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BRUKSELA. 4.4 (PAP), Premier) ma s1i:macen,tro\vac swe w::\'siHd na 
Van Ackcr oświadczYł w padameu" i z3.::;a(i,11:er<lien~w.ci.~ hl.i:mmiOYl'yci!, :1-l0~ 
cia belginskhn. przedstawiając swój l HQ:mlcZl:JJ/ch i sj}o~cCZElych. któ;:~ do 
nowy rząd, że gatlMt~t jegO postano-: milmja nad v/szvz;tldmi innymi i do 
wil, łZ iłOWY parlament sam zade .. : których l1",ieiy przystąpić e.nerglcz
cyduie. czy w sJlrawie powrotu kró :nte. 

NOWY JORK 4.4. (P A'P) - Kores I Nad wJ1liolSldem BYll1n~s'a I'OfZlW~ę: I deI-egalt :E:gi:PIOI.1) - p'nzffW~<dn&ClząCY la Leopolda na tron ma być przepro i Nowy rz~d powstrzyma się od 
pOll4!'ut PAP donosi, że na t~,jrnym ta się oŻY'\VliiOI11la dYlSkusla. w ktorcJ I dr K'!lo Tam Obi w:v:raizljq ,pr:z'ekona- wadzony pl~bis\'lyt. Premier podkre-: wr,zc!kiel inŁcjatywy j}oiiiYCi:neM w 
po®iOOzeniu Rady BezpieCiZeńslllwa,! więklS'ZOŚć deIegatów wYIP,owie,d!z,iała nie, że da1:slza d.~lSja w SlPil1awi-e śm. że nowy rząd pod tym wzgł~- i sprawach. które mogą poró:::nlć Bel
k.łÓ<r!e oobył.o mę w :środę dnia I g:ie. bez ~rus1:irz.eżeń ZIa lP.rzyjęciem ap.e].u pel"lSkie\gobe.d~ie 'l1i]e\pohrzetblIla. i dem stoi na tym samym stanowisku,' gijczyIrów. w chwili. li'ledy zjcdno-
8-go kwlB0iima wiec2l()l'lem, OOliąg- i wn101S1lm. RÓłWlntetż amba'sado:r LalI1(g1e Wniosek Bymesa zos,t'iłł przyJęty, co rząd poprzedni. 'CZICll4e jest nieodzowno. , 
uIIęło pm'Ozumicnl!e w f1FmWe proce- i ])opa,rrt BYI!1tlffia. wierd:z,}c. Ż'e wn1iQ- 9 głosami, deilesMJt AiUis1lral1i[ PO'WIStrrey I Przedstawiaiac parlamentowi pro.- Swą p'lllitykę iinansowa nowy 
dury. J~ka ma być ,za9l101s~wa!na p1"zy i s,e~ jt\iglO zmi-eI1za do utT'WaIIe~,ia, po'" I mai się od .l!:t()l~?lWalI1i~. gram nowe~o rządu. Van Acker 1r~~~d Pfaglaie ODrZe? o zas.ulę ;;ta
l'iO'Zl'\riązyw'ainilu PNJble,mU ill'aMik-1~o'l ~OJU.. Plo. IdaJIszYlo'h iP!rzem6wj~eII1ll,a!Clh I . Naslt~'Pin!J.e p,os:~ed:zeane .R'ady Bez- ,ośw, ia,d,CZ" y,; ze ma zamiar rOI, egrać lJli1Z~CS~i ,ir~l~a. wfitaua p.odJę!e 

• '", _ I S:Jir Caldogam:a. BOlllueta. HOI~lg.solna PllelCz'en~'fwa o;~be'~z:i.e 'SJlę we wtto- tr~y b~tftlie: w s,prawie węglą •. ::en D-ew!~.. l{l"iOlU C:~'l:cm u{~z!l.)lema 
T~jne p~SN%ł:zemlie ,odbyło S1~ po poll (dJea'eĄg<l!t iJ[~iJ:t>tu) -prze:WGdn'lczą,C-Y r~~~tJJIa ,~ __ ]~'.:~:=::~~!J:a. ;i trR~. INm!' §$łtte:* ~Jł!J~i kreayww dia fm8JKtoowz"niil od. 

golbiIDny,eh ~brad!łieh v p1li.bh~zny~, I· - ' ~udowy i przemysłu prywatnego. 
kitu~ p1l'zeiMeg podał::l:smy '\V dJD!IU I W dl k' 'P'dy zosti!m,~e ~.vygnma hitwa 9 'wę-
wC2lOi'Jl!l~ym. ! '" J ~PQllii na mo fi grec 'ł!ł 'J,ueł ł płace, b~twa o eksport będzie 

0zł00Ir..0IWffie Rmdy na t:Qn;vm jpOslie-! - ,ta1l:że .wygn~:!la I .B~igia odzyska swe 
dzfeDi~n ll!g<3łh!1iB si~ 1łl8 o(łło:ienłie dtrs~ I ,agr~A}0 n'111cl zbyiu. D la osią-
kusji w epl'aJWie il'.ańskieJ,' do 6 mala. I ~,' ęCUl tego premli:r wezwał do ob-
Do iłIeigo tm.-m,jJuJu Zw. R>adz~ooki ~ 1MB nUlki cen i wZIDo\żenia wysl~ków nad 
m~ją il!lłIożydl s,pa.'siwom,1md;a li Rmd:a IWy ! odbudową oraz (powIQks.zeniem ma~ 
da OIpt'linlę, ftiły dsIsIIe ikIroiJd 1riInn!y ryna;rkł helgHsldeł i IO{llktw~. 
być podjęte. BIFHJKSEld\, 40'4: PAP). N~wy 
Ponl~aż ipOMzuDlien~e tlO IOlSItągnię II! I n II! V k U n ft MW H". e". ry z· 'gabinet belgijdd v«an Ackera omy 

te 2'JO'SItał.o lUl lIJOSioomenu taJnym, D!O- II u ii:Ilł '11 ~ Ul W UI,.fIl .. H m.nł 'VI parlamencie votum zaufa-
si więc fo.rmełnłJe tylko ebaiMklfler Dn- ,i i k § 
fol'ma-eyj'ny. To rei Bada lO~ła LONDYN, 4,4 (API). Jak wiado- sa brytyjska, niezależnie od wyŻl}a- głosowania nie będzie brało udziału D. a ~ w: ęK.S[&O' cią 101 głosów prze
się na il"ade do wy,da:ni,a n8S1łępuJąee mo, gen. Mac Arthur odpoWiedział wanych po&lądów porusza zagad- w wyborach 1 zwycięstwo przypa- C!WJto 91. 
go onej.ainego k(J'lmUJnl~katu: ' odmownie na propozycję komisji nienie wyborów, które wkrótce dnie w udziale pat'tiQm kon;:;Cl'wa- ~~,:----= -'=>~ 

" . ' .. R li B 'cweiistlwaldO spraw Dalekiego Wschodu w mają się odbyć w Japonii. tywnym. Znamiennym jest - Pl- t"1L;~~'@t,ol"J~'§U'~ UEt~lte.lrn 
"Członho'Wllc a y. ~~. sprawie odroczenia wyborów w Ja- t D 'l '1' sza gazeta - ~e naJ'wl"ększe . szanse JlIII> •• ~ ,.",'IJJ~ au In. fi\\> u 
k_1~ • na pOiSliedz-ennu ~niolJ."JDa Konserwa ywny )J al y Mm' 

spot _: .gt~ ...' -IPOnii. KomisJ'a powoływ, ała się na k' l d d '='rtTcięstwa maJ'", prz""dsi'awl'cl'ele C~.~t;"i'Ie;;;y".'"lK,"'~~','OW,'~."ana WL'll"""~ey człOtnk<lJiWle byh 0- donosi z To 10: ,,~an y aci do przy -"ol - .. ~. ~ <, .j 

cy.~n~m. :'''.' . " . niebezpieczeństwo wielkich wply- ,wielkiego kapitału i obszarnic", to 
boon) z WYlatklJ.cm ambm"a<dora Gw-, k " J .. D'" a szłego parlamentu japonskiego ku- l " 
mvkO' Seko~ł3!l'lZ Ge:nerlłl1my Til''Vgve!;V°W rea CJI w aponu. ZlSlaJ pr pując głosy za ryż, który sami zmu znaczy, zwo ennicy (Jawnego sy- LO~iDYN. 4.4 (PAP>' Jak d;o!n~l!l~ 
Li:e o~ó'wił IŁ członkQmii Rady SZel'{>g II ~ - mmm --I szeni są kupować na czarnym ryn- stemu. Uire,l1icJa Reat6ra,. poHcia ame1rY'kań-
r,agadnień .zwląz,~ll1lyeb protokółem Cli' d" ku. Ceny ryżu są bardzo wysokie. "Daily Worker" pisze ż skaal1esztowata w pobliżu Wuer.z-
m'a!z ]nne Sl11'a~ty .admIDulil?!i:rucyJlle. -oJ"'-1 encl e~j~pscy W ten sp.osób tylko .bogaci kandy- M~c Arthur zadrwił sobi~ z ~o~~~j ,b:~1l1~a k~·~'~e~e ,'~!a:~:vjs:klern Marta 
Cz~mn],owqe I\~dy w eelaeb tnifo:rma- '~JY • I daci maJą zapewnIoną pQpular- l~lędzysojuszniczej do spraw Dale- .! ttei~.sa~ ~,Ol~)}Yi,a \]~~k~b~ ~TYW,atną 
c)"jnych zrr,y,loom{lli silę z :poglądami na s,tr({,],~J\UBn 1:1oś6". . kIego Wschodu która or~ekł .., .selu v ta.kę li:1l1era. .lIil'l!z J,eIJ zaimo-

.!. . , .;~ b ' ,<o a.;,:,e IWClt \"1'''01,: . t 'l' 
S1T1t.1·a'Wę, ].·~'kap,l"Oced.u1"a m. a być 7a-. IO'N'DY'N 44 ('PĄP) . S" d,' WS'7".".'~·'" .boga",l· kanrhr(~aCI' pl',S7"" Vi,'VY or,Y. prz.ep''row,~,.''':'n,:" .1.,'~d~v,." ., ,'.:I v ,".',e.s"a,n'o"',:\.'lsm Jako o,f,ker t.. • 'Ił .... ~ kOł.. ~,r:,... I \0.'"1', __ t!U' eJllCl \V f I "'f'f 1.,J'I,.; .. y "', . ,U.,,1 ." ... ,,, .-:-"~,, .,' . ' .... ;..,. ~'.~w .. ~,' l..t':' to..'V , .. / .. - C: C'" J, I 
st,'lrSiIlWa,lita w :8E1l":J!W!l8 8IlK,~U'.gl ll'~M; le.J1 Mik'" "'] ~l' t Ok 'd'" Daiiy IWail" 'należą do .t.zw partii ma p.~zynio~ą llapeWno ':ZWYClę~twol' '"<'.:N. ~(~~':::",.(dIA?: ,Iit1'e:-a. a O,J\::lec 
w śWI'ełlfi odrpoiWied21i lł3ideSlłan-yeh 4" ek" ,,~'~~~'~'"'l o~ IOSl l, sl'lkr,aJ d na t zle~~ liberalneJ' n~ czele 17tóreJ' st' oj pul reakcJI. pe!l1l fUl1iKc!·e SedZlOR:O w MOlnac!hi'U1n 

Z 0..11.· .,~,: T, .' ,wH~IUJ1'I.a na P'a!Illl,ą!'ę effiQllIS 'l1a'C'l'l ., '- ,-, ll0d O'1r "l'''aCj'Q alU l' k 
pł'Z8Z W. .uaQz~eCl_ 1Ol"JW; .~ailI na " ,dl cJk', ,h '~_.. 4' i '- 'chny, dobrze ubrany pan Ichit'e . " .. " I ' ',er:v!cans ''l. 
poośbę SlC'kil1'etaNlR generalnego o u- S.uU CIIl le w WHlIU mallca 13J.., w H. " . -------~-~ __ 
d .• l "bl" . h ilnf . ~.~ NrulIł ik,tórycll 2,0 osoóib z<o",:tało zalbiltyclh a atoyam. Drugą potęzną partlą Jest ~c?',!!!,<r",k"~~a_ ,B __ u_lg_!!~l'l·: me enl~ . lłZSlZ~C Ol'mfi!cJ,.'" , I ę ok<oło 300 rilllllIl cll ' partia postępowa, która wystawiła _, ____ , __ ~. __ -.!. 
pne poosI,edz:ooiiIe: Rady odbędziiłe się w " y;. ..' około .400 kandydatów, socjaliści i 
czwaFltek o gOldlll. 11 I1'31DIO". B<ryilYJ,s,kl. kons'l1~'~. bail1l1ci 1 ~1Il1Il-e komuniści wystawili razem około AlB V Ił n 

K () , gmaohy były si(1~zez<one przez wo<]s,ko 600 k ci dat' I t· . . V . OSI' nra 10 :1'~I~Rr1lł~.j:ft'~.1 
ni<~~~!ś~O~~~~1sad:t!P Ór~~~ :!j~:~:n~~'łO'a?Ow~~~~ Sik'~i='J~:; sze, w~~t:w~ły°;~~e~n~k~~ ~O~~~ . ..p V IV . Ul1~i·dió,Ja 
OI?lby~o się ,w?1<,eine jaiW1lJ,e P.oISiCl~ze: poiHcJa jpaltr<OłolW'a.ły mi!a.s1:o. dyaatow, Nlezale~i 800. .,IW/CEfta 
~ue Rady iBe~,Pl1!e,~reństwa. W Z;V',lą!Z SlhldClIllci kjrą:z~i po mie,ŚCiie w ma- Zdaniem "Daily Mail", 50 proc. łI .11 pr@lIC, DOW®;@ },fl:iUb., 
k'l: z dYlSlkJ1:!S:Ja. j~a~ oidJ~ył-a S'le. na łycl1 grurp.wc.h. kobiet japońskich uprawnionych do LONDYN. 4.4 (API). Jak dono~ MOISI . 
tU'larYlm posl:ecLze!nl1U 2 dlma 3 ikWH?t- ___ .,~",,__ szą z Sofii, ,prem~ bułgarski Timon T ' rWA 4.4. (PAP) - Agernoia 
!I'~j:a w s!J)ra:wve 'P1slm ambaJsa>C1oi"a Georgiew. wygłosił wczoraj prze- Sk'ASS do~'o!Si z Sofii, iz pnasa buł<'a~_ 
Groilllyko d 'l"zaldu pel1skielglO, seilue- Wo"'dz b· ~nd h ;tler,O,rns., bl<ch mówienie. OŚWiadczył on że wkrót • .a p1:zy ł~ł,a z . '\\~:el:kim zadow{)leniem 
ta:11z . s'ta.1iJu Bvm~s wy.s:tclJptt z pro- a li. CV' {1l.. ce b~dzie zwołane' wieJJrle Z~roma- wl~d?mo~c () skta.dzie TIowego rządu, 
po:zyicia odro'c0enia dVSKJUiS1j;i nad dzeme Narodowe które wni~sie' do [' ,z~en;~vk "Fr{)J1t Narodowy" pod~ 
apellem p,e:N,lkiim do dnia 6 ma;i'a. n,~, 'PI- ~m ~onstytuCji pop;aw:!tl. konieczne' l~;~~' l IX gah~?c\ ~Jiłada się ,z dOthviad 

0.0 tego ierm]uu mia!tbv rZą!d ra- UA b ~... la zlikwidowania ustroju monar- !'I~t6 Cl . P'(k!,ły Ww i demokratów 
l'.1'z;'e',r.Jl'II' ; ""z'>id ,'n "'l'I"hl' ~~'7,~,.1.slltawlljć ::ml!! histycznego. ,II'~' .rzy 11:&,pcwno, .przyczy,n:ą si~ d~, 
'Ul • \"ol\l ~ "'... ",\01 ,,'N 'ł'",,,,OU IJ, ~~\YOrZenl.a p'r,aW:dz;':,,'cJ' , '1 .. 
sPTa1w{)lzldalllti,e W siPlrarWlre \VYIc'ofania 'i"!f,;~:2IIlWLI1ił" tr';' aftlli1i!1!~ilr.llilft ",)jofij 'J{:iJ~~:H1!3' u. ,Następnie premier mówili o wiel- łudo;we' , . ',1-;, •• aeIno"~r~C.ll 

\lifT łli~~.I\lhlllll Ij;~ Urn.Il\\ll:MllllltIWJol i!~,!19 IlIllllllJ.:",n~'l1:IIUI k h d i j,.za ,Lq a iPrzelano' 
wojls'k mdzie'd~j'ch Z P,err:S!l,i. Gdylby Iti!' lC za an ach, które stoją obecnie kl1wl, No'wy l~zad <, hę 1 " . ~. ł vned",e 
do dnia 6 ma,j,a 7Jals!zlv ia[cieś nie- LONDYN, 4.4. (API). Władze oku ;Bormana, którego losy otoczone ~ą pl:z~d rządem bułgarskim a mianQ- utrzymania se~deczill~~11e s:-zy _ k' ~ 
p~z.ewkLzialne wy\paICLk;i. Rada Ina Wlnio pacyjne w Niemczech obawiają si~, tajemnicą. Jedna wersja głosi,· ze wl~le - po zawarciu traktatu po- z' os,w<ooDd,zjci,cle:m rf"łoa,r!' .QSUHl Zo~ 
sek iedl!łeg,o ze s'Wy.c;h czł,omJków że działalność grasujących obecme Borman popełnił samobójstwo w kOJowego z mocarstwami . R d' k' ~ b li. - "w. 

~ 1. b d h'tl k' h o t J'e 'w Be l' . d k 't l sprzy- a. Zlec- 'HII Of'llZ postar" si . 
Pl1ZVlS'talvha;uV n.i!e:zw:łlOoZi!llie dlo 1'I01z- au l erows lC, pOZ s a. l' lnIe, prze apI u acją, inna mierzonymi, polity. ka zagraniczna ~a.nde nm.:m'alTI;r'Ch 'siO:U"TI1~O'!' 0z'enlawsl~lą 
pavr:ze11,ila smawy. pewnym związku z osobą, Marcma znów podaje, że został on zabity t Z d .} '" li!. n 

odłamkiem granatu koło gmachu n,0wou ~orzonego rządu nie będzie J.e '1l0cz<OtJlymi. W, Bry~alnią ~ rnll1V~ 
opery. SIę w n~czym różniła od tej, którą llil rpań:s,twwmi demokratycznymi. "', I!Ilk ł kilU d I d l! ł c prowadz,lł rząd poprzedni. Będzie Gaze,ta "Ziem~e Dzielsko" s,t"'l"er-

. . , . b o po l. y a po OJU i przyjaźni z za. ,i, UltW, orze,nie ,itlOI\Ve"'o rządu o I O (I I no O ZIO OJq Dzisiaj donoszą z Norymbergi, że t l t kk' d ż " -
. • l'!I'J.' , sierżant policji w Monachium wszyst.lumi. państwami demokraty- s'Łar.o ,pOW;I!nue"n'rz'ez misv łU'd'owez 1.-. 

" hitlerowiec, Johann FriedL zeznał cc- ,J 

WASZYNGTON 4. 4. (PA,P) \ - Argcnl czy-c:h żołin:ierzy SQ,jluls,znl!lOzych. pod przysięgą, iż w październiku cznyml. UC~J:cI{)m u.l.gi i ra do §,ci. 
<!Ija .,United Pl'ess" dionQsi z M<Hla-· D.zie'IlInik "Siidideutsche Ze~tung" ub. roku widział Marcina Bormana Bułgarię zawsze łącz;v6 będziekT{)~S.:r~ż,·Rabo,t;riici~koje. Dielo" pod 
ch'i:ulll1;. ~z zQr~ąd wOj,skowy wamery I pod'!t:Te,śl,a, iż upłynie wiele cz'asu, w samochodzie przed konsulatem wieczysta p:r~yjaźn i braterstwo cle całe,~o illOWYd rz~ p{)'~Iada p-op.ar
kanslkle<J strefIe OikJurpacyj1Ilej wydał z'anjllll i!deol0'gia hciltIlermVlslką zlOst,aillie hiszpańskim w Monachium. Friedl z Z~R~, ktory· dwukrotnie wy_ nąć w to ib_na~o :1 ,4 bę~z!e umIał s!~ 
rozkaz ahy ż<oł.nLer,ze p,o Dasit,alIliu cie 'I wyltępiollla w Niemczel(')h. przypuszcza, że Barman starał się zwolIł Ją z niewoli. Będ.zie również N;e . !~olt';mle lntere'sow BU}gar-ll~ 
mnQśc,6 olwd.zilli t~]jk1O we dw6jikę, liub _ o wizę na wyjazd do, Hiszpanii. w przyjaźni z demokracjami zacho- ;e~elr~' Wm;13 FI'IO,~tu Namdo'\",eg(). 
w tróJ[kę - ~e'cJa'llnie w o/kręgu mo-I KołJa alianckie wy,-raiają przeko- dnimi i Stanami Zjednoczonymi ~'a~lo1!\"a eCY~'1e kP'O:"Zlę~C przez. ił mo. -
nacMj,skim. 'II W H' ." Od ł ",ą • ,~, , " W .L'~os ':w~e me z<OlS:tał WJPr 

RI()~k,a:z ten ,ZO:5-t,ał WYlda'llY" ""dyz', iszn~nu W,I mo 'ta OuU nanie, że dopóki wi,ldomości te nie do kt6!ych naród bułgarski żywi wa!dzOue w CZVD" V 0-
t>' r'1l.II ~ zostaną sprawdżone, bandy hitle- głęb?klszacunek. Bu1'..garia będzie ~-;;;;;;;;;;;;;;;;==;;i;;:;==;;;;;;;;;;; :i::: :~~~r;~:',i r<o~~ałę~ion~ł ,Siccil LONDYN, 4.4. (API), Koresp0I?-~ rawskie będą, pOW0ływały się na wspołpracować z państwami sło,. 

aj .l o, to> .J ,,~1 ołak6w l are dent Reutera z Madrytu donOSI ze tajne rozkazy Bormana a tysiące wiańskimi: Jugosławią, Polską, Cze 
sz'to~:a[ł'la oko'ł-o. tYSIąca osób. w Ba-! sytuacja gospodarcza w Hiszp~il ,zamaskowanych hitlerowców bę- chosłowacją oraz dołoży wszelkich 
w~,riI ,ukrywa .. Slę. je'~,zcz~ ,\Vi,ele b. jest nader trudna. Litzne zarządze- dzie go uważało za przyszłego wo- starań, aby zacieśnić więzy przy-

De~egoCci~ po~skich uClomwch 
uda~e się do Paryża ofl,cerow a,rum nr.,emle'CfbeJ, 'kItórym' d· . " d ~ .. d ,j R jaźni z Francią 

ł ,din ść d4Jis.tal'C'za żyWlI1 'ś' Of', n:a rzą u ~lerzaJące o ,opctnowa .za ..... zeszy. " . 
lU. O. .• o c, llCer<o- ma sytuaCjI wywołały powszechne "'---, .'_,,_ ~_, .... , .• _. Do Paryża wyjeżdża dele'gacja 
Włe Ci o.rg,amzuJą w lasa,elh i gó~ach n' d l' L ..'II i b" I km polskich 'profesorów'" skład7.!·e .. 
b·d kit "r,e nrupada'ą . d' .leza owo eroe, UI'.IIZ e o aWla:lą PO S I I' I - "-au y, o .] na pOJe, yn- snę głodu. Tak więc - pisze kore- ft V O re~tora Tade~sz~ KOf~rbińskiego, 
itiIii + ....... 1IillIIiiIiINll spondent opowiadania gwiazd U!Pi .,...· aj dZIekana KaZlmJerZa Mwhałowskie 

:filmowych, spędzających wakacje w WARSZA'\VA. 4.4 \.:)1), W me- osol: .łym sa, molotem t t. go/ .pro~. dr. Franciszka Skupiń. 
Sn'i!Hf.lUII:!!lowunłe Hiszpanii o panującym 'dobrobycie. . 'd ł urys ycz- sInego l prof. Stanisława Skowro-

J;l'& UiW .lIIlIUi są absolutnie nie zgodne z pra"vvdą. ::zielę, dnia 7 bm, o g. 10 prze po , nym, r:onstruktorem jego jest inż. na. 
We wczorajszym numerze "Dziel} ~~tuacja szarego człowieka jest na- odbędzie się na lotnisku VI Mako- Sałtyk Wobec stwierdzonej warto- Uczeni nasi sl:łarhją rewjzytą 

nika Łódzkiego" w artykule pt. Lr krytyczna, to wie chrzest samolotu "S2:pak 2", ści UŻ;) :kowej "Szpak 2", Warsztaty Pl:l~GSCi'cm LIIl:: 'Sk~1:1! którzy ,b~-
"Anglicy udają grek,ó:w" zost~ło Jest to pierwszy po wojnie projek- Doświa(~czalne rozpoczęły już pro- Wl 1 W P{}lsCG z konCern wrzesma 
wydrukowane następuJące zdame: Okupacia N~em~ec nrzez towany i wykonany przez pO,lskie- d kCJ' l t' t t zeszłego roku. 
Żamoinym warstwom rolników ~ r u ę ~,amo o owego ypu. 

