: - O rety! A to co?
SZABERSKI: - Tędy do jogi?
SZABERSKI: · - Na honor! Czyrakall SZABERSKI: - I mówi pan, że tak
WACEK: -'-- Hyp„. hyp„. hyp.„
Bramaputra, hocki klocSŁUGA: dobrze leczy?
mam na nosie!...
SZABERSKI: - Byłem u tego cudo„
. SOBEK: -.::. Ależ t 0 cudotwórca! Ta- ki, Bombaj, bimbaj!
WICEK: - Idź pan do lekarza!
1
A po kuracji nos mi ~puchł
twórcy!
tu!
Więc
Ach!.:.
SZABERSKI:
Indii!
z
SZABERSKI: - Kiedy nie mam ~- ka joga
· jak dynia!...
Zaraz zrozumiałem!
SZEBERSKI: - To pójdę!„.
ufania do żadnego...

1

Uwa~ai ucz~stnicy konkursu ł
Od rutra mozna

Dziś

rdda1iać

11

kunony

~~~~~~~~~!~;4~;ć~~:~::
dokładny
zamieszczamy formularz-ank.ie-

adres -

zwisko oraz

i

to

w~:;t~~ jutra można oddawać koperi~r:e!~b~a:~ai c':lt~~!~~~nh~ąf~~~~
cali koperty

do skrzyni

wystawionej

na podwórzu „Expressu" przy ul. Piotr
kowskiej. 102a.
Czytelnicy zamiejscowi koperty z
kuponami i formularzem nadsyłaj~
pocztą, nalepia_jąc znaczki 15-złotowe.
Kupony będą przyjmowane do dnia
15 bm. tegoż dnia wieczorem odbędzie
się losowanie, a pełną listę nagrodzo.n_vch zamieścimy w sobotnim numerze
,.Expressu'' w dniu 16 bm.

wełny,
przedłużone do 15 bm.

WydJ.wanie

Wydawanie materiałów wełni,anych
na kary odzieżowe przedłużone zostało
do dnia 15 bm.
W tym terminie winni odebrać swe
któprzydziały wszyscy kartkowicze,
rzy rejestrowali swe kartki od l-g 0 do
20-go lipca t_j. w terminie głównym. Je
zostaną po
żeli chodzi o pozostałych wiadomieni kiedy będą mogli odebrać
swe przydziały.

Sprzedaż

równteż

na

ziemniaków

ur cach

m;asta

Prezydent miasta zezwolił na sprzedaż ziemniaków bezpośrednio z wozów
na wszystkich ulicach i placach m. Ło
clzi za wyjątkiem 1;JL Piotrkowskiej od
Pl. Wolności do Pl. Reymonta.
. Zarządzenie to wchodzi w życie z
(t)
dniem dzisiejszym.

Wylaczenie

prądu

rowodowine było uszko~zeniem wsiec·
WczoraJ w. godzinach wieczornych na
gie zgasło światło w południowej czę
ści miasta. Jak się okazało, przyczyną
braku prądu było tylko drobne uszkodze
nio w sieci, które. jednak wskutek maksymalnego obciążenia w tych godzinach transformatorów spowodowało na
tychrn\astowe samoczynne wy·łączenie
p rądu w jednym z nich.
Po dwóch godz,inach pracy grupy
monterskiej Elektrowni uszkodzeriie zos t9ło zU k widowane i około god;dny 9-ej
m1eszkaó.cy otrzymali z powrotem świa
(b)
tło.

Wystawa ogrodnicza
trwa .jeszcze ie-en dzieli
P i ękna wystawa ogrodnicza urządzo-

11a przez

NIe

Chłopską" przy
11 Samopomoc
ulicy Daszyt'lskiego w ogródku 11 Tivoli "
zostanie przedłużona jeszcze do dn ia
6 bm. Kto w i ęc n'e zdążył obe irzeć inma możność
tere s ujących eksponatów
zrobienia tego w dniu dzisiejszym. (_c)

d I•e k _, rupCJ·•I•
. ., _
"'I Z -

Obrady Mielskiei Rady Narodowej

wWydziale Kwaterunkowym.-Prez. Stawiński apeluje do MRN opomoc
w uzdrowien'u tej placówki. -Autobusy na Chojny wyjadą we Wiorek

moc i prosi o zgłaszanie wniosków w
tej sprawie, które przyczynią się do
uzdrowienia panujących w tym urzę'
dzie - s~osunków.
Nawiązując do budżetu, który zamy·
Prezydent Stawińskf w swym prze- URZĘDNICY KWATERUNI\:U POD- ka się sumą dwóch miliardów 766 ty·
mówien:u stwierdził, że część urzędni- LEGAJĄ BARDZO CZĘSTO DEMO- sięcy, prezydent zaznaczył, że jest on
ków pracujących w administracji Za- RALIZUJĄCYM WPŁYWOM LUDZI, v1ryższy niż zeszłoroczny o 794 miliony
zł.
KTORZY MAJĄ PIENIĄDZE .
rządu Miasta nie jest na poziomie. Pod
Skadają 1'ię na to trzy pozycje: nfe.o
W <falszym ciągu swego przemówiechodzą oni do wszystkid1· spraw bim„;·
kratycznie i nle widzą przed sobą pe- nia, prezydent Stawiński stwierdził, że dobór Miejskich Zakładów Komuhika·
tenta, którego należy jak najszybciej i zarzuty wysunięte przez prezesa Bur- cyjnych w wysokości 160 mil., niedo·
zapieczętowania bór w przedsiębiorstwie Kanalizacja i
jak najlepiej załatwić, lecz kogoś, przed skiegn w sprawie
którym mogą pokazać swą domniema- mieszkań ob. ob. Leszewskich, (o czym Wodociągi - 58 mil„ ora.z procenty,
donos'liśmy przed kilkoma dniami) są jakie Zarząd Miejski zobowiązany jest
ną władzę.
Jednym z takich wydz_iałów Zarządu słuszne i odpowiadały prawdzie i Za- płacić od pożyczek, w wys-okości 123
Miejskiego, który stale jest pod obstrza rząd Miejski podejmie właściwe kroki, mil. zł. Pozostała suma 453 .mil. zł.
łem opinii 'publicznej i prasy jest wy- które w konsekwendi ZMIENIĄ SYTU idzie na pokrycie dodatków aprowiza·
ACJĘ W URZĘDZIE KWATERUNI{O cyjnych dla pracowników, które Zadział kwaterunkowy.
pokrywa w_ myśl zarzą·
rząd Miejski
Prezydent oświadcza, że dztałalność WYM.
Jednocześnie prezydent zwraca się dzeń państwowych.
tego wydziału nie jest właściwa i że
nie idzie ona po linii, jaką iść powinna. 1 do Miejskiej Rady Narodowej o poNa marginesie swego przemówienia,
tramporuszając sprawy komunikacji
wajowej i nowej linii na Stoki, prezy·
podejście
dent podkreślił społeczne
mieszkańców ulicy Dąbrowskiego, któ·
rzy własnymi siłam.i, poświęcając nie·
w ·
jednokrotnie wszystkie wolne chwile i
W dniu wczorajszym przyjechala do
W skład każdej z tych komisji wejdą nawet niedziele, zbudowali przesdo 2
Lodzi delegacja przedstawic.ieli Rady przedstawićiele zainteresowanych mini km. nowej linii tramwajowej. Zebrani
ministerstw, sterstw oraz urzędnlcy miejscow1. Pra- radni przyjmują to oświadczenie hucz
oraz różnych
Państwa
z cało· ce tych kom;sji przeciągną się prawdo- nymi oklaskami.
zaznajomienia się
celem
kształtem gospodarki naszego samorzą podobnie
około dWóch tygodni, po
Drugą bardzo istotną sprawą porudu, ze sprawami budżetowymi, a prze- czym złożone zostaną dokładne spra- szoną poza
obradami budżetowymi
de wszystkim z działalnością poszcze- wozdania w Radzie Państwa.
było ustalenie taryfy dla komunikacji
gólnych wydziałów Zarządu Miejskiego.