~ngielskich, których klasycznym 10 lot go inżyniera i robotnika s!lmolot. fT1!!""WJ'.!F !lVŚi""~~"":&~hW,M;:tJlli~~~~mr,J~hiiii",:;ilM\i1ii+ 
prze'dstawicielem jest, Bevin .. .:'. Chrzestnymi rodzicami "Szpaka 2" 
Oczywiście chodzi .tl~ me 0. roln~" LONDYN, 4A (API), Marszałek będą wicemin. komunikacji Ole-
ków, lecz o l'obołmkow., ~ ?edyme Montgomery wygłosił dzisiaj prze- wiński i generałowa Spychalska. 
nask~tek omyłki 7,ecersk~e] l p~ze- mówienie w którym stwierdza że "Szpak 2" wybudowany przez 
oczema korektora premler nD.glel- . ' , '. 
ski upodobnił się do naszego wice- brytyjskIe władze okupaCyjne po·' DośwIadczalur- Warszbty Lotnicze 
P, ~erniera.~ ,/"'-'.' --~-, ......... -- ~Q§~,~łl w NiemS.~~,f.h }?rzez 10 lat. Mini~te;rstwa ĘQ~, p".n", l'·"~I.iil,_,9.~ij jest 4-1 jj!i1lm1ili~.~,.'I!III-,!III1rrllilllli _______ ~ 

1~1{ ,. ;';'J ,~li ~~. - ~~ 1~:';.:~t:~~IWWi?;~~?PI't_=Rn 

J ir ś 
j l~i~U li 
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Dr PCK 
Na st~mowi!S,ku iOreze,sa Glównego lJrace na'vJk,owa. na J),odstawi'e któ

Zarząckl P{)!ski:;;2:0 Ozeflwolnes~o K'rzy rd promoQlwa:ny iest w mIm 1934 na 
ża lEl'sląijJila w dnilu 1 kv/letll1la rb. c:okto,-.-a ,JTIe,dycYil1Y. VV ,roku 1936 
zmia:na. Dć:'cyz'ia mi:l1is't.ra Ohrlo,ny zo;"tajc nmwow:my bie,~dym sądo
Na,l'O,dowei w,stal 00\\'0Ia,11Y zte sta- wym i fUllKCj:) te s,oeb:a d,Q wybu
l:lOlv\.<:ska ,prc.ze:sa Ol\\v n e:;; o Z2,IPZq,- ch:u WOlny w 1939 r. '~wku 1~41 

~~ ~'1ll1 ~ ł ~ nr ~ ';lrilll 'i!l~ "., 1wl • '" .du PCK ob. Lu,ilw.lk Clhiristhms, na I te10 lVLoskwy dla z?z,r!ajo-r ~!i f.4 lj>.ta ~ ~.& iW.tI \M3\ ~ ~ '1J \\\lI ~ ~ jeg,o zaś m:ieisoe ~}O,\Vlo!any ,ZQls'kll I sie z ])Ostc:)~uni naUi(~ ra-, 
'. . ,. dO'ty:chcza'~'o\v:,r w;c.:,m0ZeetS Zar:qdu dzle,clJdej i tam te,i \: MOlskw~I[;'_ za-

W!ASZY N G TO::'ll", 4. 4. (PAP) -I basa:1-or b.ry,ŁY'JskI w Grec)1, wysluqt c1()itv,c~lczaIS sp,ra,wował llrzą)d p,r:ze- OIóWln,go. dr me,d. Brc,ll:ils!aw Kost- staie. do, ~Nybu::h WOI]\1Y merl1'lecko-
Age,noja "Lnited Press" (toniOsi z! trzy Ząd:l[)!la wobe,c pr,zywoaców [Jur i \'i'ndmozace\':o rady st8JUiU. NOIwy ga- k:'ewi'C'z. 1'adz,lclc'k,;el. l'bs-teDwe plra.cuie na 
A~en. i~ grecili.ie ~1il:l;s:teirsj;wo Sipr:aw! tiJ:, pO!I)uB:I!\,tó'W: ,., • I O"!]Clt . złożył . Ixzys·ięg.e re,~e'ntowi I No,wy plrezes Zcul"zH/{lu Gló\\1ne'2;o stal~OI\.yiiUl,:u lck'l'ownika Od:dzialu 
We:"1l1ę,:rz~ly~oh .WCląZ Jesz'cz~ (Jll,ltlY-1 1) ,sJ;c~,H;l\V2 n:1.~nal.'c!m, ,n::lc, IF~'Wml1~! 2'rcv:blS~U!PO\VJ R,vmasl-;:'iilJJO'S'O'\v.1'. I PCK st1.l'dil!nYal na Uniwe,rsy,tec,Je SZ1P'l't:l'la ]]~1..,Ka'fam:zlma w UIJalnow-
mUJe dOllles,;'en:a {lO :prefelm6w !pcr."o-, byc ,1'1i'zl8ih'''y~il!'ż.U w c.l.nvzl!, (l,}c·c:nc.h l LOND \' N, ~1.4. (r AP). A9;enC]<I Ren J UlIla KalzifffiiClr:~a wc Lwolwie .p 0110- sk'u p.od l\'UjtOV,SZ'e,\Ve',m. 
'W~noi'omU'lnych. shvje,rdzaj~ce, i,ż pra 112) A:rc~bll3:~Uli) D,;l)?2Sk~'ni'\IS, 'P{l~VtIli:~1l i i\;;~a. ~1011f)5i z Akr!. il I1;'Wf greckJ i nisty'ke i blIS.tO,r:iC;', DO clyrn prze.n:óst .VI, roku 1943. na aD el Związku }:a
'WIe p{)ł{)wa ,v)'IbOtrc6w ttHrueszcz.anych n~ił~l 'tlldn.ilĆ fimkC:.le rcgnna, 3} 1'\c.! m:m:Sl.el" SP!', z"gr. TS3Ildarls podał i siG !Da Wydział lVh::d:VC:li:1Y, ot,1izy.mu- tr:otow Pdskl'C,h on:u'sZ:CLZa Uha
na litStach nie żyje, utraciŁa już daew-, Wy TIZ:'!;O pOWliruitr'll lO,pcrzleć iSil: na lf.a-i do whl.domo~cL że Uuwy parlament! jąlc dYlplom Je:kafza' W ;naŹldzl;cmirrm naw:s,k i na czele grupy 150 P.ola
no prawa głłOSmyania, lub też wyem:-: sntdt:ie &Zel'6kiej k~~Ueji. I zbk.:rlo się 29 l-~wieiłiia. I~ząd zwró~ 11931 'r. 'vV la'ta'ch 1932/33 pra'Ciuie k6w z ró?:,llvch stJyn Zw. l~a,dz~~c-
~r<:wala od tprzesz,ł~ 1.0 l:alt, Jed'llocze-i LDNDY~, 4.4 (PA~!. A~en,c,ja ReL~l-, ci S!ę ~o !'l.1y·lan1 i?-ntu z zau}miem; kaltedlrze pa.t,o]o~ii ogólrfeji Q,Q ohow w SIeI-
Sllle ,Wlp~yalęly d0!U~:siem!l. od P?',zed" l' tera dlCtU?ISl z Atel~. 11:& TI11e,clzy p~nJą! rOZ(111Sami1"f1lcl.:H3Cylu w sprU'Nie po-' . Un.w:;r'sytclt:l Jana 
stawICleh r,ządu, sLwwrJza';<i'ce, IZ naz ml3ll1o.lr,Cil11;iotv'CZTIa rl b;olloem pa,rh! u- ~ wru!u !,rO:3. P1S?:1C w tvm CZ~l,,;e 
,\\1:,ska wieUJU obywa ~eii U,pt'U!\Vinj,ollych: l1liarlwwa(illy~Clh dOSizlo do POIl'ozumie: 
do glosOIw,u'l1ia z,os,Lały skreś,IQne ze 1~ .nia, na mocy którego sędzia tJuli ,-
.spliSÓW wyibo rezych. I zas oltl1zyrmał m~gie ti,hv:or'ze,uia nO· 

LONDYN. 4. 4. (PAPO - Agencjoa! \velg'o nz~du groe,c!kie!f{o. 
Reutera donosi zAtem.. ż'e EAM i ,tn-I T,e4,.;:i w OOWYiITI n.binelCie wstały 
ne glflUpy I e'lvi c ()tw e, które zbo,j'keoo.! pod!zfje'loiU0 w sDosób na,stę:pujący: 
wały wyibory, wyst.a6101w.ary prottest I ,tlł1W;'Y'lw6dca pa'Mdli monall1chi:s,tY:ClZinei 
do regeu1:ą DamalSkiill!o'S,a i d-o mo-I Tsa,1id~r:ils - mi1n4:ste'r SiOtt": ~a,gr., mo
oa:Sltw s<)jiUlSzniezy~1., sltwt.e,rd:zaljąe, żel U3.'l1crrlltS,t,a Telot,ok~5t -:-. m;Il1l'~17r SIPr. 
wybory były sf,ail1s,zO'Wrune. Pil'16ltes:ti weWlU,_ .Mavrom;,nalills-mllUlster 0-
p,odikreM-a, te rege/ll.t nie IP'OIWim.,j,M1 1 bI1ol11v ll1!a~ol~o'Wed.. Ste,hncnmlois .
z'Wlięk\slzać ,&we1 IOdlP.o:wiedziailmlOści I m~ni:ster Ik:~oil·dy~~cj.i. przeds,b1.wjc~:>e.1 
pr!zez ziIl,twleTldzeJIlJie tych sf'al!.szOiwa- PU!:t;tli na:l1O(w,wo-jt,bclralnel gen. (1.0-
nydl wyibor6rw ~ w,zy'Wa 8il'1cy\l:risk'l.1Q>lł, I na~es - m}I!l}:ster kOtt1lU!1:lk::vcL: A!eXHTJ i 
DamalSiki,nQ'Sa diO ultworzenw. rządu dna - m1ImS't,er g'osnJ'o,darkl nawd·l 
SikładadtlJCego się z tplI'zedsil:awicle:fi T~~i plI1z:\CwMcy h!o'ku pa'l'Hi umi'a~ I 
WlS'zySltikich rp,arlbii rpQU'i:y~znydh. J!b:ąd l~W:~l!1ych Pa'Pand~l~l. ,I~a:neJl?~,ulOls . ~ 
t,en plI'!Zyg'l'lt{)tW1alaly w Ja,k najikrót- \i.te!lillZ'e'loiS otr,zv~nal1 st,a~,lQw,s,\.a mI , 
eym cza'sl1e norwe. wo,1n. i spoo:wa.e- ms'ków bez t~'kl. . I 
d~iJwe wy!b.ail"y. P,artie lew1tC!61we PQld-, NowY ll'rem,H,r lelst beZIPallity!'llY i 

Dnia 3 kwietnia 1946 wku zmarł 
ciespicn'ac1h ,pr:zeżY'wlIly lalt 53 

S. i' p 

Vł~., ~,DV~.'~ :~ł 'M ~ ~ 'ii~ nt~~lV~~'1 :lfil+'lln!.. I V.r{I;>;, Im~ ," .;( ~i "";d '~&f .. !~ ty ~ifN,ra~ 

P'l'z,OTnyslowhllC. lI,i'l'Town<H, fa'bryl,,! "FOl·el:." . 
'\<V 'Pill,te'l~, dni,a 5. 4. 1\).10 r. o g,odz. 17-ej na,stq,pi e,kISIPOII1bac.la 

dro,glelh nam ZW1orr{ z domu ż~l{)iby przy ulicy Sllrze~lcó'W Rit. 
nio'wsk,:cl! BU 'N .Lodzl OD koś,cj'oła Św. MUlleusza w Pabianicach. 

\V ,'nblllę, dna n. -t. l!)JG r, <!) gad,z. 11·ej oGlpruW'ona zO'stanie 
Msza Swięta p.o c'zym nas-tąpi \vY1H'o'wadzc'.11e na GmenhH'z 
Krr:{ll,:cld. 

O smutnym t y ,nI obrzędzie zaw:a,da'miajq kre\v1nych, przy
jaciół i zmu}omyoh pQg,r::że,n.i, w ,głę~J'oki.m 

m~~dlynorodowa 
~~5~ W l.ondynie 

, LONDY.\)', 4, 4. (PAP) - Sekre.tar-z 
's!unu do spraw handlu za~r. Mar· 

quuud O~Wia(lcz.Yt, w Izhie Gmin, iż 
rząd hryiyj-ski wi'-vlercI.ził projekt 
Ul'Z~ldzcnia w roku 1951 wySołuw)" mię 
dZY'nul'odo,wcj w Londy,nie. 

k~-elśilają w pl'oteśde, że ponnd 55°/ •• II!m_.I!III_.!I'!!_!m. __ ... ~m1lll1~~mr!!W iiili~~~~~;;l'"J'&:7,l,\~a~~~·~!F:!f'5J'~\lI;?'t"~~~~~j):~~ 
wylbnf;Ców \"\<1S,!.:rzymał'o się od głos,o'w 
nia i ua:zyrw,ają wybory .,fa'm,ą pr,j 
iłllP'rlilllvsOową". P,rOlte:s,t 8:tiwticl'diZtli, Ż 
,,IlrotIllty!Il.Uorw.ande tej f,all'lSy wybo'l'Iez 
mo,że miee karłasrtr.af,alltle k.altrse®welD
cje da.a Grecji i może ~fP'O!wod()tW,ać nie 
bezlPi'eczltlą k0.n11pJilkację za gr.anicą". 

AgClIllcja Reultera dQnoOs~ na.stępIll'Le, 
że 2 pa'l"ltlie. klt6re "wysz'ł'y zwydęs-' 
ko" z wyDo,ró'W w Gre,eji partia ip.o
!P1lli!sów i Mok cenit,ro wy - osią8lnę
ły P'O'roOzumien,ie w sp~awie p,lebril3cy
tu, maj~dcego rozlstll'zygnąć Q iprzys'z-
tym ug,tr.oju Gl'e'cji. Sądz,ono, ż,e naj- b~edemnaste mistrzostwa bokser- tory. Trzecia nie przynosi nic cie-I bezpieczne. VI drugiej rundzie vvystąpił mistrz KolczYliski (War-
więktSzą prze:sz!kodą w doj,ściu d,o p.o- skie Polski zostai-y wczoraj uroczyś- kawego. Zwycięża znie~naczną róż· O!e;illHt roznosi sza\va) wakząc z gwiazdą boksu 
rozumienia będzie dala wyznaczenia de rozpoczęte. nicą lmnkUhl'; Patora. Majewskiego, który w pewnym Ślcls1dego :·,JO'lNap.'ą.. Zasadniczo bio-
pleJXscY'tu. Hala Widzewskiej Manufaktury lVai'a Iw4t'ucia C2:;;,U"rJ.t~cki (ł,ód,i) I mellcie przerywa \valkę, a l'ąe oyl0 to spoiL:anie finałowe. 

W greckich kDł~ICh plO:littycznych 'przybrała odświętny wygląd. Go- spotkał się z :Kablem (Częstocho-i ringowy wylicza do clzlesięciu. Pierwsza runda mija przy obopól-
t'Wiel'dlzą, że sir Cliffocrd NOTt,on, am- dri.nę przed rozpoczęciel'1'1 zawodów \;\'a). Już pierwsze ciosy Czarnec-i ci(~ża r.<l·ZI~Z K,O. OlejnH.. nej wy.rnianie dosów z nieznaczną 

T raktory Z dostaw UNRRA 
nodeszły 

hala wy'peł11tła się szczelnie PUbli-lli:iegO gaszą nadzieje Ratala na Zdo-I łami.~c ręhę Majcws~deYrm. prze':vagą Ko]czyflskiego. '\V drugiej 
cznością-:;f':~.adiQ, film,' prasa, :sędzio- bycie misi..rzoshva. Czarnec!d ma 'I \V (lnlg'i",j W2,j{]C v;1agli półŚl'e,l"lie,] rundzie Nowara idzi na deski. ale 
wie i władze sportowe w komple- niezły trening, ale trwa to stosun- Berg (C~ęs~,o~!l{nva) walczy z S:r.y'· zryw'a się i walczy dalej dzięki nad 
de. IkOWO krótko - w drugiej rundzie manl:dewRCZCY,l (Gd,ai!sk). W pierw zwyczajnej ambicji. Kolczyński pra 

Megafon zapowiada program jeden z ciosów Czarneckiego ścina I szej rundzie BBrg trafia celnie SZy~ cuje w pode czola, mając wyraźną 
,walk. Przed kilku godzinami d0H:0:iz nóg Raiala, Zwycięża rnankievvicza, który pada tn dcsl'{;lprzc;wagę punktovvą. Jego proste 

Do Gdańska narllS,zedł, od da- l'lanO losowania par. NajciekawwJ I pl'zez K.O. CZ!\Jrnecki do 6, ale ratuje go gong. W (i),"JgieJ i ir::>.f:i.ają celnie w żoh·;dek Nawary, 
wna z,apow1edzi,any, tr,a,ThSpO'rt ;zapowiadają się pejedynki: Untona łA'tocl;;, wykm:;ujcic dobrą formę. BeTg poluje w dalszym cią~ll nu! "!Yl'&ini.e opada na siłach. W 
tr,aktorów składajoą<cy 6'ię z 600 z Sobczakiem, Nlarcinkowskie,~o 2 1 W~',;:;L1 13ióli'kmva C~,{1:rtd~ (~/i/~~rsz:1 K.O, Trzecia mało clel:C\vi8, Z?'Y-I nm(~c,,:e, chocia.7. Kolczyl'iski 

t k t I F .. 40 Małecldm i Kolczyrlskiego z Nowa-"wa) spotkał się z Ch~l~~ym (Częstrj-1drc-ia 11ft lnUl.l;;i,y byl~, 7.av.Jo·ml;:I';i<l prZeW2[{0, iednak l',owara od 
sz u. Y'Pu ". alrgulS~:IlJ ,o,raz t'ą. ' . 'licIWWa,). Pir::r\vsza runda mija sensnlg1eldrytu \vl1ci'lsldego 13cr;j z Czę .. ; C~:D3U do czc:su tl';fia i Kolczyilskie-
iSz,tuk tylPu "F'or.(l~~o[l . Przed halą tymczasem kvntme cyjnie, Chudy doskonale punktu.ie'11;iG{'hO~NY, I ~:o. V/alka provi2.c17.ona na dystans 

p·o :Z01lontowaniu ich W g,dru.'q .. ppelmlacja z biletami. Kc:rta wst~~- trafiqtjąc z lewej i pravv,"j CzoJ'tI~[;l., W trzeciej wu.łce 'w2,gi ,l~ólś::etl'-I r'rz;;'"';E~.,;;:s.:l żW~H'i0stwo ir.olczyńskie. 
sldch pa,ń-stwowvch w:anslztataC'h~'" 1.-1 II przygodnych chłopcow kos7:W!który jest zaskoczony dzielną p".tsh:in:k,i J2~!'ed{J (Pc:;n~i:l) spotb:ł ",12 ZII ~;:lU. który znajduje' si~ w dobrej 

rm h d h 't kt 'd je 5 tysięcy złotych .- przy 4 tYSlą- wą przeciwnika. Pęka prr,wy łutl ':,;:JiltH{l,,~;lm (P~r(L'fol.'Z(~). p ":~~V~~G ,::ormie. Zwycięstwo jego, odni.esio-
sa oc o, 'O:wyc , r.~ Olry !QtG ane cach zł. t~'~nsnkcJe dochodzą do brwiowy Chudego. Vil drugiej run- runda przyno;3i przs\vagę V1Hdm-1 ne nad Nowarrl, otwiera mu drogę 
,będą. do <lY~'P'OlZyCJl Panstworwe- kutl;;u. Za bilecik jednorazowego cizie Chudy bije nadzwyczaj celnie skiemu, który punktuje s't:::"rego ru- do tytułu migtrzowskiego. 
go PrzetdEd'ęb~o.rtstwa Tr,akt-o,y.ów wstępu płaci się równo tysiąc z10- i_ Czortek b!b:'d. J?,st K.O. Shmb j ~ynjarza Jare::::J.:ie?o. 1?,ru~~ rlm~!~, W dniu {1zjsl~js;llym walczyć bę-
i MaISZ Roh!1c'7 "h ych. . SIę on na nogaCi1 l Jest zamroC'wnY'1 Jes"c morcL:l'cza, ~1!'e Jalcd·,l w da,-: &\,: 