Należy zaznaczyć, że jedna z delega autobusowej pomiędzy Pl. Niepodległo
przedpołudniowych cji zajmie się szczególnie zbadaniem ścj a Stary1ni Chojnami.
W godzinach
odbyli oni konferencję z prezydium Za- budżetu na rok 1949 ,j zaznajomi się na
Nowa taryfa uchwalona przez MRN
rządu Miasta, z wszystkimi ławnikami omiejscu z potrzebami naszego miasta. przedstawia się następująco:
raz z prezydium Miejskiej Rady Narado
Jest to je·s zqe jeden dowód wielkie
Przejazdy abonamentowe w lfości
wei.
najwyższych
się
wania
o
zainteres·
go
ważne na dwa prżejazdy dziennie
62,
rozdzie
W dniu dzisiejszym delegacja
li się na szereg komisji, z których każda czynni·ków państwowych bolączkami Lo dla wszystkich posiadających legHymatraktowana byłD cje tramwajowe oraz uczni i wojskobędzie badała działalność odpowied- dzi, która dotychczas
ni.eh wydziałów.
(j) wych - ZŁ. 300.
zawsze trochę po macoszemu.
Przejazdy abonamentowe rodzinne
(20 przejazdów) dla posiadających bilety rodzinne - ZŁ. 200.
. PP~edynczy przejazd ulgowy dla posiadaJących legHymacje tramw~jowę,
będą rozaatrywały oddziały
uczniów szkół i wojsko\vych - ZŁ. lG.
Jeszcze w tym tygodniu ma się t,1ka- · trola nad właściwym i zgodnym z dePł'jedynczy przejazd no1·malny zaó rozporządzenie wykonawcze do de-I kretem wymierzaniem komornego oraz ZŁ. 25.
~re~u. o najmi~ lokali, _które 1:1-zupełnił P?wierzchf1:i mieszka11., a także zał_ atwia
Jak nas fnformują autobusy wyruistnieJą::'.e luki dekretu i u~ume roz- me wszelkich spornycl;l spraw na tym S7.ą na miasto już W NADCHODZĄCY
.
. ·
się tle.
maite wą~pliw~ści,_ na~uwaj_ące
·
.
WTOREK.
1
przy wvm1erzan1u 1 pobieraniu komorl Poza tym oddziały go::::podark1 m iesz
. Po odczytanlu sprawozdania komisji
kaniowej przy starostwie będą czuwa- finansowej MRN-u, która stwierdziła
nego według nowych staw~k.
J ednocześn ie zaczną urzędować od- ły pilnie nad tym, aby sumy przypada celowość budżetu i realność jego pozyd:;;:1aly gospodarki mieszkaniowej, które jące na Fundusz Gosnodarki M i ~szka- c~i, przewodniczący Andrzejak przystą
7.0staly już powolane w Łodzi przy każ niowej regulflrnie_ były J1rzekazywane pił do 2-go czytania według poszczegól
, przez właścicieli i administratorów do- nych p1 >ragrafów budżetowych.
dym starostwie grodzkim.
(b)
,k)
Zadaniem tych oddziałów jest kon.· mów.
Wczoraj odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, na który.m omawiano budżet admi uistracyjny miasta Łodzi na rok 1949.
- Poza sprawą budżetu poruszono dwie bardzo istotne dla mieszkańców
naszego miasta sprawy, a mianowicie: kwaterunku oraz komunikacji autobu. __
sowej na Chojny.

Deleg-acja Rady

Państwa

lustruje agendy miejskie

Lodzi

Sporne kwestie komorniane

gospodarki mleszkani owej

„
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Tragiczny wypadek
komendanta

Na terenie

Straży

Fabrycznej

ośrodka

konfekcyjino - odzieżowego przy
ul. Wólczańskiej SO
wydarzył się wczoraj przed południem
tragiczny wypadek, którego of.iarą padł
40-letni Zygmunt Pacho (Rembielińskie
go 21 ), komendant miejscowej Straży

niż dotąd

zakresie„ - Przemysł
ZY$ka w szybkim czasie nowe kadry specjalistów
Zatrudnienia przy

W Urzędzie
ul. Strzelców Kaniowskich 58 odbyła się
wczoraj doniosła konferencja , poś wi~cona bardzo ważnemu zagadnieniu
chwHi bieżącej. Tematem jej była konieczoo~ć wy::z!colenia i zatrudnienia
mlodociar.y ch w większym niż dotąd zakresie we wszystkich gałęziach
przemysłu i w rzemiośle.

wiciele przemysłu bawełnia,nego zgłosi
li z miejsca zapotrzebow anie na 65Q Pożarnej.
Pacho podczas ćwiczeń strażackich
młodocianych, których
można od razu
zatrudnić. Przedstawic iele innych gałęzi opuszczał się na linie, umocowane j do
przemysłu i rzemiosła oświadczyli, że dachu. W pewnej chwili wypuśoił linę
•
. .
.
•
odpowiedni
e zapotrzebow ania zgłoszą z rąk i spadł na ziemię, doznając złama
1
. Sprawa ta _ma k_olosalne ,zr1~czeme na1~1ePN _przez le·ka'.zy Ubezp1eczal11_1, w najbHższych
dniach.
r11e tylk~ _dla l.iczne1 rzeszy miOaych _lu- Spoiecme1 a pastępnie p~ze~ ~orad~1ę
Należy zaznaczyć, że akcja ta obeJ- nia ręki i nogi. W stanie ciężkim przed_z1 w wieku. od_ 15-go d9 18-go_ roku ~Y- 1 Z~wo~m~ą, ~t~ra :'. zal?zn~sc1 ~d ich muje swym zasięgiem nie
tylko Łódź, wieziono go do szpitala Ubezpiect.alni
c1~, ale tak~e 1„ dla cał~po P1,zemys1u, zorow:a. 1 um1eJę~nosc1. sloeru1e kazde~o ale. teren c~łego w<>J~wództw
a, gdyż i Społecznej.
(i)
ktory boryka się z brai<.em sJ robo-, młodocianego do tak1ego zawodu, 1a· 1w innych miejscowościach tak
samo jak
czych.
,
ki mu ni1jbardzJej odpowiada.
i w naszym mieście odczuwa się brak
Fabryki zwiększają bowiem w dalszym
Na k-onferenc!i wczoraiszei przed5ta- sił roboczych.
(o)
ciągu .produ!ccję, za.i Urząd Zatrudnieni a
~o n:ies ąca wymiany kulturałnel z ZSRR
nie jes1 w stanie :z:aspokoić całkowicie
W dniu wczorajszy m odbyło się pleupo~rzebowania
zakladów pracy. w.
narne
posiedzenie Woj. Oddziału Towa
chwili obecnej litzba poszu!<iwanych
dystwa Przyjaźni Polsko-Rad zieckiej.
pracownikó w wynosi kilkanaście tysię·
Prezes Towarzystw a przedstawił zebra
cy.
nym poszczególn e programy obchodów
Udz iał
w konferencji wczorajszej
Komitet Społeczny do Walk1i z Alko· rządzo_ne .o~d_ą sp~cjaln~ pogadanki o w ramach miesiąca wymiany kulturalwzięli przedstawic iele U. Z., Społecznej holizmem, który
zawiązał się ostatnio szkodl1wos o naduzywan1a alkoholu.
nej ze Zw. Radzieckim .