1 Y?- . -Y''". . Zbliża się tym czm:.em godz. 19. Ostatnia runda jest tragiczna dla, szym cingu traci l1unkty i nie mo- W '\.varlze lm;;udej: 
,Ja:~ GI;:ę, ~")WLadUJ'em~, z Dy- N~d ringiem zapalają się o~~epiają-I Czortl-;:a. Shlnia s~ę on na .. no,?aeh, I że poradzi(~. so.bie z~ ;~l;ac:nie m~~?: Nowid;i (Kta!;:ów) 

reK,cJl PP1 .l MR W ł.odzl t t'Takto- ce reflektory: Vfchodzą koleJno za_I a Chudy przez caly czas CJ.Je z le-I szym od s~:.:ble Vhklmsklm. Le{~" (Pomorze), 
Ty będa ro'zdzielone wedlug dnicy. Przemawia dyr, A. Kor- "vej i :rrawej, odnosz~lc WF,panloCe

j

: proste WH"Hńs2;;l.,:~g·o ,przesądzaJą Baran (lAlblin) 
ustalon€ ',o r,.ocZdz:'elnika '\'1 na- sz. Móv.ri protektor zav~~dó~ w~- zv:ycięstwo nad I:nisirzem Czort- kwestię na jego korzyśc,. " (\;\fUl'szawa), 

. g , . L' ewojewoda Stefan Szud,zmsI{l, ldo- ki'~m. Zw:vd,?ża:l1:1 mm !r. t y Chudy lV c~wa..rte;j WalJce _ wagI IJlo!sl"ed·· Sobkowiak (W~"'s7awa) , 
stęPUJący spo8ob, 440 sZLuk :\.T w imięl1iu :Rządu dzi~kuje orga- (Cz'?st,'wIHI\va). Jc~t to pierwszajrJe-1 G:rC{t!;:(l1,v:::li>;i (f:(lr;sl;:.) spotkał, . (l')omol"'~-"- - MIO-

D l Ś'~ k lor. ..,' . '. ~ .,-.. ,,"'o' D QO\VICZ, "- Z(~), ,otrzy,ma O ny lqiS, ,a po 'J lzatorom za zorg;mlzlT'ivanle mlS- :?en,s'!(',p tegorocznych mlstrzos:w.

j
Sle z Z1f~Jmm"m. (J,lcChl1). J:~epre2en C'7~I'11ec1.-1· ("'. ') 

- . . . 1 l· ., ' . , d" ' . C II l' t' f' ~c.. :woaz - Grzywacz s::tuk okręgi Kos'zahn l Olsztyn, str~o~tw b()l:sel'~lnch Po f'_~l, _Ja~ f.O- Cl-::d ", sp~'H~rI71} n IPSpO z:an~-,;:,ę. • t<.~nt Pol~kl . '~'0C ww~ (_~ ;,: a la ~ w (Śląsk), 
Je:st to z,godne z akcją pro'Wa~ wmez .zawodmkOl? 22 .tal,. licznel, . h' o,tlt'Ug'WJ. P3,J\'Z}' pWa:l,'1 pmd<:o.we] plel'\V~"'EJ r~nc:~'e ,na POW8L.l1y o~Jm: ,,0/ W:.i.nze piiirlwwej: 

, przybYCIe do ŁodZI na rmg. Z ra- lo/..~;:U:CJlr..kows~n (!'Joaz) spot!m} ~nę Z'7e strony Zlehl1f,lnego. W drL1b1CJ . 
d.zoną prz'eoz głowne.go pe!łno- mieniu P.Z.B. prz€mawia KaroJ 11'li:;:":'i:1'Ckim O'Vaj'sz:'wa). Pierwszel rnnchie ZieJiiisld kilka razy cclmc .ZalewskI, (Pomorze) 
moc.nika ak,cji 6'iewnej, zmi,e'I'za- Eielewicz. ud~rzenia przynoszą vierw~:7..e pun- trafia Grędkowskiego, który zaczy- WJCZ (Gdank), s 
jącą do z<liSpokojenia W iPierw- Olimpijczyk Józef Pisarsld wdą- l',ty !v~arclnkowgldenlL1. v'Valka pro-I na słani~ć się na f~og8.ch. S.ur~w~1 Rogalski (Poznań) 

l" '. J, eb ziem 'JiC1.'zy- ' a na ma~zt flagę nDrodow::). ZgrO-llwadzona ,jest na wy:-;o](im DOl':kr:',",-iC

1 

Zidióski wykorzy~)tuJe sytU2CJ':' l bl (!:Craków), 
82ym rZ'QCZle pOLflZ "madzona publiczność śpiewa technicznym. l\/lale,:ki c/~yni rc~pn- je z póldystan~,u. Trzecia runda - Chudy (Czętochowa) - Wojna 
skanych (r,) hymn nal'o!lowy. ezllw0 wy~,nld, bv oD::mować SVtL1a •. \to walka o (Lublin), 

IWszyscy wstąoją z miejsc. Uroczy-! cję. nIe lVlarcin1c·ow:.;1:i plmkt;Jjp w &mierć j :f"vde . )VIa:cir1lwwki (Łódź) - Komuda 
r...,\<~g S"'hmeUinn sto~ć jest :o;k0l1czona. 'cl.alszym ci:;:gu, ObOłj są zbni POlc"-tl.lprzy pewnej prz2w;:;,,1Ze punktowej (Sląsk), 
'-""_11 L ~ Przygotowują się dQ walId pier- 'vValka prowadzona jt'ó>j; prze? Obli G,]'~{l~Hnvskiego, który odnosi ZWy- ,'V wadze lekldej: 

wi:'1\'6:'f!1 n~ l'hu:? ' wsi. z:.'iwodnicy. w. w~tl:l.ze .r.rn.l,szej: zawodników nadzwyczaj D~bltnie:.' ()[:e~l,y;:o ni\~Z?,12:.0zną l'óżnit~, 11llmk- V/nęk (Kratów) 
.J.. -,.". , ~§taslal;: - pupJl ŁodZi l B18.~,::;l.~ z Z'w;'1cfię,~a n~, pun~dy Th~~1'~'f~1''!kov,,:\:;~1 i~{)w. (Częstochowa), 

LO ND YN. 4.4. (API) - J ~k dO!U{)-:ILublinn. W ringu sQGziuje Znp'l'1a!- ('-,iidź). ;;Vagfl, śl'edilla: Uutou fL&dź) soo- Koz:oiek (PoZnał1) 
ilZą z Wie,shaden, 40-1e:tl1l Ma~ks I<a.. Mija kilka chwil oczekiwania "'v'1fa;:;::;. lcI~li:<\ Kowalsld tkał się z Sobczakicm (Pozl1lai\). ("\Varszawa), 
SchmelEng, który jak ISlwler~za PI:'S-I·i zawodnicy, witani przez huraga- walczy z ZieB6sldm (Cu!allsk). Obaj Walka prowadzona jest na dystans. Kowalsld (Łódź) 
mo brytyj,skie przez ! lat Ule roze- nowe brawa publiczności, są już nalW8.ICZą oS'cto~cni.e, Walt,;a prowad'Co- Oba; polują na cios. Unton niemo- (Ślqs!:), 
grał żaqnego poważruej,szego me'czu,' ringu. Gong. Stasiak jak gdyby nie- na jest na dystans. KO',?8bki że dojf;ć do SoPc7.aka, ale w drogiej SOWillski' (Pomo ) 
pr.agnie Z?O\Y~l ~\'k:'oczt:: na .arenę ~o. stl'~mo.wan~, ale po "c~~viJi je~t gdy~y. O:3,:cz~:dzał _s;e, \'~ rundz10. \valka" się ożywia i ,Unton'1dewicz (Łódź). rze 
spm+l1wą l ubzegac SI .. ,ytuł mistrz,a. '"lUZ SODą l zaczyna punkLOW2C. Jer",o\ nl~rli:le Zhy,;';:c>l: r;n'r"'):,h stara SIę nadac ton \VDJce, ale za-j 1:' !J , ..•. 

Pozwol'm:e [hl działaln-ość 51P{)rto-l~ewa prosta dochodzi raz po razie, Via Ol'OW80zenie. Zirl:(j":-j cz,enD. krwawić. Sobczak jest Vly- ~y w~' ze P?Jlclę;~:ln,eJ: 
wa Schmeling~\ z,lleży od brytyj,sldch mnjąc wyrainą przewagę w Plerw-\Ka.w;!~,S't ma \\7Sp:U"l1c1'e pl'o"le z eZ~l'pa:tlY. Trzecia runda decyduje'l ({-.~y~~\~)ra ~POZl1an) 
vdadz okupacyjnych, klóre dotYCh-,::Z0j rundzie. W ,jru':;lej hlTId2lel wej i P1'2,'\V€j. Tl'Z2cia T mda to Public'7.l1oŚĆ dopingnje Untona, co \ ".z;:'~ '1 " 
czas nie podjęły żadnej decyzji: w Białek dąży do zwarcia, ale 21asjaI~ Im'..,t['l'l·~, KO\1':11'11::1f'~O, podrywa go do w<'elki i daje mu (Ł,}~neC~l (Lublin) I - Jaskóła 
tej sprawie. Loam1je nad sytuacją .. J0g0 ws}?a~tia który ,:wyciQ.stw~. Publiczność, która :~~~' (K' r' 

_:IllI1I!mIim~~ __ ~1!m_L'11il!Mn1l!ll! __ IIIIlIIł' l'" Sierpy zclmr~e1:aJa 7,a-\,;loClmk"", pr7Pc! c1wn]<l 20 dopingovvala, teru? Z -'" ,rakow) 
, " ~Lubii~a. Sts3ink ?'wicll:sza P:'zf'lva-j v/ pl"~{esh;jp. . (Warszawa), 