Komisj.i Doradczej, przemysłu włókien na terenie Łodzi wykazuje coraz bar. Ja'k wielk~ ruinę w organiźmie l·udzI tak w Sieradzu przygotowa no wy·
n:czego, metalowego , skórzanego, pa- dziej · ożywioną działalność
w kierunku kim po~oduJe alk?hol ~łuchacze b ędą stawę pism, książek i wydawnict w ra·
pierniczego i chemiczneg o, przedstawi- zwalczania plaoi pijaństwa.
1
mogli się pr;;ek.onac .na zywy~h przyK~adzieckich która trwać będzie cały mieciele Izby Przem. - Handlowej, Izby Rze
.
~
.
.
dach. Przew1dztana Jest bowiem wyc1e- siąc.
Po~y'teczna pla.cow~a pr~vstąp1ła o- czka do SI.pitala psychiatryc znego w
mieśln i cze j ,
Komendy
Wojewódzk iej
W Tomaszowi e uroczystości rozpocz, Służby- Polsce", ZMP, OKZZ, Poradni becrne do org~n1zac}1. spec1alnego ~u;.- Kochanówku, gdzie uczestnicy kursu zo
· Zawodowej i KuratoPium okręgu szkol- su pt. „Alkohollzm 1 Jego zwalczanie , baczą chorych z przypadkam i t. iw. bia ną się wyświetlaniem filmu radzieckienego.
w którym to kursie udział wezmą zarów łej gorączki, którzy popadli w. tę choro· go i P.ogadanką na aktualne tematy radzieckie.
Przemysł I rzemiosło zatrudniają zbyt no robotnicy delegowani prze,z p~szcze bę na skutek zatruwania się alkoholem.
Aleksandró w projektuje wielką im·
małą ilo"'ć młcdocianych. Postsmowio no gólne zakłady pracy, jak i przedstawic ie
Z uwagi na doniosłość podjętej akcj'i prezę sportową,
a w Piotrkowie w dniu
wcbec togo, że ilość ich zwiększona bę le inteligencj.i z,awodowej .
Komitet zwraca się do Rad Zakłado10
październik
a
odbędzie się uroczy·
dzie przynajmn!e j w dwójnasób, dzięki
Kurs odbędzie się w czasie od 7-go wych, aby delegowały na rozpoczynaczemu można będzia wyszkof ć nowe ka do 13-go bm. w lokalu przy ul. ~ 1-go jący się w czwartek kurs ja'k nalwiększą stość odznaczenia medalami Gwiazdy
Czerwonej miejscoweg o pułku.
dry specjalls ów i uniknąć zbędnych po- Listopada 76. Podczas trwania kursu u- ilość słuchaczy.
(s)
Ogółem na terenie woj.
stojów parku maszynowe go.
łódzkiego
PRZETARG
przewidzian ych jest 1500 imprez urząMłodoc i ani mają
pracować
przez 3
Zarząd Miejski w Gubill'ie nad Nysą ogła
• dzonych przez poszczególn e instytucje
q~i w tygodniu, a przez pozostałe trzy sza przetarg na sprzedaż drzewa loco las,
lub
\ i organizacje społeczne.
TEATR
„SYRENA"
TRAUGUTTA
1
dni będą się uczyli w szkołach przemy- franco wag?n stacja załadowcza - Lai;.ki Gu
Dziś i codziennie- o godz. 19.30 wzno
sł owych lub in:iych, jeśli nie podlegają biiiskie, etat cięć 1948·49 i to:
wienie najweselszeg o przedstawien ia
6 790 m sześć. drewna użytkowego sosnowego
Ministerstwu Przemysłu.
„SYRENY" komedii:
1 205 m sześć. drewna W:ytkowego dębpwego
W każ ·ym większym zakładzie pracy 4 720 mp 'Jpału sosnowego
Z okazji rocznicy ślubu małż. Pa.sik zamiast
„PANI PREZESOWA "
kwiatów, zebrani na uror:zystośei g?ście, zło- .
nowinno być przynajmnie j 5 procent mło 960 mp opału dębowego
w
opracowaniu i z piosenkami Jerzego
Oferty składać do dnra 5.10 19-le :r. w Za·
żyli tl. _1661, na fundusz.
odbu ov.ry Wa;:Jurandota z muzyk~: Franciszki Lesz(ocłany~ , a w zakład
1 mn' jszyc;h r::ądzie Miejskim w Gu\>inie
n· N6~ą
.k.oper
szawy.
czyńskiej
i
Mieczysława
P
rwita.
W
ro
p1ocent len powinien być jeszcze więłc tach zalakowanych , Do oferty należy dołą
lach glówn.: J. Chojnacka, St. Górska,
szy.
czyć kwity wpłacone w KKO. w Gubinie, kon
Zamiust prezentu imieninoweg'> p. KowalW. Jank?w5ki, K. Pawłowski, oraz M.
t'J
Nr.
8,
wadium
w
wysokości 2 proc. oferoOstromecka, J. Węglówna, Z. Wilczyń
Pierwszeństwo
w przyjmowa1niu do wanej sumy.
skiemu Hieronimowi - Szkoła Nr 83 składa
ska, J. Bielenia, J. Darski, W. Kuchar·
pracy przysługiwać będzie junakom ze
zł. 5.430, na fundusz odbud')wy Warszawy.
Otwa,rcie ofert odbędzie się w dniu 5.10
ski,
A. Poł?ński L. Sadurski i St. W1„Służby Pol.::ce" i tych w pierwszyrl'. rzę 1948 r. o godz. 10-ej rano.
tas. Kasa czynna cały dzień. od godz.
Dzieci kl. V Szkoły Powszechnej Nr 113,
Zarząd M 'asta zastrzega sobie prawo wybo
dzie będzie kierował do pracy Urząd Za
lO·ej rano. tel. 272-70
ru
Oferenta
bez
zł. 165 - . za pośrednictwem :,Expressu Ilu·
względu
na
cenę oraz unietrudnienia.
10848k
ważnienia przetargu bez podania m?tywu.
strowaneg?" na fundusz odbudowy Warsza
e
,
Wszyscy młodociani zostaną zbadani
10750k
wy.

I

l

T.P. P.R. robi przygotowania

llzm
m
wkrac za naresz cie na realne tory
z

alkoh~
I

Na odbudow'= Stolicl

Bar kawowy

był rzeczywiście pełny.

:Vłaśnie wtargnęło

jakieś

hałaśliwe,

tym, że w godzinie walki porzucić chce
swoich towarzyszy.
·
- Nie chciej, Wieśko, sądzić mnie
źle! - szepnęła cicho - Owszem, chcia
ła bym się dalej kształcić, ale na prawdę trudno mi jest połączyć teraz moją
pracę zarobkową z nauką.
- Rozumiem cię - przyznała Garkawska - I nie dziwię ci się, że chcesz
pilnować
swojego warsztatu pracy ...
Ale, ostatecznie, przy dobrej woli możnaby pogodzić jed.:io z drugim.
- W jaki sposób?
- Mogłabyś uczyć się w domu, a potern zdać dużą maturę... My również
rano i przed południem pracować bę
dziemy w biurze, a jednak znajdziemy
parę godzin i na naukę.