C ' t k ~li!e punktowa, bijnc le'lN(:), i praw::), r.!')lo:~ \"~. (ih:Jf.~;65J '( .... 'l.Jm~ 'i'ia,~d średJ:;-if)jl 'W ·,varble ciężI{icj: 
~~~r:!. ~ri·zecia runda JC't~t rozpnc~1i\,:,a dl:'I"l~hn . 1'0 p':el' wy-I)Jj.l.('"iąz(~k (!(,.:,~tf;.,~'w), wnkzy z Sie~1 ~.(ov~a~e\:-;ski (Gdańsk) - Niewa-

~I' Bid:ka, J::tÓl'Y pragnie W:i~·:-'w):nc.: 1'(:"';~'n!l(·.i: ru ml?.ic\ w So-! mion,mIl, <lJ.J',liJ:.illl). 'vV dka lYnło cie-I dZlł (:Lodz). W ~ł ',I'W, OlłZ-u Stasiak punl~'xlj'2, 8le Biał:l~ h7~,·3.1 \\'illS~;:i '/,dlJby\~'a "'"'11'-,.:;n;:; prz;.;;wq"j kawa, S~()j~-_co. na r;islc:im poziomie. I Do, naj ciekawszych pojedynków 
,~;:azy celnie trafia. rlwye!.';!~!,!, n~~! ,~?, :\!ak:,l.i~:e ~~;;1.:,7d~ m·,'e·'iwn;k;· /',vvyci-;';,yl po beznaGziejnie slabe~11 dzisiejszych zaliczyć trzeba spotka .. 

• 1 1 'l' h' .' st ~"-1 (11,-" ... :a-) 'p ·"1' ,"ld1~ ~ ) , r:il I , l"JJ"' Ol! -" I (""'r 'l'I'" \ • • ~ Na miejsce W01Si, "ytYIS"ncI!I1?;PIDiHf.Y a'"]~L\" _L,(lUZ. .' O'_,)10( ;·.ovryn'] z 0'\1 r:";;. "''i'lY·'V,c:llr'p ",Ee:iHąz.e." hn'~{OWJ. ' Inla Czarnecloego z '..xrzYWOCzern. 
(1;) 111(LOllCZil weszly t\ddzliaty~ W drugim spotkaniu '\va,g·i mUS;';cJJ ei,,;;'ył 'lli."'!:'1D,C":'l.!' 11", 'W1'lld,y :;1(},.! Vi !'r'1,t;C'k'j '\\·;.~le~ wa,gi E;l'Nlni,:~;l l\iIarcinlwwskiego z Komuda, Ka-
hoJ.,e,IHIers,k~e. (Z llraSY), ~,:;p')""ka! sl~~ !'"t,M::L (\"}<1l"Si:<l'.va) ZI:'; ,,\'i\;:;!;;j ~ l["Pl:}"Z:1. j f3e,'\,1il,rz ([>'o'(Yl.or:w) spotkał się z walewskiego 2 Szolcern, Początek o 

Kn"!my-cto \,\r ON:l"cic ~Strychnbkim (Częs~ocJ'o"va). Za-i W;~f~a, \~,ll~·;;.~,;;"j,~i., ';,'Pc :h-:'·+.1)IW?':-;i~C:;:y,'ldm «(}l.ęst\'r.lbw\va). l 'f,;il~odz. 19. -
..l";';. J,," ~,." li':;"""f,#, d:l'and"'! i~wodnil;;: z Czę:sŁochowy sprav;i:\ lui-: walczy 7. I ];,:';1.>''':'' n,"",),: ;'o'"J.\\,a··1 w"llk<l lJjl~ogo ni~' pOln,fił(\ ;';')XJ'81,1' Org'anizacJ'a bardzo do'o..lu'. Przed 
U GS\i..ł t'\.r~ l}ft;r~ I b ,,"f ~ ...... ti""...1 ~. d·" ....... Y· • ,,"'"1 ..~ • ) 1 • • • • I' . J:: • - 1;. -

.' .." "I. '>~,' "b 111espc Z18,)1,Ś~', V'i plervvs~e] ,·Hn· ld.leJl1m: nIe, ('7"-\:) :I1'll Chvn11. r· Cl.l)Je rue ZUE1ten'30W"Ć, ZWveiCŻ2 D1'0-1 hala '7f'·hr"' n n l)t')'1'rc711os~C' w l'los'Cl' o <,~,"'~ • .... Tf .. ~ • ..,....., , ..... ~)ł~V.,{lI:i.~l!.~ ,) ,~ , ~'t. 1 • • ... '" c ..... (~ ';~~ ... r .... • ('" ..... ł,. ',... II..... , 

I wy",".;;,: "_j,N' r' 'd" v:; l f"'. r:lzil:! zagraża poważnie P8:torze, ktu
1 

w zwarcill \jVr:·,i(".'.'~'~;;c:.\() i P\.;111(· II :',!'2cznie na ptm~{t.y B,l~ban (Po '.'1 do 2 b"'i<>pv w:dz'~\U miała możność 
(a prz,;;.::;iy woj:)ka - z &110 ,Ull~ ,ni ~ry nie może opanować sytuar.ji. je WyruiHie·k V·l wa1"c na dystans mOl":<-C). ' ~łucha~ia "-iran~n;i~ji nadawanej z 

CYK. 1\ Druga runda nc'.leży ra(;zej do Pa- c:i1 ,"o, "in"v (,'k+\ i1m sa b~rd7o I' ;?'-- ~'V ~'m'~,de;i wałce wagi średniejhalL J. N. 

- Jóźwiak 

Sadłowski 

Antkie~ 

Piszczek 

Żurawskl 

Kosiński 

Sztole 

Woinia-

Lick 

Archacki 
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I I I 

I ni I Skorzystali sztubacy 

••• n SYll judł 
PdmsapryHsowe k,awały .. Dzienni:. 

lm tódzliie1i;o' odbiły sie szerokim 
ec~m w całyJft mIeście. Wczoraj 
odebraliśmy' telefon z kuratorium 

Dni bezmięsne mamy już od dość l zdążylj za wrube ",ie:n~",dZ8 7.aAna- '" l chleb i syn dopiero zobaczył jak O~ręgu Szkrll~e~.~ L6dz1de~o w spra-
o I' '-t; -1" *~: . .. .. . '. 'L W'le .,Wyztawlem,a' • na włdok pu .. 

~wna. Dni bezciastkowe 'od ja: trzyć się w połcie słoniny, lub bo- Artykuł ten byłby doprawdy bar-I' u mej Jest l Jak ona s:ę staJa. zewy hli.c'D1łY Greisera w Zoo łódzkim. 
Lichs dwóch tygodni. Ostatnio zas cz,lm,., inni rozpoczęli zdyszaną ga~ dzo gorzki., gdybyśmy mieli g(:) po- tylko jemu dogodzić. To myślę j~" Żut RaiSz' wrawłł nftuc,zycielstwu 
'W'8zedł w Zycie zakaz ~pr~da~~ I&padę od sklepn do sklepu w nar- wyższym zdaniem zakończyć. Ale I JrTOSZę państwa. że tak mu SIę i fl1e,mały Ido'P6t. Sztubacy zwęszyli 
wędlin, mw:ierają,cych Więcej nIZ dziei, :he przecież coś tarp ,,:błapią.'·, na szcz",.,scie nie musi.my. Nie dla- wst1.vd musiał" zrobić jD6: mn:o I OMZ%~ do .. urwania" parę godzin na 

, - r- .' , " ' W&&,?iY do Z00. Personel Ogrodu 
:eewiJen ściśle określony procent ie:szcze inni zre1zygnowtulil wjldocz- tego nawet, źe znamy innych 1u- hedym kOIl'et;ZllOSl.: tyoh ogr~f- z!1;;iwił ~ie aż tak wielli'll frekwencją 
tłuszczu. me. a mający tyleż wolnego ezrum, I dcl; tyeh v."Szystkich, któny słowo czem źywnoścl:o-wy-ch zro'zumłał. rnhnlz1eży. Myślał. Ul to łakM wiec 

Przyozyny tych ograniczeń są 00 bezczynne ekspedientki. \ wdali', oni" utoosamiają ze słowem "my" I tnką ~hotę do roboty musiał I na wOlnym powietrzu. ' 
i . ł . , leJ" -.:lIci ' d' . d b • . k 'a . Nauczyciele ubawili de, szczerze mane zrOZuIDUt e, a przynrrJmn ' SH~ z mmj w pO'gaw'2'-'- '. którzy wpraw Zle nle rzą zą, u- poozuc, Ja J... I kawałe1D I chcac nie cbcąc musIelI 

powinny być zrozumiałe dla wszy- I tu dochodzimy do sedna spra:- dują Jednak każdym ruchem swych tom. gztn:ba'ków tlsprawtedU:wić. ,9r . 
.tkich. Katastrofalny stan pogło- wy. Ton tych, podsłuchanych tu i rąk i każdą swoją myślą. 

,wja, groźba niedostatecznego 2:8- ówdzie rozmówek jef>t tak: charl.1k-1 Nie musimy dlatego, że słucha.- p ~ ~i" I" ~l' i,J' W,"~"." 1;1\ 'I'.l:'~'1r, I; o,""W, d, ~,!flly. P W2 n lJ 11 II 
prowiantowania w .,kartkowy'· terystyczny, że warto poświęc~ć mu jąc głos.ów na temat ograniczeń .. . " ,/,,' 6 ~ .. .i ąt.i& 
hl b 'b 1·' J I b h IlU. :IJ: :Q ,,,.. .. ~ ",' ",-

e e na] araZIe] tego .e 1 e.n ~o- c wilę uwagi. Tak niby nic. Tro- ŻJ wn ościowych , usłYoileliśmy nic*, Al. 11, It'1!>~ .,:11 lL ~' . .J! "" IJ,,~" 
trzebujących, wiszczen:~ wlClk~ch ehę na slo'dla i trochę 'na kwa.śno. dawno i taką oto wypowiedź (nie ufr~~~ł:!,~'?, ihn;~~lci:w!~~~e~ ~~:!O'~I~, fil!l~ry 
połaci kmju i konieczność udz~le- - Nie ma.? No cóż, trudno się w sklepie zre.s-ztą, lecz W pc.mym ~:\f!eri'Il'~~~~nG llin;lt:~~r!1I~~~[hl!n ~ltlijllr:U::4!IU!J 
lenia natychmiastowej pomocy Ich mówi, prawda? nieco .,reakcyjnym'· towarzystwie): Pocztovvy Ośrodek Zdrowia. wim te wszystkie świadczenia, ~ak1. 
mieszkańcom. , - I jakże droga pani---uietęgo z - Ja tam, ,proszę pańGtwa, SZCzc- ł..Jodzi powstał z inicjatywy Mini- udziela Ośrodek Zdrowia. 

Tak, przyczyny są znane .. Czy są interesem. Trzeha b~dz:e skorzy- rze powiem,. N.ie w~zystk" mi się sterstwa Poczt i Telegrafów, Ol"lIlZ Delegacja Zw. Zaw. Pracowni-
k h Dyrekcji P. i T. Okr~gu Łódzkiego kówP. i T. udała 'się z petycją de 

lednak dobrze przez wszysl le po- stać z bezpłatnego urlopu. podobało. Sam nieraz p8iO'czyłem, dnia 26.1. r. ub. Zasięg o.~rOdkalministra Poczt i TelegrafÓw o po-
~ęte? To inna kwestia. - Widać za dobrze u nas było. że to, że owo. Aż tera:z raptem obe'muje teren caiego wojew6dz- wtórne rozpatrzenie sprawy. 

Jesreze do n~edawna można b~ł~ Jakoś nieszczególnie "im" ja:kby mi si-ę oczy· otwortyły. Toż twa
J 

z 30GO-mi pracowników :p~cz- Z nmpięc~em oczekują pocztowcy 
nawet nie należeć do najhardz1e) id 1.: i e... ~a Polska to jakby taka zahiedzo- towych, emerytami i ich rodzina.- łódzcy wymku swyeh starań. (o). 

t'L 'kI 'J J • t 'l' 'd' , 1 mi,:, .c~ stanovvi w sumie !)k. 14.0Q0f,u, ,~~1!!!1Im'fIl1!1Il' ,.zlłlJUmey 'inte i (lanej 1'0'1; .au- o.,nie5z(.-zególnie im 1 Z'le" ma na, zahaTOwann lTI::ct,-ca, co to z ra'- I!f. 
racji, sklepu mięsnego, czy cukler- w soh'e rozanieloną .,schadenfreu- dości, że Jej syn wróc;ł, biedę lU~J~' t(~renie m~astR Łodzi wSP6ł-~Z kn:m~k,i mmcv~nej 
ni, aby we wszystlcie dni tygodnia de". I nie trze;]"a być specjalnie swoją, ukryła' i na stół co najlep- pracuje z oŚl'odklem przeszło 2D-tu;.r ....... _~ ... ""'......,...,..,..; .. ~ \ 
otrzymać w takim lokaI.u zakazany domyślnym, aby zrMumieć, kogo S7..cgO miała postawiła. A ten syn lekarzy, a na terenie WOjeWództwal {(UPILI KRADZIONE RZECZY 
towar. Ot po prostu wystarczyło to ,.im" ma oznaczać. Im - demo- jadł i j'eszcze marudz"ł. że 9, n tego pom;d 100. W zwi~zku z tym, nie- LUrdWlilk DrdJ:niik i JMl Smoczyń-

. ł . ' . zależnie od miejsca zamieszk:mi,,-, ski, z-am, pI1Zy Ull. 5mo,1t]ct 4. za-
paru um:ej~tnie rzucornyml 8 'owa- kratoll1. Im - rządzącym. Im .- nie lubi, że lep~,ze rzeczy w świe- każdy prRcQwnik m2., zapevtnioną trzYTIlaiili z'OOItaM 'Pl'l"zez mi:lioie pod 
~i przekona? sprzeda;v;:, że ,:n'~ lu.cIzi?m, którzyprz-y!ęl:i n~ siebie I cle. Wi,&Ział: ~e lIla, Jl1a ?otowa6 nie sz;rbką i sprawną pomoc lekm,·Sk'ą. ~ ZI!llrZU1e,m kruipi<elnJi'a OIPom ~,a:mo:c.'hl()-
8!ę wobec mego "uCZClv.e zam~a wleUo trud, lU wątplIwe rozkosze umIe. No l Jednego dma ta rnatka Ośrodek ~płaca koszta szpltaLTJe~j do:vych, po<chndzą;cych z krad'ue!y. 
ry, aby gdzieś z tylnego P?kOłU , hudowania. nie m;ała już co dać, tylko suchy każdego Pl.acow, nik,' a. lecz~ceg~ $i'~" W,_"l:n,a . ubu. Z!~,~nz.YiI11alIlY1Ch p,~:lega na 
lub zaoła tylko spod lady pOJaWIło ---- --------------- w jakimkolwiek ze szpitali, znaj- !Yl.l, .z,e ,k~{j.iJfl OiPIOOY. nie bnteresu-

u dujących' się na terenie m. Ł0Q,2lii,. h1.'~ $,\e z,rod,łem. z któreR10 pooho-
~ę to, czego n~e wolno trzymać na Of g d MI ri !!:. 'I ~I ,8~ r III lub województwa, według taksy;, dZ.llłv. 
t~~~~ik~~:::a s~:.ro~~:co i g~~w: warus ,DmiJ ' '·110UZI~Z~ tfJ~:,~,,~~~D~R~~~ ~I :~1~0~ Hl~~;b~~t~;~~n:e~r~~~~1 'NicZlllalII-i I(:'~~ZE wtama:li się 
oniem 1 kwietnia. nie tylko z,aka- Pr,z,ed na,pll <C!jni8.llni odibvt., si~~ 01- uę ,nawocliu ~yd,(')'w-"k:eKo w o.bozaloll ;\l,:Lodzi'udzielono w grudniu ~. ~b. pnzy PO!ID()ICY v"VltrvlOhia do komory 
zano sprzedawać tłuste wędliny i wa:f1cie "Domu dh l)1raCiu.fącej Mfo- i katowuiacll hl:.tleH)jv,ns,ki>C!l. Z Clhwihl 'I.4G pora~ i. doł;:-.onano 631 zablegow rl, Jana S:okIUJdlal"!ka. zam. w Teofilowie 
%apowied7liano. 7...e wyrohy mm",ar- ,dzlleży Źv!d,Qlws[(\ej" 'J)iTZV ul. Fran- wyz'\voh:mia kna}u (',ealen't ZYld;~'i zm.~ (zastrzykI Itp.).' WPOO Łodizlia l1rzy ul. Ludowej 15. i 
skie hę:d<o poddawane chemicznej cii'szlklań'ski,ei 15. Przy te-.i okaZ!jij od- leźM siiew c':e~k,!m t1lojioIŻ'~!n;~J ze" Amb':11atorium łi)0:zt~we, ~liesz~1 s~radli mu rowor l pół mettra pSile-

't bY'Ia 'slię kOTt:l'e,renc'ia p,r-aisowa z udz:i'a~ wZ'11e'(lu nla wVlc:e!lc;~etnie (1T'gCtlll'ZmU, I czące Się przy ul. Pwtrkowslnej 9;;11 n.c~. . .. 
analiz'e, ale gdy zaczęła urzfdow8.~ rem iP'relzv'denta hlii:laJa, OiralZ prziBd,- hrarc o,d'zienia HD, ~,h\J lwrriec:tmość II posiada gabinety: internistyczny,' \\e WSI PODlelÓW (iPIQI\\,. łódzki) 
IIpecjalna komisja lustracyjna, Uf W I sia:wicJ.e!H SltronnJilC'twPOIJ:Hv'c.znyc'n 1 r:o,,\T(sta1l'j1~ kom:t~tll\'.: :(vd;O!\:v'skkh i pediatryczny, cb;ir.urgiczny .j ~ent~- il ~,erwaln!O W Ino:cv k,ł6dike i W~,~kradZil() 
ważniona do ~tosowania daleko, I p'msv. .. ' l'cb OIŻY\vlonel dZHJta1lltOŚCl. i styczny. Na mIeJSCU 2.'Ua]duJe 5l(;:~ 110 fI.'t. klonn~rkl kirowe, ~e'?!lJca wla-
ł 1 'ł " . "," 'l . l I Pnewod'ni:ozC{lcv Kom:itetll Zvd w Me:c. vVe,rthei:rl nc,kreśliJ n Cl1stępnie : też obficie, jak na obecne stosunkLH sln~,C11l n~"eny Kanpalclklel], , 
(ąSyTl lepie.:}l '.~o)('c wJnnycl. 't.odzj ob, l\l';fis!ki'p,oJClkreśl~lt nacv-.;s,t~- z,br,Odlni:c,za ,d:ziakl.InOŚĆ fa'SlzystÓ\','iZD.opatrzona apteka. Na ,t:,'n1. odcin~I,!-",l .. DO,'d'WQ,nka p,my ut RY1S'iei 2 

W w"ielu łódzkich sklepach s.po- pile 1wn'feTe;nC'ii. że cdem Domu jest poIskich. sk,iemwana p:rzeciw ?-y,dl?,~l' ln~ ,:","yrainie daia si~ odczuć pomo('~ 11H~~any SIi)raw:oa skradł J6zefol\V'i 
iywczych, zwłaszcza wędliniarniach, za'staIPd7'Thle .. mflodiz;~Ż:V ż'(dowskiei 1 z,ak'OfllCzvY alPJekm 00 nolsikle-) OP1\nwl MmlsterstvJa ZdrOWIa, które przY-m·e~e!t1!:u Oi~be'k ręlCZIIlV., I 

(I,,} "1' P aohf,erwować new'en po- p rzymla,ImlllBl w C'zeSC'i o,g:n~sl~'1l do- p.ubHcz'nej, by wV1[)Olwi,cd:ziala alnty- i dzieliło ośrodkowi newien zap<!ls'" t1!~1l 1 ,CI! ,~am, Pl1ZV ~1. ~f<Uko-
; ~"z" . '. l , mowerg1O, uljJra!CIQine'i!o~ w cZ<Cj'sne oktt~ s'elHlitV'z:nlnw'i Ilik,ub!aJ~'alna vvalltkę. l penicilliny, suflcHnildc;'w', witamin l ~V~l d"Ok' s.:~~~.dZ'!'OlThO(OZ} kO!J1lorb k()z~. 

p,od!. Z wystaw J lad znIkły szyn- palc:ii. Tutali ;z:na'idz'iie mtodzl,eż odp,o- i innyC'h leków, pochodzących z da- ~ 'm y 1 l IIJUlre. • 
ki, boczki, rolady, serdelki. Za nie- czynek po .p~a,cv,. ,POSlEDZENlE 1 - EG _II rów UNRRA. w"p~~cnd 
poka!antie białymi i pustymi kon- Z kolei z.ahral gI'Os prezy,d:ent lVli- MITETU S~I~~:~loI?n .. KO Całością pra~ I>ocztowege Ośrl9d- ---_ 
tu arami zastY<>",ły tak l"Uchliwe dQ- ja, l. s,tW1ief1dJz~'ią<c wYib. iińny udz.iał Ży- D "ś ~~A 14 ~1. UJ· d I ka ... ZdrO\.::ria kierują: docent dr Pl!ł.- SMIERC DZIECKA POD 

b. •• • d6w w wa~ioe z olJmD:antem d w od- Zl 8 ,!;~Z. w ;l!Jl11auuiU l1zę·U wlikowskl mgr Będkowskl i dr SAM. 
tych?Zas eksJ;lcdlentkl ; l~h spor bUldolW'ie demotkl'lat~Clzll1le,.R'O p ańJs!twa. WrojewódJzlIDie~o ('uJ. ~md<o~a 15)! Wawrzyń;ki, korzystają,c z wyEiat- N ~ 7, OCHODEM 
rzeme wyraZIło nudę, Ich głos, OcallaJle reiS1Zitlk:i .Ż~dJoiS'tJ\Via nar3'żcm'e pod p,rZiefW1QldTIl~c:tw~m wIC,eWOJe:wQ;~y I nej pomocy Dyrekcji Okr. P. f T. 'a u 'icy L.;.~le,l1s:k'iei p'l"zeieohaM 
oznI1J'miaj'amr że "nic nie sprzeda- sa dZliJś j1oszoz,e ma ZhflO,'d'l1IiJc<z'e m:a~alślci OIb

b
· St: SZlllldJzllll~lklel.g-,? odb(]"dł~'l'e S!~ oraz Zarządu Zwią,zku Pocztow~ z(}stba'Ł~ J'l:l'IZiez s:amolChód ,oOl7loSitaw:io 

_ . . "-J, dl" NSZ \lr n l.sc L ,druv<'e:," 'ż- ze rame OJ1.1!:alrl'lZaICYlf1e J owme<To ' in~ elZ op,i'oki dzieldko. S-letni Pr:alll-
Je Slę. bo dawnych we Hl ;e po- '.' Jo ,~r'Ole U '.,rw ] 't1:1e ma rp. Kormi1tet'll ~wieta MOlrza. '" ,cow. , C';'~izek Dy;trow. "'/'skutek d'oZlna'nyoo 
• l . , . . '. nie na- nhc; k.Clz,dvo,bvwR'tel. Polak ozy ZYd l •• • . I '-N chwili obecnej pocztowcy te- I obralżeń dz.j~cko m ł d 

f,!ac~n~y: a te riOwe JeszC:7.e jeM równ OIUP Ta'wn:ill):ilY. i r ,. ,. " 'I ,r, '. ,.l" czą ,walkę ° utrzYJwmie tej pb.-' byc,iem p;)<g-Oltowiaz- ar 10 Drze przy 
d~SZly' zawarł w' ~,oh:e oprócz Po p,rlemówi,eniaoh Dr:m~dstaw,ic.ie-I z, iOliL ł RZVJ'''.-C!f.,,]L ZOł,NI,,}lZA cówki, która jest ich dumą. Mini-, _ . 
bólu, S'krzywdz(}~j ofia.ry r,ówn, łez la wojewody ,-- nalc'z. KrV'Slill',Sk:ie,g,o. Tow. Przyjaciół Żołnierza, od- stersh'vo Poczt i Tel, egraf6w naka-I", M, ZtA!łU,NIE NOm 
łezbrzeżn pogardę do -tych "nO'-P'r'zed:stawtc,iela Oh. l{a<dv Z. Z. ~-" dzj~ł w P ... oazi, urządza dnIa 6 b~n. zało .zlikwidmnlć Ośrodek i przel~a- t,. B't'e.l1fI&a Józef. la~ 52. zamie®Zika-

'" ą ~ . ob. Pa,rando'w~l~i,~1OO i krura1oI"a OSZ o godz. 18 w lokalu własnym przy zać Jego agendy Ubezpieczalni Spo- Y, .roru <tllllrna 10. ~ostał SIle na ro-
wyeh wyrob6w. mg1T Tro'i,afoorwlSihe'lIJoze,braJni WY'stu-1 ulicy Piotrko\vskiej 97" zebr2n:ie l1:ecznr;J. Pocztowcy łódzcy ObaWiaj;::~",I{'U)(j u:t Wa!rs;zaWSfklei i BmezdńJ&kie1 