rozbawione towarzystw o ; zajęło ostatni jeszcze wolny stolik.
- Cztery mocca i trzy likiery! Może jest bananowy? dysponuje młody człowiek ubrany w jesionkę 0 karr
katuralnie wręcz wypchanyc h ramionach.
Zenka zamienia z Wieśką znaczące
spojrzenie.
Znają dobrze te obrazki: czyż tyle,
tyle miesięcy nie pracowały razem w
dancing-bar ze „Erika"?
Napłynęły ku nim groźne, niby takie dawne, ale wciąż niezapomni ane
wspomnien ia: żabie oczy polizeirata
Karla Koniga, wytworna nonszalancj a
Fritza von .Altenhoff, asyryjska broda
Poważna, mądra Wieśka wywierała
Hansa W elnera, drapieżne spojrzenia zawsze dodatni wpływ na swoje kolemajora Ottona Friedenstab a...
żanki.
Zenka podniosła głowę.
O, przeżyło się razem niejedno i wie- A wiesz, muszę się zastanowić
le się przecierpiaf o: a takie chwile łą- nad tą ewentualnością.
czą ludzi już na zawsze w~ęzami szcze- Mógłbym codziennie wieczorem
rej przyjaźni!
wpaść do ciebie i powiedzieć ci, co
Zenka spogląda cieplej na swoją ko- przerobiliśmy w szkole... O której zależankę i dostrzega w jej oczach deza- mykasz barZ zapytał Janek.
probat~.
Zrobiło się jej nagle wstyd.
- Wcześnie, bo o dziewiątej.
Doznaje u ·~zucia takiego samego, jak
Więc od dziewiątej do dziesiątej
c:ezerter. kt óry zost&ł przyłapany na rno.l!libyśmv wsoólnie nrzerobić lekcie.

I -

„

Co ty na to, Zenko? - proponuje jej sali, kiedy rozległ się dzwonek i do kla
gorąco Janek.
sy wszedł wolnym krokiem stary pro- A y.rięsz, że to nie jest zła myśl! fesor Bieniarz.
zastanowiła się Werniczów na
Bieniarz był wyraźnie wzruszony.
Skorzystam z twojej propozycji, ale
Nie dochodząc do katedry, zatrzypod jednym warunkie~.
mał się przed tablicą i znieruchomiał.
- Przyjmuję każdy! - zawołał ra- Poczuł nagle tak dobrze sobie znany
dośnie.
zapach kredy, usłyszał stłumiony szum
- Ze potraktujem y sprawę handlo- zapełnionej sali: jak kiedyś ...
wo: po prostu angażuję cię na korepeJego wzruszenie potęguje się z każ
tytora .za miesięcznym wynagrodze - dą chw:lą.
Spojrzał przed siebie niem.
I najpierw
zobaczył
- Ależ o tym nie ma mowy!
niewyraźną mgłę, a potem
- Nie bądź dzieckiem, Janek! Czy twarze ;eh wszystkich ...
nie jesteśmy starymi
Siedzieli przy gęsto zestawiony ch sto
przyjaciółmi?
Przecież widzisz, że wiedzie mi się te- likach i w milczeniu spoglądali mu w
raz nieźle, a u ciebie nie przelewa się. oczy.
- Twoja propozycja obraża mnie!
W pierwszym rzędzie siedziała (o
Właśnie dlatego, że jesteśmy
przyja- Boże, jakżeż radośnie zatrzepotało się
ciółmi, mogę zrobić coś dla ciebie bez- serce starego profesora!) Wieśka Gorinteresowni e... Zresztą będzie mi bar- '.rnwska.
dzo przyjemnie , jeśli... skoro będę
Ostatnie dwa lata wielkich prze)ść
mógł ... zaczął się jąkać Janek i zaczer- zmieniły ją manco,
ale Bieniarz poznał
wienił się nagle.
ją
natychmiast . Poznał i jej brata,
Zenka udaje, że nie dostrzega tego Janka, sredzącego opodal.
jeg0 rumieńca. Ale zaraz potem doJest i Maria Kalińska, jest Jerzy Kotyt<a koniuszkam i swoich delikatnych n:k i (jakżeż on się nazywa?) Bełżyński
palców jego dłoni i powiada ciepło:
czy Bełdowski ...
- Nie pójdzirmy w tej Siwawie do
Uczył ich podczas wojny na zakon·
wójta, pogodzimy się jakos! :JL.łro, Jan- spirowanyc h kompletach , potem zgiku, po skorkzcnym zajęciu szkolnym, :rięli mu z oczu, lecz dziś odnaleźli się
wstąp do mnie na godzinę,
a odrobi- znowu.
my bieżącą lekcję.
Ta w tyle, to Danuta Milska... Tuż
- Przyjdę z całą pewnością! - za- przed wojną uczył ją matematyki w
pewnia ją Janek. Chętnie pogwarzyłby gimnazjum Pętkowskiej. I ją poznał
jeszcze ze swoją śliczną koleżanką, ale także, choć nie od razu.
Wieśka przypomina mu,
że zbliża się
Dalej siedzi jasnowłosy chłopiec bez
6-ta i że trzeba już iść, ażeby nie spóź ręki.
Na klapie cywilnej jego marynić się na lekcję.
narki kolorow1a sie orderowe wstąże
· Przyszli w ostatniej niemal chwili. czki.
Jeszcze nie zdążyli rozizladnąć się P"
<D. c. n.~
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Liga
niej 12 drużyn IJ
będzie whokejowa
ostatnim zeZa.rząd PZHL p~stanowil na
braniu utwGrzyć Ligę Hokejową., w której
12 drużyn:
następujących
likJ:ad wchodzi
VRACOVIA. WISŁA, KTH, SIEMIANOWICZANKA, PISAT, SILA, BAILDIN, LEGIA,
ŁKS: POMORZANIN, LECHIA i AZS (Lnblin).
Kluby powyższe pod~ielone na grupy
,,północ" i „p~udnie" wyiłonią po 3-ch ~
nalistów.
/

·

.,.

-

głowi się kapitań ŁZOPH, szykuiąc drużynę

Smętną minę miał kapitan ~wiązko-I
wy ŁOZPN, gdy p 0 powrocie z Pcznania indagowaliśmy go 0 przyczyny tak
wysokiej przegranej 'reprezentacij Ło· ·
dz1.

P,rokurator w A:i K. S.

Pcwodów do

'oe~umuty i księgi 01ieczątewane

wesołości

Drużyna · sprawiła

mi wielki zawód,
bo tylko· do 25 min. to znaczy do momentu ~i traty pierwszej br~mki , ~r~y~
mała się dobrze. yv chwilę. poznleJ
strzelono nam drugiego gola i chłopcy
ł ·
·
załamali slę zupe nte.
.Jak to? Takie stare wiarusy,
nie mam.

Koa I ić.la Łódź - Warszawa

Afera w AKS chorzowskim znajdzie swój
epilog najprawdopodobniej przed sądem
karnym. Sprawą zainteresowa.ly się władze
prokura:orskie i Qpieczętowały lokal klubo··
wy, dokom.dąc zajęcia wszystkich ksiąg i dowyścigu amerykańskim
kumentów. Dochodzenie ustali stopień winy,
niektórych członków zarządu klubu.