Zato CZ.' ,ęść klito':Jtów objawia chali! retferat,'U , meC. Ama101a We1rt-, informacyjne dhl w9:ystkkh czło!!- się, ż;~ Ubezpieczalnia nie zdoła w, ,J)( ,$pam()atho~ d{~zU1!ł,lac ztrumalllla 
, d' • N' k ' h . b' 1 "". 'hen-' 'lr6w b" . A ,nOlgl. O',l;llO OWle ;PI1Z'efW1iIOZl'" O',n d"" wyrnzne z enerwowallle. lec j;orzy e,li111a o ra'z'U)ąJoe9XJ KI ;va,wl\ g'e I "0. • O. ecnym swyn1 po'łoteniu ZapewnIć.hz-p,ilta~a ,Betleam. ' J v "'V '" 

"IR.feIIJC'ł!O 'H!Jt1diii&j=:ng~.»JbłmNliłi4lCiiłfuił!itłSawi&S:S.&JJ1';' rb[ai~ mm ilr~~~~~~~)R~JUdłii&flI1Uik"Wl.łM~·":łot'l.!WIlM_iiWi. 

Du! usł", .. aD z r j"" ~:::;':: Kai!:, ~::~':.% ~~~:!;:;~:n~N:t.~;.;; ~t6=;:~::;,w:;:,,;nni';r==Y::!'~ 
Jf .. 'J!I I . I~ mM"" - .... • hwpi pod prr~w,", "wego Pi",""! - Stcm.i.lwwa SIwin<J'lwa nauko_ "",.,.". .. ".. ........... II-

tjtl(J)l/"Q" barc/.(zo s,tatra Muyyktope>aW. p.altli. Po pa.cyfiluuJdi kraju rząd aU_lnzc,twem Szelf/" Obraz SZe'll, wyC1,6ntO- !c:meg,O', ,me&~elty n~eiZbyt .,sarnorodne-,cznych 6r6dlach olPCtl'ta -.-: "o~wa 
O".ge-lbt·anda., któreJ' (liUtorzy 1Mgli 18tria.okt oliwrowail Szeli o8adę w I 'wal je;Szoze W?J8piu.ńs}ci ,w "W 6>selu" : I go", 'f/.(J.ślrulująCle'!Jl() bowi,em v; surym I pt. ,,DfYm.b,owski i Szela", pi6ra Ro
być jeszaze w8PÓloze.śn1,k(!IAn~'il"raba- i G~ift ma Bukowilr!ri.e, lecz i bu Szela krW(JJU)11 Upiór pierze twm gębę i Tę-Ipo,e'maciei 1'Ytmikę. i ob1'f1.zowarnue l :na?l.l;f. Werfla. w 08t.atniim. If:uzyaic 
.§i" galicyjskiej iZ r. 1846, taJe pWze lspotka.ł się z pogaJr'd;ą są s iad6'w, któ- ce, (}Aby "nie. była znać", inteligernt I Brwn.oma Ja.sie,ńslcieg,o,. Jednocześnie ) '"T1IJórozoAci". Dlabrahlc. miejsca. 'bru 

• J.alct~1:rle SuM: ,,08ła~y dOWÓdCalrzY go u,nika,li. Um,M'lw f'.1866 w 0- zaś - pryt.Q'/'J7R)k pomon:J,owanej szla,-!"W'ieś" rQ{;J1~s,~la rodzaj am.kżety Ar6d;dno, $,(;'rcszozru5 w.stąI8JtkM 'IfJ1IłUfO'tl1l 
batoomo<ł'ł1errc6w i 'rozb6iników :< r. błąlwmtu". , c.~~ % t'. 18,~6 - powtwr.'za m,e,laTl~h~ i SV:YCih . CZy.te.~6w, , w. której wypo-: WelJ'flfL, 'rbaukowoa i W1!bittMgo pubU-
1846 .•• Slużą6 dh~fJo w U)ojs!cu, ;p; a Jeśli zestatv'ixmy obyd-wI.ie imforma-,hJlme: "myśmy toszy.stko ;:m;pmnnrtell,: iwwdCliJą 8'~ę ()n~ ,Q .Szeh. W t,YCih wy- :cyst-y rn(Lr!c,~~tow.~Jct.$g'O. Wer/el "."... 
f'Wzes-tęl)stwa osadzony w więzien.iU! cie f-l11.cyldopedyczne o Szeli, p-rzeko- in~e1{fo dziada J)'fJlą rżnęli". lVaJoon-iec, :p'o'wiedziach, jak padkreśla sama '1'e-! trZ(fsnqMSZY "dwi.e legendy" o' S.eJA 
JM-ymA'nalnym, UJ tym roku z polece-Inamy Rię, że - pomijają.~ ich ni!?-I':O i wie-lkie 8&rce Żera,nuddego prz.e~ylo :daJccja "vVsi" - "ChłlO']Ji bY1?wjmrdej i- szlachecką i chłopską ...,.. d"ooWzi 
,nia ,starosty G!USt1-1.a.Clkie{f() Breindla! odmierwn,?! nG;Sf!rój ttcZ?tci?wy - UJ (~Z ~:sz.C1Ze Szelę tv "~~~:0n.iU", ,a.ż; nie .afJateozują S~elli, nie ~lwqf robić: d~ n(,{.S'tępu.ją~{lfJQ umł1X~ku: ~,8%e.lG 
~sf,al wyrp-u,,<;zczony na wolność i za j treści i VJ odmalownnill "portref-1~ I ZJa.WI. Sl{l Brun(} Ja,swtlitfc1J, ktory l z 'mego nowt!go sWI{degr; 'lWi'odowe- i me potrr:afil pod'nie,M 8ię dJ() pozl~u 
ie.g~ "~IYY/,,~V? ,staną.l n~ c,zelc urlo.p.lpsyr,holryg-tMne~g()", Sze~i 8;t bodaj. i- t~wym 'Po~'Y/'wte1~ ~~C~:L:, padnie'3ć Szc:j gO~'. lstotn~ie .. P'rz~ffii.ają. WY1J.ow1:e- jw.odza ,sWe~ lcla.sy ,. u:rnie1ąoog-o odtr6i
m:lko1V ·t wtęznzów, (/; ka,}da~ uwol,mo-ldi:mt.yc.zn0: Ency!"lope,dle ~t~ są wJYi.a- tę do ~'YN?!nl:O'tn~~t,wdJ o, praw!;a. 1, ,d~l,,, tego typu. "Nu Wl~~~ ... obtektY-I11:Ć. ~ra'U'dz:twych. ~ falsr:s1J'l-lY1JC!h ~~ 
nyc.h, celem wymordQwron'!a szla,chty wd:c.'/,e najdoskonall3ZYYn zrodlem, 7))'tę;- wolność <ne,m,1!f},-,O'nyt.h panszcZ'y",nza-! wniJc-h d.anych, by wla,snz6 t~(f'az pa-: nz1diw, prawdZ'l/UJ1f'Ch I ~ekomyc.h 
pol.skiej a Wm samym sparaliiowa-I dzy .I ... epszym od nich są bada'Y/Jia nOM ków, okcia,ł !fI) ustaw0ć nie t?Jl~ 'm,oże siewać Sz,elę rna dzial~e:m, tryb urna lu !prZYja.ci.ół. W srwei mprorwiedlirwri.o. 
n zarmie'Y'zone{Jo powstam:r.a ... Łupie kowe sp'B,c.jalistów. Wszela"~O', te m- UJ tym. szeregu, gdzie ~-to,i Jarrw!3ik i do'wego i bohatera" - tak pisze Jó-!ngf nie.nawiści dra 8zla.chtry_ Salo. 
Iq, z,e,b'Y'al wiell-ci ma1'q;tek ... Po skoń- fovrmadje. o Szeli przytaczam dlate- KostkaN.apierl"kJi. 'i, być ?noże, niemie ze! ,1!;Jroze!c - chlorJ1, i aorr%'J;ca: "Złą. ChdifLł stam..ą.ó prz,eaiwTeo o'bsmrn.tkOM. 

c:wrn:iu, SVJego ~ad,a" :nża, ~OlZd(i6ionll flO, że: po pier'Ws<ze, e~, yld()pedia bu- ck~ :,011UUJZ Mun,zer z "~01,';t, Y chłop- przysl~gę odJd~e:a.m~ęoi . Sz~li .ttm"I' A l<, stanął u:. rZ~~fłlto,A~ ~, ' 
przez 'rząd ausiJl'!'twk~ .hrzyzem zaslu wa el<.strakt.eim pr~emętnych t. zw. sk~e} tV epOOe r.>fo"nnac<]i, ile w tym kto d,1 ogą tyr~bluwl5,tyki @z1f'lJ)ta tefl& k~ dem.oikr~rt polskrisl, P1"Zecłwko tI!A 

(!l, zaJcupil sobie p1;(}1cny ma,;ąte'k na zdooyczy rut-ttlcow'Y'Cih i Vch popu.la,ry- rnnym, kt6r~ 6ta,"/'owią: Stieńka Ra-I sprawę". D'rugi chlop, A. Kotlwbtt, rt>do:wi, ~~~ko, POtls06 ... R1Mh de-
Bukawime/' ... N.ajn,()rW8,Z~ polska Qm- zator~~(f,; po drugie, talc właśnie, ,-iaJe zim, . B~.s~j~w, Pt~,ga.O?!OW, moźP, :stwierdza: ,,0 ile ,Janosik rnoie b116Imohraf1!~, ruch nlU'od~ 
oykloped-Da - p1'ze.d-rvoljcnna Guten- Szela w tych dw6ch enaykłopedt([.ch Chmlel1U/;ekt ~ GOrnf,a... ,do peW1U3 fl() stotp?ua lege1Ul.arnym, bo- ,leń!'Z1/ f'o~bzty z08tał przez 't. .Mm. 

berga _ podaje o Szeli następujące jest przedstawiony, przywy7cl'iśmyna Role bieżący - 1946 - jako stnle- haterem, o t'yle Szerla może być bóhar! masy ch~()p.'JTm:e, lr.t6re PO!!.V'ilnrnll Pi-yly 
Bz~egóły: "Przyw6dca chłofJó?v z og6ł m.yśl.eć o nim, taki 1vla.śnie oh- cie rerwolucj'Ó krakowsloiej i "rz,ooi, g(J, terem w ~"Iud:::ysłowie". Maciej Cmtł,a,! stanv~6 jego pod)sJimw,.,.. Ra.bJ:łOia 
czas6w rze;z'i galiJc:yjs1cieif 1'. 1846, za raz je110 ?niewal każdy z nas ni wy- licyj<sloiej .• spr-zyja oczywisto., wspo- po'Ww.da, przeniiklitvie: "NajtmgiClZ-1przej'dztl;e do hist.rwii ludu Pf1'18'Ttlggo 
narnwwą s.twnosty Breindla s.twnął na obraźni. Obra.'Z ten uzupełn~a~o !esz- rninikom łui8tO"'NJczrny''I~ n~ ,i;ch tema~ i m'ejsze jes: t~, że ~e ~z~c.hty ,zg~n~li Jako 'wiel'k1i 1.vybuoh kl(1JS()W6(JO ~ 
czele urlopników, z lot6rymt zaczął Cze "Z dY'f'!Łem pożar6w" U7eJsk't-ego: podsu1,u.a, myśli ·rewtZ'Jo,nlS!tyc.zne, Klm którzy 1nyslelz o zcmeszenm p.an~·c;zyz WU ohlopa, ale z(M'azem ja1c.o 1fliellcUr., 
pamiętną rzeź w powirotach: bocheń- "Sy.n zabił o,jca, br.at z(1Jbił brata .- był ~z.(J,śc:iJw{e S~ela., (1 'd~~ct~wnie, bez I w ra,ba,cji najlep~ lu~zie i pa;trioci,tra,qicme nigporr.ocrnmiernie ... " 
skim, rzeszowskim i.tanm-OW8Ihim. W rnn6stwo Kainów i~t pośr6d nas. nann.tl!ę.tnie, z możliu,'ie "2.a1Mę-ksZą. pra I ny ••. Taft: Szela, J,ak i w8zyscy chl.opi, I Histeria jest rzeczyrwMll'Że ~ 
t8ln 8po-sób rząd auMrl.cuid spOJMli- Ale, o Parnie, o-n;, ni~winni, choć na- VJdą rze.~ biOł'fł~? "Wieś-tygodnik ibwrący udział w r.abac;'i, zMług-uJą nią życia, jdU się 16/ Błuoka ., pro.: 
~ował wybuch zaim:ie'Y'Zlanego f)lowsta- .'łzą ,przyszłoM -oofmJ~li ws,tei(Xó: i1'/,ni społe-c<zno - litef/"ocki (p1'zede w8zyst-1 hezwzględnie -na lorytykę ... " Takie jest 11)"I~J4 ~ UJ uClZciwo§oi. 
mil, gdyż ohtopi z zooiekłoścrhą mo'l'- !łzatani byli tam oz1fł7!lti! 0, ,,.ękę ka- ki'm przeznaozomy dla oJ!.lopów) pa-- jmruiei wifjOej pIOkłosia ankwty chlop-
tWwaJł 3zlMh,tę, dwory zroś vrOJb~li i raj, - ~lepy mie'OZl" ,,lnmi amf.a- święcił r.wi 18-ł6..f114i. speojal'łąl 8ki6'J o ~~ } JERZY. :WYiZOllIBIID 



Str. 4 

(Bajkawed1ug Andersena) 
Tu! pod par:kanem pięknie I prrzed tym. pokraśniaiv tyLko ze 

utrzymanego ogródka, na wsi, ro-I złośc.i i z oburzeniu na obehłę, kić-
5ła mała stoh;'otk~. Dzięki OŻyW- rą 11m wyrządził skowronek, pl"ze" 
czym promieniom, których -tej nie I kładając nad nIe g.bromny, niepo-

. l 

skąpHo słońce, ogrzewające ją na wmy kwiatek polny. 
równi IZ pięknymI kwiatkami w Niebavvem pojawHa się w ogro

klombach, stokrotka rozwinęła się cIzie młoda p an l enli:a , uzbrojona 
szyhko, ~ama zaś była podobna do w nożyce, która be,z żadnego skro

małego słoneczka przez swe pła.t- pulu wydęła kBka pięknych tulI-

ki, foztaozające się, nihy p,romycz

ki drobne, wokoło jej złotego ser
duszka. Sczęśllhva się czuła, wchła

nla'fąc olepło słońca l p!l"Zysłuchu~ 
iąc się pIosence skowronka, który 

pa.n(JW I parę p'lwoni1 j ułożywi\,zy 

z nich bukiet zahrała go do domu. 
Stvkroł!ka poczuła się szozęślh,Ta, 

że 1est tyłko drot)'l1jrm kwiatkiem 

polnym, l że nie spotkał teJ los 

pięknych, barwnych kwiatków: 

podziękowawszy lordem Bogu za 

mile spędzony, stoneczny dz'ionek, 
stuliła płafec.zld i p,rzez całł1 noC 
śniła o słońcu i sko,wrone<:'z:ku. 

Nazajutrz rano, skoro stokrotka 
rOlZtworzyhl swe płatki, wchłanl.a

tąc powietrze I światło, p'oznała 

śpiew skowronkf\, który tym ra" 

- PoeM wyrywaĆ kwiatek, kie
dy tak ładnie wygląd1:\ - Sip'rz,ed" 
wił się tamten I l:o.nlósł darń do 
kla~kł biednego w.tętnła, 

Nies~częs:ny pt'a,szek, U5lkadając 
sIę na swą niewolę, bił sl~rzydeł
karni o druty klałkLl'1ała stokrot
ka, mimo sz,czerej chęci nie mogła 
mu powled,zieć an~ słowa pode" 
chy. 

Tak upłynął .ranek 
Nie ma tu wcale wody! -- Z8i'\-Y'O

łał więzIeń - P03?J! w~.zyscy, nie 
zosłarwiwszy mi anI kropli wody, 
!!ard7.iołko mam roziDolone pru
gnkm!em, duszę się! Nies'tet;v! Nu-
szę zatem u!m]}zeć zda1a or. wspa
niałego słońca, od świ~żeJ zieleni, 
od \v:;.zystklch 'cud6w przyrody. 

Zagłębił dziohek w murawie, 
chce odświeżyć sIę nieco dotknię
ciem wilgotnej trawy. Wz,wk jego 
padł na stokrotkę, która, pragnąc 
go pocieszyć, wydała z siebie' woń 
Łcl'k sUną, że' ptacsze1k g.poj:rzał na 
nią z wdzięolno~cią, ul\vażając, by 
Jej nie kącić d:dobem. 

It~ d " ł hi zem Durniał smutno, tn,vięziono go Nad~'zedł wieczór. Mi!kł fl'Ie przy" J!ys'Zę l wi !Zę - mYSia a 50 e . 
b · kJ t a .. ··eozonnj w szedł daA wody ndeszczęsnemu ona - słoneczko mnie grzeje, OWlcm 'W .. a ce, z vr·j J " t: o..; 

k <i:.k l ,. ł skowronkowI. P'tas1zek rozłotył wiekz .. l~ mnte pieŚci, nie mam o·~nle dwo'f u. " OWi'one { SpIewa 
yn wówcza.s 5woje skrzydełka, po~u-

ali 
Fryderyk Chopin, będąc jeszcze i byla przekonana., że pierwsze na· 

dzieckiem, nietyl!f~ ~pa;n()wa~ do-I g,?dy zdol:1f:dą jej. poci~hy. T~ 
brze gTlJ na lortepwme, ale t po-r tez, rUTy sęduot!1she przy 
trafił już komponować całkiem I zrwło mi~isce ,F-:yder;-
niezłe, choć krótkie ulu:ory. I 7 ,. cioluchna az posrnwła ze 

• 1 II Z[OSCl. 
W w:e~a.f, lat ośmiu s/;;ompo no W[lvI _ !Husi,sz mi jednak przyzrw!:, 

swego fYierwszego poloneza. i moja kochana, że 1Dgrze Fryca nie 
Pewnego razu urządzono 1r.onkurs i było n:c nadzwyczajnego - zwró

dziecięcej gry na fortepianie. Maly·1 dta się niezbyt grzeczn';e do matki 
Fryc, biorąc u,clział" w tyrn popisl:e,i Clwpina. po prostu polonez, 
był ogólnym faworytem i ws;:;;ysC~{! który Fryce!" [';raI był bardzo lad
byli pewni, że we,zrn:e pleruJ.5zel ny i to z pcwrlo;cią zmyliło sę" 
mU:Jsce. Na konkurs prqjechcd:;d dziów! Cz')' n;e w:es,z prz')'padldcrn, 
talrże ciotlw Chapinn. osoba wirlcd k:o g;o skomponował? 
ł 'I' • d' ~ F7l ,. '" I d z 'osnwa, wrriJZ ze swymz uHcmal - /-/ JlSnl.e m07 synetC -- o rzc'-

córeczkami. Ooda ze swe} strony, k!a z uśmiechem p:mi Chopin. 
~tlSlW _t~JNt;~~~~:Nf1!J'.#-1f~';~~~~~"Vi~~:..ł~~..t.~:l::;I;,:~4:..~ 

~ę 
~:&\ 

tl 
A li,.!,!,: f&'rólna \vo'i~.l1.ę, 
G:r~ły jellYilU surmy ~.!"·;r",,.:rrr~G>. 

Gr~ły jCF.YUl !HU'my z~tf.~~e 

Na zv/ydęshvo, I!ól !JIt';h&fr~". 

A łaI~ poszedł ~H~cb na boje, 
Zł.uz~l!n1fały jasne zd,li'ofe. 
Za5z'ulmiało ldosó\7J Fol:e 
N@ tęsimotę, na v.Ned.~nę ••• 

A na woinie s\1?bzczą Imle, 
l,na się wali FEli.:o SliU/Jpy, 

A. na~zllelniej bi1ą króle, 
A naf~tęśdef giną ch.łopy. 
-Szumią oil'łYlChoJ1'~ivjvme, wiec przyczyny u~kr!at !Ile na o wolnoścl, o uroku pól, wyzła~ S1.8jąC nim! koniWulsytn.le i zanu" 

mo:fą. dolę. . canych zbożem, o Sl\voich po.dró- eIł osta!tn!ą, rzewną piosenkę· I 
W grzędach ogrodowych Z!naj- ża'ch w nlehieskIch przestworzach. Główkę pochylił na kwiaŁeki ser-

dowało się wiele kwiatów pię1k- Mała słOikrotka byłaby chciała duszko jego, zamorzone tęsknotą 

SkrZ;'l'ii kędyti m1!:Yż wf{psk@wy, 
St~ch !mie5'ie~lThą dosh.l· fC!Uę, 
l(r61 JMl z&mek wl'łl\cai zdrowy. I 

I 
nych ł sztywnych. lm mnieJ wyda- '~ŚJl. . l i o' i rOZlpaczą na za'\T.~sze p,rzestało bić. 

pTZYlJ " ~ z pomocą, a e n e m " I Na ten smutny' wIdok, stO'lwotka 

. I 
A jal~ wfeid~~ł w Jasne wrota, 
Wy.sda łJi!'zedw zona zioła, 

wały woni, tern się wyprostowywa- gąc tego uczyniĆ, cała pogrążyło I nie zdoła.ła srtulić swych USltkólW, 
ły dumnieJ, z góry &poglądafąc się w myśla1c'h o bIednym, uWię- by .zapaść fark zwykle w sen spo
na stokrotkę. zlonym p1ailizkU l, pochłonięta ta- kOj1ny., Osłabion.a· smutkiem, po-

I :Ir.~grnły wszystkie dzwonY' 
Na słoue{:me !w[ała strony. 

PlwOIlie puszyły 5'ię myśląc, że lem l ~półczudem, zapomniała chylIła się ku ziemi. 
A. Jak cblopu dół l-1:op311, 
Zaszumialy drzewa w daH, 
Za~n, przez dąbrowę 
Te cbJWolr!teczkl, te lłl~i/JIwe •• , 

ś~ plę1mietaze od r6t, tuU:pany bły- o ptękności śwIata l o d'Obroczyn" 
szczały bo.gadwem barrw: niie re- nym Nońoo. 

MAmA KONOPNUl(A 
lI';I.m.GIR!II!!IIWZ!l!l8'!IQ&~!lliiy_-iII!iJi!II,_l!:imli ,mHI!!lllFJSi!!~'U:~m:a~.):Nl/).;'~"i&:;;~\f'~JliliŁi1Ji.\MSW'-czyły nsweł ,ednym społrzeniem Niebawem naaeSzllł dwał chłop

ob4anyć Slłokrotkł, podczas ~y I ty. stanzy s m'ch wIDrotony był w 
ona po<błw1.ałe fe I U'Wi1 elbl en lem, długi nót, !.bUtyl! się do rowu, nad 

mówiąc: - Jatide 'et piękne l pel- którym rosła łtokro~ka. ZAWENnA SI~ :io lo ~6J ojd," fO'l:,ritpsd te M-

ne wdzl~1ru, niechybnife ów !lIro- Tmeba nam wdąć kalWałek mu" Mała hEmia pByOhod~ do do_ dante! 
wronek, kłÓl-Y tllik m'oczym śpI e- 'lawy dla skOWil"()łl1ka - rzekł ten mu III paoiką wld~rk6'w w rę'lM. Uczeń: - Tak, a!e la mn poma· 
wem napełnda pcwietrze, zechce ostatni l, zbll!a1ąc się de rowu, ZdZi:'W'lOi!lB mama zlł.pyh'ije ją, g~łe1n 

Je odwiedztt. wy1kJroił kwadradk darnil, w któ- Chłopcy pll"zybie6 H d kI ..,'-1 _ - B1lcąd ty nłlaSz P.r.a:niilfi tle ou-
B d ł I' t:> o ,lalKI na ld:el'k.i? 

Co za szczęście! ę ę mog a rym znajdowała sIę stokrotka. zajutrz rano. Widząc n~ei.tmUerlo _ JoJt to, Edziu, "'&adłeś 8- dał-
ŁAKOMCZUCH 

. J" '" _ Zamienna.m się - odpowiada "'J ...... 
przypatrzeć mu się z bU~ka. --D ptas.zka, wylali 'ltv1ele lez i wyko~ FraJUia. la maetó. i me pOln\yślałeś nawet 

Ale o dZliwo! Ptaszek, zamta,st pali mu dołek. Zwłoki lego, ułożo- - A 00 dałaś w 2',amwan za ni'e? o :f!wo.f.ef ~oSfl"Zyozce? 
5kierowaĆ się ku pięknym, ogI'o- ne w czerwonYm pudełku zostały - P·ienią:}jld. 

pochowane po kr6levroku. zaś na kC - Ależ myśllllłem l) niej prz. dowym kwiatkom, sfrunął w stro" 
nę rowu, nad kłół'ym rosła sto

krotka, popieścił Ją swym dzio
bem 1 zaśpIewał dla nlet nafpięk-
nlefszą 5'\'iI'ą plolse-nkę, potem. od-

frunął bujać pc przeshvorzu. 
Stokrotka, p1fzejęta lliewY'słow'io