W dniu' dzisiejszym odbędzie się w Hele- jaknajdalej idącą współpracę. Będzie . to peSe~cje sporto~e ~.KS p~ac_ują nadal nor- nowie trzecie spotka.nie naszych kolarzy z do- wną mobilizacją sił, które powinny pozwo- ·
malme. odbywa.Ją się treni.ngi i rozgr:rw!'-11e skonałymi zawodnikami Czechosłowacji. Tym lić na współzawodnictwo z Czechami i mieć
•
.
są zawody. AKS ma obecnie zarząd kom1sa.
razem program przewlduJe dwugcdzmny wy- widoki na zwycięstwo.
n
r
i
1 , k'
, .
.
ycz Y.
W t)•m celu postanowiono przeprowa.dzić
·
.
~lg amery rans 1 param
przy doborze par. A
Czyżby po lekcji udzielonej w ubieg~ym pewie,n eksperyment
tygodniu na tym ~amym torze w ·Helenowie, więc: nie będzie PV łódzkich i warszawskich,
a . w niedżielę w Kaliszu, nasi kolarze .znów będą tylko pary polskich kolarzy. Nil.ilepszych
o puchar im. Wieruckiego ·mieli prz~grać?
z Warszawy połączy się z najlepszymi z Ło
Obsei-wując kolarzy łódzk~h i warszaw· dzi, bo tylko w ten sposób można skłonić boW Pabianicach na szosie w kierunku Sieradza odbył się wewnętrzno-klubowy wyścig skich, dochodzimy do wniosku, że w pierw- czących się na siebie zawodników do solidarkolarski z wyrównaniem o puchar im. St. Wie szym rzędzie załatwiają onl między sobą na nego wysiłku i to może być jednym z najbar•
ruc~iego, do które~o zgłosiło się 15 kolarzy. za.wodach jakJeś porachunki, że istnieje mię dziej ważkich argumentów dających im w dziMorowanlecki w czasie dzy nimi pewna animozja. Za.miast zdobyć siejszej walce szanse na zwycięstwo. S~zimy,
wygrał
Wyścig
1.20.30 przed Malinowskim, Zarzyckim i Boru- się na wspólny wys1lek i współpracę, by 'LWY że tak, a nie inaczej przyjęta będzie ta !noczem. Zwycięzca biegu ttiiał 5 min. wyrów- ciężyć Czechów, 1>ilnie i bacznie obserwują wacja przez samych kolarzy i że wreszcie onania w stosunku do Borucza, a .iednak w się wzajemnie. ·Dallśmy temu już wyraz 'w budzi się w nich ambicj.a., na którą winien
sumie uzyskał w-ynik lepszy od niego o 15 sprawozdaniu z pierwszych zawodów. Taka, się zdobyć. każdy sportowiec nie ten ze „sta.jsek. jest to niewątpliwie za.sługa intensyw- niez~rowa w swym założeniu, ry;walizacja od- ni wyścigowej", lecz z krwi I kości.
!nowację tą miłośnicy sportu kolarskiego
nfo upra.wia.nej 1urystyki, która w f,Ks jest bija się ujemnie na poziomie wyścigów, czypopularna i dobrze postawiona. Sekej.a tu. niąc je przez to mniej ciekawym. widowi przywitają na pewno z uznaniem, mają bowiem· dość wzajemnych porachunków zała
rystyczna liczy dziś 88 za.wodników. Bieg skiem.
Widocznie do takich samych wniosków do- twianych na torze na ich oczach. Zestawie·
ukończyło 12 kolarzy.
sdy łódzkie władze okręgowe, któr.e . poM.ano· nie, par dokonllne będzie w dnlu dzisiejszym.
wiły wyeliminować międzyokręgowe antago- Początek dwugodzinnego biegu amerykańskie
nizmy nas;iych kolarzy i zapewnić sobie ich go ustalono na godzinę 18-tą.

przeciw Czechom

w

I

Wyścig

z wyrównaniem

-Kaidy może
w turnieiu

p ł~arslum „W

grać

ókn ana''

Celem wicą,,,""tlięcia do czyn~e~o uprawilania piłki nożnej jak najszerszych mas miło
znalezienia
śników tego sportu, <1raz celem
w
wśród graj~eych a n'ie stowarzyszonych
klubach sportowych utalentoważadnych
nych piłkarzy Wł. Zw. KS. „Włókniarz" w
w termiŁilllzł'. organizuje turniej pi~karski
nie od 4 do 31 pa,ździernika. br.
W turnieju mogą brać udział wszyscy pil
kari-;e niestowarzyszeni w żadnych klubach
Polsldego Zw.
sp-0rfow~·ch, nie zgla.s zeni do
Piłki NG'inej.
Zgła:sza,ć się mouą zawodnicy indywidualnie i ca.le · drużyny w wieku do 24 lat.
Zawody będą rozgrywane n~ stadionie
.,lVJókniarza" (dawniej „Zjednoczone" w Ło
róg T:vmienieckiego,
dz.1 ul. KilińskieQo przy czym potrzebny do gry sprzęt sportowy dastarczą organizatorzy.
Speejalnie wyróżniający się grą, karności!\
I punktualnością, otrzymają „Dyplomy pamłą~Iwwe".

· Zgłoszenie do turnieju przyjmuje sek-;retaria.t Wł. Zw. Ii. S. „Włókniarz" Lódz, ul.
Sienltiewicni 13, 4 piętro. codziennie w godzinach od 8,30 do 16,30, a w soboty od 8,30
do 14.30,

Finowie podali

sk~ad sw~1

reprezentacU

Fiński Zw. Piłki Nożnej nad~slał depes'lę
do PZPN, w której podaje skład swej reprezentacji na mecz z Polską. Finowie przyjadą
w zestawieniu nastepµjącym:
Ture Sarnr:>la, Kurt Martin, Stig Myntii,
Veiko A~ikainem, Tapio Pylkkenen, Mauritz
Schick, Helge Svahn, Aulis Rytkoenen, .Jorma Saarinen, Jorma Valbela I Kalevi Lehtovirta. Rezerwowi: Kaaksonen, JohanssQhn,
BOfl!lmoloff i Me!Jto. Jako sędziego Fino•
wie proponują Węgra.
Jak -więc widać z podanego skladu, w drużtnie fińskiej będzie grać tylko 4 zawod11L
ków, którzy brali udział w spntkanfo z Polską
w reku ubiegłym •

Czqtajcie
99IE~press

llustroMlanq••

-
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RU mUnI.. 1· uz·

do

Bratysławy

otrzaskani w bojach ligowych, zała·
mali się? To ł:tjidne do wiary.
- Tak się to mówi, a jednak faktu
nic nie zmieni. Mam pretensję prze-de
wszystkim do ataku, bo tutaj . nic si~
nie kleiło. Inna kwestia, że Patkolo 1
Janeczek nie mieli szczęścia. Baranowi też dwie bomby sparował Krystkowiak, ale w sumie rn.iałem prawo ocze·
kiwać czegoś ~ięcej.

- A jak grali nasi reprezentanci z
·
Budapesztu?
- Skrzydła w ogóle były niewyko· ·
rzystywane, bo na'3za trójka tłamsiła
grę środkiem boiska. Hogendorf n1e
miał absolutnie piłek, gdyż Baran nie
współpracował z nim ani z Jane<'zkiem,
a u Łącza znów skłonności do egoistycz
nej gry wzięły górę.
-- Czy ł.ączowi naprawd~ nikt nie
że cza'y solistów
zdoła wytłumaczyć,
minęły i to bezpowrotnie? To dobre dla
chłopców, którzy kopią szmacianą piłkę
na jakimś otwartym placu, i czym wię
cej „kiw:lją" tym bardziej wierzą w
swój „talent". Przecież dzisiaj piłka
nożna jest tylko i wyiącznie grą zespo.
łewą.