wym szczęściem, spojrzała ukrad" 
kiem na tulipany i piwonie. Trzy· 
mnły się one Jeszcze sztywniej nii 

Wyrwij ją 1.- powiedział braci~ 

szek, stokrotka zaś zadrżała z prze

rażenia, pragnęła bowiem nie

z.mlernle dostać się do klatl~i sko

·wr-'o~ka. 

mogile, obsypanej płatkami róż, LENIUSZEK cały ~1liS. Bi1:l.łem· się, łeby ni-
stanął napis żałobny. Małem'U Parweł'kO'Wli WYn'/ano pnrY'S".!ła •. 

Biedny płaszek! Za życia zosłał i,rzy zęby. Sio~yCzk!l pyta go. 
SPRYCIARZ zapomniany w klatce 1 s.kazany - Mil'ttwisz się, że si'liatCUl3ś trcy' 

na Ś!ffirierć z pragnienia, zaś po "zęby~ N'aul:".2lycie.l: - T~ moje dzxect, 
śmierci płakano. J),rzect nim, drżąc - Nie, wc~le się ni.e mmwią, :ayfemy na de:nd po 1o, żebY, pra
go zaszczytami. " , mam fera~ o f:l'1Zy zęby mniej do, OO'Wa6. A W! f, Sbsiu. powiedz 
Kawałki murawy~ wra,z ze sto" 'c,zysli:czenia. 

krotką, zostały wyrr'zucone na dro- 'I mi, ~ym' chciałbyś być, gdy do. 
gę. Nikł Lłie pomyślał o tej, kt6ra NAUCZYCIEL roś'll1riesz? 
ła,k czul~ kochała' skowronka. Nuuczyciel: - Założyłbym się, I Staś: - 2eglaftem.. 



Spotkali się lałem 

Owczarek - pacs wiejsld 

I Mops, fak snę łatwo 

Domyśleć - pies miefsld! 

- Cóż słychać- - zagadał 

O'\)\:czarek d@ MOi)Sa. 

- J! - o«h':zeld Mops na to, 

To wszysUw jest do psa! 

Bo w mieście są nudy 

I nic jerao zdychać, 

A przy tym gorąto, 

Że trudno oddychać. 

Po domu się błąi~a\ć? 

Odpowiedz mi, '- po co '1 

Czy może mam patrzeć 

Jak ludzie się pócą 1 

Powiadam d. bracie 

Mops dalej wywodzf

Że życie mi w mieśCie 

Już gardłem wychodzi! 

Owcza:re!~, słm:hafąc, 

Nadstawił swe lUZy 

I wiidtre.re wy:r.;\l:lnic, 

7ie b,""li"~,b;o $xę W~ll'U$zy'i. 

rl'li~$ rozważa 

jólk r.nm~r.!y jest 10$ psa 

I wregzde tak rzecze 

O'w~:;>;atek qlo Mopsa 

. ...: OlufI\pne, f~}~ widzę 

Tu w mEt~śde jest nato 

lLec:r: m.ysRę, że mo:hll3 

f'oit'.l~b;itf coś na to. 

lP'oshu::baj: ll'Jf;UĆ, bracie, 

Na mies!ąc to wszystko 

I IlIrzyjedź tam do mnie, 

Na 'wie.li, na letnisko! 

Jed.zenie mie~ będziesz' 

Pożywne i l.drowe, 

Zohaczysil Jak śwk:ie 

Powaetrze. jest wsnowe 

I l:zego zaplI'aligniesz, 

Ode mnie doda:n~e§g, 

A !Maweł ci moje 

Odstąpię mieszkanie t 

Mops skacząc z radości, 

Nałychu\'łiasł się godzi 

I dnianadępnego 

Po wiosce już chodzi! 

Nie trzeba - rzetz prosia 

Dodawać tu wcale. 

źe miejski pies czuł się 

Na wsi d.oskon~le! 

Rebus 

STANISŁAW JACHOWICZ 

D ł i 
Raz na podwórzu stanęły dwa pługi: 

Jeden długo spoczywał, z pracy wrócił drugi. 

"Przyjacielu! - rzekł pierwszy, nie rO,zumiem wcale, 

Czemu ja tak przyćmiony, ty błyszczysz wspaniale? 
I . 

:VVs~ak z jednegośmy kruszczu, przecież nie jednacy. 

Skądżeś ty nabył blasku" - Czy chcesz wiedzieć'!) .. 

Z P r a c y. 

Gdy wrócił 1.3 miesiąc 

Okrągły na ciele, 

Nie mogli go pozIlla~ 

Ni rusz przyjadele. 

Zazdroszcząc, pytali ~ 

- I fiilde tam było r 

\ 
- Nie])ardro - Mops odrzekł 

Nge]~al'dzo się ły~o ... 

- Ugoscl.ł cl~ przedeż1 .•• 

- E! - Cóż za go!idna ... 

- Je$ć chyba dał dobrze? 

- Dał - ciągle don,ina, 

Codziennie to samo 

że miałem aż mdł{P~d i 

O, tak to m.nie wiejs!d 

.Kolega ugo§ciU 

HERUS 
Port rybacki na Hehl. 

BędzieCl1le mogly rWtrGszGie ;t ł"(1.(W-1 [jJ1:V8wa.my się na te, które nCl/1n robi4 

ściq poomedzieć i1/a"szrnn Ivlcmnus'ilo'm ' 1:1';.ywdę i d ... a~niv~ 'nM, zbtiil"tj(p się 

i TOJtuaiorf/'!" źe w kWie!;r/;i:d, o,trwie,UI, l>'lf! I do Wl/M.eg6w ldo;tek.. NUJ p.odchf)d~ 

iet"rii s/Jzon Ul Łótizkbm Ogrqdz'ie Z.Q'-l ~i0 za, Misko, bo Z~ ztcścri możem:y 
olo[Jiczny-m. Wysn;illie na świde po'w~e i wrns ugryźć W rą,ezkę. Bardzo de

Prze s[;()"!. swoją trQbQi prmzaSZ6;'1!j6: Si.li/my .się, że ju.ż wlorótce ptr'Zyjd~ie

na CiZ,e'le wntylop t iebr do letnich po-I cle do n.it..s l zo<b(1()zyCti8 'fr~l<Jde l(JWkl, 

mieSZCiz,e1t Na jego fI1,zoiecie będą .. je I kttWe będą ba1.oiły się ~ Watmi jak 

chały weiflol6 i figlarne rnalploi 1d6re i ma1e kociae-zki i ślemy Wam pozdro-
I 

są, takie 'i"nądre., U wolą f c.oha6 na,! wie.({~iat, 

I U~.hU' 8t(~n·ia.. n/z p&88ZI() przemierzy6 =-~2!"'~=~=~==~==~ 
&rag'} da 8'uryeh letru[,()h m1~(3sz1w,\nek. O.Jl! AJ 

N.wd gMuikami trw,bp.sk 1>O!j'f'U)1Uf! g zi- ~powi egzi 
'Yn..owego do-ml,.. .. '!J .. , w kdó·1JJrnrna1a.:-:ly nl!l! USf:, dzieci 
3chrOfniernrie przed mrozem, wsz1j8tki.e KULESZA JUREK. - Jd'" na 

1JtUJJ:::ki-d'i\;;e i m(ile. Będq.. tam (lwaj 12-letniego chłopca, rysunek b. 

powa.i1ti profe.so~owie -- ma.t'abt/.t dobry. Niestety, nie możemy go 
b~cf.(J)n, będą różowe fwk krern, z 80'CZ- zamieścić w naszym ".Dzienniczku.", 

lki&"frt 'Inalinow:1Jm fllJ/1l1Jingi, wylecą ao ponietvaż rysowany jest ołówkiem. 

IOO?'od:U śpie'u'ajqce 3iJ.:orrf"f, g"Z6zUgły Nadeślij więc drugi, wykoruu'iy 
zięby i wszysUcie prze,~Hczne gada- tnszem. 

ją()e jak sta,re prze,lną!'ki pwpngi, 11: * * 
które chcą. P01'OZrlM1Wia,ć z H'.arni o LESZCZYŃSKI ZBIGNIEW 
\różnych rzeczQ,ch. Z da,!ofw, t~j.n.1Icie Sanok. Cie$zy ruM to, że podoba Cź 
strusie o dll",gich szyjo,ch, ciclmwie się "Dzienniczek", Wiersz słaby, 
lJTzyglq.da.ją,ce się Wcm i dU1wny'rn nie do druku. Logogryf prauxlopo
pawicYIn z kO~M'OfIJ.!yrrt4 Wl}..vhlGJrzO!mi dobnie zamieścimy. Na nowelki nie 
o{!on6w. My wszystkie zwierzęf,a, i reflektujemy. Może Twój braci
ptaezkD, zi1tpra,.,i~za,my W (Ul, Mile [tzie- szelc przyśle rysunek na konkurs? 
ci do Ogrodu i ohcMny, a'by/;de do 

'" ". * na.'! jalc najvzęściej przychodziły. 
BISKUPSI<.A MARYLKA i KA· 

Prosimy tylko b wrdzo , abyście nas ZlM/ERCZAK JAKóB. _ Krzy" 
nie dręczyły i nie kanna!! tY'nt ()Z'ym, żówki rozwiązaliście prawidłowo. 
nie wolna., ponie'um,ź ba,rdz.o n(Ul 1'() 

tym f JOlą b'l':w,azkf; i "h(yru.j(l:,!my d/u,go. 

że 10 kwi~h::da upłyv.ra termin nadsyłania 
rysunk6w na 

li L ł{ I I{ O N KURS 
z nagrodami 

I 
II IIU~ ~Jr~~hr 

Ul IUfqil:l:d~ 

i 10 nag'Z'6d ksiqżko"vITych 
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KAtE.r~DłGRlYK mSTORYClNY ~.,i,:'.~~.J~fi."lm i~m.~!~' .. np.lnl.m.~ml dn 6: b' ml 'Z 
--P;r;;"~"1 DZIŚ: ii;~~IWI~ fI&~~~nłJtiEU~~łI1n~ Uu I ~ liII -'-----

. ;l~~i." ~V\!irH'[t~~ef"O l! ~",~,g llf.~"QĄ1'l}J:~:'i'n 
~ ~ skw: Ii~:i:~'wO'a, vVydzi~ł }i.ąJt\o,wiza-c:ji ~ .Han:dl,u Z~-I "7adoma~i, że na karty w~'l4i16W'e IIiJIu'A'y ~11!'" ~~X'~Ji!tUil\ 
~t: I ~".,' l l'zą·du ~Lejsklego, w Lodzl pod,aje Cltll i oKre'su zln1:o·wego S'~1'Zel'ł'1lwatny bę- b 
! ~~. " •. J. wi:adoHl'ości, że odc!11rki Z ka",t Ż'M,V_!,. cizie IU}M w C(;l!lłe zł 90 za l~ l~, W sloych wspomnienwch krakow-j lllój anonim jest. o urzony ~ ., ~ l a VV;l;,:ehna ,J • '1 . t ... , ... 
! i:! h, ~i.· S{6W. ~0'3c1owycb z m-ca grudnia ub. r'l {Jr]!';!\Z y>,ęglel w Cienie zł &2 za HII kg. :;1:-:,,[t IY,dzieś napomyka o tj'J!"i. mnie :w me mmanl arne, ptl'fA/"'-

.. ,' •• ", •••• ,"' .. "',"' .. '="'" stycznia i lutego br.. uprawniające \V s,kladach !:iprzedaży &,paluwłąC'z-G- jal" W dal",'~)'m galicyjskim Krako-I działbym, nawet - bar~arzyńs~ 
1521 Ih"n'.im w TOl'~miil, lwńczący do nahycia chleba traq, swą waż-i l1yc,h do mie.lrskiej sied rozłlzieaczej. ulie czczono cnotę (l}bY1.va~el.s!cą; ,011 (ta,k się wycz,nu .. Vit z tonac]~ z:czuc~_ 

wojny Zakonu Krzyżac.kicgo z H<J,:;Ć z dniE'm ij kwil'tJ:]ii~ J946 ll'o~m. I Na kal,ly węgtulwe .,"\Vg 1" - na ~ er.ca me 
P'Jlską. Z,nządzrnie lo dol.yezy r6w!DJ;'eŻ ~ odejlJlck Nr 11 Pl) 100 kg. w~g[ra. cnotliwym obywateln mOWtono, ZP! we] uJfc,e spr~wy l· • 

1573 O"varcie picrws:.:ego IlHlStu no. kapt żyw;)]ościowY'ch l'I'Hn;rsiers:twu i Na k~ITly węglowe ,,\-Vg 2" - na jest "surowy (", pobłażli-I mipckicgo, przebynVJ.jącego w !lZp~-
\V:ś!e. K011LUIl'kacji., 1-el'de:!HCk Nr 11 .plO 100 kg w~ln. 1~'J. dla d.rugich". M,ówiona lak. iii t,d.n p(!bia~ickim. ~rzy:nałem - le. 

l"'" O' '~\\"j' cln:u dla sze1'o-' ~a kaI'Iy węglol'we ,,'l\T~ 1" - na , (? Z l l ttt]ą nagra 
dv" ,:,\~.arc:e.~ ~~~:,~, .~ D. _ OPAL :"'A Y<\'lTY WEGIO"VE i' k N]? 1AO lr" k-6ikJ smwno się z tego. ,zemu. apew- Sd c,;,}'tc,n;c~ pamIr: " -. • 

k,eJ pub!wzno5lh Si) nne,yO ",:fa ~. il J • .i ; .f)łel;n~ 'r • .!l"0 IY "~, ,gU, ne dlale<Yo że ludzi SUT011:lYch dlal 1U postac.L l~rzybosra oweJ panu 
teru VFydział A;:YfOW,zacil: i Hl1nd:lu la-l Na karty węglG'\ve ,;W\!S 2" - na b • '. ., , 

, . f l f rządu YI!eiskiego VI" Ł()dzi podaje d., i o~lcjJIlCLk Nr 12 p.!) 100 kg. koiksu. siebie a poblażl:wych dla dnt{!ichl która :::aproDoJwlAJała; rozstrzygnu;-
18i.2 li mad VI" Viarsza w:e ; OZ{) -mo- : '. dO • l '1 ., j 'b by go 

ralis~a :\IOJ:rcln Nikt!~~~. Pisał po nie ma na śuJiec1e. Z~vyc:wJnle zre ae ~O.lU lenea tu tc~ spaso , .• 
pOi,s,hl i p,o t'rauGlJs1m; dzida Dil'" 1i$\'T!I'Jl "ll'4i, O d lil • jl! się na ([)dwTót: lwIzip, brwaje'! PO- l.vypn'uJf1r!zić ze szprtala i po~tawlC 
wydawane włas:nyr..1 kosztem roz- ł r{)~ll alU :r\t~v ~ łOWy błażliui. dla siebie a surowi i wyrnujPrzed magistratem w Pabian!Cac~. 
dawaJ bezpłat'Il!:e. "! , • • :" ,., ftiLC dla inn feh. Fh' Jo o'.';:,'Vwisla dowcip, podkres-

18"-9 U li Como fizyk włoski na p~ląWe'!~ 5. 4. 19-.<~. I go Barsllnegcr z cyklu, "Na WI.v,IK'leJ g J e y) . . . 7.. 'li 'k i-
•. , AI~~ml': VeHa faia 22·1 m. I ('alhl". in.OO W-wa 20.09 ~mnsm. kon Oga,rnęła mnie ta reflelusja, gdymllo](WY Met} le.u, Z~ S caro -.- J.a .p 

. ' '. • ,'I' 'l 5,57 Kraków, 6.,1,,5 W-wa. 7.10 Po_ certu symfon. z Pa!1.s~w. F'ilharm. w Lo prtt'icz 'ta" anonimowy list jakic:łośl sal dyrektor szprtala pabranwklegO 
183,jUr{)d~:ił g,vę gj.~slny mks:'l'C.l~. z:l,ań.7A5W~wa.8,,'lO.,SytHaci.agosfDo_; aZI':. Dyl'jg. Al1al~t Zambin, so,usta /J." ,v do nas~p'I'-i:adnawładzaf1,niurządodroku 

P11'ent'ee ~hilfor{, aul·or S!ąz J d"1'C73 Po<l~ikj" - "'00' <T,~.s;n S'ef';na' St"n~.ła"v M~kL1SZB'wslki _ 5'kJrzvnce czytelnI/W, w')',o,wsowcmy u, ,] • ł " .. .. l 
. 110 .~.' 7 "p·r.o : " u ,~ l~. c" b" Ił', ' • I ,,, "" '/ ,:1:' • d 7" l . l I" ~ nrze~z o me lnteN~Sull'f Slę osem 
. "l'!Zlce.'1I'i sm.0~ .. jJ. .1 Surzyckrcgo. 8,40 Slu'zynkll poszukJ- \V przeI'lwie o'kołQ gOodJz. 21.00 audyc. re '~frCJl poc monn ar, resem. my I J. , ." .' ~ d 

1874 P'l'emiera w Wiednl:iU ()pe~etk<l, wafl,:';} rodZ'in, 8.55 Codz':enny odciu.1ek \ literadka. 22.00 Bydgoszcz, 22.30 K~)n ślałem datej: mój Boże, staram)"! ]cnca, to wyp~oUJadzenle go pr .. e 
Jan.a ,Straussa: "Zemsta N~~OM ~o;\.'>: ,,9 żolnje~zu vułaczu" -. n~":'1 cert Zycze:l. 23.~ W-,wa. ,23.35 PT~ się J'ale możemy, robimy 1USzy,Sa.:o: maG ;sfra~ zn:us~, u'ład~e komun~lne 
perza " Stchna Zeromsk,lego, 9.10 Rozma:rtoc>cl.\ gr aro n.. Futro. Zak(lf,czCIf1:,I~ audyc1tl . b 'l"i'I'1'orr' I do 7aJ'cew su~ nun. NLe sądzę, zeby 

, .• 0')0 n d"'Q')"P 'H d' cownas7 ejrnocy ayczy~vUh"1 ~, l 1935 Umarł w Warszawie cenlK1'l1y ~ 'J._, • rogram n:l ZlSla.l. ",~;) rZCl'"va I l yIDlIl o .,' ~ , • l' '." torLa te fY pomysłu bra a rzecz 
za,służony kape~mjstrz i kOll1po- U.57 Sygnał czasu i hejnał z '\V;eży -_ .. , ''''''" , dogoduc,odpOlA.,nadamy na, (vz~e-\.n ','. ",p. . ~ m ab 
zytor Emn ~nynal:'ski, 1\fark:.ok:ej, 12.05 W-WiJ. 1-1.40 Twchę TRANSl'fUSJA KONCERTU siątki i setki zapytań,,_ uv,;:;glęrlnla-!,TJOwa::rlte, n.ze prz?,puszc4a , . ~ 

. k l'nl'l'a"':; lotniczeJ" ane~dDty i tr{JC'hę muzyk,: - audycja r:n",UAI~MONn ŁÓDZKIE.l my lJO!{IC7 f...;·' n",]·oz.or<z'l'ch mo;l,:-! rlvrf'klor szpitala mieLi pomysł JeJ 1937 Otwar('JIe OlU ., ~ <». c • .dU" • • ... c, <, .J .I ' ~ , I ~ d 'l 
•• .::!- Poi",~~'" a Pales'tYlm. ; słown,_muz, w oprac. BOlesIawa Busia_ Dziś w pbtek e g.odz 2łl - Roz- . k"l" l. l l "'w ' ca'e'" 1i)7i7'o1/'od-;:ć w czyn. Cho ZL o o wy 

'P'0m:ę=y J&<, - l'" . 11.1;::" O . . . • .' .,. lVle o naszycn czy e m/fO L " I l' • 
, .• . O'rcs 'i ZSRR h!e\Vlcz~. :.<1;)., agran.cwUlu SpO'I.y- głosm3 Łódzka tT.a'l1sroHl11je Da całą I , •• ' '.~ '" " _ ha::anie nonsensu, jakIm jest roczny 

1941 Pekil; prZYl~ź,ni ł nleat:>.l I CIa me1dorych ar1Vkułów źywnoś- Pol\~kę k<'}lD;cel,t symTo:rriClZ!n.y.z F,:ti-: go spoleczenst.ua, Jesteslli"y TZ c<'~, ,:., •. ~k' . '. 
~ JngosłmViil. . ero \ C;{)WJ'c,h" - pO'g. Karo1a PralwdzilOO.' harrn1i(l)l&ti Łśdzkiej. I' wiście surowi i UYfrnagająey dla s Ci J!0,[)Y~ jen,ca nte~le(; lego w Tn:'Lel 

1045 Firlilllger ~ił:n~any premJ1er 115.05 Wiao.omości Sp,oftowe. 1~.10 :IDyryge:n't Ana:1:~l Za~. ~a1sta' bie. jeśli chodzi o nf!1.s::eJ; pracę i po-' sknn . (n J,! , U)Ols':owym). szpztalu. 
Cze~hosłi{'Jwa(:ljl. I Audj"c. klasy kamera1nej UC·Z\mIÓW -- SIt'an]s'łarw Miikul5zewiSki (sl!o;':2:yJJ'l1ce) I,· . . :J7n '''''n 7. A ]'ednalr! volsl:;m Jer:ca ktor~go Stę leczy l \p . <. TY U 'Ł . 'I sunęceme s~ę av ... l,,, yen... "I' . , , b d' a anse,".. \onserw ,1ViuzyC.t'mcgo W ,o. \V :lVr~gI''a'lTue: Svu'llt'.liDia G--ImOU , d b' T~ , p;e[.PJ'nu ic a który blJf:dz co ą z za 

II dZ1. 15.30 Wiladomoś('J: z mias'i,a i iP'l'O- M""z:Hlta K>Wl:Cerlt s~~xY'n~6WY Pragalui u.'Ystarczy czasamt ro ,azgu., au? I :' ?t) -:: P l k _ al 

I 
~,jlil'oj'i, 15.315 "F.ahryka Ml!lIka:ro·nlU Nr nl'elgto. ~wertlUra "QoT1'~1!l'!l1" Beetfho- ktl5ryś z na:marmuszonych czytelm-l'nera ~n:(':jS~e ?a ~m ,. z C tE 

WAŻNE TELEFONY _ 2 ~ ,Łodzi" -pog. slpółdz. f~. Za!lm'1zw,,: Ivenu i .,Rome.G i JuE,a" Cza;jko'Wlsikie- ków okazał si.ę nadto surowy dlal pe, wnoscl(~ l1~aCZ~l n~egd')'s przez 
W OJ'. Un"'ci Be~p. ..... tel." 2;)2-72 sb:.eJ. 15.4,,) Płyfy. 18.00 W-'w,a, 18.4:> go,' kt" ' s bpdąrvch za:wsc: a ' n'ledze ntermcck!e tra,;towanym, I 

.... , 130 Ol H "f" t a d J "oregos z na 'l: J -.f d:; ] ' Pow UNąd BC'Zip. - tel. " ,,{J'fmo111y -elQe. nau l:. r. etl"'ze- , ł; 0[,0 TlUlj anonim pisze: " enwc, po. 
J{ • Mile' k M O tel 253-60 Iiil!ll!llil'liRl'KlIlW>~Jll\1all!l\ll!l'J~~~~{~~l'Ś~Wi!W>~i!/W!!!i iiI!!k!'Id!!!!!!MWrl '"i9iiIIliIIR TUl, Jeg(j us U.gb. 'd" t 

om. .JiS"" -:- łei!.' 186 O'> ., .. ~ __ ....:....__ zostawony prze nwglstratem, le,~ 
,Kom. P(llW. MO,. '.' - ł' 104:A:i Te~rt'J", I,alk:i ł kkifol'a "S::ll'~aoo~"l ,,,Rom.a" (R:zg'rJ,wska 48) - "Powrót i sl~aza.wv z gór')' M szybką śmierć. 
Pogot. Rat1:mk. MIeJSkIe - te. (K()!pe,l'TI.lkl'l 16) - "Pan T,,,1[lrld'o'i\~San" jdo{) życ'i:a" . , . llII! '1Jll~~ 'l&I~fL'ł .r • • - d'ł' 
PogOlI:. llatunk. Ube.xp. - tel. 134-15 Pl'zedl8ltawiernie zare'ze,rW6waiINl dla: Zach. '" (' I' rJJ~~~~1IB.I tmI' ,. m. . ! L~' oze dlatego nagra ZL. pan ową 
Straż p&Ż8.,ma ..... te'!. .8 :r:rzeszQ\tlycth ro;boilmiJk6w prac()lwllli.! O"'. :ęta. dU;L .Zgiers.k.a Nil' 2~ - PIUCOWNIA KAPELUSZY .,ILONA"! panią (na pewno starszawą pannę, 

6 t ł 1°9 00 ' j 1.CDIW!e I Zlec!" 1 f-' I k Nr 81' d':l . k :Biuro nrtrme'1" W ~ - e', .. -' ków i mitodzieży. "J " '. '. • u .• JI{)ltrtwwls ,a r. (w ,,po IworzwJ Ikt. óra .,cierpiała." podczas o upa-
DvtuRV A.P'I'EK 99Muz,a (R'11da P.aił113mClkaS - .,Roz- M ach w icki i TomezyI •• Przy}m'llje ka- ") ~. 1_, ,ł • b.: r ;, , "e-

--''''d'' . " , . d k' d ", CIl 1.Z oy o tez po o.:.n') m -:yc~ KINA W,",,,-' ,zmy Slę . petl:ulsze ilłę:sklC 1 ,a,n~s, 'le () 0(1SV\llC-1 .t. d .••.• '_ 

Dzilsiejszej nocy dyŻillTIUją 11IPite!ki: 
,l>a.nie[edkiego.· (Pi,orf:.rłmwslka 1271) Za 
jęCztki1ewi(}Z8 (11"1. BoOeroe!fa 37) G-or
czyckiego (p:r:zejazd 599 Ka:rHna (Pll 
lS'Ud:stkie~o M!) AntoniewiiCza (SzQ'Sa 
PabIanicka a8) Stec'ldla (Lim8Jl100wlSlkie 
gQ37). 

'" ., ,I .' ".. ".. ,.i,'l'l.nl:,a j) p,rlZ,-<.)f. asonowanj.3, wYIk:onaif!iel n.clern pana, aD ,Y. ]emee był wykon ,:O!O~,Ra (PlO'tr<RO W'SlK a , 67); ,,1ę- "Oświaf(J;wy ?M rUR" (K-rJ<Perrn;ka s:zyłjl~~e i so[i,dne. czony... Ze ul:::iwieniem i niesma-
tz!ll ~P'o()tI'l1mwsb. lOB) - ""Pod g{)-! S) - "Meksyk', (P{)cząl:ek seans6w 1,.,~ ._, ł . k' f r t • 
ty:..... mehem", . ! w ani }1lo'Wszedn'ie o gad,:!:. 17 ~ 18,30, ~JII~~~ Ic,cm pl.:.eczyta er:" pans z, e ,te o 

,:Wr~ła" (Pr,zejaz!d 1) .,WoOJlga -1':1 niedzie[e i świę,tao?oc]z. 15.30,17.00 SPR.ZlEDAŻ lViLEKA NA KARTKI I nik ... " [ tam dalej, 
W'ofga . ( 18,30. Wszystlkr;e miejsca l) zł i 10 J b t 6 b ]1 l .. l. d l l 

.,Adłjlta" (ulI. Gl6wn:a 2)' _ P~oltr J 'złoltycihl • 'Ulro, w ;!lO 0'ę Hl:, m e,i.{) na! Anonun Jest f}arzo wzgę(cem 
.. . ' .. . " , kairliJki s:p'l'ze.d'awa,ne będzJ~ w sllde-l' ,4' ł ół· • 

"Bałtyk (Nal'1lto·W(\cza 20, - RoO- '" ih 2 . 11 . I mnIe .mrowv. L nonun pe en wsp 
b' H d" .. ** pac 1 re'JoilllU. , . dl 'b', d ., .. TEATRY 

Teatr WP. (CegiclnEl3.Da 27) 
19.15 "Z,ems'ta" -

In . <0.00, .,...... W n:edzielę, 7 bm. w siklelPadl 5 cZ,uela .a, le nAgo .Jenca nrem!ec· 
<1It\d Gdynia' 'Przejazd "" - .,N'iewi- ["'oczątek seansów w dni, pl9:wszed_ 1 k k 
I!)~' z. ".. \. ". "") nie o godz. 16; 18, 20, _ VI nded~l'ele i 9 rej{)Tl'u. . fc:~ego, toremu przecze przez TO po 

Teatr Powszechny TUR (11 
pada 21ł' godz, 19 "M:1musz". 

dZIal:ny wróg • b ,"d P r " ' l ł·· List()... "Stylowy" ~KiHńskiego J23) l. święta, o gQdz. 12, 14, 16, 1$. 20. - ______ ~tu wsro o.a :0:.0 tv ~s z €f owy 

TMtr Kamel'alny Domu :tołui0ł'Za 
'(tPrzejla~.d 34(i goOdz. 19.15 ."Ich czwo
xoO'" 

"Biały m:ua.-zyn", Kina: "Adria", BaUyk". "Hel", TEATR ".8 Y R E N A" T.r.auguilta me spadł. A mo;:;e anomm me ma 
"WM,rmiarz" (Za"\vadzka 16) - "Pr:zedwiośnj,e, "Rl>ma" r-ozrpoozynają Po l'\aLZ 50-ty poczucia hu.moru i nie potrafi się 

Teatr KometW. MUŁyeznej "Lnłn1'a" 

"Strzelee z Be.n.gaE". I sea,nse () p0ł gooZ'i'lly później. W p:iąlek. d:nia l) kwietnilll 1946 l'oku domyHić że u>sz1'stlco mierzył~ nie 
~,EIeD<' (Legio,n6w 2/4) ,.Gunga K' p . . Ciesząoe się nlesłahną·cym po·wo- ., 'l " lb l ' . 

D'n" . I l'no" OIOll'la" -- pocz. 15, 17,30 d . nr' "k' nr'd "k M tv r llea, ,ecz W mer. .fa stwo l opLe-
(piortrkowSlka. 243) godz. 19 .,Król 

J • 20 zem'cm n je,>, l:e n l {JWjlSi O uzyczne " 'C) • • 

"fluboinik" (KiIińskiego Nr 178) - '. IW sobo·lę, niedzielę i święta 12.30 Z. Gozdawy i W. Slępnjla szalosc urzędową!' A mOze a.nonzm 
Wł6częgó~" . 

Teatr Syrena (Tr.auguUa iJ - godz, 
1~U5 .• Thzej Muszkieterowie". 

.. Serce :i szpad,a", 14.15, 17.:'$0, 29. "THZEJ MUSZKIETEROWIE" jest hajzw1'czajn/ej zaka,pturzonym 
,~Przedwiośnie" (Źe'.I'Oillskiego 74(76) 'K':,no "Tęcza" po-cz. 15.30, .18, z udzi·nłcm cale!"'o .zesiPloJu .Syreny" I 'fo'7·o.Jo7·c~r:'n' '. l' pod 'osJon" ,,,. h' u_o 

S"d . b ,. '~'~·""I!.v __ "t, , .... MI!. ' • 
.• ':0 me Ul eb{) " , 20.30 (w nhxizje,Ię i świętoa 13, lf).30, ehóru ć halel.u. Początek ptrzed!s\awie- \ ~ ,~ ;'(I:'~ ;,,'.., . .., r ., • 

..Tatry" (Sienkiewicza Nr 40) 18, 20,30, . . nhl o godz. 19.15. ' . . nŁn,/" y.mu ~"SLoC"'! tam cos ,~ne 
"Ojemvie i dzieci". .sa, GO tv zakollczewu swego lIstu 

Studio MozyCC!;ne -- .,Teatr na p'il~. 
terJm" (Traugutta 1) g.odz, 19.30 
.. M'eez hn.m()l'u", 

Teau Gong (Po()ład!li~o()'Wa 1 H - gO" 
dz~na 19.15 .,Aby ~do wyOOTÓW·I

• 

Teatr CołfłSsenm (K-opeł'llika 16) 
SOdJz. 19.15 nowy pro~am z ,.4 Asa
'hi" na ooze4e. 

,.Relwl'd" (Hzgows;ka 2) -..: "M.ane- Przeds'przed.aż biietPw d{) kitu, Re.. WYSTA WA :hxda, aby go opublilwzCi1no (ano· 
wry miłosne", Iwrd. WOlInoM i H<lIDla dtła czło<nków' PRZYJAŹN NARODÓW .zSRR nifnou;o?) na łam.ach Dziennilca 

!l')Baj!uł" (F.ranets.z·kańsika 8t) ZWiąZ'ików. ZawodO\'\")"eh (%gł~zOOlia -otwart.a co dzr:eii l-Ul. 15-19 godz. ł.' d !t. ? 

.,Prze,z łzy do S:z.częścia", zbiorowe» odbJ'W~ .elę w Fh.ld~ie Za- Ws1ę;p z~ 5, dla dzieci i wyeiee.zek JO z aego: 
"Wolno,~l~'" (Na!p'i6r!k'O!W*łe.go. l~f -- kJ:a,d'\)<We.f fillhrylkfl Geye'l'a (Pi'OltnQw_1 zbiorowych ;pa: 1 :d _ Pom()<r\9!ka 1&. 

"Fil'amJ.ja Wj'1Z1WoloO[ua." Sika 2'95) od ~odz, 10-18~e<j. . (IkI1 WY'!z. 

sTANIStAW SOlECKI . mmmmnmmmmmmun 
ummmmmmmmmmmmn STEfAN STe:fA~łSKI 

Śdang majq USlg~ .. 
751 p O VI{ I E śC 

, PrzylkuOIN'j;vrorzy w.e vr.nęce - rdICZ~. denenvuj ą'ce 
ł'JC'i.ekiwanie.Mij.ałczas. Z ll1Ji<eljsoo, t5kąd uprzedni/.) roZ'" 
leyał 6i~ hała6", oheonie 6'łychać było w.rz,a.s.1d o zdwo
jronej gw.ałbo'V\'1l0iŚ·ei. J,akiś głoiS 'Iycza>ł ciągl<e gu-o!Źnie 
nie:IIlJi.eckie pogrózki. p,') dłuższej chwili tro<chę Gię tam 
l1ISpoko·iło. Nim n.a.d"ze{'tł w,i ec:z1c)r i z;apatd!ł mrok 
skrzypnęły drzwi i ktoś wyszedł 11a kmyt,a.rz, 

Uwaga! - mrukn,ął 6tar€'zy z z!amacho,wcQw ~ 

- 'f<G paiIlif 

- Ja" ja - z..il!cZlął ,pwedrze~n:i,ać Ochędu6~ko 
ale 10iie o' mnife ICholdlZł, Chod2d o was. Bo ptrzecie'ż tu 
wam e.ielę.zi'e'ć tOO~z,~~ llI~eJ'I'iV"YI9iOdTd'e. 

- No chy~ba. Sied:iZlilmy jak M l102IŻaTzlOlllym węglu. 
Jwteśmy w pułapce, 

- B, tam w ipUlł.ajprce - poOrwiedtzta!ł e'Z\ewc lekce
ważą,c(), - ('''\hodźde 'Z~ mną. 

Młodzi luiCllZie z,arwrahaH .s:h?i przez chwiil'ę, .ale że nk 
do stra.cenia nie mi'eH, z,ilJczekaH,. oaz kutemo'g,a wyją.ł 
butlę z tru'llbem j, Zta:czął kUlśtyk,ać z p01o\lT10'tem. p.o·
lS;zili z,.a nim; 

PJZed drzwiami pvko:ju diał im znak, by pOlzoBtah 
na ko:ryt.arzu. V'!sze<:lł sam. 

słYGzyde. . Wejśde \Szewca 'Zostało powiJta.ne pfzelZ Alfreda 
Ów ktoś zmierzał pOI',noE ku w,nęce, w której sie i je·gv b~)wa,yzYlS'zy r.rudoiSJIlYlIl1, wr:z,alSkl~wym bełkotem. 

ukryli. Spkkow{:y skie,row.ali lUlfy rewolwerów '\Iv .stro- - O, o, o, - darli się pij.ani Niemcy. --. Ohetn-
nę, z kh6rej nadchodził i,ntruz. dtOU6·chko - sprytny cMorp. Ha - aTd'zo, \"iiprytny. 

Ten TIle ~;podziew,ając iSię niC'zetgo, .s.z,edł s.pokojnie - Ale i tak w łeb mu str.zeJ.ę! - za!ry:cz.ał Alfred 
w}1C:l.ającchi=naktery6ty.czny stuk nlogą i mówiąc do - bo c to Polak. P{)~lf3ka św~i!ni,a. 
Siebie .gbŚIlO po polsku: . Szewc Z up.rz·e.i:rną miJną zbliżył się do 6Lołu i z·a-

_ To ci kaprawe .smoki. Zupełnie jakby d.na me I czą!ł im nalewa,ć pły:nz butelki.. 

~j!elL. Ja 6am lubię PO,C.ią.:::nqć, .ale" tak ,,~O~iIĆ. Dohr.ze, I -- A moze· je.sz,cze p:rzylDJieść, Sk!o'czyłlbym n!a 
ze lllem w schovy-anku Jhoi.:cze uocnę P'l} nu. Dam nn, miaiSto ... 
niech fi ę z.a.chlaJą na śmierć. ZwłaS'z,cza ten przystoj-_·- Skoczyłhy -, z.aśmi:eU 8li·ę 1J'estapowcy - na tej 
niak z POL1C;:C;, facj,atą. H'Jla. A to co znowu, l .swojej P oł<3 ilIl,anej [lo(']ze. Cha, cha, cha .. , a1e 6ka,oz, 

Ze '"sd}owc!I11:a" wyszło trzech ge;:;t'apowców. mie- I .<:k'a,cz ... AUred daj mu pr.zepUf.ltkę. 
rzą.c d:o niego z broni. - P9 00 prz·e[Justka. Jeden z was z :nlim pójdz!i;e. 

- Fiu, fiu -- .gw.izdnął "lllilgazynie.r" bimbru. -- Żeby, uw,aż.acie, nie udekL 
po,co tak groźńie? . Ochę(hliszk'o wyl'3zedł pierwlS.zy i z.wkrył dr.z:wLami 

_ Chszej - \Syknął złoWJ::J.g,Q j'eden i ge.3tapOWCQw. z.aczaj!011ych palrty:z,a:ntó·w. Kiedy 6'ZeW,C z getSt'ipowcem 
Intruz spojrzał na .geistapowoów i uśmiechnął si·ę· zmalcilisi'ę U\Cl ~SiClhod.alch, gestapowiec nagle poczuł 
_ Opuśćcie te gnaty, ho wam łapki zemdleją -- z' tyłu Gotyk lufy z piJ6toletu. OtSWłoiillt(my nie wydał 

powiedział.- A po dru~Jie. to nieł\a~~ie ,gtra5z~ć ISta- ruajlżej6zego olkrzyku, nat<omi.a.s,t s.am ulSły6za·ł gro.źny 
rego pTZy jac~ela po,mczmka Kurta. Cóz to, ,Q kUlawym szept po niemiecku: 
"ŚwidJrz:e" 'ż,eśóe nie 6ły\Szem - Idź spokojnie [przed nami, przep.r,ow,a,q:zisiZ nas 

[na u1kę, , bo kula w ł,eh ... Pramiętaj - trzeich nas idzie 
za h'l)hą. 

PTZleJŚide w tych wa'ynnkach :nie było trudne. Ge· 
stapow1e'c :ZinJa~ haGlłl() , a pOltlardtro wartowni/cy. wiedrzi,e1i, 

'Ż.~ JeiSlt zIlł6tęptCą gl"Oźn:e~f.), Alfreda. 
Bo}o'w1cy wYP'TowadlZ:iH, natur.alnie, z 50bą gesta

p'owca na. ul.Lcę. Zadl'Olwywał \SIlę on <izdJWIIl<le i niez:byt 
pnytorrnrde. Nie wYJglą-clał nawet na iSrpecja,lnLe wys:tra-
6zoueg,':). Zr·es'Zltą .QOf!IlEld!ł tylko z nimi Ido k'ońca ulky, 

I pOC".lyrm zwalił ~ię .r.aptem na ,chodnik. 

l
-Do' bramy z n1im ----: :zakome:nde.r'ował OchędulSzko 

-fi w nogi. . 
Po p'rzejrśdu w 6~ybkjlJJl tempie ISpo,reg''.) kawałka 

dwgi, :zaBt'ęp,oa Sbeiill,a tr'ą,cH ISIZ!eWCa w ramię, 

- Ciekawe - 'DZetkł - dlacz,ego ten tmpri łepek 
tak od,raz:u· sbraiCilł przytlomuość. Chyha mU6!j,ał dużo 
wypić. 

-- Nie tylko dlate~J")! - od.;pal"'ł w ciemno,ś'ci Ochę
dUIS'zko - plym był niebardz.o. Już ja go< doprawiłem; 
Ani on, ani .ci <C'O zotSta,l!i 'IN wi'ęzie::ntu,św1at.a boż.eglp, nie 
ujrrzą. Męty1, p,o'v·..-i!adam wam, chłopaki, ,cu'Clna rzecz. ' 

Pi'etrzaJ( był pewny że Kurt niedługo, z;ahawi na 
te.renie w:ęfl'i.ern.i.a, poczym z właśloiwą &sobie p'rzy
t'J'illnością l11IllYSJU wy'cofa się spokojnie na miasto, za
h1erają:.c ob6tawę pod dowództw€m Ste~na, To też ZW;f.Ó
dl calą uw.a!~:i'ę na D€:zp:ecznę "pLlotowd!ni.e" oięża.r&wek. 

Meta, o czywi1śd e , była z~lóry umówiioil1a. Od do
'wódcy z.grup owa.1l'1a , które d OlS tarczy'ło' "gestapowców" 
do akcji, ot'r:zymał M.i'1cołaj d'o:kł,a.dlnyadres', gdzie mia
nowkie lJO czaunaClhu. odvlJ.eźć o'<1bity,ch więźniów i 2.ro
?i,~ ~bi,Ó'rkę .plutonu. l\~neilSlce by!ło wyhr.ane nader sZd:ę
sll~le" ZlnaldiQwa~o !SIę bowiem przy małej, nie wpa
daJąceJ w oko bb.cz!nky jednej z ul1ic śJ.ód:mi,eśc1a. Od 
zew~ątrz -- bud~nek fabryki przetwQiTÓW srpożyw.C2;y,ch, 
dalej ~'Wa podworza, z kMry,eh ostatll1Ji'e prze,chotd:ziło 
w 100g.rord, 1Sp'·a,rgraj'ąJcy sto'$.ami .n.a wyhrzeże W~ły, 

I.cIa!.J 



Nr 95 (1&%) DZIENNIK 1.0DIKI itr. f 

----------------------= 
- UWAGA! OnB Il UMEN I - , .~ 'ij f'Il "'l,, :i1il .. ft'!~1f IORC Y ł KONS C l1li3 r Z d'" 0·,1·, S @lI"" I Preiui~~ 1~!;2r(ikowe 
... :: I'!U! o eil.~ t1!e!::r.ll~Hn!rn.""rn 5 ,; ID O II R O L I N Uli §. . I.. I . B ;eul nnw'U'RLu~;~il!'~~l~1Wl '!)ll~b:hn:nil.nKt~ l~il1~bd.{h~łjo.u 
l1li U!"3JWły Slię na rynku ,. nrZY.uyi nu IW ~ijl.if. .tli.l\v '(;8 u.!.w lJIlI t1lll V;l,.ll<{,!e,.llt ~ . " 
:: .FALSYFIKATY NASZEJ PASTY DO OBUWIA. ... WI "t1l Reda.keja "DzienJlllw Łocrzlae-= Prosimy więc .nahywać nasze wyroby ty:Uw w tii:l1ma'ch, które § Drugi pociqgstmiuul1Y z 600 rep{jt!'jal1tami przybył do łodzi ~go". przezl1~czy~a do bezl~latnego 
lilii swą sDiidnością grwa,ran:tują, że . . ~ 7 OSOV,T m' lnIęd~y swo'ch CZY. = towar jcs,t auteurllyezny.· :: Drugi pociąg sanitarny Polsklego,miejsc zamieszkania lub ~lo rodz,HJ.~:-{JO_l. -' ej la l . L, '. 

§ Wszczę!tśmy t'akże kr·oki celem pociągn/i'ęci.a d{) odiP{)·,,~;e- ~ ;:Zy' 'g;~~~~~~Op!~:l:ya ~~-ó~i~d~i~ ;;:1,'. ~i~l:~:~~~ n;'~s~l~j~ag~~~:ie ~,·~~~~!.,g~~~~~:,~~w w1ć(/ac~vch w:s~~t~~OWp~~ 
- dziaanośo: - l h P 1 Cl ,. 1 l 

:: n ile u cz d w y c b 11 1'0 d n e e n t ów. :: :razem przywiózł grupę P?lal;tów .z.n:;ach wypoc~yn;:?wyc . O_!J.{.l::~cRSpółdzielnjie \tVydawniczq "Czy-= F A'B RYK A P R Z E T W O RÓW C H E,M I C Z N Y C H :: okolic Metzu, gdzie znaJdUJe Się I Czerwonego Krzyza. Bez Vii ~glv.(u,,, t 1 ']" ' = "D O B R O L I N II :: jeszcze około 100 tys. naszych roda- jednak ,na dalsze swe losy każdy z,.~ e nI >: • 
:: :: ków. repatriantów jest szczęśliwy. w kl:a-<~ Udział w Jos:owaniu mOifJq i, f'. A. i G. P'al, Wal's:Zi3iwa. KI', iM Pociąg sanitarny był obUczony ju. Wszyscy zg?~nie. s~wlel'dz~J:f;';wziać wszyscy czyt'.elnicy, któ-

początkowo na 365 osób. Chęć po- "Chleb na obczyzrne me Jest ~łoal,;J'~l • " .' L ' 

<XX>ó<XXX><>OO<X><X><>OO<><><>OO<><><>o<)OO<><><><X><.><X><>OOO<><>ó<><><> t d k . . t· d' "d Po Wszystlro łatwie; znief.6 gay Slę···rzy w dwu 4 niaJa 1946 T. prze-<> wro u o raJu Jes Je naK wsro "" ., ., • . iiJ . '. , 

P O T R Z E B N I N AT V C H M I A S T gO laków we Francji tak powszechna jest u siebie" ... (1). ~dl0zq 30 kolejnycJt kUPOllOW, 
I I tak silna. że władze polskie z tru- ,jwyciętych z "Dz, Łódzkiego" w _ .. __ .- .. -.. -...... -._ ............. ---.. --... ----.. g dem dają sobie radę przy układaniu ~dagu miesiqca kwietnia bl. 

bucłwHer Mimlslistla, j'utyllow~mn masL'iynis,łka :li dwi,e siły . list repatriantów. Poprzedni tran- 'iI!;;W"J.! ~l!~i~~\'l!1ll~; !!'Mil ""g;.]~~.uo ~'~ ,-

sport liczył o 100 os6b wiecej niż l'l!.~ ~ i1iI'.l!1~;,~.lIt~",..J.i ~1!~\l,;i,~;~,~5'ó~ i~ .. Kupony należy zebrać według pomoenHczc ze l'J[l,aj(bmoś~dą bucilu!Uel'rH. <> 'd . , ~ 1l1'.~'nnłl"'}~·"~!1 01l'''','1i'1~.;r.." . .,."tl II', ,. r' r t' h b d 
<> I było prze.~l zl~,~e, tyr:- ._z.,as raze~{ ",i.(~'~!!<o~ill.li'.~'t .11. ~." ~~~,~ ~.l'01C}llOl~.Cl cm, w lioryC. ~q 

Ofel"ty z referencjami składać suh "Pracownilk" - Re<lakcja gO władze. fI anc~SKlemLISli.iły . dodcl-;-. rłU,1mO~ldowi1iill,~~lt! .~ one un-ueszC'zone w "DZlennJku 
Dziennika Łódzkiego, Piot;Dko'wska 96. (gr) do pocIagu kIlka wagonów. maczeJ' .... . :~ T ' '" 

b . fi' nie możnaby zabrać 600 Zwłoki ofiar hhlerowslnch zbl'o- t· LodzlC1m . 'O<>O<><>O-<XX>OOO<><><X><><><><><><><><>OO<>OO<><><><><><><>OO<x><>O<x><XX><l OWIe . . ~ 
osób, które w pierwszym rzędzie dniarzy grzebane były przewaznlC:' l Czytelnicy, biorący udział w 

><><::><><>O<><O<><><><><XX>O<><><X><><>O<><><><><><><><><><<><>OO<><><><><>O<X zgłosiły się do wyjazdu. na miejscu straceń lub na pustkO-~10'SiOlW(mjuł s:hlaclajq następnie 

ł Zawiadal111amy I' Wśród .~epatriant6v: . dril%iego wiach dla zatarcia śladów ,Sk. ut-Izebra,ne ~ kolej'TIo uporzqdkowa
tran~~ortu. Jest 217 dZlecló (Jetdn203 kiem czego ustalenie położenia tych~Jle w€ldlug dat kup;ony w zam-że wn::oski o p'l'zedłużen~e Passe-P,ar1out p~rzyjmuje Okręgowy uroazlło SIę w czasie podr ży) k . lki t dn' ci ~1 . 

Zarząo K'in, ul. Żemmskaego 100. chorych. Opieka lekarska 1 sanitar- grobów napoty a WIe e ru os ':I"knięteti lw,percIe, podając na jej 

g Wszystkie n!e1pcr."zedłuż,one Passe-Par1()uł kacą ważność z na była jak i poprzednim razem Obywate~ski Komitet EkshumaCJI', 0. dwrocle nCIJzrwLsko f lmf!ę waz 
dni~m 1 kwletma, ~786 <> bez zarzutu. Podkreślają to zgodnie i Uczczenia Prochów pomordowa-' dOOiladny adres sW€lg.o zamfe-

wszyscy repatrianci, którzy w ciągu nych ofiar pragnie urządzić uro-., . 
X><X><>O<><X>~~<>O<><>OO sześciu dni zdążyli przyzwyczaić się czysty pogrzeb i pochowanie ZWłOk~'r szkanJa, 

PHZETARG qo "m~ł!c~" uś~niechniętyc~ ~warzy- we wspólnej Bratniej Mogile, aby Dziś, dnia 5 kv... rletnia zamiesz. 
czek SlOstr , SIostry POWroCIły wy- 'b hłd . ~.łC'zcnmy druai !{w'on premiCYWy 

Zakład Ubez:pieczeń Społecznych ogła5!ZA przetarg na wydruko'wanie mizerowane wskutek. ciężkiej i bar- złożyć w ten sp oso o pamIę;.l~. ~cJ . ., 

następttjących dl'uik6w: dzo ofi~rnej pracy, ale repatrian~ tym wszystkIm,. którzy z?inęli dlal~II.Wmmmmmmmmmmlllmmml 