- Niech pan znajdzie takiego, kto
mu to wbije do glowy, bo ja nie
umiem. Biję się dzisiaj z myślami jak
będzie w Bratyskład i co
zestawić
z tymi
sławie. Formacje defensywne dam . sobie radę, ale atak.,.
- Sądzę, że gracza tej klasy co Pat·
kolo, szkoda na skrzydle, Patkolo powinien grać rnczej w środkowej trójce,
żeby wprowadzić do ataku nieco ładu.

w drod ze ~~!~i ~e;;ł~~kiśp~~nd~~~t ~o~~:'!s~~~
.

na lewego łącznika, a dalej Cichockie. olo, Barana (Iłogen
go (Janeczka) Paik
ustalił drużyny
dorfa). Skoro Łącz był najsłabszy na
Zestawieniem dniżyny reprezenta-1 cgrari.iczyły się do urządzenia jakiegoś: boisku i grał egolstycznie, 11iech posie·
mecz 5-dniowego obozu kondycyjnego, jak I dzi w domu, bo w Bratysławie będzia1
niedzielny
na
Polski
cji
specjalna 10 ma miejsce u nas, .lecz wzię- I ci~ższa przeprawa, niż w Poznaniu.
się
z · Rumunią zajmie
komisja. Na pewno w składzie projek- to kandydatów w garść, dając im wy·I - Poznań grał lepiej, nie neguję, ale
lowanym uprzednio przez byłego kapi- próbo,vanych trenerów. Szkolenie re-! miał przy tym dużo szczęścia, gdy tym
tana sportowego PZPN. Alfusa, zajdą i::-rezentacji trwało dłuższy czas ; w~zy- j czasem nam nic się nie udawało, Mo.że
zmiany, bowiem po ogłoszeniu listy scy są w -Rumunii zadowoleni z- osiąg-~ i racja, że nierozerwalną p_rawą sh-onę
graczy powołanych na obóz w Chorzo- niętych wyników. Postępy w grze re- f ataku ł..J\.S, Bai-an · - Hogendorf trzeba
wie, krytykowano dokonany wybór. . . prezentacji Rumunii są widoczne, nic, rozdzielić, bo c0ś mi się widzi, że jeden
Najprawdopodobniej zamiast Kubie- więc dziwnego, że goście nasi liczą, iż! bojkotuje drugiego. Na lewe skrzydło
kiego, który tak fatalnie wypadł na uda im się wygrać w niedzielę. Ekip<:\ chyba dam Kraszewski.ego, który znów
meczu z Węgrami, a którego mimo to rumuńska , przyjeżdża do Polski w; wpadł mi w oko. Zresztą zobaczymy.
p. Alfus, chciał. widzieć ponownie w składzie 15 graczy. Podróż odbędzie l Dzisiaj , chcę rządzić lekki sparring, bo
drużynie, wystąpi lewoskrzydłowy Wis drogą lotniczą,· a ostateczne zestawie- i to przecież w czwarek wyjeżdżamy.
· ły, Mamoń. W bramce zagra Skrom- nie składu nastąpi dopiero na miejscu. Musz.ę się koniecznie upewnic, czy
Najprawdopodobniej Rumuni wystą, wszystko co należy do mnie spełniłem.
ny, gdyż Janik w ogóle nie jest brany
w rachubę. Środkowa trójka- Cieślik, pią w składzie: Farmati, Covaci, Vass, W ł~odzi zremisowaliśmy z Bratysławą
Kohut, Grncz utrzyma się. Zastanawia- Balint, 'Racluicscu, Manmescu, Bacut, t 2:2, ale co będzie teraz„. Przyznam się
sz~zerze, że . wolałbym,. żeby ten obojące, iż inż. Przeworski jest zwolenni- Varday, Marcea, Braun, Mihaiłeseu.
w składzie tym spotykamy sporo , wiązek spoczywał na innych barkach.
kiem wystawienia na prawej pomocy...
Gdyby moi chłopcy grali w Pozna·
Waśki, -który ostatnie mecze miał wy- nowych nazwisk i różni on się Vlriele od
jątkowo słabe, a z Węgrami zawiódł tego; który bawi.ł ostatnio w Polsce. l niu chociaż w połowie tak dobrze jak z
zupełnie i był jednym z współautorów J,e st to najlepszy dowód, że przepr.o- .1 Krakow·cm, musieliby wygrać i z iriwadzono dość sµrową selekcję zawod- nym nastawieniem' wyruszylibyśmy w
naszej klęski.
ników, ·wybierając tych, którzy w da- pod1:óż: A tak. .. Pan rozumie ... - wienależycie
Rumunia przysyła drużynę
lomow1ącym ruchem ręki zakof1czył
przygotowaną, a przygotowania te nie nej chwili wykazuj~ najlepszą formę.
swe wynurzenia p. Kowalski.
Rozumiem. Dziwę się tylko, że pił•
•
karze łódzcy. gdy przywdziewają koszulkę reprezentacyjną, nie mogą zrozumieć, że wyjazd, to nie wycieczka
tylko ara pr;iyjemności odbycia podró·
klasę lepszą drużyną
Gdańszczanie
Nieprzerwane pasmo ZwYcięst•w LECHII ba. zdobędzie da.1sze punkty i zwiększy pnez Ży, to obowiązek godnego reprezentowa
(Gdańsk) w. ro.zgrywkach o wejście do ligi to swe szanse na wejście do ligi. RADOMIAK nia piłkarstwa łódzkiego, którego całe
trwa. W 1·ewanżowym spotkaniu z PTC. ma mec~ wyja.zd-0~y. do PABIANIC, do -PTC społeczeństwo sportowe ma pi·awo od
gdańszczanie uzyskali jeszcze wyżi;ze zwycię- I kto w~e, czy w~asn~e na tym meczu g;osp.g· f nich wvmagać. Tym bardzie· crd · t
J <> Y JeS
.
'.
. •·
stwo. Tym razem drużyna PABIANIC prze- darze me zan<1tuJą p1erszego swego- sukcesu, ł i"
p-0 du ~ychczesowych niepcwoch:eniacih. Tak 1 .o wy1azd za grarucę kraJU.
grała w stosunku 2:7 (1:5).
PORAdy prawne
W RADOMIU SZOMBIERKI pokazały co przedstawia się tabel?,:
potrafią j zrewanfowały się w sposób a.ż na.
Rm.
2S:'7 '
12
6

a PZPN jeszcze nie

!

l

I
i
!
I

y[ l"'aza
z
Lechia nadal
o
I

I. LECHIA
zbyt przekonywujący RA.D OMIAKOWI, bi17:9
5
6
2. SZOMBIERKI
jąc go 3:0 (1:11). W związku x tym w tabeli
16:14
5
6
3. RADOMIAK
zaszły na dalszych miejscach poważne zmia
8:10
4
4
4. SKRA
ny, bo oto SZOMBIERKI, dótychczas przed
8:34
5
5. PTC
ostahtla drużyna, nagle wyprzedziła. RADOJak widzimy, LECHIA okazuje się 0 klaMIAKA i znalazła się na drugim 'n,tiejscu.
Ponieważ w nadchodzącą niedzielę dxuży sę lepszym zespoJem od swych konkurentów
I1$ SZOMBIEREK 1rra. u siebie ze SKRĄ, cby I.Nic dziwne11:0. drużyna m„ trenera.

•

Zebranie ·szachJstów ŁKS

za.rząd sekcji szachowej Łódzkiego

Klubu
S-poz1()wego zawlada.m.i.a swych członków
że dnia 7.10.1948 r . o godz. 19,30 w lokalu wł~
·snym, przr ul.- Piotrkowskiej 6'7 adheclzle
się zebranie sekc.ii szachowej •
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)

„

. IEM
Zyc

r .... Pftr.,-,s

Str 6

MIĘ D Zy

'

•LV~ ft~~~~~~~~~!!!!!!!!, Nr Z76
(26
Przygody dwóch bohaterA
.... skich lotników polskich

A SM IE RC I

•

,,_ Na nic się nie zdały przekl eń!" Lwa
„spokojnych" Niemców. Krzycki i Mro
<'zek pr7ebrani po cywilnemu zostawili .
ich związanych w izbie. Sami zaś, po-"
przedzeni przez jednego z młodych
chłopów, który miał im wskazać drogę
postanowili .przekroczyć granicę.

Gdy ukazaly się pierwsze słupy gra-I
11iczne, piloci związali swego przewodnika i zaknebl0wawszy mu usta zostawili w krzakach. Nagle, gdy już znaleźli się blisko upragnionej Francji, roz
skryli się
legły się strzały i obydwaj
za drzewami.

Kiedy zdołał z wysiłkiem podnieść
Pogoń zbliżała się szybko i lada chwi-1
la mogli zostać w ykryci. Nie pozosta- si<;', zobaczył wkoło siebie zwierzęce
Zerwali twarze niemieckich strażników, którzy
wało nic więcej jak uciekać.
Od strony'
się z miejsca i nie zważając na świsz- stali z wymierzoną bronią.
ciące kule pobiegli w kierunku, znaj- rzeki doszłv go przekleństwa pozosta·
dującej się już z tamtej strony granicy, łych Niemców, z których zrozumiał, że
Nagle Krzycki potknął Mroczkowi udało się szczęśliwie zbiec.
małej rzeczki.
~ię

i

upadł .

w SZKOŁA Samochodo·
koius?.k i ZOSTAWIONO
ow , FUTERKA
Motocyklowa
ilo· dziecięce poleca pra· tramwaju sukienkę i wo
Marian spódniczkę. Zwrot wy p r zy] mu 1e zap'sy ści, pia ' ~ wvsokie c-t>- cownia futer
l'AŃSTWOWY TE \TR W(IJSKA POLSKIEGO
Jabłot'J s ka f,ódź. Wólc zat'J s ka 27.
Pan Bąbelek wrócił do domu z zafrasowaną ny, „MERYNOS KRA· 1Sabat, Narutowicza 1 nagrodzę.
w Łodzi, ul. Jaracza 21
9714k Północna 1·3. 10830g l liSIĘGOWOśCI ame·
.IOWY" ł„ódz, p~~"'''m inq.
przebitki .
- Czy masz jakieś zmartwi enie? - zwraca ska 4.
się rykanki.
iam- PRZYBŁĄKAŁ
10490k · KAPELUSZE
Ostatnie dni komedii M„liere'a pt. „GRZE
si ę doń żona.
;:ki~ męskie ')d '/Oil zt pies wyżeł obroża żół przemyslowPi , iedn o ~ i  GORZ DYNDAŁA" w przekładzie Boy'a Że
- Tak ... - odpowiada mqż. - Muszę ci wy
Duży wybór :10.~ca ta. włsołe k Stanisław. ty plan kont, sten'lgra 1c- ńskiego :
inać, moja droga, że nasze interesy stoją co·
Początek o godz. 19.15.
1083Gg fii biurowej maszyno.. Manru" Główna 30. Bru1'owa 16.
raz gorzej ...
poprawiania
p ·sania,
- - - - - --'-10.....·>""-.36k
Za kilka dni p.remiera ·świetnej komedii
- Więc co lo będzi e ? . „
Jana
KUPIĘ książkę „Me- laołiarowanie nrac~ charakteru p ;sma, p_is· czeskiej pt. „Igraszki z diabłem"
Trudno„. Musimy się coraz bardzi ej oma rondowego. po.1e- Drdy.
Neumarka,
chanika"
d yńcz<' !W. ozdobneg'),
'
AndrzeJ'<i
Michalska
1
graniczać . „
POMOC domowa po- 1 lit ern ictwa -naucza•a
A e
zgadza sie mal żo nkri. Dob r ze TEATR KAMER.\LNY DOMU ŻOŁNIERZA
10864k trzebna. Próchnika 18 Koedukacyjne Kur~y
3l m. 12.
jnk to ja mam zro z umi eć? ... Mni ej pożycza ć,
ni. Daszyńskiego 34.
10862g Stenr. grafii Centralnez ogrodem m. 7.
DOMEK
*
czy mni ej oddawać?.;
Dz i ś i codziennie punktualnie o godz. 19.15
Dr "VOYNO, specjali- 7 ~0 m kw. do sprzeda POTRZEBNA po;;;)c j go Związku Stenogra
Rzecz dzieje się we Francji. Pew na kgospo· s la ch„ r ób skórnych i ma , tel. 260-43. 10.863g domo'"a ul. Cmentar- fów _i .•Ma_s zynistek R sztuka C de Peyret-Chapuis „NIEBOSZCZYK
w
d yni nie wi e d z iała jak się pie cze pla ce , w i ę c
PAN PIC"
ręczna do na 1, m. 10 , (front lI 1P . K iLnskiego 50.
za1rzalo do książki kucharskiej i czy la głośno: w encrycm ych. Przyj- MAGIEL
1
10758e
10860g
pi~tro).
Młynar-.
sprzedania.
7,
ka
Pe.mors
je
mu
- „Weź Jyżkę masła"„.
PAJQSTWOWY TEATR POWSZECHNY
1086lg KUŚNIERZ CiO"sz)•cia LE~_CJE „ angiel_s k i~go
l0 837 g ska 43.
Skąd mam wziąć ma s/o? - rozgląda się 3 - _6 pp')!.
Drn;konała sztuka Lilian Hel.ima.n pt. ,,LISIE
mem_iec·
LE!Cl~lCA lekarzy. spf' SPRZEDAM 4-ro Jam błamów potrzebny na. n~' .1s k1e„o.
pospoclv ni.
Narutowicza GNlAZDO" z życ , a bankierów 1 farmerów
k ego.
·.
.
T 1 f
d'
cja! •si•ow ora.: _gabtnel
•
_ „ Wb i j c ztery jaja"„.
;
10843g amerykańskich.
.
m.
firmy
do
chrmast
tv.
une
e
10
ra
powe
._
rl f'nl v ~tvrznv Pln r~nw
7
46
Skąd wziąć jajka?
'
ken , Daszyńskiego 4 9 ,. Mars·'. Łódż, ul. św.
ska 3, telefon 2\fl-48
„ Dodaj dw ie szklanki wody" „ .
Teatr „SYRENA" Tran,rntta t
10356g I ntoniego 5, telefon LOKALE
10709k m. l l.
_ No, nareszcie mogę zabrać się do lego
premiera ,.PANI PREZESOWA". 'Po·
Dziś
-I0857g
154-45.
'Tlai.drl-w
SPRZEDAM
odet;-hnęla z ulgą gospody ni i na· DENTYSCI
"lac k a.„ domo- MIF.SZKANIA 2 razy c7. ątek o g'1dz . 19,30. Kasa czynna C\'lły dzień
dobrym stanie W')j- POMOCNICA
brała v.rody z wrnderka...
wa do małżeństwa z po 2 pokoje kuchnia ::>d godz. 10 rano. Tel. 272·70.
l lli!NTYSTA WOONIC ~kn P olsk ie!/;" 118
* **
1' w11· Oddzie I n:v, wyremon-·
10838'! dz ie ckie m , po'zuk
KI S tanisław, speqal- .,.