~. 82 - 100.000 szt .•• Kwesholll8ril1lsz ogólny", F<mn,at AS s'kł..adany czują SIę doskonale, są zadowolem sprawy wolnoścI. Aby zadne mę-f} .. L i _ 

na 7!1; papier piśmienny 60 Sir. - a to najważniej~ze. . czeńskie zwło~i nie zostal-y .pomi-~.,= .. m " '.>9D. ZIENNm ŁÓDZKI" E 
N 102 - 100.000 sz·t. "OJ.'zeczente lzalic:zające zaJdad pracy". Form-a,ł Sprawna orgamzacJa, wzorowa nięte - KomItet zwraca SIę do~= ~I P' N 2-

AS składany na ~ :z: perforacją ma'szyD()rwą; papieT piśmienny 60 gr. oJ?ieka .jest dz~ełem sze~a ek,ip~ s .. a- społeczeństwa łódzkiego z apelem o/\§ F.\ enmqn r~m~nmu· r 
K mtarneJ dr. Wmnkowsklego 1 klero- . . . J\'~'.'; "l~~,mn IW~"~JJI" J l. ::: 

N 85 - 10.000 5z,t. " wesrtiouarirusz dil,a PI'Z'eID. mr.rnel'lalne>go" Fo.rnuat. wnl'ka Wydzl'ału gospON"'I· ... zego ob niezwłoczne powIadomlenie BlUn~/.t;~.v.., •. ' li .. d' _ 
. 1/..,. 60 . ' "'''' v.. . fl"""" I1praWIlHlIjSCy o WZllCClla Ił 2:(8a -

A3 składany na 7:1, pa.pIer pl'Sm
1
enny gr. Kozłowskiego. Ponadto z ramienia Planowania Miasta, ul. Piotrkow-~= ł J' • • . 'im ksi . = 

N 87 - 30.000 szl, "Kwcsrtiona/riusze dla p1rzerm. dTZe'W1Il." Fonnat rządu francuskiego towarzyszyli ska 17 o grobach ofiar niemieckie-iiS n w Mzosm,:anlup~em . ąz- == 
A3 s,kladany na y" papier piśmienny 60 gr. transportowi w drodze powrotnej t (ł) ~ kowych. Łó,uz {) kWl1elJnł1l1 1946. = 

N. 97 - 20.000 sd, •• Kwesltionariusz dla przemysłu wMk. Format AS Francuzi: por. Andrieux ~ paJ?i' go erroru, ,"mmmmmmmmmmmmumniii 
składany na %, papl:er p~\ślffiienny 00 gr, Hubert. Roztoczyli oni głÓ'Wlne ople I' ':. . 

N.95 -15,000 sz't, "Rwe:sHon.ariusz dh hut". Forma't AS .składany na~, !tę nad dziećmi, m~jąc jedn.ocześnie Ofiary . . ::;~_7 ~ ""' .. ~.. .. ... _ 
papier piśmienny 60 gr. pieczę nad zaprowIantowamem po- ,. . .. :' . 

ciągu. Zaposredmdwem H,edakcJ1 ml'!li lI.:IlIil tIlI!jlj 1l!l21!1 ~ ~ 1lll rn ~ 511 a,:CE!l'J!l!IJ!€I lilii II. rJll 
W. 2 - l00.()(){) szt. "Doniesienia o wyp.adku". Forma! A4, papier piL ?CK umożliwił znacznej części I' "Dzien:t?-il>:a ?w?dZkie~o'" .z'.iO~ono: ~.~.l .,.:nZIENN1K ł"ÓD?:KI" . 11 

mienny 60 gr. różowy lub biały. ." h na Slerocm-ec SlenklPwlcz6wl"1,,~hlI ""'o,.''''w_='''''"''''''.~~~''''''_;''''_ I!II 
K. 1. - 20.000 szt. ,.Blankiet kores,pondencYJ:ny". FOl'ma.t A4, pa<n;er repatrIantow powrot do dawnyc ob GOI"I'lska lzł 3'5"0"': - '-c fu;~ M' rlHln~Mi rUr· ';) ! 

bezdrzewny 80 gr. ,- :.~-"""'''-..... ... ''''''''''''''''''=-.'''"'~''''''-=! ~a odi)Ud~wę po~ników _ Wię-~~ 1f~'Il!~J.&l~~IHI n~ i1J ii 
K. 2 - 30,000 s·ztuk. "Blanlde1 kQre,spondencyjny". F'O'l'mat A5, pa.piel' == F~ll1anse,.iPła~c! mag.~zy,: ':' prze. ::.,:lzienie w Łęczycy zł 1.180.-. ~ up['awniaj~!cy . do UZYS~Ui:': 

hezdrzewny 80 gr. ='=" bItce. na.Jue~J,eJ ~ na~(an. :eJ nabyć ::~ I Z. amiast kwiatów w dniu im.ien:i.l, ':.~.".' 50% Ż Ił iż k i na widowisko II 
":: n1()znra w fumle := T eJrarza Nac"e1nego TJheZ1);ec""'ld~j1 muzyczne ,,:~ból Włóczęgów" !II S 24 - 100.000 "Zbiomi'k ·Pl·zv ,pisu". Format 240X3>27. druk dwu."' j'ó l l ,". '1" • • .- "-" • '" - łJ --" .c." • c'i'" l' .... L ł • " .. 

J =~ ro~sAVf .l.(?:::.~lu.n.,::...:owosc ::: Społecznej w Łodzi ob. dra RY-r'~ w el; •• rze" U,OrLa mt 
stronny pl"zebitliOwy, ::: ~ rzem:[!'!;(lwcr =jszarda Kunickie!!o pr~cownic,,.di'JJ "''''''''''''''''=~~';'='''''''"c''''~ II 

L IQ? '0 nOt) Z .. 'k t kU ( Ił dk) ~ Z E N I T" :,;:. . -- '" , ,,, . . _ .J.f{r';;l Przedstawić w kasie teat'ru III 
• ~ - t) . sz1. .,es'tawleme rozrac.1UU: {lwe 'ap e (l.<;:a·a.::; Ł"d' a "p' t' . k' iV~ 73 = DZI;.\ru Leczmetwa UbezpIeCZa1l1l~"i PiotrJwwska 243 fil 

form,at A3 składany na U, papier pj,śmienny 60 gr. ~ {li z, u T i I~",;K;;VS a .'1\.( d) =jZłeŻYll na pomoc zimową sumę zło-~ . w dn'iJu l) k~emiiCi 194f;, II 
L. 1('.'3 - 20().OOO sztuk "Zestawielll:e wzra'chullikowe a,ptek" (wkładlka·,. = .. Je. ..:....: ~ tych 3.720.-. 1!~g;ji'lilBfIlIi1lIlIU~I!lIRlIilrr.ilIIlIlI~ISIJIlIIIIlIlJlIlllIill: 

Format AS ski. ~. pa'p,je'r pHffi/:enny 60 gr. 
-00<><>0. <>0<>00<><>000<><><><>-. ,><>:x>o ~.1II1!!1 1lil1ll1ll.1lI11l1!ll!9J!!!ł MI lIIl i1iI II III III 111ł'1 PIIl1li ilIl II II iIIIliI Kll!!! II 11111111 I!II tIillll III 111.11 III. III II 11"-L. 134 - 3.000 Pl. a 100 kaf1te'k "A.sy~nata na zasiłek chor():\)(),wy" S g , " 

Forn .ot A5 A6 d'l'll'l< J'edn tro~·~ pr hl'tko y p Morowany mas"y I N.OWOOTWARTAHURTOWNIA ... . 
nowu: blok kiej'DI)y od góry. s.p6d papie'r pak() wy. <> III 

I.. - ." . os' ·'~H:V. ze, ·w. e .' ,"o - MA. TERIAŁÓW 1'EKS1'YLNYCH R lil!lłh - l ! 
<> łGALANTERYJNYCH O (łj -t" -, · t iii B. 14 .- 0.000 hl. ił 50 X 2 ",Raport kasowy". FO>l'znat A4. druk jed- 9, . <> fi e ~! I «! r;r. I es /I 

D-o-strQn.ny l k,arła perforowana l stała. papier pj~mjenny 60 gr. bl0,k s:pię- :X. E V O N O M R Ali () I :. m la ~ II im fj -: 
ty drutem na sZltych spód i wjet'JT,·ch palnl:eT ;n a 'ko'wy. () II ., I <> Iiiol 

" .", <> S . <) iJ ~ 
B. 23 - 30.000 bl. fi 50 X 3 "Bloczek dla illlkasenta". Format A6, d>ruk g~ ł,o-.~,;,,'·PU',.zAOn·d: .. ·.e,,;n'~· § I ~!l4 CO PI.szr

t 
AN GLIA 'l. II! jednostf<lllny. 2 kartki pt:rforowa.ne, l s:łał.a. numeracja kartek mas,zyno- v -li!" I .'" 'c' :; ." , Q 

wa od Nr 50.0001 do 2.nOO.O(J{). Blok spięty drutem na sz>tycb, spód tektur-
ka. wierzch papier pakowy, grzbiet klejony. O Po'}e,ca swoje tow.ary po cenach ~ : II 

L. 133 - 100,000 szt. "Zestawienie wYiPłacouych ~asillków", Fonnat g ko~kureincyj.nych. (ag). Q i!I! POD '.ł'AKIM TYTUŁEM UKAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE : 
297 X 320 druk, dwustronny p rzebi>tlu)wy, Papier p'iśiluienny 60 gr. <><><><><X><X><><XX><XX<X>O<>OOOO<:l: M],ESIĘCZNIK W JĘZYKU POLSKIM : 

N. 56 - 100.000 szt. "Zbiorówika do kon!ta pla'tuika". F{)fmał 345X325 ~§te>-iOF.c.nj:OP@.;)~~<?-iP~<.!>-'~;:;y'&~ = p o li r e d a k e ją : 
mm dmk dwustronny przebitI.owy, papier p1śmie>tmy 60 gr. !$l II 

Zaznacza się, że druki. mają hyć wykouane na papierze dostawcy. Zall"ząd Zwią.zlm Z,awodowcgo = !Biura Ąn~ielsk. Ministerstwo rnf~rmodi i Propagno..ly :' 
l d · 57 l • Odd" ZUS Pracowni!k.ów FHll11o,wyeh R. P, m 'i:') ,,'III! II Ceny należy 1nItldać loco ZUS Lódi ul. Za·cl)O' ma ',UD zl.a~y . .'. II. 

""- I d Ub l Oddział w Ł<Jdzj za,,~:ad.amia, '" w Kra'k'oWl:e. Chorzowie, Poznaniu i Warszawie wzg ę nIe . eZip'lecza, nle III Pierwszy 1Zumer ukaże się dn. 8 kwietnia br. II 
Społeczne na terenie których ma siedzibę dorstawca. ilŻ dn,jllł 7-go hm, o g.odz. S-mej i>l II 

Ofe1rty na~eży s:kladać w zalakow,anyoh k()iper'iach z naq}liJsem "qfel'ltlj rano w saili ki'll.a ,,\Vłókniarrz", : . VI miesięczniku tym ukazywać. się będą najlepsze : 
na dostawę druków" d() Wydzi'aJu GOISpodareze,g-o w Łodzi ul. ZaooodlllA 57, ~'b u~. Zawadzka 16, odbędzie się ,.: i naj ciekawsze artykuły i publikacje ogłaszane : 

Otwarcie ofeI"t nastą,pi dnia 16.IV.46 o godz. 10 w Wydziale GOSlpo- WAllME lfBRAN~E :1,: w prasie angielskiej, - Miedzv innymi artykuły: B. darczym pokój Nr 47. 11 
Wadium do przetargu ~stalla slię w wys-oocośC<j zł 5.000.- w go<tówce, pra,colwnjków Przedsięj:),;lorstwa t.~. : CHURCHILLA, TOMASZA l\fANNA, BEViNA, O'NEILLA itp. : 

którę należy wIPłacić do kasy ZUS Łódź, ut Roosevel't,a 18. .,FiJm· Pol,ski". Ze względu na ~ ilI Do nabycia we wszystkich kSięgarniach.. : 
Kwit na wpłaco·ne wadrum wr3!Z z wZ>Ol"8mi p3.lPieru należy dołąc'zyć waino'ŚĆ s,pTaw s'tawiellll:ICltwo ~ SKILADY GŁÓWNE: • 

do oferty. ' ooo'wiązkowe. (krO o III 
W:wry druków wraz z ,ślepymi kosziorylSa.mi m1)żna otrzymać w Wy- Q,' ': -J.?XI~::;o{?f1~~c:P~}"<10gcJ;-;.,)j'''::':;o: WARSZAWA: Ksję-garlliJa WoJ:no~ć, Marsza&OIWs:k.a 1).5 : 

cbi·ale Gosipodarezym ul. ZachodnIa 57 polk. 46. WARSZAWA .. IJRAGA: KsięgarniaSw:iartoiWrl,d. Titrlgorwa 15 • 
R.IIEllli!lIIIllIilllIiIi!lUlllillIlIll!I!IIBIIHllIlIIIf!lliI!i~ ŁÓDŹ: Głów,n,a Ks'ię~arniill W<>j.srlwwa, PJolbrllw'WISika 47, /I 

Oferty nieodpo'Wi'adające po'Wyż~zym wymaganr.om r01.pMrywane nie : PA~STWOWA FILHARMONIA RI BYDGOSZCZ: R~ięg,ar(l1ia Nauka, A[eja l..go Mada L. 5. : . 
b~dą. . : (NaruiJ:O'\~oz'~ .. _~o._) ___ : GDA~·WRZESZCZ: K5iQg,alil1:a A. Kr,a'WICizyńslkii:, B 

ZakJad Ubezpieczeń Społecznych ~a.stl'lZega sobie prawo unieważuienia II D • ś II! GDYNIA: Księglarnia W. MęŻ'11j~c(ki, ul, 3 Maja 27131, : 
pn;eool"gu ~e~ podania PrzyiCZYIIl i pono\Szen:ia jakjchkolwie,k od:szkodo'wań II Zł II'! .CZ:ęsTOCHOWA: .Ifsięgarni'R ."Czyrtełnilk:". • 
prawo ozęs,ctowe'gQ skor.zystanfa z oferty, prawo wyo.olru dostawcy bez . BIl p,iątek, 5-go kwietnia 1946 roku lIIl II TOOUl"J': K,sięgarnd.a J'an W,ojcledhoW\Siki, B 
"'9g1ędu na ceny oraz . ż" d ł d d t . ! o I!odz. 20-eJ' ~ . lIIJ POZNA N" }'7 • J'.- W . ''I-; • .... " . prawo uznanIa, e prz,e,arg me a o a nt'ego wy- '" " '" III 1 : :\.,si,ęg,arma :!IW. o~iClelC~~a, At Ma'l'IcinikoW\S!kiego 21 • 
luku. . . : KORtlllD't Symfon~(Zny : II KA1:0WICE: K,s·ięgamira, SzafirMłka 9, B, 

ZAKŁAD UBEZPIECZE~ SPOŁECZNVCH 1011 LlJWL1!N: Księgami&. Z, BUrd'z:iJs z ewslk1 , Kl'a!k. ~zedm. :w .B 
w W. 1' .... - a w ł fl : Dyrygent: Anat()ł Z a r u b i n, : III KRA&:8W K . G iheltlłm '\VI 1ft' Gl 

... &O .., SoliiS;ta: StanilSl,aw M ~: k u s z' e w. "" III .: s'ięgamlae 'era l o' .. Rynek • 

'
PAP) ....... d iih • ~dzi ... WJ/ t!Il WROCŁAW: Kslęga!l'IIli,a. K.o~ilaia 32, • 
. 1\ ....... es. slez i ą w ..... II s k !i - s'krzy:.pce. W pro g r Jl- iIII ~ ŁOCLA WEK El' . J K ńisikł • 
II~-------------______ rl~ __________ ~ mie: Mou~ Be~~v~, ~_ ~ • W : m.~a aa G~/~ • 

&E - "" '" D KIELCE: Księgarni1a A. DąhrowieCik;i, • 
PRZETARG 

Zakład Ubez!p,eczeń . Społecznych w Wars.zaW!iie z tymczas()'wą siedzibą 
w Le>dzr. o~ll:lsz,~ przeta1'g; ~deog.r.anrlezolll:e na wytkonalITie Uoutępl1lją,eyC!h robót 
reIUO'll!to'w,c;h l UZ.1ltP cllnIi3J'ących· w lPalW,i~onie IiI' SalllatlOl'Iiuffi dil.,a płucno. 
chorych w Kroku pod GObStYll11l[}em: 

1) budow['anych o cha'l'i3ktell'ze stałym i p'fOIwf.lzorycznyID. 
~ inrs!lal!'8cji cellltral'l1ego og.rzeWi3nr.a, 
3') [!ll:slałacji wododągo'W()-ik.anaHz,acyjnej. 
Oferty w z.a.pieczętowanych i zala1k,olWanycll kOjpel'lrach z nap11Sem "Prz('_ 

targ na r()iboty łYudow[,aue" . wz~lędnie .,Ii!n:s'ła[a-cyjlIle" na:l'eży sikładać ~o go; 
dZ!~lly 11,80 00 d!nia 18 k:wleltul,a 1946 r, w biur.ze Zakładu UbezlpJeozen 
Spoi'eez:nych !ptl"Zy ul. Ho~,gevełlha .Nrr. ~8 w Lodz;i, po,kój NI'. 22, -

Ot-\yar·r;p o.fe,rt nasif:ąJPl w tymQ:'e d'lllJ!U o godz. 12. 
Wadium o.fer-towe wynosi 2% sumy o,fe'ro,wanej i winno być zlożoillf' 

w ·'o,tówec w Kas1i,e ZUS w Łodzj przy nil. Roo'seveHa 18 lub w M6rym· 
ko\';'iek o.ddziale PKO, wzg[ę~ćle BGK, a kiwi<! dołączony do oferty. 

BOiiszyel· i'nfo>rmacji. d~t1YClzącYlCh 'Pt1'ze>t,ar~ów oraz podikładki przełaJ'. 
gOlNie otrzymać można w blUlr!Ze ZUS w ł,(),<'I71; fl'ł7Y lIl. Roosevelta tS, p<1. 

: ganinć, Czaj'bw'sld. : I : RADOM: Księgarnia H. Lipiń:skli, • 

III Bilety do nabyci.a. w kasie kjml III ~ PIOTRKÓW: KiSięg.a~nia K. Kubiik, : 
: ,Bałtyk"-Naru'tlow,:cza 20. (Kr) : llII mAŁYSTOK: Księg,am'i:a SpółldZli,eilnia OŚowiillltolWa, wina : 
IIUi!lilllll!lillU'IIl'illlllllllf.'IImIUIIIWUllilJrlllllil!ll!lIllIUl : Żwir~ri i Wilg.ury 16: (mo) ~ 

Aromaty OWO€ł:DWf~ \~..., !iiH!~łH\\l~IIllIl1/l1lilUilrłlmI!łIlIllIllIUID!lIll.IIUlllllllłlilllllllll.lIIl1l1l1i1l1.II •••••• J 
do lemoaUad, soków.. wódt·1I Itp <>oo<><><><)(><>c<><>O<><>oO<><><>o<><>O<>OOOOO<><><>O<>OO<X><><><>~ 

i. pjot.rkO\VSkl.~Oz~~fa~;l bmlliezllt' ~ li I N T ł D. D O S I I . 
i ŁOD2, SRÓDMIEJSKA 22, tel:l(}O :1~ 18 .r li ' Ił 

I 
KI1:pujemv (,) 

Olejki do perfum. m~?tM I inne. O· KOMEDIA MUZYCZNA 

Ągi g w tc~h'z\' .,S A n A n A N D A" - Kopernika 16, Teł. 174-75 

li.mBU •• ~~B~m~M~~~~~~~~m~~8 
\: OGRÓD Z O O J. O B I r; Z ]+<I , : 8 Cudzie,1111ie (l·d G·go kwietn~,a o god.z. 19.1'5 

II&! .. ~ . .,.,DHOwm·· . ~.,ll Ó w nie,elzi·ele ~ Ś'więta o,d gDrdZ. 16-iej i 19.1.1. . f',' 
jl! Dojazd I.ramwa}em Nt '~l OIWH 1'1:, : <') . 
: oodzl·ennie (;;d 9-ej de ZllIl'() ku (lu) 1\0 1<.>. . . (Ag) 

ZAKŁAD UBEZP JECZĘN SPOŁECZNYCH. i iii iItlIlla la III li liii_U lilii iI II. rtllIIIllIIlIlIIllII li III. <vvvvc.vOo.<>-<>OOOOOOO<><>0099:OQQl<,>v,,",,",VVYVY999000000:0óóóa 
kój 22 w godzinach biu,rowyc:h. 

'(kT) 
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STYCZEŃ - t U'T 

1 9 

ukazały się na~;[ępującc 110WI{)ścr.: Cena 

Br.zecnw!!\ .J.--Kaczik,u-dz'b,vacz'k:i. n. F. Themers,ol1 Zł. 150.-
RI"zechwa ,J,-T.allC,Qwala 'l~la z n;Lką. Ii. F.TllemcrsQll " 120.
ehl'ODoczek. E • ..,... Ogród \varzywl1y przy dom:u. (B~-

b:l.iot'eka Zrw. Sall1.>DiPom.ocy Chłol!)!J,k;ej Nr. l). '., 
Ga.;,8liw~ezyJfizika ].1\ - Krr'Jta. P,o',vie~ć. 2 nD.~dad. '. • '. 
Hohll.j T. __ Próba {),gnia. Powieść. , • 
lIalf':lld!l:!'1b'l Zl\v. Sam-o"jJlor:<l{Jcy Chl-op"kJ:ej • 

5.-· 
100 . ...:.. 
140.
'70.-

f.jill"chr.t1ll!yer .T •. _- Geneza P'{}I\vsLlliia warszawsldego. 
(B~teka sIP{}łec:mo1Poliittyczna) • , .J 20,---

KOt'illaeki J. - Oc'zy :i ręce. (B-rteezka ·M~'.odeg~ Czy-
teł:nika Ner, 6)... • . ." 50.-

KoM J. - Mii1todoOS1ia t. rea~i,zm. Szkice li:temckiie. 
(T,acyt, S'te:n!dhail, 'Gde, nadl'e,a~ii.§di, Co.nr'ad, Mal-
raux). . . • . . . . . • . . " 190.---

Mo,ilcl()ll .. i H. _ Ta<le'll~)'za Ko!Śoiluszka w-srulz,g,nia ohy-
wateJ..sirJce (Wy'h6r myś:ti& • • . • • U,.--

N.a~kmvsiką Z •. - G.r.aniea. PoOlwieść. Wyd, 5. • • • ,. 140.-
Pl'll®Zyńskl K. - Mal~grabia Wiiclo-polshl, • • • • 
RymMewiez W.., TUMU :B. - Człowiek {) dw6~h ilwa-

rz,aoh. Pomieść łJJisri:()JryCZJna d'l'a mł-odzieży • 
Silenl .. fuewi'CilO H. - W !piUstyill.i i w p'Ll'SZICZy • .' ,. 

80.-
120.-
160.-, Szmag~iłLl& S. _ D\YIDY n:ad, Bj,r'ik·e~a'11. 2 nakłal~ • 

TołwItiiS~5JiI S. - ZagadrnieTlti:e samorządu w śwJe,tile 
d105<..,ltiru<1czcil de~ok'}t.aTC'jli ludo.wej • , .> 130,-. 

Wa.~erwlSb W. _ PQik61 n,a ~}cdda<szu. Wyd. 2, (Bi-
blliiJOItaezti M!to'dego Czyroe['rdlka Nil'. 5;), 

W'alWY.'Zk~ L. - u,pr:a:wa mOil'WY li h-odl()Jwla jed ... 
. Wię;Jm~kÓlW • • 

45.-

40.-
MS"idmv~kll M.' - . M~r~(}li.ek z' gór. II. W. Stańozy· 

k:()~~'lrj •••••••••• • • • .., 60.-

-Red~ktOl:-;~;'el~~yV' AnatC!i r,mw~iw )'\dr~:; Redakcji i Ad-;;;!str;cr!";-tó~k:~~9ti~·tcl~ 14,3-34'~ D-02,988 
Rerl~l?t01' nrzvrmuf<" codziennie "d gadz 1.3·· g-tei, tel. 207.18 'Sekretarz Red i:1,kcj i od iQ .. te; do 12··le; tal. 123·33. 

Wydawca: Spóhh;ieI!llia głCzytelni~ 
.Reclakcia re,kopisów nie zwraca. 

Za treśl; l terminy o9łos:~E1:{'1 nie bierze cdpowiedzialności. 

DZIAŁ. o li. t. u:.. Z E N: PJl)lrkow"ka !}'i. IH 1)lętm. ezynny od 9 do 15. ".- C~nv OgłHS:wil. Dmhne; :m "wyraz petHowy poza teks-\em ó id hme ogłoszenia za miIime·tr szpalty poza te:kstem 
zł. 20.' - W numerach niedzje~ny(,h i świuteeznyeh -_. 5Q p'rOt~" d'fo,ie!. i Odbito w dł·ł~k·Q..t'ni Spółdzielni "Czytelnik" Nr. 4: - L6dź. 2w,itki 2-

Rachune,k ozekQwy: P.K.O. oddiz,Lał w Lodiz~ N-Vn 567. 