Rozmowa podsłu cha n a w tramwa ju~
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
mostki KUPUJEMY, sprzeda· na. Magistr•cka 34-11.
- Min/i>m \\·cz oraj pr1y kr y w ypadek „ . W y · ność: korony,
tow11ny domek - od,.
ct
·
1
· ·
.k
•
'- •
Piotrkowska 243.
10324q stąpię za zwrotem kosz
ourCiz sobie, ze w ·awiarni zami eniono mi pa - porrelanC1we. Anrlr1eja Jemv omy, place Riu
,
tk
oł j
1 t I d l
o
pnmoc
11 , t el. 154-12 1063!lk ro Pośrednictwa Pl a c POTRZEBNA
to .„
n wes e. opere i 7: muzyKą
s a n e
tów budowy. Ofertv.
6-4 10° 4 •
,
w l nn,C'i
J
„ „t · t
• I
~ Któż i
A.'
CNOTLIWA
\
J G"lb
" "" domowa na przycho·
c mog znvra<.: WOJe 8 are pa LECZ. lĘBOW ora1
- C o . „.
1
ZUZANN . '·
er a "
'
wydzielonv".
nowoczesna pracown ia SPRZEDAM krosno i dnie. ŻProm skiego 36... Dom
Io? .„.
I rr1 jbmasz~·nę, l' .ódź, m 27 . Zielone dr?ewo · .. Prasa" , Piotrkowska
Nie mam pojęcia.„ Ja wyszedłem pie.rw- 7 ehów sztu<'?nv<h
TEATR „OSA" (Sala 1łmowa)
10835g
J08?.6 R Nr. 53.
ul. Południowa 7fl
p;ntrknw•1-~ _11___
szy„.
Zachodnia 43. tel_ 140-09
4
dobr a
l08 !l !\ POTU;ł;. ·;A.NA
GABINET dC'ntv~1vn
.* *
-VICTOR. IA" 3"0
Szef 1·esl zdenerwowanv, bo pana Kala sa n·
Cocl7ienn1e o qorlz. 19.~0. w nlP.dziele i śwlę
m. CJ "Spodyn 1· na d')brv. ch L3""010'1P.
:>
nv Mak•vmil iona PrP. - " ś · o l
·
lego jeszcze nie ma w biur ze. W reszcie zja· qiPra 1e Lwnwa SpP · sze. c..
•a o 16-ej l 19,30 komedia muzvc-zna 'll.
WR l' ' •nkach. KilińskieP acon<i , meS prze- go 46 m. 28.
.
w~ ~~
10827g 7.GUBIONO kartę re- -.ROZKOSZNA DZIEWCZYNA". Ostatnie dni
n"w"' 7P<n a re Je;,tr„wa11ta.
cialnoć;ć
..
d
Gdzie pan by /?.„ Dla czego pan się spo z·
p r acz jestracyjną RKU-Wie świat pracy otrzymuje 50 proc. zrużki.
am. Do obejrzenia POTRZEBNY
orotPtvka zębów r.„ ,, ,._
·
ś
10731 k Piotrkowska 34 Iski Pp
ska 26a
nil 0 qodzinę?...
Stamwistek
praldo
praczka
lub
.... - Bardzo przepraszam, panie s ze fi e.„ Ale
·
. 1 luń '
.
··
10S50y .
z c zapkami.)
Wrześnieóska
ni chem;czne1 ul. S :en sław ,
Ak"!'l~fł(•
miałem wypadek ... Spad/cm ze sc hodów...
10859g
Nr 28.
kiewicza 34. sklep.
RÓŻNE
Co mi pan opo w iada za bzdury?! Ca/o
„Lekkomyślna - siostra"
ADRIA 10829!!
AKTJSZF:RKA Lagow
onc/7 i np srarlal pan 7. P schnrlów?...
kartę
pomL•c ZAGUBIONO
- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - • ! s k a Irena prz:v.imuiP BRYCZESY zanim ku ' KUCHARKA,
„Gilda"
BAŁTYK RKU· 52 t • ' f<n
f)l')Ol!JNE
p') t rze b nP re1·estracyJ·ną
pisz gdzie indziej obe.i lk· uchenna
'
Ir. z.aC' Iin d nia
fi}
ff,.
,
r:.
i}.
...
„zielone lata"
BAJKA Fi((aszewski
106'!0~ rzyj u W?jciec~'JW· 1 7.,,.taszać się 15 _ 17 . KC1nin,
151-76
Film dla młodz.eży dozw0lony
gimn:njum Henryk. Koło, ul. ToP1otrkow~trn S\ oló"ka
sk:ego.
DOKTOR RETCHER .,Progi am ak tualn:iśc:i Kraj.
GDYNI A 10858g
Sędzi->wska 8 ruńska 21.
;r1Pcj111ist11: wen P ry~z- J5~_p~o - Sprz~.c!_cl!_ 59 p0przecznd oucy •1a f,órlż.
LEKARZE
i Zdgr. Nr. 32".
1flR3l r ZACTUBIONO dwie le
107 ~~k D 0 ind 11 ·ka
skórne. płciowe SREBRO w lrnżctej PCJ
ne,
HEL - „Młodość Tomasza Edisona"
pomoc gitym11cje tramwajoDr BTLINSKI powrórił fzah1111en :al. Polnrlnin- "'1<ici kupu1e M We\· POGOTOWIE K;·awi<' c PO'T'RZEBiiiA
„Siostra lokaja"
MUZA Kilińskiego- we. Wydmuch BroniWojciechow ski rlnmowa.
9435g , ner i S-ka. Lód7.. Pintr kie .
choroby sPrca 11-14 w<i 26 2 _ 7
POLONIA - .• No" w Casablance"
reperacie. 46, sklep sp')żywcz:v. sław a. J c; czmienna 31.
10691g Or TEMPSIH specia- knw<kA 11'>. 1PI 12n ofi Poprawki,
Legionów 3.
Film dnzwolony d\a młodzież.V.
108'.l'>~
1083~'.1
specjali lista: weneryczne ~kór SOLIDNE mcb ~e. knm Piotrkow~ka 59, po 1
Dr SIENKO
POTRZEBNE wykv.:a· ZAGUBIONO ksi ąie·
moczo· p!e1y i ~ ~ ierly1'icze tap przeczna ')ficyna.
„Uczennica " I A
skórno - wene- ne, wło$ów
s1a
PRZEDWIOŚNIE .
107?'\k lifi!rnwane "szwaczki · c zkę U b f'zn1pcz:ą
p 1·otrkowslrn C'zany. firanki, dywu·
16-;18 płci<>""e.
13-14.
ryczne
1ni. ,s P
ROBOTNIK - „Bitwa o szyny"
"
132
k"
·
.
]
K i ms ie,e:')
PUDELKA na zamó chalunnif'7ki na piża Kł os iński Henryk
J436k nv, pokrycia ,.,, ń '' l r
114 _
·
„Wakacje"
ROMA fr·ma , Nakład" Łódź S t "ki Pien ' nv 11
DR RÓŻYCKI, specja Or MIR.-, Kl _ atrnsze· W 1',uczak Zamenh'1- wienia wykonuje:. Wy my
„Chhpiec z przedmie ścia"'
REKORD
10834q
.
m.
3.
Listopada
Jl-go
·
Tek
PudPłPk
twórnia
10727k
!_a_._2.___
knhiPrP.lista chorób knbiecycb rta, rh„rohv
2
STYLOWY - „.Sluby Kawalerskie"
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